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36. füzet, 1915. június 13. Ara 24 fillér 



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

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

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

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

Akik füzetenkínt vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekböl 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 D ÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

2—3. Hiibner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fi 11. 

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 adja 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 színnyomatú 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 l i -
meriet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fül. bolti ár helyeit 
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 életében 
érdekes kalandokon 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. 

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

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

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

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

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

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

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I. és II. kötetéhez — díszes és tar tós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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RZ IFJÜSrtG ES fl HflBORÜ. 

Német ifjúsági csapatok díszmenete. 

Az elmúlt század legérdekesebb meglepetéseinek egyike volt az, hogy Európaszerte 
előtérbe nyomult a gyermekek katonai nevelésének iránya. Már évek óta nálunk is tanítják 
célbalőni az iskolás fiúkat s hova-tovább ott tartunk, hogy az ifjúság az iskolát olyan 
készültséggel hagyja el, mely nemcsak a béke teremtő munkájára teszi alkalmassá, hanem 
a háborúban való helytállásra is. Ezek az ifjú lövészcsapatok máris nagy szolgálatot 
tesznek, annál is inkább, mert nemcsak a fegyverrel való bánnitudást vitték magukkal 
a háborúba, hanem az ifjú test rugalmasságát, ügyességét is, az ifjú lélek vakmerőségét 

és szent rajongását. 
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Német ifjúsági csapatok gyakorlata a lövészárokban. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Német ifjúsági csapatok tábori táviróállomása. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



r 

Német ifjúsági csapatok gyakorlala a jelzőszolgálatban, (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Német ifjúsági csapat gyakorlata az egészségügyi szolgálatban. 
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Német ifjúsági csapat pihenője a munka után. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Német gyermekek hadimunkája. — Fözelékes-kert. 
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Tiroli lövészifjak. 

Svájci lövészifjak. 

- 293 — 



. i ! 

Amerikai ifjúsági csapat. 

\ 1 

Olasz ifjúsági csapat. 
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A SZENT HÁBORÚ. 

Az Aja Szófia csodaszép templomának kupolájára a félhold helyett 
visszaállítani az orthodox keresztet s a Boszporuszt és a Dardanellák szorosát 
hatalmába keríteni — az orosz politikának ez volt a legfőbb célja minden
kor. Nagy Péter legendás végrendeletéről sohasem feledkezett meg a mosz-
kovita hatalom, mely most elérkezettnek látta az időt régi vágyának meg
valósítására. Angolországot, mely legnagyobb akadálya volt e tervének 
keresztülvitelében, ebben a háborúban eszköznek használhatja fel. Az angolok 
egykor megállították^ Konstantinápoly felé való előnyomulásában, most pedig, 
úgy látszik, büszke angol csatahajók jönnek megvalósítani az ősi orosz álmot. 

Anglia, az iszlám legálnokabb ellensége meg már a két török cirkáló 
lefoglalásával a háború kezdetén minden kétséget kizáró módon tanúságot 
tett a törökökkel szemben érzett gonosz indulatáról. Egyptomi politikája, 
Arábia fenyegetése a Perzsa-öblön át s egyébként is minden cselekedete azt 
a célt szolgálta, hogy Törökországot véglegesen megrontsa, függetlenségétől 
megfossza. Franciaország pedig szíriai és anatóliai politikájával éppen olyan 
rosszindulatú magatartást követett a török birodalommal szemben, mint 
szövetségesei. 

Törökország, mely jól tudta mindezt, egy pillanatig sem lehetett kétségben 
afíelől, hogy ha elkövetkezik az órája, a gigászi mérkőzésben kinek az oldalára 
álljon. Nem állhatott máshova csak mellénk: Németország s Ausztria-Magyar
ország mellé, mert bizonyos volt benne, hogy amint becsületes barátai vol
tunk mindig, most is kitartunk mellette, midőn legszentebb javaiért: vallásá
ért, szabadságáért, önállóságáért száll síkra. 

S az orosz mohóság csakhamar bele is sodorta a háborúba a török 
nemzetet, mely fanatikus lelkesedéssel fogadta a háború hírét. 

— Adjunk hálát a Mindenhatónak, — mondották, — hogy alkalmat 
adott nekünk az iszlám legfelsőbb érdekeit győzedelmesen megvédelmezni ki-
engesztelhetetlen ellenségeivel, Angliával, Franciaországgal és Oroszországgal 
szemben. 

S mikor azután a khalifa kihirdette a dzsihádot, a szent háborút, a 
mohamedánok vallási ellentéteket, pártviszályokat feledve sorakoztak a ki
bontott zöld lobogó alá. A háború, mely eddig európai háború volt, ezzel 
igazi világháborúvá lett. Megmozdult Kelet: törökök, egyiptomiak, kurdok 
perzsák és afgánok ragadtak fegyvert, hogy megvédjék mecseteiket s harcol
janak azok ellen, akik örökös rabszolgasorsra akartak kárhoztatni minden 
mohamedán nemzetet. 
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Felszabadulás az európai gyámkodás alól. 
A háború első néhány hefe teljesen elegendő volt arra, hogy azoknak 

a törököknek a szemét is kinyissa, akik eddig nem lettek volna tisztában 
azzal, hogy ősi ellenségük Oroszország és az álnok Anglia szövetségesükkel, 
Franciaországgal együtt mindig csak Törökország megrontásán fáradtak. 
A barátság, amit színleltek, csak arra való volt, hogy elleplezze mohó vá
gyukat s csak a pillanatot várták, hogy lecsaphassanak prédájukra. De 
Törökország e válságos napokban magára talált. Megismerte, kik a barátai, 
kik az ellenségei. 

Ennek a lelki megújhodásnak első gyümölcse Törökország állami füg
getlenségének teljes helyreállítása volt. 

Szeptember 9-én történt meg a nevezetes esemény, mely Törökország 
új korszakának kezdetét jelentette. Ezen a napon határozta el a török 
kormány, hogy az úgynevezett kapitulációkat megszünteti. A kapitulációk 
azok a nemzetközi szerződések voltak, melyek a Törökországban élő ide
geneknek különleges jogokat biztosítottak s megakadályozták Törökországot 
a szabad fejlődésben. E szerződések alapján az idegenek kivonták magukat 
az ország törvényei alól, mert külön bíróságaik voltak, adót nem fizettek, 
külön postahivatalaik voltak, s ami a legsúlyosabb teher volt: a török állam 

Az «Aranyszarv». 
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a beviteli vámokat nem emelhette fel az európai hatalmak beleegyezése 
nélkül. 

A lörök kormány, bízván barátaiban, most egyszerre véget vetett 
ennek a hosszú időkön át tartott, lealázó állapotnak. A nevezetes elhatáro
zásról pedig a hatalmak követeit jegyzékben értesítette. 

A kormány elhatározása nagy megdöbbenést keltett az ántánt diplo
matái körében s ezek az olasz nagykövettel együtt sietve tiltakozást jelen
tettek be. Válaszukban azt mondták, hogy a kapitulációs. rendszer, ahogyan 
mostanában érvényben van, nem autonóm intézménye Törökországnak, 
hanem eredménye nemzetközi szerződéseknek, diplomáciai megállapodások
nak és különböző szerződéses megegyezéseknek. Ezt a rendszert tehát az 
ottomán kormány egyetlen vonatkozásban sem változtathatja meg, annál 
kevésbbé szüntetheti meg anélkül, hogy a szerződő államokkal megegyezzék. 

Ezt a tiltakozást azonban a porta kereken visszautasította, mindössze 
arra volt hajlandó, hogy a kapitulációk érvényének megszüntetését egy hó
nappal elhalássza. 

Annál nagyobb lelkesedést keltett a bátor elhatározás a török nép 
körében. Csak későn este tudták meg a korszakos eseményt Konstantiná
polyban. Alig hogy hire futott a kormány intézkedésének, a várost kivilá
gították s tüntető menetek járták be a várost, hazafias dalokat énekelve s 
hangosan éltetve a kormányt. Az alkotmány helyreállítása óta nem volt 
ilyen ünnepi hangulat a török fővárosban, mint ezen a napon. 

A kapitulációk megszüntetése, —[ jóllehet Oroszország és Angolország 
maga ajánlotta fel ezt korábban a törököknek semlegességük biztosításáért, 
— újabb, végső erőfeszítésre indította az ántánt diplomáciáját. Folytatták a 
cselszövényeket s mindennel megfenyegették a hatalmuk köréből kisiklott 
országot. A török kormány azonban egykedvűen fogadta a fenyegetéseket, 
mindössze annyit tett meg, hogy midőn egy angol hajóraj francia hadihajók 
kíséretében megjelent a Dardanellák bejárata előtt, véglegesen elzárta a tenger
szorost a kereskedelmi hajók forgalma elől is. 

