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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 i ngyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

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

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

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnál! az egyik vagy másik csoportból, hai 
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. 

csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTARA. 
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, 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. 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 fül. 

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 színnyomatű térképpel'. 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is-
m e n e t meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai1 

és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fül. bolti ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már 'maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy lienyovs/.ky 
iratait közreadja és élettörténetét mpgtría," a mii 
kiváló értékét bUonyítja. A mi itt Szibériáról el vara 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepeit 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 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 szülelésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—III. 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. 



39. füzet 

fecpes ftgóniftófO' 
SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTHL 

RÉVHI-KIHDAS TELEFON 56-27 
HETENKINT EGY FÜZET SZERKESZTŐSÉG ÉS KWDO 

ELŐFIZETÉSI AR '/< ÉVRE 3 K, '/, ÉVRE 6 K BUDAPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 
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fl GORLICEI NAGY flTTORES. 

A gorlicei csata után a szövetséges csapatok gyülekeznek az ellenség üldözésére. 

A legendás gorlicei győzelem után, mely a természeti elemek csodás erejével pusztította 
az orosz tömegeket, hősies seregeink minden akadályt legyőzve törtek előre s üldözték 
hazája felé a fejvesztetten futó ellenséget. A diadalmas észnek, a hadvezéri számításfiak 
hatalmas müvét megkoronázták szivük bátorságával s lankadást nem ismerő erejükkel, 
így vált tökéletessé a diadal, melyet századok multával is egysorban fognak emlegetni 

Moltke és Napóleon legfényesebb haditetteivel. 

A világháború képes krónikája. III. - 385 25 



Német gyalogság a gorlicei csata után bevonul egy galíciai városkába. 

Pihenő tartalék Gorlicenél. 
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Az oroszoktól felgyújtott gáztartály égése Gorlicenél. 

Német, osztrák és magyar sebesültek énekelve vonulnak a tarnovi vasútállomáshoz. 
!'•••"• ••! (Kilophöt, Wien XIX.) . . i í ^ - i r 
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' . . . . . • • • • 

Repülő egy vasúti híd fölött a krakó-tarnovi vonalon. (Kilophot, Wien XIX.) 

A háromszor visszafoglalt és helyreállított viadukt Delatynnál. 

. - 388 —.. 



• 

Az állásokból nappalra visszavont reflektor. 

a4 cm.-es mozsarainkat javítják a harcvonal mögött. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Orosz sebesült foglyok ütközet után a kötözőhelyen. (Kilöphot, Wien XIX.) 

Elesett oroszok a San vonalán. (Kilöphot, Wien XIX.) 
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VALJEVOTÓL — BELGRÁDIG. * 

Valjevo, Lazarevac, Obrenovac és Uzice elfoglalásával hadseregünk ura 
lett Nyugat-Szerbiának. Határai új birtokainknak a Száva Obrenovacig, innen 
a Kolubara mentén Valjevbig az a vonal, amelyet a túlsó oldalon Lazarevac is 
biztosít és Valjevotól Uziceig a műút, amelytől Rogacicáig ugyancsak járható 
út jelöli hódításunk határát. 

Csapataink most már négy vonalban, de nyílegyenesen, keletre törnek 
előre. Obrenovactól a Száva partján küzdenek le minden akadályt Belgrád 
felé, Lazarevactól Arangyelovac felé, Valjevotól Gornji-Milanovac felé és 
Uzícétől Cacak-Kraljevo irányában a Morava völgyén. 

Taktikánk egyszerű és kézenfekvő; ha bármely csápja e kinyújtott négy
karú erőnek eredményeket ér el, ennek természetes következménye az, hogy 
a szerb haderő kénytelen az egész vonalon, mind a négy előretörő front 
arcélén visszavonulni. Ha azonban bármely fronton visszavernének bennün
ket, vissza kell vonulni másik három oszlopunknak is. 

A Száva mentén Obrenovactól Belgrád felé törő seregünk alig talál 
ellenállásra. A szerbek mindenütt lassan, ellenállással ugyan, de kerülve a 
elöntő összecsapást, vonulnak vissza. Nyilvánvaló, hogy-itt nem akarnak, de 
nem is mernek döntést provokálni. Lazarevactól Arangyelovac felé siető 
seregeink nagyszerű iramban verik maguk előtt a szerbeket. Birtokukba ejtik 
a Jasenica hegylánc előfensíkjait is és már tíz kilométernyire vannak Aran-
gyelovactól. A Valjevotól Gornji-Milanovac felé törtető seregünk biriokába 
veszi a Suvobori-magaslatokat, amelyek e vonal fontos útjait uralják, de 
itt megállapodik a szerb sereg. Látnivaló, hogy mindenünnen szétszórt csa
patait egyéb vonalakról is idegyüjti. Itt akar döntést provokálni. Hiszen, ha 
itt a központban győz, vissza kell vonulnia győzedelmes szárnycsapatainknak 
Is. Ha itt győz, áttöri frontunkat, elvágja a szárnyakat egymástól. E győze
lem döntő lehet. Ezért hát nem erőltetjük mi sem Cacak felé igyekvő leg
délibb frontunk gyors iramát, sőt e front csapatait is â  Gófnji-Milanovac 
-ellen készülő centrum megerősítésére vonjuk ide. Ha Gornji-Milanovac elesett, 
•elesett Kragujevac is. Ezt védik itt oly hihetetlen makacssággal a szerbek. 