Közben pedig elbocsátották török szolgálatból az angol tengerészeti 
bizottságot, Limpus admirálissal egyetemben. Kiderült ugyanis megcáfolha
tatlan bizonyossággal, hogy a bizottság nemcsak azért maradt meg helyén, 
hogy a török flotta titkait elárulja az angoloknak, hanem visszaélve a biza
lommal egyenesen a törökök romlására tört. A Dardanellák első izben való 
elzárásánál ugyanis, — amidőn a bizottság tagjai még a török flottában 
működtek, — az aknazárlatot oly mélyen helyezte el a tenger szine alatt, 
hogy minden hadihajó elhaladhatott volna fölötte. 

A hallatlan gonosztettért a törvény szigorával felelősségre vonhatta volna 
a lörök kormány a bizottság tagjait, de megelégedett azzal, hogy kitessé
kelte őket az országból. Csakhamar azután meggyőződhetett róla, hogy 
elhatározása mennyire szükséges volt. Limpus admirális ugyanis, haza sem 
térvén, egyenesen orosz szolgálatba lépett s a fekete-tengeri flotta egyik parancs
noka lett. 
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Orosz támadás — török győzelem. 
A Dardanellák teljes elzárása után, ami Oroszországnak a tenger felől 

való tökéletes elszigetelését jelentette, Oroszország csak az alkalmat várta, 
hogy Törökországot megtámadja. Tudták ezt a törökök is, de tudták az 
angolok és a franciák is, akiknek azonban ebben az időpontban semmi 
kedvük sem volt mohamedán alattvalóik haragját magukra zúdítani. De 
Oroszországot mégsem tudták megakadályozni szándéka végrehajtásában. 

Október 28-án, a törökök legnagyobb ünnepének, a bajramnak kezdetén, 
mialatt a török flotta egy kis része a Fekete-tengeren gyakorlatozott a Prut 
nevű orosz aknalerakó hajó, mely néhány nap óta Szebasztopolban állomá
sozott, Szebasztopoltól déli irányban elhagyta a várost s a Fekete-tenger 
bejáratánál aknákat szórt el. A gyakorlatozó flotta észrevette az aknarakót 
s közeledett feléje, mire az orosz flotta megtámadta a török flottát. 

A váratlan támadásról, melyben a török flotta fényes sikert aratott, a 
következő hivatalos jelentést adták ki : 

Mialatt október 27-én és 28-án a török flottának egy egészen kis 
része a Fekete-tengeren gyakorlatozott, az orosz flotta, amely eleinte 
mindenüvé követte a török flottát és annak gyakorlatait megakadá
lyozta, október 29-én valóban megkezdte az ellenségeskedéseket, ameny-
nyiben megtámadta a török flottát. • • -

í • . • ' . . . ' • : • 

Szebasztopol kikötője. 
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A támadást követő harcban a török flotta a Prut nevű ötezer 
tonnás aknalerakó hajót, amelyen 700 akna volt, elsülyesztette. Egy orosz 
torpedónaszád súlyosan megsérült. Egy szénszállító hajót a törökök 
lefoglaltak. 

A Ghairet-i-Millije tőrök torpedózuzó által lanszirozott torpedó 
elsülyesztette az 1100 tonna tartalmú Kubanec nevű orosz ágyúnaszádot. 
Egy másik, Muavenet-i-Milliej torpedózúzó által lanszirozott torpedó 
megrongált egy másik orosz partvédő hajót. 

Harminc tisztet és hetvenkét matrózt, akik az elsülyesztett és meg
semmisített orosz hajókhoz tartoztak, a törökök megmentettek és 
foglyul ejtettek. 

A török flotta, hála Istennek, nem szenvedett kárt. A harc a török 
flottára kedvező helyzetben tovább tart. 

A császári kormány a legerélyesebb formában tiltakozni fog az 
orosz flottának eme, flottánknak csak egy jelentéktelen kis része ellen 
intézett ellenséges magatartása miatt. 
A török flotta a harc során több orosz kikötőt bombázott. A Midiili 

cirkáló ágyúzta a Krim-félsziget délkeleti tengerpartján levő Feodozia várost 
és a vasúti állomást, megrongálván a székesegyházat, a görög templomot, a 
kikötői raktárakat és a mólót. A Hamidie cirkáló ágyúzta a Feodoziával 
szemben levő Nouoroszijszk várost. A Javuz Szelim Szultán cirkáló pedig 

r .. ~—• " - — v : - • ™ _ i 

Odessza kikötője. 
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behatolt Odessza belső révébe s nagy pusztításokat vitt véghez, továbbá 
Szebasztopol várost is sikerrel bombázta. E harcok folyamán a török flotta 
öt orosz hadihajót fenékbe fúrt, tizenkilenc szállítóhajót elsiilyeszteü s meg
semmisített ötvenöt raktárt, melyekben petróleum és gabona volt, 

A hadüzenet. 

Az ántánt diplomáciai képviselőire, — mint egy konstantinápolyi jelen
tés beszámolt róla, — valósággal megdöbbentő hatása volt a konfliktusnak. 
Különösen sir Mailét angol nagykövetet hozta kínos zavarba, akinek az volt 
az utasítása, hogy a legmesszebbmenő elnézés árán is fenntartsa a békés 
viszonyt Törökországgal. 

Sir Mailet azonnal kísérletet is telt, hogy a fekete-tengeri ügyet elsimítsa. 
Francia kollégájával, Bompard nagykövettel együtt kapacitálni iparkodott 
egyrészt Giers orosz nagykövetet, másrészt a török kormányt, hogy a flotta 
szereplése félreértésből eredőnek minősíttessék és az eset diplomáciai úton 
intéztessék el. Giers — hír szerint — tárgyalásba is bocsátkozott a török 
kormánnyal s elégtételül az angol követtel együtt azt követelte, hogy a 
flotta leszereltessék, az összes német tisztek és matrózok elbocsáttassanak, 
azonkívül Törökország az okozott károkért 140 millió frank kártérítést 
fizessen. 

Ezt a követelést a kormány természetesen nyomban visszautasította, 
mire Giers útlevelének kiadását kérte, bejelentvén, hogy a nagykövetség és 
a konzulátus személyzetével október 30-án este elhagyja a török fővárost. 
Hogy az egyébként higgadt diplomata mennyire meg volt zavarodva, mutatja 
az, hogy október 29-én este hét órakor az orosz konzulátus épületére kitü-
zette az olasz lobogót, anélkül hogy erre vonatkozóan Garroni olasz nagy
követtel előzetesen megállapodott volna. Mire a városban híre mtott, hogy 
Itália zászlaja leng az orosz konzulátus fölött és a közönség özönleni kez
dett a perai nagy utca felé, a zászló máris eltűnt. Az olasz nagykövet 
ugyanis értesülvén a fölhatalmazás nélkül való kitűzésről, átüzentetett, hogy 
távolítsák el a zászlót. Csak másnap jött létre a megállapodás közte és 
Giers között, hogy az oroszok képviseletét Olaszország vállalja el. 

Ugyancsak még 29-én, pénteken este a francia és angol nagykövetek 
szolidárisaknak jelentették ki kormányaikat Oroszországgal és elkérték 
útleveleiket. Mind a három nagykövet megállapodott, hogy szombaton este 
elhagyják Konstantinápolyt. Szombat délben azonban Mailet tudatta Bompard-
daL ez utóbbinak nagy elképpedésére, hogy kellő instrukciókat nem kap
ván, kénytelen utazását elhalasztani. A francia nagykövet ugyanis attól tar
tott, hogy angol kollégája valamely külön megegyezésre fog törekedni a 
portával, ha ő és az orosz már távoztak, ennélfogva kijelentette, hogy szin
tén marad és csak Mallet-tel egyidejűen utazik el. így esett aztán, hogy szom
baton este csak az orosz nagykövetség hagyta el Konstantinápolyt, míg a 
francia és az angol csak vasárnap este ült vonatra. 
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A nagykövetek elutazása után a szultán kiadta a hadüzenetet tartal
mazó irádét, mely a következőképpen hangzott: 

Október 29-én, oly időben, amikor az ottomán flotta egy része a 
Fekete-tengeren gyakorlatozott, az orosz flotta egy része,melyet, mint később 
megtudható volt, azért küldték ki, hogy a Boszporusz bejáratánál akná
kat szórjon el, a gyakorlatokat megzavarta és előnyomult annyira, 
hogy előnyomulása a tengerszorosok ellen való ellenséges aktusnak volt 
tekinthető. A császári flotta elfogadta a harcot. Az ottomán kormány 
azonban e sajnálatos esemény kapcsán az orosz kormányhoz fordult, 
vizsgálatot javasolva az esemény okainak tisztázására, hogy ily módon 
megőrizhesse semlegességét. Az orosz kormány azonban anélkül, hogy 
erre a kérelemre válaszolt volna, nagykövetét visszahívta és az ellen
ségeskedést megkezdte, amennyiben fegyveres erőinek parancsot adott, 
hogy az erzerumi határt különböző pontokon átlépjék. Ez idő alatt az 
angol és a francia kormány visszahívták nagykövetüket és megkezdték 
a valóságos ellenségeskedést, amennyiben az angol-francia flottát a 
Dardanellák ellen, az angol cirkálókat pedig Akaba ellen tüzeitették. 
Miután ezek a hatalmak azután kijelentették, hogy az ottomán kor
mánnyal hadiállapotban levőnek tekintik magukat, elrendelem, a Min
denható támogatásában bízva, a hadüzenetet az említett államoknak. 