Ami a szárnyakon a Száva mentén és a Kolubara felső folyásánál, 
vagyis északon és Cacak felé délen történik, az csak előjátéka, biztosítása a 
döntő ütközetnek. A cél nem Cacak és nem Belgrád, a cél Kragujevac. 
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Ez előjátékszerű, de fontos csatákban szép győzelmet aratunk. Észa
kon a konaticei ütközetben nagy veszteségeket szenvednek a szerbek s ellen
állásuk megtörik e ponton: nyitva áll az út Belgrád felé, szávaparti seregünk 
szinte feltartóztatás nélkül vonulhat e szívósan védett és nagyszerűen meg
erősített part mesgyéjén keletre: a szerb főváros felé. Nem áll már útjában 
hadsereg. A várost kis helyőrség védi, megerősítve is Zimony felől van, nem 
pedig nyugali és déli oldalán. 

Frank Libóríus serege óvatosan, de győzelme biztos tudatában kúszik 
a Száva mentén Umka, Ostruznica, Surcin felé, hogy a Száván át hatoljon 
Belgrádba, másik oszlopa pedig a Kolubarától Konaticén, Vranicon, Zeleznikén, 
Zarkovon át Topcsiderre, hogy innen dél felől lepje meg a várost. 

Belgrádban még nem tudják, hogy a szerbek büszke metropolisának el 
kell esnie, de Bojovics hadserege már tudja, hogy megverve kitér az üldöző 
ellenség elől, Gornji-Milanovac felé fut, szabad prédának hagyja Belgrádot s 
új székhelyén, hadaik centrumában akarja rendbeszedni magát s felvenni az 
utolsó döntő mérkőzést, tudatában annak, hogy e tétre felteszi mindenét: 
hazája jelenét és jövőjét. 

Mi óvatosságból úgy határozunk, hogy csapataink egy része nem észak
kelet, hanem déli és délkeleti irányban folytatja útját, hogy egy erről a vonal
ról esetleg megkísérelt szerb ellentámadást eleve meghiúsítson és a Szerbia, 
délnyugati részébe vezető vasútvonalat is birtokába vegye. Ez az akció teljes 
sikerrel jár, csapataink hatalmas hótömegeken küzdöttek át magukat példát
lan hősiességgel és a szerb hadseregnek ebben az irányban visszavonult 

Csendőr-őrház a Száva mentén. (Kilophot, Wien XIX.) 
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csapatrészeit megverték. A szerb hadsereg folytonos visszavonulása arra 
késztette a szerb főparancsnokságot, hogy Kragujevacból az egész polgársá
got eltávolítsa. A városban csak katonák és állami tisztviselők vannak. 
A szerb hadvezetőség minden ereje megfeszítésével igyekszik feltartóztatni 
ezt az előnyomulást és összes tartalékjait a tűzvonalba küldte támadó csa
pataink ellen, melyek most a Kolubarától keletre fekvő magaslatokat, a 
Kragujevacba vezető út kulcsait ostromolják állandó sikerrel. Hiába volt a 
szerbek minden ellenállása, ezen a vonalon harcoló egész haderőnk átkelt 
már a Kolubarán és egyre fokozódó erővel és hevességgel folytatja táma
dásait. Az előrevetett szerb tartalékok megpróbálkoztak az ellentámadással 
de sikertelenül. Nemcsak a foglyok száma növekszik egyre, hanem a szöke
vényeké is. 

Csapataink az egész déli harcvonalon állandó küzdelemben állanak az 
ellenséges seregekkel. Az időjárás olyan hideg, amilyen már talán évtizedek 
óta nem volt Szerbiában, esik a hó, a völgyek útjai járhatatlanok, de mindez 
nem lankasztja hős fiaink harcos kedvét: mennek előre. Nyugat-Szerbiából 
Új-Szerbia felé menekül a lakosság nagy része, a kis szerb falvakban nagy
szerű szállás jutott így előnyomuló katonáinknak. 

A hangulat a mi hadsorainkban leírhatatlanul lelkes, katonáink parancs 
nélkül támadnak és mennek előre, a győzelmeik után adott pihenőt nem 
veszik igénybe, nem ismernek fáradtságot és nem ismernek megállást. 
Az egész hadsereg érzi, hogy a leszámolás napja közeledik és mert 
fényes győzelmek útján jutottunk el idáig, érthető ez a példátlanul nagy 
lelkesedés és elszántság. 

Nyugat-Szerbiából menekülő lakosság. 
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Petár király, aki már Nisből áttette székhelyét Üszkübbe, e hadak vezé
rét, Bojoüics tábornokot elcsapja és helyébe Misicset nevezi ki, 

A beavatottak tudják, hogy most már csak Gornji-Milanovacnál, a Kra
gujevacot védő utolsó fővédelmi vonalon fog az eddigit is felülmúló, elke
seredett ellenállást kifejteni a szerb hadsereg és egész energiájának teljes 
kihasználásával azon lesz, hogy a Kragujevacot környező magaslatoknál 
győzelmesen előrenyomuló csapatainkat feltartóztassa. A balkáni haderő 
főparancsnokságának legutolsó jelentései már kiemelik e kétségbeejtő véde
kezés hevességét és kiemelik a helyzet nehézségét is. 

A rendkívüli kedvezőtlen időjárás, — mondja egyik hivatalos jelentés 
— a lapályok feneketlen talaja, valamint az a körülmény, hogy a magaslato
kon a hózivatarok minden kilátást megakadályoznak, a hadműveleteket meg
nehezítik ugyan, a csapatok harci hangulata azonban az arcvonalról érkezett 
jelentések szerint kitűnő. 

Belgrád elfoglalása. 

Ami előrelátható volt: megtörtént. Miután a Belgrádot védő sereget 
döntő módon megvertük, az a Száva-partról Kolubara irányában, de attól 
keletre futva menekült Gornji-Milanovac felé s a szerb őrségek rendezetten 
s egymásután ugyan, de gyors iramban hagyták oda az eddig oly makacsul 
védett Száva-partot. Mikor már csapataink Belgrád alatt állottak a Száva-
parton és Topcsider alatt a várost nyugat felől megközelítve, a belgrádi vár
őrség is éjszakának idején — búcsúzás nélkül — elhagyta a fővárost. 

' Hétfőn, december elsején este nyolc órakor egyszerre megszólaltak 
Belgrád ágyúi. Este nyolc órától reggeli négy óráig kétszázhuszonegy lövést 
tettek tüzérségi pozícióinkra. A szerb lövések azonban komoly bajt nem 
tettek, csak öt házon okoztak némi kárt Zimonyban. Ekkor már mindenki 
sejtette, hogy e lövések búcsúlövések. A szerb tüzérség kilövi el nem szállít
ható munícióját s az utolsó lövések után elfut. Éjszaka lassan, csöndben 
eltávozott Belgrádból a szerb hadsereg. Kedden reggel már csak az utó-
vétlek távoztak, úgy hogy e napon, december 2-án délben már egy szál szerb 
katona sem volt Belgrádban. 

Beggeltájban egy civil ember jelentkezett a Száva-hidat őrző magyar 
népfölkeiőknél és kérte, hogy vezessék a parancsnokhoz, akinek azután a 
következőket mondotta: 

— Stojanovics Petárnak hivnak. Berlini lakos vagyok, műiparos. Szerbiában 
születtem, szerb állampolgár vagyok s egy örökségi ügyben jártam Belgrádban. 
Közben kiütött a háború és itt tartottak. Németnek tartom magam és a következő
ket jelentem: Tegnap óta vonulnak el a szerb csapatok. Ma elhagyta az utolsó szerb 
katona is a fővárost. Muníciójukat és trénjüket elvitték, amit nem tudtak meg
menteni azt felégették, vagy felrobbantották és utolsó ágyúik závárjait is eltörték. 
Ez az, amit tudok. 

A parancsnok erre, égy tiszt vezetése alatt húsz önként jelentkező magyar 

— 39* — 



népfölkelőt küldött át a Száva-hídon, akik óvatosan behatoltak a város szé
lére és jelentették, hogy Belgrádban nincs szerb katona. Ugyanekkor polgár
emberek is jöttek és közölték, hogy a szerb hadsereg elvonult. Erre csend
őrök keltek át a Dunán, nyomukban népfölkelők, honvéd- és közös-gyalo
gosok. Bejárták óvatosan a várost. Egész nap és másnap is kutattak és 
december 3-án, csütörtökön délben megjelent a fehér lobogó a Kalimegdán 
ormán. Csapataink ezután birtokukba vették a várost. Énekelve járták be 
Belgrád utcáit, nemzeti színű és sárga-fekete zászlókkal diszítették fel a 
házakat, megszállták a konakot, a skupstinát, a városházát és a többi köz
épületet. Mindenütt nyugodtan fogadták őket. E napon délben vonultak fel 
a gyalogos, kisebb számú huszár, tüzér, pionir és tengerész katonák ünne
pélyesen a hídfőtől a konak elé katonazenekar hangjai mellett. A katona
banda menet a Prinz-Eugen-indulót játszotta, a konak előtt felállított csapatok 
élén pedig a Gotterhaltét. Innen a várba mentek, ott is kitűzték a zászlót 
és a felállított csapatok előtt Frank Libórius tábornok szép beszédet mondott. 
Ezután kért kegyelmet a város lakosai számára a három városi tanácsos, 
akiket ezzel nagy titokban Zsivkovics tábornok és Nesztorovics elmenekült 
polgármester már előbb megbízott. 

A küldöttség tagjai: Botorics Mladen, Popovics Mladen és Nedelkovics 
Jován a tábornok válasza után így mondták el megbízatásuk történetét a 
parancsnokló tábornoknak: 

Hajóink és trénkocsi-parkunk a belgrádi parton. 
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«A háború kezdetén, már 
július 27-én és 28-án elköl
tözött Belgrádból minden ál
lami hivatal. A bíróságok, a 
pénzügyi, közlekedésügyi és kul-
turhatóságok. Átvittek mindent 
Nisbe. Elvitték a fogházat is, 
a börtönöket, kórházakat, pénz
tárakat. Csupán a városi elöl
járóság és a rendőrség maradt 
itt. Vasárnap éjjel végül elköl
tözött a domonai vasúti állo-
náson keresztül Nesztorovics 

polgármester egész személy
zetével, a rendőrség Lazarevics 
prefektus vezetése alatt az utolsó 
rendőrig, Zsifkovics generális a 
helyőrséggel és a térparancs
nokság Gyukics alezredessel. 
Csupán húsz segédhivatalnok 
maradt itt és 11 szolga. Hétfőn 
reggel összegyűltek a város elő
kelői: egy pár kereskedő és 
iparo", mert egyetlen ügyvéd, 
mérnök sem maradt a város
ban, csupán egy orvos, dr. Szto-
janovics. ők hármunkat kértek 

A Kalimegdán figyelőtornya lelőtt repülőgép föl arra, hogy intézzük a város 
roncsaival. ügyeit, Botorics lett a helyettes 

polgármester, ő a Páris-szálló 
tulajdonosa és városi képviselő. Popovics pedig a Narodna Banka vezér
igazgatója. Őt később fölkérték, hogy legyen polgármester.)) 