A szent háború kihirdetése. 

A hadüzenet megtörténte leírhatatlan lelkesedést keltett Konstantinápoly
ban s az egész birodalomban. Napról-napra tüntető menetek járták be a 
várost s ünnepelték az iszlám ébredését. Néhány nap múlva azután elkövet
kezett a nagy esemény, amit a mohamedánok milliói epedve vártak: a szent 
háború kihirdetése. A szultán-kalifa kibontotta a zöld lobogót s fegyverre 
szólította az egész muzulmán világot. Kiadta a fetvát, melynek szava elju
tott a világ minden részébe, milliókat sorakoztatván ezúttal nem a «hitetle
nek)), hanem Törökországnak és fegyvertársainak ellenségei ellen. 

A fetva, melyet a Fathi-mecsetben olvastak fel, az iszlám előírásai értel
mében kérdés és felelet formájában volt megszerkesztve s hangzott eképpen: 

Ha több ellenség egyesül az iszlám ellen, ha az iszlám országait 
fosztogatják, a muzulmán lakosságot lemészárolják és fogságba ejtik és 
ha emiatt az iszlám padisája a korán szent szavai szerint szent háborút 
hirdet, kötelessége-e ez a háború minden muzulmánnak, minden fiatal 
és agg muzulmán gyalogos és lovas katonának és kötelessége-e az iszlám 
minden országának, hogy vegye át és vérét áldozza a dizshád érde
kében ? 

— Igen! 
Kötelessége-e Oroszország, Franciaország, Anglia és az ezeket támo

gató országok muzulmán alattvalóinak is e szent háborúban résztvenni 
ama kormányok ellen, amelyektől függnek és amelyek ilyen módon 
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a kalifátust hadihajókkal és szárazföldi csapatokkal támadják és az 
iszlámot elpusztítani törekszenek ? 

— Igen! 
Igaz-e, hogy azok, akik vonakodnak a szent háborúban részt

venni, amikor erre valamennyi muzulmánt fölhívják, kiteszik magukat 
az Isten haragjának, nagy szerencsétlenségnek és a kiérdemelt büntetésnek ? 

— Igen! 
Hogy bűnt követ-e el az iszlám kormány ellen hadat viselő emlí

tett államok muzulmán lakossága akkor is, ha halálos fenyegetéssel 
vagy egész családja kiirtásának fenyegetésével kényszeiítik a háborúban 
való részvételre? 

— Igen! 
Ha a muzulmánok, akik a mostani háborúban Anglia, Francia

ország, Oroszország, Szerbia, Montenegró és az ezeket segítő államok 
uralma alatt állanak, Németország és Ausztria és Magyarország ellen, 
amelyek Törökországot támogatják, hadat viselnének, megérdemlik-e 
Isten büntetését azért, amiért az iszlám kalifájának kárt okoznak? 

— Igen! 
A fetvát kihirdetéséig a régi palota termében tartották, ahol a próféta 

köpönyegét is őrzik, a fővárosban való kihirdetése után pedig elküldték a 
birodalom minden részébe. 

A «fetva» felolvasása a Fathi-mecsetben. 
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A fetva kiadásával együtt a szultán lelkeshangú kiáltványban fordult 
a hadsereghez és flottához. A történelmi becsű manifesztum a többi kö
zött ezt mondta: 

— Oroszország három évszázadon át súlyos károkat okozott birodalmunknak. 
Mindenkor azon volt, hogy akár háborúban, akár csellel és intrikákkal elejét vegye 
azoknak a mozgalmaknak és törekvéseknek, melyek nemzeti erőnk s nagyságunk 
újjászületésére vezethettek volna. Oroszország, Anglia és Franciaország, melyek 
muzulmánok millióit és millióit tartják zsarnok uralmuk alatt, sohasem szüntették 
meg utógondolatukat fenkölt kalifátusunkkal szemben, mellyel e muzulmánok a leg
bensőbb kapcsolatban állanak. Okozói és előidézői voltak mindannak a szerencsétlen
ségnek és bajnak, mely ellenünk irányult. 

Azzal a nagy szent háborúval, amelyet ma megkezdünk Isten segítése révén, 
véget vetünk azoknak a támadásoknak, melyek egyrészről kalifátusunk dicsősége, 
másrészről birodalmunk jogai ellen irányulnak. 

Támadjatok, mint oroszlánok hevesen az ellenségre, legyetek róla meggyő
ződve, hogy nemcsak birodalmunk, hanem háromszázmillió muzulmánnak, kiket 
szent fetoával hívtam a szent háborúra, életfeltétele függ a ti győzelmelektől. Három
százmillió ártatlan és elnyomott hívőnek kívánságai és imái, a mosékben, medzsi-
dekben, valamint a kábánál kelet felé fordulva, kisérnek benneteket. 

Katonák! Gyermekeink! Az a kötelesség, mely most rátok vár, még soha sem 
volt egy hadseregre sem a világon bízva. Mutassátok meg, amennyiben e köteles
ségeiteket teljesítitek, hogy méltó követői vagytok az ottomán seregeknek, melyek 

V. Mohammed és miniszterei a szent háború kihirdetése után elhagyják a Fathi 
mecsetet. 

1. A szultán, 2. Dzsemal pasa, tengerészeti miniszter, 3. Enver pasa, hadügyminiszter, 4. Szaid Halim nagyvezér, 
5. Hairi, a seik Ul-iszlam. 
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egykor megreszkettették az egész világot, hogy ezáltal az ellenség ne merészelje 
löbbé a mi szent területünket érinteni és Hedsász felszentelt földjének nyugalmát, 
mely föld az isteni kábát és a próféta sirját rejti magában, zavarni. Mutassátok meg 
hatásos módon az ellenségnek, hogy van az ottománoknak egy hadseregük és egy 
flottájuk, mely uralkodójáért kész halálba menni és mely vallását, hazáját és katonai 
becsületét fegyverrel meg tudja védeni. Miután jog és igazságosság a mi oldalunkon, 
igazságtalanság és elnyomás ellenségeink oldalán van, nem lehet kétséges, hogy ellen
ségeink megsemmisítésére a Mindenhaló kegyelme és a próféta szent jelenléte segíteni 
és védeni fog bennünket. 

A szent háború kihirdetésének napján az egész török városrész ünnepi 
díszt öltött. Délelőtt óta a fő útvonalakon a nép sűrű tömegekben hullám
zott. A Fathi-mecsetben, ahol az ünnepség középpontja volt, legalább 
ötvenezren gyűltek egybe. A mecset előtt száz meg száz zászló, köztük 
magyar, osztrák és német is, lengett. A sejk ül-izlám képviselője fölolvasta 
a fetvát, amely szerint megüzenték a szent háborút. Ezután Szeid bég, 
Szmirna képviselője beszédet mondott, hirdetve, hogy a megváltás napja 
fölkelt. A mecsetből a végeláthatatlan tömeg, amelynek élén török, osztrák, 
magyar és német zászlókat vittek, Sztambulban a hadügyminisztérium elé 
vonult. 

A nagy napnak méltó befejezése volt, midőn a topkapui régi serailban 
a próféta köpenyege előtt a nagyvezéi', a sejk ül-izlam és néhány miniszter 
jelenlétében fogadta a szultán a nagy népgyűlés küldöttségét. 