Belgrádban egyetlen magyar ember maradt a háború kitörésekor, aki 
végig élte Belgrád rémnapjait az ostrom alatt és őt itt találták megszálló 
seregeink is. Bazeczki Bóbert, Belgrád egyetlen katholikus plébániájának 
a lelkésze, aki a béke idején az osztrák-magyar protektorátus alatt 
fennálló egyházközség plébánosa volt, a háború kitörésekor pedig követünk 
megbízásából az ostromolt városban maradt, hogy elláthassa híveinek 
lelki szükségét. A szerb hatóságok megengedték, hogy a városban marad
hasson, internáltnak nyilvánították, nem volt szabad elhagynia a plébánia 
területét. Eme engedékenységüknek indoka az volt, hogy Belgrádban béké
ben mintegy tízezer római katholikus hívő van, akik közül magyaron, 
osztrákon és németen kívül elég szép számban vannak olaszok, franciák 
és belgák is. 
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— Átéltem itt — mondotta a lelkész — a borzalmak és szenvedések minden fázisát. 
A lapok már a háború elején óvatosan követelni kezdték, hogy Belgrád ne véde-

1 ezzék, nyilvánítsák a várost nyílt városnak, mert oktalan embertelenség rommálövetni e 
százezer lakosságú szép várost és kitenni a lakosságot az emberfeletti borzalmaknak. 

Lassanként úgy ahogy hozzászoktunk a borzalmakhoz. Hol itt, hol olt csaptak le 
a gránátok, majd ez, majd az az épület kezdett lobogó lánggal égni. Ütegeink főként a 
Kalimegdánt, a gyárvárosban elrejlett szerb tüzérségi poziciókat keresték. 

Csak egy-két üzlet maradt nyitva, a város nappal üres utcáival egy kihalt város 
benyomását keltette. Minden forgalom megállott, megdermedt az élet. Csak a mitrovicai 
betörés idején csapott át a másik végletbe a belgrádi nép hangulata. De ez az ujjongás 
nem tartott sokáig. 

Pár nap múlva utána megkezdődött a nagy futás. Az urak elpárologtak, a már 
visszatért lakosság még pánikszerűbben kezdett elmenekülni, megszólaltak a magyar part 
ágyúi, fényszórók söpörtek végig a városon és a fejünk fölött kattogtak az újvidéki repülő
gépek motorjai. 

Ez volt csak az igazi pánik. Most már írhatott az öt it tmaradt lap, amit akart, 
most már hitegethették a lakosságot hazug győzelmi hírekkel, a kétségbeesés a végsőkig 
fokozódott. 

Már jóformán nem is féltek a bombáktól. Ahol lecsapott a gránát, ott percek mul
tán az emberek hidegen vizsgálgatták rombolásának szörnyű hatását. Valami rettenetes 
a patikus közöny dermesztette meg mindenki szívét: lesz, ami lesz. 

Ettő.' kezdve még kihaltabb, még dermesztőbb lett ez a kriptaszerű nyugalom. Míg 
végre most egy utolsó tüzérpárbaj izgalmai után megjelent a mi hódító seregünk. 

Érdekes, most tudtuk meg hivatalosan azt is, hogy Györgye herceg, miután egyszer 
már a Drina mentén megsebesült, alig épült fel a sebéből, megjelent Belgrádban. Meg
vizsgálta a Kalimegdán erődéit s ekkor egy ide lecsapó magyar gránát szilánkja ismét 
megsebesítette, úgy hogy automobilon kellett Topóidra szállítani. 

Tüzérségünk felvonulása Szerbiában. 
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Hivatalosan december másodikán jelentette hadvezetőségünk Belgrád 
elfoglalását, őfelségéhez az V. hadsereg parancsnokától Frank tábornoktól 
a következő távirat érkezett: • 

Túlboldogan kérem cs. és kir. felségedet, engedje meg, hogy 
dicsőséges uralkodásának 66. évfordulóján az V. hadsereg leghódolat-
teljesebb szerencsekivánatait rakhassam felséged lábaihoz azon legalá
zatosabb jelentésemmel együtt, hogy az V. hadsereg csapatai ma Belgrád 
városát birtokukba vették. 
Majd másnap, december 3-án ezt a hivatalos jelentést adták ki : 

Csapatainknak a Kolubarán át való győzelmes előrenyomulása az 
ellenséget arra kényszerítette, hogy Belgrádot, melynek védelmi művei 
észak ellen irányultak, harc nélkül adja fel, nehogy az ottani helyőrsé
get az elfogatás veszélyének tegye ki. Csapataink a Száván át és déli 
irányból hatoltak be Belgrádba és elfoglalták a várostól délre elterülő 
magaslatokat. A középületeket, közöttük Németország és Ausztria-
Magyarország követségi palotáit is nyomban katonailag biztosítottuk. 

Az arcvonalnak többi részén az ellenség visszavonulóban lévén és 
saját oszlopaink a feneketlen úton csak lassan juthatván előre, csupán 
kisebb harcok fejlődtek ki az ellenséges utóvéddel, melynek mintegy 
200 emberét foglyul ejtettük. 
Végül december negyedikén így jelentik be hivatalosan Belgrád ünne

pélyes birtokbavételét: 
Belgrádot tegnap ünnepélyesen birtokunkba vettük. Csapataink az 

arcvonal északi részén küzdelem nélkül haladnak előre, miközben tegnap 
300 szerbet fogiyul ejtettek. 
Az ünnepélyes birtokbavétel hivatalos okmánya pedig e jelentés: 
Az V. hadsereg parancsnoka, Frank gyalogsági tábornok, december 3-án 

az alábbi sürgönyt intézte ő császári apostoli királyi felségéhez: 
Abban az ünnepélyes pillanatban, amelyben megadatott nekünk, 

hogy a belgrádi várra császári és apostoli királyi felséged dicsőséges 
zászlaját tűzhessük, az összes fegyveres erőnek minden részéből e dicső 
jelvény körül egybegyűlt küldöttségek nevében kérem felségedet, 
kegyeskedjék megengedni, hogy lelkes hódolatunkat legalázatosabban 
bemutathassuk. 
Erre a táviratra a király Frank tábornokhoz válaszai az alábbi táviratot 