Tüntetés a szent háború mellett egy arab városban. (Sajtóiroda, Leipzig). 
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Maader festménye ntán. A német császár magya 



luszárok mellére tűzi a vaskeresztet 





EGYIPTOM A HÁBORÚBAN. 

A világháború során Egyiptom szerepe igen érdekes, de egyben a 
legtitokzatosabb és legismeretlenebb is. A magyarázat végtelenül könnyű. 
A bűbájos és nagykulturáju afrikai ország tökéletesen az angolok kezében 
van, sem oda be, sem onnan ki nem jöhet egyetlen hír, egyetlen üzenet sem 
az angol hatóságok tudta és ellenőrzése nélkül. Az angolok pedig vigyáztak, 
reszkető gonddal óvakodtak attól, hogy a világ pontosan megtudja, mi megy 
végbe az ősi földön, de viszont arra is roppantul ügyeltek, hogy az egyip
tomiak se kapjanak egyetlen 
igaz hírt sem Európából, a 
harcok menetéről, az angolok 
sok és súlyos vereségéről. 

Az egyik nagy külföldi 
lap elküldötte munkatársát 
Kairóba, hogy onnan küldjön 
tudósításokat az egyiptomi 
eseményekről. Az illető újság
író első levele, amely annak 
ellenére, hogy alapos cen
zúrán ment keresztül, kacag
tatóan hű képet ad arról, mily 
hihetetlenülféltek az angolok, 
hogy valami európai ujság
töredék bekerül Egyiptomba 
és ott leleplezi a világháború 
igazi alakulását és Anglia, 
valamint az ántánt szégyen
letes helyzetét. Az említett 
újságírónak a poggyászát tel
jesen feltúrták s még az egyes 
zsebkendőket is kibontogat
ták, nincs-s bennük elrejtve 
valami ujságdarabka. Az új
ságíró cipőit és egyéb ke-
vésbbé kényes holmiját régi 
újságpapírba csavargatta: az Egyiptom és Kis-Ázsia. 

A világháború képes krónikája. III. 305 - 20 



ilyen piszkos, gyűrött papirost a vámőrök gondosan lefejtegették és mint 
drága kincset elszedték. És így tovább. Például még a spanyol lapokat, 
sőt egyetlen töredéküket sem volt szabad a háború kezdetétől fogva bevinni 
Egyiptomba és a török szultán afrikai alattvalói nem is sejthették, hogy mi 
az igazi helyzet Európában. Valaminthogy ide át sem lehetett tudni, valójá
ban mi történt Egyiptomban. 

Az első nevezetesebb híradás az egyiptomi eseményekről az angol 
kormány által kiadott fehérkönyv volt. Természetes, hogy ez a diplomáciai irat 
nem tartalmazza az egész igazságot és igen sok mindent elhallgat. De viszont, 
ami benne van, kétségtelenül igaz, már csak azért is, mert — amint ki fog 
tűnni — az egyes részletek és megállapítások korántsem kedvezőek Angliára 
nézve s ha az angol kormány mégis kiadta, minden jel szerint igaz a fehér
könyv előadása. 

A fehérkönyvben mindenekelőtt az a legérdekesebb, hogy hivatalos 
pecsét alatt állapítja meg, hogy a törököknek Egyiptom elárasztására és a 
Szuezi-csatorna elfoglalására irányuló törekvése rendkívül komqly és vesze
delmes. A törökök már igen rég előkészítették az Egyiptomba való betörést 
és a csatornára irányuló tervük a leghatározottabb. A fehérkönyv adatai
nak nagy részét Sir Mailét, a volt konstantinápolyi angol nagykövet szol
gáltatta és főként a következő tényeket említi : 

A törökök már 1914 augusztus 25-én energikus lépést tettek az 
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A Szuezi-csatorna részlete. 
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Abbasz Hilmi egyiptomi kedive. 
(Sajtó iroda Leipzig). 

angolok ellen. Gaza városában lefoglaltak ' 
40 élelmiszerrel megrakott tevét, amelyek 
Egyiptomba akartak indulni. Három nap
pal később Mr. Milne Cheetham, Kairó
ban székelő angol diplomáciai megbízott 
arról értesíti Sir Edvard Grey angol külügy
minisztert, hogy a törökök Hegiazban nagy 
katonai erőt vonnak össze, hogy ettől a 
helytől délebbre, Geddah körül ugyancsak 
összevontak 12.000 főnyi sereget s végül 
Gaza városában rendkívüli mértékben 
folyik a hadi tevékenykedés. Szeptember 
elsején Mailet, a nagykövet azt jelenti 
Londonba, hogy Egyiptom területére ér
kezett Tripoliszból egy a mohamedán 
világban óriási népszerűségnek örvendő 
férfiú, Szulejman el Baruni, aki az ango
lok ellen való lázadást prédikálja Szep
tember 8-án a már említett mister Cheet
ham arról értesíti nagy ijedten a lon
doni Foreign Office-ot, hogy Egyiptomba 
egész sereg álöltözetű török tiszt érkezett, 
akiknek a szerepe percig sem lehet kétséges. Végül pedig szeptember 21-én 
az az értesítés érkezik az angol külügyminisztériumba, hogy a törökök hadi 
készülődése Palesztinában és főként Szíriában csökkenés helyett egyre 
aggasztóbb méretű lesz, annyira, hogy angol segítőcsapatokat kell kérni, 
különösen a Si'nai-félszigeten lévő angol pontok megerősítésére. Szeptember 
25-én 2000 főnyi török katonaság tökéletes hadi fölszereléssel Gazába ment, 
de ugyanezen a napon történt egy másik, végtelenül jelentős fordulat is: 
Mezopotámiából egyszerre körülbelül 30.000 főnyi rendes török katonaság 
ment Szíriába. 

Mindeme jelenségek után megkezdődött Anglia és Törökország között a 
diplomáciai tárgyalás. Sir Mailét előbb szeptember 23-án, majd október 2-án 
a nagyvezérhez fordult és tudatta vele, hogy az angol konzulok igen komoly, 
török részről való háborús mozdulatokról informálták. Nevezetesen: Jeruzsá
lembe óriási teve-karavánok érkeztek ; a Jenin—Naplus—Jeruzsálem és Maan 
Vonalon rengeteg mennyiségű katonai holmit, fölszerelést és élelmiszert szállí
tottak; ezeket a munkálatokat idegen tisztek vezették; a damaszkuszi török 
hadosztályt Akabában összpontosították, hogy onnan Egyiptom ellen vonul
jon, a jeruzsálemi hadosztályt pedig ugyanily rendeltetéssel"Rafában kon
centrálták. A török hatóságok rendkívüli munkásságot fejtenek ki oly irány
ban, hogy a benszülött törzseket fellázítsák és a beduin törzsek 30.000 fegyverese 
már készen áll az Anglia ellen való föllázadásra. A mozgalom fővezetője 
Muntaz bég, a török hadsereg főbb tisztje, továbbá Esszad Sukair, egy libiai 
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volt képviselő és még többen mások a török előkelőségek sorából. Maan-
ban már szeptember végén 3000 teve volt egybegyűjtve, míg 5000 másik 
teve már szintén útban volt erre a tájékra. A török hadsereg vezérkarának 
több tagja személyesen végzett földerítő utat a sivatagban, hogy tanul
mányozza a Szuezi-csatorna megtámadásának lehetőségét és legjobb mód
ját. A Hegiaz nevű vasúti vonal déli részén az összes vaggon és moz
dony egybe volt gyűjtve a szíriai Deraaban. Homszből állandóan 
érkezik a katonaság és a rengeteg teve Damaszkuszba. Szeptember utolsó 
hetében északról harminc zászlóaljnyi török katona érkezett Damaszkuszba, 
ahonnan viszont a vezérkar átköltözött Maanba. A beduin törzsfőnökök 
pedig, miután hosszan tanácskoztak a damaszkuszi válival, mindannyian déli 
irányban elvonultak. 

Amint telnek a napok, úgy növekszik az események jelentősége is. Ter
mészetes, hogy mindaz, amit a törökök teltek, csupán válasz volt az angolok 
provokáló készülésére. Tudvalevő, hogy Anglia a háború kitörésekor csupán 
fenhatóságot gyakorolt Egyiptom fölött, ellenben maga az ország török 
uralom alatt volt és van még ma is, noha az angolok Egyiptomot britt gyar
matnak nyilvánították. Maga a kedive, magyarul: alkirály, //. Abbasz Hilmi 
is ezen a nézeten volt s amikor az európai háború kitört, Konstantinápolyba 
sietett, hogy V. Mohammed szultántól kérjen utasítást az angolokkal szem
ben való viselkedés módjára. 

Az angolok sáncai a Szuezi-csatorna keleti partján. 

— 308 — 



Az Anglia által követett politika — Egyiptomot illetően — csakhamar 
tisztán állott egész Európa előtt. Nyilvánvaló volt, hogy az angol kormány 
a britt szuverenitást ki akarja terjeszteni Egyiptomra, amiből múlhatatlanul 
komoly és véres harcoknak kellett keletkezniük a Szuezi-csatorna mentén. 
Azt mindenütt igen jól tudták, hogy az egyiptomi mohamedánok csak foj
tott haraggal és keserűséggel tűrik az angolok bitorló uralmát és hogy ennek 
az uralomnak a kiterjesztését, állandósítását az egyiptomiak nem fogják 
tűrni. Az erősebben érdekelt európai országok, így Itália már augusztus 
végén diplomáciai lépést tett Londonban s követelte, hogy az angol kor
mány minden eshetőségre biztosítsa az olasz kereskedelmi és hadihajók 
szabad közlekedését az egyiptomi vizeken, kikötőkben és a Szuezi-csatornán át. 

Szeptember első napjaiban angol cirkálók jelentek meg a szíriai partok 
előtt, ahol a török csapatok lassankint gyülekezni kezdettek. Ezekből a 
jelekből az egyiptomi törökök — teljes joggal — arra következtettek, hogy 
mihamar kitör az angol-török háború s ezt a gondolatot óriási lelkesedéssel 
üdvözölték, annyival is inkább, mert azt remélték, hogy Tunisz, Tripolisz és 
Marokkó benszülöttjei is csallakozni fognak a muzulmánság felszabadító 
küzdelméhez és együttesen rázzák le az európai elnyomatás jármát. A forra
dalmi mozgalom oly általános lett Egyiptomban, hogy az angol kormány 
szükségesnek látta egész sereg előkelő egyiptomi hivatalnok eltávolítását, 
akiket azután börtönbe is vetettek. Szeptember közepe táján már általános 

Angol tábor Egyiptomban a piramisok közelében. 
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volt a furrongás Egyiptomban. Nemcsak szót emeltek az egyiptomiak zsar
noki uraik ellen, hanem például Kairóban véres utcai tüntetéseket is ren
deztek, amely alkalommal sok sebesülés, sőt halott is maradt a város utcáin. 
A főváros példáját követték a kisebb városok és községek. A nép mindenütt 
föllázadt, megtámadta a helyi angol csapatokat, amelyek kisebb-nagyobb 
vereség után jóformán mindenünnen menekülni voltak kénytelenek. 

Lassankint több mint 70,000 angol katonát szállított partra Egyiptom
ban, mielőtt még Törökország egyáltalán beleavatkozott volna a háborúba. 
De tovább is mentek az angolok az erőszakoskodásban. Miután a kedive 
— mint mondottuk — Konstantinápolyba sietett, nevében a régens kiutasí
totta a Kairóban akreditált osztrák-magyar és német diplomáciai megbízot
takat. A kiutasítást azzal is súlyosbították, hogy az elűzött diplomatáknak 
24 óra alatt kellett elhagyniok Egyiptomot, másrészt pedig annyira elzárták 
őket a külső világtól, hogy senkivel nem érintkezhettek, még a postát és a 
távírót sem használhatták. Mindezt az intézkedést a kairói angol katonai 
parancsnok tette. A diplomáciai ügyvivők tiltakoztak a régensnél a nevében 
tett barbár intézkedések ellen, ám ekkor kiderült, hogy a régens mit sem 
tudott az angol katonai parancsnok erőszakosságáról, aki be sem jelentette 
a régensnek a tervezett lépéseket. Ez is egyike annak a sok hamisításnak 
és visszaélésnek, amit az angol diplomácia e háború során elkövetett. 

Abbasz Hilmi, a kedive, amikor meghallotta a történteket, kemény-

A Szuezi-csatoriia részletei. 
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hangú tiltakozó jegyzéket küldött Londonba, amiért Kairóból eltávolították 
azoknak az államoknak a diplomatáit, amely országokkal Egyiptom nem
csak békében, de kölcsönös barátságban is élt. Hangoztatta a kedive, hogy 
Egyiptom feltétlenül semleges akar maradni a háború során és hogy a leg
nagyobb elkeseredés támadna, ha az egyiptomi muzulmánságot harcba akar
nák kényszeríteni, oly hatalmakkal, amelyek nagy tiszteletnek és barátságnak 
örvendenek Egyiptomban. 

Nem hivatalosan, de ezért érthető hangsúlyozással azt is kijelentette a 
kedive, hogy 6 nem üzen háborút sem Németországnak, sem a monarchiá
nak, hanem — ha erre kényszeríteni akarnák az angolok — úgy élére áll 
az egyiptomi török haderőnek és ő fogja vezetni a harcot a brittek zsar
noksága ellen. Egyiptomban ekkor már általánossá lett az elkeseredés az 
angolok ellen; mind sűrűbbé vált az összetűzés a benszülöttek és az angol 
csapatok között. Palesztinából rendre elmenekültek az angolok, még a misz-
szionáriusok is, mert attól féltek, hogy a törökök felháborodásukban kímé
letlenül nekitámadnak a fegyvertelen angoloknak is. Ez azonban — termé
szetesen — nem következett el, aminthogy a muzulmánság minden tekintet
ben bölcs mérsékletet és angolokat, franciákat megszégyenítő nyugalmat és 
emberiességet tanúsított. 

Amikorra egészen nyilvánvaló lett, hogy az angoloknak elhatározott 
szándéka Egyiptom semlegességének megsértése, a törökök szintén komolyra 



fordították az angolok ellen irányuló elő
készületeiket. Még október közepe sem 
volt, amikor már az egész mohamedánság 
alaposan értesült az európai helyzetről 
és a muzulmánok rajongással kezdtek 
beszélni Vilmos császárról, a mohamedán
ság védelmezőjéről, akiről az arabréphit 
azt a kedves mesét költötte, hogy fölvette 
Mohammed vallását. Hivatalos angol meg
állapítás szerint október 16-ig kiosztottak 
a beduinoknak 10,000 puskát és minden 
fegyverhez 100—100 töltést; a lovasok 
között kiosztottak 5000 karabélyt, továbbá 
5000 revolvert a tevék tulajdonosainak. 
Megfogadtak egész sereg beduint, hogy 
utakat ássanak s ellátták azokat szivaty-
tyúkkal és motorokkal. A határ mentén 
számtalan kemencét építettek kenyérsütés 
céljából, az egész tartományban pedig jo-

Dzsenial pasa, az Egyiptom ellen ope- formán az összes lovakat, tevéket és öszvé-
ráló tőrök seregek parancsnoka. reket megvásárolták hadi célra. Október 

17-én Mailét követ megtáviratozta Lon
donba, hogy Ruszcsukon át tizenöt nap alatt rengeteg lövőszer érkezett Konstanti-
nápolyba. A főbb adatok szerint: 6900 láda töltés, 540 láda Mauser-puska, 
13 vaggon egyéb hadiszer és 20 millió értékű vert aranypénz. Október 18-án 
már aeroplánok, hadi repülők és mechanikusok érkeztek a török-egyiptomi 
határra, ahol nyomban meg is kezdték működésüket. Ugyanezekben a napok
ban 600 tengerész ment Szíriába, valamint 10 gép és négy automobil, mely 
szintén tiszteket szállított. A tengerészek a Perzsa-öbölben lévő Akabába 
mentek, hogy ott a kikötő védelmére és elzárása céljából aknákat helyez
zenek el. Október 21-én hat ágyúból álló nehéz üteg érkezett Konstantiná
polyból Alexandrettébe, ahonnan nyomban tovább is vitték délre, amint 
egyébként rengeteg ágyút, fegyvert és muníciót szállítanak állandóan a csa
torna irányában. Néhány nappal később újra nagyjelentőségű hadiszállít
mány érkezik, nevezetesen fényszóró, négy villamos akna, 10 elektromotor, 
újabb 500 láda Mauser és ismét sok aranypénz, mintegy 25 millió értékben. 
Aleppóban vásárolnak 2000 tevét, azután minden állatot, ennivalót és sátor
ponyvát, ami csak kapható volt. 