intézte: 
A belgrádi várra kitűzött zászlónkra feltekintő hű harcosok hódo

latát örömmel fogadva, megindult szívvel emlékezem meg derék, kitű
nően vezetett Balkán-haderÖmről: az ő hősies harcainak köszönhető 
Belgrád birtokbavétele is. 
Bár Belgrád elfoglalása korántsem volt jelen lős haditény, mint ahogy 

ekkor a galíciai és kárpáti események mellett a szerbiaiak fontosságban 
eltörpültek s e harctér csak, mint nagyon is mellékes szerepelhetett a végső 
győzelem, a már fél Európára kiterjeszkedő világháború diadalmas esélyeinek 
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serpenyőjében, érthető volt mé
gis az elégtétel tudatának meg
nyilatkozása egy ily háborúban, 
amely nem hódítani akart, csak 
megalázni és büntetni s e célját 
még a később következő ese
mények dacára is elérte, mert 
Szerbiát megalázta, haderejét 
akcióra képtelenné tette, bün
tető erejével a szerb népet a 
porig lesújtotta. Királyunk elég
tételérzetének megnyilatkozá
sán kívül érthető volt felséges 
szövetségesének öröme is, aki 
a Fremdenblatt munkatársának 
hiteles tudósítása szerint így 
fogadta a hírt: 

Éppen most érdekes rész
letet tudtam meg a dec. 2-án 
történt boroszlói találkozóról. 
Kevéssel Károly Ferenc József 
őfensége és Frigyes főherceg 
őfensége valalamint Hötzen-
dorfi Conrad báró vezérkari 
főnök visszautazása előtt Vil
mos császár vendégei tisztele
tére reggelit adott és éppen a 
reggelinél a császárnak egy rend
kívül sürgős táviratot kézbe

sítettek. A császár felbontotta a sürgönyt, felállott, poharat emelt és lelkes 
hurrát kiáltolt hadseregünkre. Azután pedig tudatta a megjelentekkel, hogy 
Belgrád elesett. 

Őfelsége másnap Haala Oszkár vezérőrnagyot Szerajevó várparancs
nokát Belgrád város parancsnokává, s Pleschinger vezérőrnagyot az 5. vár
tüzérdandár parancsnokát Szerajevó parancsnokává nevezte ki. 

A lakosság nyugodtan és okosan viselkedett. A legszegényebb cső
cselék ugyan megpróbálta kirabolni saját honfitársai elhagyott lakásait 
és boltját, azonban ezeket az eseteket szigorúan megtorolták s rendkívüli 
gonddal őrködtek, hogy semmiben kár ne essék. 

A lakosság kezdett visszaszállingózni. Az üzleteket kezdték kinyitogatni, 
a lakosság már megjelent az utcán. 

Katonáink, halóságaink csodálatos tapintattal bánnak a lakossággal. 
Naponkint érkeztek vissza menekülők. Láthatólag jól esett nekik a mi eléggé 
nem méltányolható, fölényt sem éreztető tapintatunk. 

Elfogott bombavető komitácsi, kinek a bombáját 
a mellette álló baka tartja. 
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Belgrád a megszállás alatt. 
Belgrád kihalt volt, rideg és borzongós. Az utcákon este hét óra után 

nem járhatott civil. Őrjáratok nehéz leplei alatt döngött a kövezet. 
Az utcák nappal mozgalmasak és színesek voltak. Katona. Katona. Min

denütt katona. Egy nagy csukaszürke tenger, amelynek hullámai szétcsapon-
ganak a város terein, utcáin, megfestik azt, uralkodnak rajtuk. 

A Kalimegdán öt-hatszoros cikk-cakkos sáncfalait gránátok rombolták 
szét. A vár ormán a volt szerb tüzérségi pozíciók közelében hatalmas üre
geket vájtak az ágyúlövedékek. A szinte célpontul kínálkozó kaszárnyaépület 
és megtigyeló'tomyok szitává vannak lőve. Egy-egy gránát feltúrta a vár 
körül félkörben húzódó park virágosbokrait is, még pedig nem is ok nélkül, 
mert szerb és francia ágyúk rejtőzködtek itt. Azonban tudatosan megkímélte 
a szerbek itt díszlő szobrait. 

Ezenkívül gránátjaink nagyobb pusztítást csak a Száva-parton okoztak. 
Rommálőtték a 16 négyemeletes épületből álló állami dohánygyárat, a bútor
gyárat, a szeszfinomítót, az államvasúti raktárakat és az ezek között szerénykedő 
apró külvárosi házakat, mert idehelyezték a szerbek legveszedelmesebb ütegeiket. 

A belvárosban csak a középületeket pusztították tüzéreink, a minisz
tériumokat, a lottó-palotát, a postaépületet, az akadémiát, a múzeumot, az 
orosz követséget és csak véletlenül túrta fel egy-egy eltévedt löveg a köve
zetet, a Moszkva-szállót és egy pár magánházat. A konakban Györgye herceg 

Katonáink a szerb országház tFÓntermében. 
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hálószobáját szakította fel egy gránát, Petár király fogadótermét és egyik mel
lékhelyiségét. 

Úgy mi, mint a szerbek alaposan szétromboltuk a szerbek híres zimonyi 
vashídját, amely megroppant: a mi oldalunkon pillérei elszakadtak, a szerb 
oldalon pedig egészen megdőlt az utolsó hídszakasz. 

A híd belgrádi fején magyar és osztrák lobogó leng. Hatalmas táblán e 
felírás : Nádorfehéruár, a másikon pedig: Belgrád. A híd szélső pilléreire hon-
védeink kitűzlek azt a plakátot, amelyen a mi ultimátumunkat adták ki. 