Ezek a részletek természetesen csak töredékek, de azt teljes mértékben 
bizonyítják, hogy a török haderő, alaposan és határozottan fölkészült arra. 
hogy szükség esetén komoly és veszedelmes támadást intézhessen az angolok 
és legfőképpen a Szuezi-csatorna ellen. Természetes, hogyha a törökök még 
a háborúban való részvételük előtt ily nagyszabású előkészületeket végeztek, 
még hatalmasabb munkát fejtettek ki akkor, amidőn a hadüzenet után már 
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teljes nyíltsággal cselekedhettek. Nem is kétséges, hogy Törökországnak és első 
sorban Enver pasának legfőbb terve és vágya az Egyiptom ellen való komoly 
támadás, amely azonban véghetetlenül nehéz ügy és ennélfogva hossza
dalmas. 

Hogy a törökök a Ginár-félszigeten át megközelíthessék a Szuezi-csator
nát, mintegy 180 kilométeres sivatagon kell áthatolniuk. Ebben a sivatagban 
sehol nincs oázis, ahol nagyobb embertömeg vízhez juthatna, ennélfogva 
a vizet is teveháton kell szállítani. Ámde egy teve, minden szükséges föl
szerelésen kívül legföljebb annyi vizet cipelhet, amennyi két embernek elég
séges, tehát egy százezer 'főnyi hadseregnek ötvenezer tevére volna szüksége, 
ami viszont elképzelhetetlenül nagy karaván, amely nem mozoghatna az 
ismert és járható csekély számú karavánútakon. Más nehézség pedig az, hogy 
a Szuezi-csatornánál való sikeres operáláshoz legkevesebb 250.000 ember 
szükséges, ennyit is szántak erre a célra a törökök, még pedig legjava csa
pataikat küldvén Szíriába. 

A törököknek, hogy ezt a nagy sereget a harc színterére szállíthassák, 
merész vállalkozásba: új vasúti vonal építésébe kellett fogniok. A Hegiaz 
nevű vasút mintegy 150 kilométernyire szakad meg az egyiptomi határtól, 
ezt a 150 kilométeres vonalat kellett kiépíteniök a törököknek Izmailiáig, 
amely a legkitűnőbb bázisul szolgálhat a csatorna mentén vívandó harcok
hoz. Természetes, hogy a sivatagon át való vasútépítés végtelen nehézségek
kel jár. Nem egyszerű, keskeny vágány ú vonalról volt szó, hanem komoly 
vasútról, amelyen a legnehezebb ágyúk is elszállíthatok legyenek. A sivatag 
földje nem eléggé szilárd, az időszakonkint beálló nagy esőzés, majd tűr
hetetlen forróság igen nagy akadályokat hárítottak a munka folytatása elé. 

Szinte meghatóan érdekes, hogy mily nehézségekkel küzdöttek a vasutat 
építő törökök és németek. Egészen világos, hogy a szükséges tehnikai esz
közökben éppen nem bővelkedtek, hiszen, elzárva a tengeri útaktól, nem 
igen szállíthattak semmit. Éppen ezért, hogy az új vonalat megépíthessék, 
kénytelenek voltak lerombolni a damaszkusz-mzeribi 104 kilométer hosszú 
vonalat, hogy ennek sínéit és egyéb fölszerelését fordíthassák az új vonal 
céljaira. 

De semmiféle nehézség sem akadályozta meg őket abban, hogy az 
összes háborús előkészületeket sikerrel el ne végezzék. Kitartó munkájuk 
gyümölcsét azután az elkövetkezett harcok idején teljes mértékben élvez
hették is. 

E készülődések közepette, november 3-án, a londoni török követ a kedive 
ultimátumát nyújtotta át az angol kormánynak, melyben azt követelte, hogy 
az angol csapatok tüstént vonuljanak ki Egyptomból. Válaszul erre Nagy-
Britannia bejelentette Egyptom annektálását és az angol király Egyplom fölé 
is kiterjesztette felségjogait. Egyúttal Husszein Kiamil hercege*, Izmail pasa 
korábbi kedive unokáját kinevezték kedivévé. Az országban pedig kihirdették 
a hadiállapotot s Maxwell angol tábornok vette át az ország katonai fel
ügyeletét. 
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ELLENSÉGEINK VEZÉREI. 

Joffre. 

Joffre Albert — a vérző, az ereje fogyatékán lévő Franciaországnak ősz
hajú, de még mindig hatalmas erejű vezére — a franciák egyetlen reménye, 
benne összpontosul minden bizodalmuk. S kétségtelenül Joffre érdeme első
sorban az, hogy a franciák férfiasan, bátran és kitartással harcoltak; meg
mutathatták erejük javát és bukásuk sem dicstelen. 

Jofifre, a ki 1852-ben született a spanyol határ tájékán lévő Rivesal-
tesben, nem tekinthet vissza különösebben érdekes, vagy sokatmondó pályára. 
Tizennyolc éves volt, a mikor a francia katonaifjak alapvető iskoláját, az 
École polytechnique-ot látogatta s a mikor kitört a francia-német háború. 
A fiatal gyerekember alhadnagyi ranggal résztvett Paris védelmében, amelyből 

Albert belga király és Joffre tábornok találkozása a front mögött. 
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szerencsésen, sebesületlenül szabadult. Befejezte tanulmányait, mérnök lett, 
de katona maradi, hazájának egyik legképzettebb, legnagyszerűbb katonája. 

A ranglétrán feltűnés nélkül, de állandóan emelkedett. Dolgozott Parisban, 
a hadügyminisztériumban, tervezett és épített erősségeket a köztársaság földjén, 
harcolt a gyarmatokon, volt hadtestparancsnok fontos francia pontokon és 
végül belekerült a legfelsőbb francia haditanácsba, majd a vezérkar főnöke 
lett a szintén jeles Pau tábornok helyében. Évtizedeket töltött munkában, 
de percet sem szerepléssel. Nincs francia, aki már a háború előtt is ne 
ismerte volna Joffre nevét, de igen kevés volt olyan, aki őt magát, vagy 
éppen a hangját ismerte volna. Beszédet nem kedvelő ember, akinek mély 
zengésű, kellemes hangját legbensőbb emberei is csak nagynéha hallják. 

Joffre hadvezéri karaktere már eléggé kidomborodott. Legfőbb jellemző 
vonása, hogy tisztára katona, akinek a lelkéhez nem jut közel politikai meg
gondolás, polgári érzékenység. Egész Franciaországot a hideg rázta, Parist 
a forradalom vihara röpködte be 1914. augusztusában, amikor a német 
seregek végigszáguldottak egész északi F ranciaországon, anélkül hogy francia 
részről igazán komoly ellenállásra találtak volna. Várak estek el és városok 
jutottak német kézre, ám Joffre rendületlenül várt milliónyi seregeivel azon 
a ponton: a Marne-folyó mentén, Paris közelében, ahol meggyőződése szerint 
neki a harcot fel kellett vennie. 

Terveiben mértani számítás és alaposság, a kivitelben kőkemény makacs
ság : ez Joffre. És — nekünk, ellenfeleinek is — el kell ismernünk, hogy Joffre 
csakis számítással boldogulhatott és menthetett meg a francia hadibecsületből 
annyit, amennyi csak megmenthető volt. Számítania kellett és számított is 
a háború hosszú tartamára, számolt a francia katona erejével, képességével, 
az angol Ígéretek bizonytalanságával és általán mindennel, s amint a jelek 
mutatják, a lelkében, a szervezetében egyaránt megtámadott franczia had
erővel az ellenállásnak imponáló mértékét érte el szemben a hatalmas 
német hadsereggel. 

Másik jellemző hadvezéri tulajdonsága, helyesebben: erénye Joffre-nak, 
hogy kérlelhetetlen a tábornokokkal és főbb tisztekkel, de kíméletes és apai 
módon humánus az alsóbb tisztekkel és a legénységgel szemben. Nincs vége
hossza azoknak a példáknak, amikor generálisokat máról-holnapra szégyen
nyugdíjba küldött, esetleg meg is büntetett, de ép így se szere, se száma 
azoknak az epizódoknak, amelyek Joffre aranyszívét mutatják, ha alantas 
rangú katonákról van szó. 

Nagy kijelentések, pompás mondások nem jellemzik Joffret. Ugyan 
reáfogtak a párisi és a külföldi lapok sok mindent, de azokból a nagyzoló 
kijelentésekből ő nyilván egy betűt sem mondott. Csak Albert belga királlyal 
volt november elején érdekes találkozása, amely alkalommal a belga király 
azt mondotta, hogy inkább meghal a német gránátok záporában, semhogy 
országa utolsó szögletéből is kitakarodjon. Ekkor tette Joffre ezt a kijelentést: 

«Kezeskedem, hogy a szövetséges seregek nem engedik érinteni felséged 
országának még meg nem szállott területét.» 
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A MAI HADVISELÉS. 