Követségünk és a német követség palotáján ismét büszkén lengtek a mi 
színeink és a fekete-fehér-piros német szín. 

Hangos magyar nóta verte fel a szerb főváros csendjét. Jókedvű bakák 
és nyalka huszárok parádéztak ellenségeink palotái előtt. 

Az arangyelovaci harcok. 

Négy oszlopban előrehaladó hadseregünk frontját természetesen meg
változtatták a legutóbbi események. Szávaparti csapataink most már Belgrád
tól délfelé nyomultak. Lazarevaci csapataink átlépve a Jasenica-hegyet, nem 
egyenes irányban Arangyelovac felé, hanem ettől kissé nyugatra és dél
nyugatra siettek Gorhji-Milanovac irányában, Valjevotól induló seregeink a 
Suvobori-magaslatokoá tűi Görnji-Milanovac alatt csoportosultak és legdélibb 
csapatunk ugyancsak errefelé igyekezett. 

Látnivaló volt ugyanis, hogy Gornji-Milanovac alatt készül utolsó, 

Szerb foglyok. (Kilophot, 'Wien XIX.) 
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döntő mérkőzésére a szerb sereg. A lazarevaci seregünk, amely Gornji-
Milanovac felé igyekezett, hogy megerősítse itt várakozó derék hadunkat, 
már első útjában nagy szerb csapatokkal került össze. A december negyediki 
jelentés erről így hangzott: 

Az Arangyelovactól nyugatra és délnyugatra előnyomuló csapatainkkal nagyobb 
ellenséges erők szállnak szembe és heves támadásukkal, amelyeket mind vissza
utasítottunk, igyekeznek a szerb hadsereg visszavonulását fedezni. 
Ekkor már látjuk, hogy minden vonalukról idevonták össze csapatai

kat, sőt úgy szávaparti, mint belgrádi csapataik idemenekültek. Belgrádtól 
délre csak kis osztagok fedezik a visszavonulást. Ezért hangzik már másnap 
így a jelentés: 

Arangyelovactól nyugatra és délnyugatra a harcok rendkívül makacsok és 
veszteségteljesek. Eddig végérvényes döntés még nem történt. Tegnap több mint 
hatszáz embert foglyul ejtettünk. 
Mindinkább kialakul a helyzet képe és már egészen bizonyos, hogy 

jelentéktelenség az, ami Belgrádtól délre történik. A döntés Gornji-Milano-
vactól nyugatra lesz Arangyelovac irányában. December 6-án a következő 
hivatalos jelentést adták ki : 

Belgrádtól délre csapataink tért nyernek. Arangyelovactól és Gornji-Milano-
vactól nyugatra az ellenség újabb erősítéseket kapott és vehemens támadásait nyugat 
felé folytalja. 

Ágyunk fedezékbeh a szerb harctéren. 
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VISSZAVONULÁSUNK SZERBIÁBÓL. 

Azt tudta hadvezetőségünk, hogy az Arangyelovac és a Gornji-Milano-
vac közti terűiét, — amelyre a visszavonuló szerb sereg minden erejét össz
pontosította, —- már az anneksziós válság óta főellenállási vonalként volt 
kiválasztva. Arangyelovactól és Gornji-Milanovactól nyugatra a szerbek 
abban az időben hatalmas erődítéseket építettek olyan magaslatok egész 
során, amelyek már önmagukban is szívós védekezésre voltak alkalmasak. 

Balkáni haderőnk főparancsnoksága a körülmények ismeretében termé
szetesen már a Kolubara-állás ellen intézett támadásaiban számításba vette 
azt a valószínűséget, hogy a megvert ellenség a Mladenovac-Arangyelovac-
Gornji-Muanovac közti területen új ellenállást fog tanúsítani. A többszörös 
és súlyos vereségek után, amelyek a szerb hadsereget érték, fennmaradt 
ugyan a lehetőség arra, hogy az ellenség annyira meggyöngült, hogy még 
ezen a természettől és mérnöki tudomány által nagyszerűen megerősített 
helyen sem tud ellenállást kifejteni, de a számára érkezett erősítések és 
tekintélyes munició-szállílások mégis úgy befolyásolták ellenállóképességét, 
hogy vállalkozni tudott arra, hogy ezen a helyen új küzdelembe bocsát
kozzék. A Kolubarán túlvetett ellenség üldözése közben Arangyelovacig és 
Gornji-Milanovacig előrenyomult csapataink több napos erős küzdelemben 
és az ellenséges állások áttörése után megállapították azt a tényt, hogy a 
szerbek Arangyelovac és Gornji-Milanovc között állást foglaltak. 

Annak pedig, hogy miért tudtak ide oly nagy erőket összevonni és ily 
hallatlan erőt kifejteni, számos oka volt. 

Elsősorban, mint azt utóbb egy szófiai jelentés hírül adta, a szerb had
sereg válságos helyzetét jelző hírekre Petár király Topolából, súlyos betegsége 
ellenére is, a hadsereg arcvonalára utazott. Petár király két fiával, Sándor 
trónörökössel és György herceggel továbbá Pál herceggel jelent meg az aran-
gyelovaci és gornji-milanovaci táborban, hogy katonáit megjelenésével buzdítsa. 

A király tisztjei és legénysége előtt rövid beszédet mondott, melyben 
kijelentette, hogy hadserege bátorságában és önfeláldozásában bizakodik, 
mert Szerbia megmentése és a dinasztia uralma a legközelebbi harcok kime
netelétől függ. A király személyesen osztott ki egy csomó kitüntetést a tisz
tek és a legénység között. Petár királyt betegsége és az utolsó idők izgalmai 
nagyon elgyengítették, megjelenése a táborban láthatóan mély benyomást 
tett a katonákra. Annál a beszédnél, amelyet a király Arangyelovac mellett 
intézett seregéhez, hír szerint drámai jelenetek játszódtak le. 
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Ennek igen nagy morális hatása volt a fanatikus szerb katonákra, 
akik előtt királyuk s hercegeik proklamálták az élet-halálharcot. Tudták, 
hogy ha ez az ütközet elvész, elveszett Szerbia is. 

A második ok az volt, hogy Putnik vezérkari főnök nagy ügyességgel 
felhasználta azt a körülményt, hogy Bulgáriával tárgyalások folytak a mace
dóniai területek átengedésének kérdésében. Ez a tárgyalás — a bolgárok 
nagy meglepetésére — a vezérkari főnök számára arra volt jó, hogy a 
bolgár határról és egész Macedóniából a szerb divíziókat elvonhassa és így 
minden rendelkezésre álló erőt a frontra vethessen. 

A harmadik ok a terep nehézségei, párosulva a rettenetesen kedvezőt
len időjárással. Mindenki elismeri, hogy a Szerbiában operáló osztrák-magyar 
csapatok igen nagyszerű eredményeket mutattak föl aránylag igen rövid idő 
alatt, de ezek a csapatok — kifáradva a heves harcokban — emberfeletti 
munkát tényleg nem végezhettek. Az emberi erő nem pótolhatta a nehéz 
ágyúkat, amelyek szállítása lehetetlen, vagy kimondhatatlan akadályokba 
ütközött. 

Tehát szávaparti és belgrádi csapataikon, továbbá a Cacak felől ide
vonult seregeken kivül idevonult még a bolgár határon álló minden csapat, 
vakmerően, a hazárdjátékos mindent kockáztató vad elszántságával, még 
dunaparti osztagaikat, még szemendriai őrségüket is idehozták. 

Vonatcsapalunk a rossz szerbiai utakon, szakadó esőben. 
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Haderőnk új csoportosítása. 
Ezért kellett haderőnk új csoportosítását elrendelni, amelyről december 

7-én így hangzott a hivatalos jelentés: 
A Belgrád bevételéből következő hadműveletek immár haderőnk 

új csoportosítását teszik szükségessé. 
Az új csoportosítás programmszerűen megy végbe. Az ellenségnek 

egyes kísérleteit, amelyekkel ezt zavarni akarta, visszautasítottuk. Eköz
ben az ellenség érzékeny veszteségeket szenvedett. 

Belgrádtól délre oífenzivánk kedvezően halad előre. Itt 14 tisztet 
és 400 főnyi legénységet fogtunk el. 
Ez a csoportosítás meg is történt, de már eredményre nem vezethetett, 

amit december 9-én a következő jelentés adott hírül: 
Szerbiában csapataink egy része Gornji-Milanovactól nyugatra 

erős ellenséges haderőkre talált és nem érhetett el eredményt; hogy az 
ellenség megindított ellentámadása elől kitérjünk, egyes csapatrészeket 
kedvezőbben fekvő terepszakaszokba rendeltünk. 
Itt már eredményre kilátásunk nem volt. Meg kellett tehát kezdeni a 

visszavonulást, amelyet csapateltolások előztek meg. 
Pár napig tartottak e mozdulatok s végre is december 13-án megkezd

tük a visszavonulást, amelyről e hivatalos jelentés számolt be: 

Eleségszállítás öszvérekkel. 
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A Drinától keleti irányban indított offenzivánk Valjevotól dél
keletre nagy túlerőben levő ellenségre talált. Ez nemcsak offenzivánk 
feladását, hanem azt is okozta, hogy számos hét óta hősiesen, de nagy 
veszteségek mellett szívós harcokat vívó csapatainknak messzebbre kellett 
visszavonulniok. 
Seregeink tehát e vonalon megkezdték a visszavonulást, amelyet köve

tett a teljes visszavonulás. El kellett hagynunk természetesen Belgrádot is, 
amiről december 15-én kiadott hivatalos jelentésünk ezt mondja: 

A jobbszárnyunk szükségessé vált visszavonása folytán előállott 
hadműveleti helyzet tanácsossá tette, hogy Belgrádot egyelőre feladjuk. 
A várost harc nélkül ürítettük ki. A csapatok a kiállott fáradalmaktól 
és harcoktól szenvedtek ugyan, de a legjobb szellemtől vannak áthatva. 

Visszavonulás határainkra. 

A visszavonulás során a főcsapatok Gornji-Milanovactól hét nap alatt 
érkeztek Mitrovicara. December hatodikán reggel értek Valjevoba és ott 
ebéd után öt óra hosszat pihentek. 

Ez alatt Valjevoból szakadatlanul szállították a muníciót, élelmiszert, 
fölszerelési anyagot, szállítható sebesölteket és betegeket. A súlyos sebesül
teket ott kellett hagyni, mert a szállítás életveszéllyel járt volna rájuk nézve. 

Valjevoból Osejnicába, onnan Crnjevóba, majd Sabácba masíroztak. 
December 9-én keltek útra Sabácból Sitárba, majd Tetecovicsra masíroz
tak. 10-én este a szerb Mitrovicán voltak, 11-én pedig magyar földön: Mitro-
vicán. Egy napi pihenőjük volt itt és azután vonultak beljebb. 

Visszavonulásunkat fedező tüzéreink nehéz mozsarai és géppuskáink 
pusztító tüzet ontottak az ellenségre. E tüzérségi harc alkalmával a szerbek 
véres veszteségeket szenvedtek. Géppuskáink valóságos sorokat kaszáltak le 
a szerb ezredekből, melyek méghátráltak és két-három kilométernyire vissza
vonultak. A határvédelem nagyszerűen biztosítva volt. Az egyes csapattestek 
folytonosan harcolva vonultak vissza. Visszavonuló csapataink maguk mögött 
felrobbantották a vasúti hidat. 