Tengeri ütközetek. 

A tengeri fegyveres mérkőzések kezdetük óta sokkal gyökeresebb átalaku
lásokon mentek keresztül, mint a szárazföldi hadviselés kevésbbé változatos 
módjai. Valaha a szárazföldi és a tengeri ütközet között valóban csak az 
volt a különbség, hogy az egyiket a szárazon, a másikat a vizén vívták meg. 
Az evezőktől hajtott fahajók egymás közelébe eveztek és egyik hajó csák-
lyákkal kapaszkodott bele a másikba, egyfelől arra törekedve, hogy az ellen
séges hajót felborítsa, másfelől, hogy az ellenséges hajóra átugrálva, annak 
legénységét embernek ember ellen való kézitusájában legyűrje. Később azután 
a «vitorla» idejében, ami már technikai haladást jelent, mert a hajót nem 
csupán evezők, de a szél felhasználása is hajtotta, a támadás célpontja nem
csak a hajón lévő ember volt, hanem elsősorban maga a hajó. Ezért minden 
hajó orrát valamelyes vas, vagy acélheggyel látták el, az úgynevezett «sarkan-
lyú»-val, s a hajó orrával rontott neki az ellenséges hajónak, hogy annak 
oldalát felszakítsa s így sülyessze azt el. Másik módja volt még a tengeri 
harcnak, hogy égő szurokfáklyákat, szurkos csóvákat és rakétákat hajigáltak 
az ellenséges hajóra, hogy azt lángbaborítsák. Ahol pedig nem egyes hajók, 
hanem hajórajok álltak egymással szemben, otta hajók domború, vagy homorú 
vonalat alkotó sorban vagy egymásmögötti sorokban sorakoztak s ugyan
csak az imént vázolt módon vívták meg harcukat. 

A hajóágyúk feltalálása hozta meg az első változást a tengeri taktiká
ban. Miután az ágyúkat a hajó két oldalán helyezték el, természetes, hogy 

1. ábra. Találkozási harc. 
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az lett a cél, hogy a hajó hol az egyik, hol a másik egész oldalával kerül
jön az ellenség felé, hogy egész tüzérségét használhassa. A taktika ilyetén 
megváltozása azt jelentette, hogy a tengeri harc főfaktora a tüzérség lett. 

A modern hadihajók — mint tudjuk — elsősorban 20 centiméteresnél 
nagyobb űrméretű egészen 38 centiméteresig terjedő kaliberű ágyúkkal van
nak felszerelve. Ez az úgynevezett «nehéz» tüzérség. Azután közepes kaliberű 
ágyúkkal, minők a 12—19 centiméteres ágyúk, végül egészen kis kaliberű 
ágyúkkal, a torpedónaszádok, tengeralattjárók és a repülőgépek ellen, s leg
végül a torpedó hajítására szükséges torpedóvetőcsövekkel. A nehéz ágyúk 
a hajó főtengelye mentén, forgatható tornyokban vannak elhelyezve. A köze
pes kaliberű ágyúk a hajó testébe oldalt vannak beépítve, olyformán azon 
ban, hogy 45° szög alatt szintén forgathatók. Az egészen kis kaliberű ágyúk 
pedig részben a hajó fedélzetén, részben pedig az árbockosarakban foglal
nak helyet. Ez elhelyezéseknek megfelelően, a manövrirozásban megmaradt 
tehát a vezérelv, hogy a hajónak lehetőleg egész oldalával kell az ellen
ség felé fordulni, mert így tudja a legtöbb ágyúját egyszerre működésbe 
hozni. Azonban több hajónak, tehát egy egész flottának felvonulása, fel
fejlődése, s a formációk, melyeket ütközet közben felvesz, a régi időkkel 
szemben meglehetősen változatosak. 

Ma egy flotta akcióját nagyjából a következőképen képzelhetjük el. 
Repülőgépek útján jelentés érkezik valamely ellenséges hajóraj közeledéséről, 
mire a flotta parancsot kap, hogy a kikötőből, melyben horgonyoz, kifusson 
és támadja meg az ellenséges flottát. A flotta tehát kifut a nyilt tengerre és 
pedig a következő rendben: messzire előretolva legyezőalakban halad néhány 
torpedónaszád és ugyancsak gyorsjárású kis cirkáló. E kis járművek végzik 
a «felderítés»-t s tőlük jobbra és balra, fedezésükre nagyobb cirkálók halad
nak. Azután következik a hajóraj zöme: a csatahajók, melyektől jobbra és 
balra, ugyancsak esetleges oldalról jövő meglepetések meggátlása céljából 
néhány gyorsjárásű cirkáló halad. A nagy hajóegységek, cirkálók mö-
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2. ábra. «Szaladó» harc. 
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gött, külön csoportban következik azután a torpedóflottilla, és pedig akár
csak a csatahajók, rendszerint egymás mögött, libasorban. 

Ha azután az említett és élen haladó könnyű hajók rábukkannak az 
ellenségre és szikratávíró útján pontos jelentést tettek annak erejéről, futá
sának irányáról, formációjáról, miközben esetleg még azt is megállapítják, 
hogy az ellenséges flotta milyen hajótipushoz tartozó hajóegységekből áll, 
akkor sietve visszahúzódnak saját hajórajuk zöméhez. Közben a zászlós
hajó, — melyen a flotta parancsnoka tartózkodik, — kiadja a megfelelő 
utasításokat és a flotta felfejlődik a harcra. 

Az egész flotta továbbra is libasorban halad. Elől a csatahajók, mögöt
tük a csatacirkálók és a kisebb cirkálók, majd külön csoportban a torpedó
naszádok. Az ellenséges flotta ugyanebben a csatarendben, de szembefut. 
A két ellenfél tehát ez esetben két párhuzamos vonalat alkot, amelynek 
csak az iránya ellentétes. Amint egymás lőtávolába érnek, mint az angol
német flottatöredékek találkozása mutatja, már 10—12 kilométer távolságban 
megszólalnak a nagykaliberű ágyúk és megkezdődik a tüzérségi harc, miköz
ben a két flotta folytatja eddigi útját, azzal a különbséggel, hogy némileg 
igyekszik közelebb férkőzni egymáshoz, hogy középkaliberű tüzérségével is 
beleszólhasson a küzdelembe, amely, — mint a Dardanellák támadásánál 
láttuk, — kisebb distanciára épp oly hatással dolgozik, mint a nehéz tüzér
ség lövegei. A leírt formáció az úgynevezett ((találkozási harc» (1. ábra.) 
Ennél természetesen a két flotta aránylag rövid idő alatt elfut egymás mel
lett s így ez a harc oly rövid ideig tart, hogy alig hozhatja meg a kívánt 

3. ábra. «T» formáció. 
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döntést, vagyis az ellenséges tüzérség elhallgattatását és az ellenséges hajók 
alapos megrongálását, mert egyik fél tüzérségének sincs ideje magát —tüzér
ségi műszóval élve — «belőni.» Ezért vagy megfordul mindakét flotta és 
ismét elhaladnak egymás mellett, vagyis megismétlik a találkozási harcot, 
vagy pedig csak egyik fordul meg s most már azután mindakét flotta egy 
irányban fut tovább. Ezt a mai tengeri taktikában úgy hívják, hogy ^szaladó 
haro (2. ábra) párhuzamoson, de egy irányban futó hajókkal. A vázolt két 
csatarendben, ha körülbelül egyforma számú és egyformán fegyverzett hajók 
állnak egymással szemben, az a fél van felsőbbségben, melynek tüzérsége 
jobban van kiképezve és melynek precízebben gyártott ágyúi vannak. A ten
gerész-taktikusok vágyainak netovábbja, különösen ha az egyik fél valamivel 
gyengébb, arra törekedni, hogy az úgynevezett «T» formációba való átalaku
lással ellensúlyozzák saját hajórajuk gyöngeségét. (3. és 4. ábra). Ez abban 
áll, hogy az egyik fél a «T» betű függőleges vonala irányában haladó ellen
séges flotta elébe kerülve, azt a «T» betűnek két végén meghajlított kereszt
vonalában igyekszik átkarolni, minek előnye, hogy az átkaroló hajóraj vala
mennyi hajója oldalával van az ellenség felé fordulva s így valamennyi 
hajója az ellenséges flotta élén haladó hajókat koncentrikus tűz alá tud :a 
venni, míg erre az ellenségnek éppen csak ezen, élen haladó hajói tudnak 
válaszolni, hátrább haladó hajói pedig tétlenségre vannak kárhoztatva, s 
előretörésük lehetetlen, mert ezzel előttük haladó saját hajóik tüzelését ten
nék lehetetlenné. Ilyen és pedig ismételt átkarolással győzték le a japánok 
is az orosz hajórajt a híres csuzimai ütközetben. Hogy azonban egy hajóraj 
a találkozó illetve a szaladó formációból át tudjon menni a «T» állásba, 
ahhoz az szükséges, hogy ellenfelénél gyorsabb járású hajói legyenek, vagy 
pedig hogy előbb az ellenséges flotta néhány hajójának gépét megrongálva, 
ezzel sikerüljön az ellenséges flotta tempóját meglassítani. Miközben az egyik 
fél arra törekszik, hogy a «T» formációt elérje, addig a másik fél igyekszik 
ez elől kibújni és pedig az úgynevezett «elkanyarodás» útján. 

E mozdulat sikerének előfeltétele, hogy az elkanyarodó flotta manövri-
rozóképességét, tehát gyorsaságát és gépeinek épségét teljesen megőrizte 

4. ábra. «T» formáció. 
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légyen, ami már az ellenséges tüzérségnek rövid, de fölényes munkája után 
jóformán elképzelhetetlen. A leggyakoribb eset tehát, hogy a magát gyön
gébbnek érző flotta megszökni igyekszik, ami úgy megy végbe, hogy minden 
hajóegysége folytonos tüzelés közben egyszerűen megfordul úgy, hogy a hajók 
egymással párhuzamos vonalba kerülve, hátat fordítanak az ellenségnek és 
teljes gőzzel menekülnek. Ennek következménye azután, hogy az ellenséges 
flotta hajói ugyanezt a formációt veszik fel és az utóbbiak mindegyike a mene
külő hajóraj más-más hajójának a sodrában marad. Ez az «ii/dó\ző», vagy 
«visszavoniilásiy> harc amelynél hajó hajó ellen küzd s az egyes hajók 
gyorsasága a döntő. 

A legelőbb említett találkozási harcformáció azonban úgynevezet «kör-
Aarc»-cá (5. ábra) is alakulhat, olyformán, hogy az egymás mellett elhaladt 
hajórajok közül az elsőnek élén haladó hajó a másik hajóraj utolsó hajója 
után kapaszkodik, miközben saját hajói természetesen libasorban követik, a 
másik hajóraj élén haladó hajó viszont ugyancsak bekanyarodik a mellette 
elhaladt ellenséges hajóraj utolsó hajójának sodrába s így egy folyton mozgó 
körben keringenek tovább, mialatt mindkét fél hajói a kör átmérőjében a 
velők átellenbe eső ellenséges hajóval valóságos párharcot vívnak. Kétség
telen azonban, hogy a legtöbb modern tengeri ütközetben a sok manövri-
rozás vége az, hogy a hajók egy része elég hamar jelentékenyen megsérül, 
sok, az ágyúkat kiszolgáló embere elesik, gépei megsérülnek és mert egyik 
hajó sem akarja testvérhajóját cserben hagyni, óriási kavarodás támad, az 
úgynevezett «me/ée», melynek során az egyes hajóegységek össze-vissza 
lövöldöznek egymásra. 

Mihelyt az ellenfél meggyöngült, de főként az ily melée-nél azután egy
szerre előretörnek 
az addig hátrább 
lartózkodó, villám
gyors torpedóna
szádok, hogy elsu
hanva a már sérült 
ellenséges hajók 
mellett, egymás
után feléjük lőjjék 
a kegyelemdöfést 
megadó torpedó
kat. Eközben saját 
csatahajóik adott 
jelre visszahúzód
nak, hogy eset
leges újabb táma
dásra sorakozza
nak. 

5. ábra. Körharc. 
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A háború humora. 
A jó vacsora. 

Egy huszártiszt érkezett az idegen huszár
ezredhez. Nagy szeretettel fogadták a cim
borát társai. Nagyszerű vacsoráról gon
doskodtak tiszteletére. Előfogták a sza
kácsot : 

— Vendégünk lesz. Olyan vacsorát csinálj, 
nogy a király ő felsége is megnyalná utána 
az ujját. 

— Meglesz, jelentem alássan, olyan malac
paprikás, amilyet nem evett még emberfia 
ebben a nyomorult országban. 

— Persze, a malacot csórtátok. 
A szakács esküdözik, hogy vették. 
— Azért, mert lopott holmit nekem fel 

ne tálaljatok. 
A vacsora tényleg nagyszerűen sikerült. 

A vendég alig győzte dicsérni: 
— Ez már teszi. Micsoda lé, micsoda fala

tok és ezek a pompás kolbász-szeletkék 
benne. Ezt meghálálom. Hoztam Bécsből 
még egy kevés, nagyszerű kolbászpástéto-
mot. Drága, becses dolog. Milliomos Ínyen
ceknek való. Feltálaljuk a felét. 

Odainti a kiszolgáló huszárt: 
— Szaladj, fiam, a nyeregkápámban találsz 

egy kis csomagot, hozd el. 
A huszár meg sem mozdul. 
— Eredj, ha mondom. 
— Jelentem alássan, nincs ott. 
— Ne bomolj, biztosan tudom. Magammal 

hordom mindig, hogy el ne lopják. 
— Jelentem alássan, észrevettem én azt 

és belefőztük a paprikásba az egészet, hogy 
jobb legyen az íze. 

A cigarettacsutka. 
Bizony gyakran megesik, hogy a rossz 

terepen nem igen tudják az eleséget a csapa
tok után szállítani és ilyenkor hiába korog 
a gyomor. Szenvedélyes dohányos az éhsé
get csak elbírja, de a szivar, cigaretta 
hiánya az idegeit rágja, tépi, kínozza, mint 
a szomjúság vagy a láz. 

Egy huszárezred éhezett így egyszer 
napokig valamelyik rongyos galíciai falu 
alatt. A tisztek — finom otthonból gazdag 
urak, — tréfára vették a dolgot, csak a 
dohány hiánya fájt. Beszélgetés közben 
egyszerre csak megcsillan az ezredes szeme, 

reszkető kézzel húz ki a blúzából valamit. 
Egy összetöpörödött, vékonyka, ócska, pisz-
kos-papírosú cigarettát. Isten tudja, hogy 
bujt el az irományai közt. Diadalmasan 
forgatja, simogatja a pillantásával. 

— Nem adnám oda egy grófi uradalomért! 
Mielőtt rágyújtana hozzáfordul könyörgő 

hangon az alezredes: 
— Méltóságos uram, ugy-e adsz egy szip

pantást ? 
Erre az őrnagy jelentkezik, a kapitányok 

és így továbbá tisztikar. Végre meg is 
állapodnak: az ezredes kettőt szippant, a 
többi egyet. 

Bágyujt kéjjel az ezredes, jár a cigaretta 
kézről-kézre, mikor már a végét járja fel
kiált az ezredes: — Spóroljatok fiúk, kicsi
ket szippantsatok s azután ne dobjátok el, 
adjátok vissza — a csutkáját. 

Az olcsó csirke. 
Egy kis orosz faluban pihen a baka zászló

alj. Szakácsok sütik-főzik a jó meleg me-
názsit. Az egyik tábori konyha mellett 
megáll az őrmester : 

— Gazemberek, már megint tyúkhúst 
főztök. Nem megmondtam, hogy nem szabad 
harácsolni ! 

Haptákba vágja magát szepegve a vé
rengző hírű őrmester előtt a fiú : 

— Jelentem alássan, vettük. Unjuk már 
az örökös marhahúst, hát vettünk tyúkot. 

— És hogy vettétek? 
— Jelentem alássan, szétnéztünk a falu

ban és egy gazdag orosz gazdánál sok tyúkot 
láttunk. Megkérdeztük: 

— Van eladó tyúk? 
— Nincs, kiáltotta haragosan a dühös 

muszka. 
— No, nem kell haragudni, — csitítot-

tuk, — hogy adja párját? 
— Nem adom pénzért, — mondta.. 
— Nem adja pénzért 9 
— Nem én, pénzért, — felelte. 
Ennek nagyon megörültünk és elhoztunk 

egypárat. 
A haragos őrmester felderül és szól: 
— Ez más. Akkor hát vegyetek nekem 

is vagy négy csirkét. És a fiúk vetlek az 
orosztól az őrmester úrnak is négy csirkét. 

lJallas nyomda, Budapesl. 
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