Hogy Szerbiából való kivonulásunk mennyire nem volt menekülésszerű, 
— minf azt az ántánt lapjai tendenciózusan világgá kürtölték, — bizonyítja 
az a körülmény, hogy Szerbiából visszavont csapataink — minden fáradt
ságuk dacára — áttörhetetlen falanxkéut állottal meg az ország határán és 
teljesen rendezetten, megújhodott, sőt fokozódott Imrei kedvvel voltak eltelve. 

A szerb hadsereget pedig teljesen letörte, akcióra képtelenné tette 
a győzelme. Üldözni nem tudta, nem is merte csapatainkat é* azután sem 
mert megmoccanni határainál, annyira meggyöngült, összeroppant. 

A mi katonáink hősiességével, bátorságával a legfanatikusabb szerb 
sem vetekedhetik, ez nyilvánvaló volt. Visszavonulásunknak nem az volt az 
oka, mintha a szerb erősebb, ügyesebb, jobb taktikus lenne. Nem a szerbek 
érdeme egyetlen körülmény sem, amely bennünket visszavonulásra késztetett. 
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Hetekig tartó győzelmes előnyomulásunk Krupanjtól egészen a Kolubara 
vonaláig fényes láncolata volt csapataink dicső fegyvertényeinek és amidőn 
december első napjaiban hirtelen túlnyomó ellenséggel találtuk szemben 
magunkat, hadvezetőségünknek le kellett ebből a helyzetből vonnia a kon
zekvenciát s el kellett rendelnie a visszavonulást. Hadseregünk leveretéséről. 
döntő veszteségekről szó sem lehet, hanem az történt, hogy kitértünk előle. 

Érdekes, hogy például a Szerbiához legközelebb levő Bulgáriában sem 
tartották visszavonulásunkat szerb sikernek. Egyik legnagyobb bolgár lap. 
a Votja például így szólt róla: , 

A semleges országok véleménye a monarchiáról nem aszerint alakul, hogy 
mi történik a másod-, sőt hamadrangú déli csatatéren. Ezeknek véleményére az döntő, 
hogy a szerb seregnél minden tekintetben félelmetesebb orosz haderő megtölt az osztrák 
és magyar hadak erején és immár teljes vereséget szenvedett. Ha Bulgária volna ma 
olyan helyzetben, mint Szerbia, a szerbek egy percig sem késtek volna megragadni 
az alkalmat a bolgárok szívébe döfni késüket. A szerbiai hirek mindössze azt lanu-
sítják, hogy a Szerbia megsemmisítéséről való vélemény korán hangzott el. De azért 
Szerbia helyzete ma ép olyan válságos, mint amilyen azelőtt volt. 

A hivatalos jelentés. 

A visszavonulásról, az új szervezésről és az ezek folytán szükséges válto
zásokról december 23-án hivatalosan az alábbi jelentést adták ki: 

Petár 'szerb király a harctéren. 
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Haderőnknek a szerbiai győzelmes előnyomulás után történt vissza
vonása nyomán különböző, részben teljesen alaptalan híresztelés keletke
zett. Ez okból azoknak a felderítéseknek alapján, amelyeket legfelsőbb 
rendeletre egy magas katonai bizalmi személyiség a helyszínén haladék
talanul végzett, a következők szolgáljanak felvilágosításul: 

A kivívott sikerek után a balkáni haderők főparancsnoksága min
den hadviselés ideális célját, az ellenség teljes leverését vette tervbe, 
emellett azonban nem számolt eléggé a leküzdendő nehézségekkel. Az 
időjárás mostohasága folytán a csekélyszámú és zordon területen át 
vezető utánszállítási vonalak olyan állapotba jutottak, hogy a szükséges 
élelmiszer és lőszerkészletek odaszállítása lehetetlenné vált. Mivel pedig 
az ellenség egyidejűleg új erőket gyűjtött és támadásba ment át, offen-
zivánkat kénytelenek voltunk megszakítani és az okosság parancsolta 
hogy a hadsereg kedvezőtlen viszonyok között döntő harcba ne bocsát
kozzék. Szerbiába benyomult haderőnk a hátrányos viszonyokkal szá
molva visszavonult, de meg nem verték. Meg nem tört bátorsággal néz 
a jövő harcoknak elébe. 

A ki a mi derék csapatainkat fáradságos visszavonulásuk után 
látta, annak fel kell ismernie, hogy milyen nagy erkölcsi érték mutat
kozik azokban. Elkerülhetetlen volt, hogy a visszavonulás alkalmával 
emberben és anyagban érzékeny veszteséget ne szenvedjünk. De meg
állapítandó, hogy a veszteségeink mérvéről elterjesztett hirek a való 
tényeket messze túlhaladják. 

A legjobb szellemtől áthatott csapataink napok óta jó szállások
ban vannak, melyeket mindennel elláttunk, a mi szükséges. Várják 
további rendeltetésüket. Eddigelé e határokon csupán járőrök közt 
lefolyt jelentéktelen csatározásokra került a sor. 

Őfelsége az eddigi főparancsnokot egészségi tekintetekből előter
jesztett kérésére a főparancsnokságtól felmenteni és helyébe ő császári 
és királyi fenségét, Jenő főherceg, lovassági tábornokot kinevezni kegyes
kedett. 

Azt a hírt, hogy ő császári és királyi fensége veszi át a balkáni 
haderők oly fontos parancsnokságát, hálás örömmel fogadták a hadsereg 
körében, ahol a főherceg úr a legnagyobb bizalomnak és leglelkesebb 
tiszteletnek örvend. 
Ezt kiegészítette a hadvezetőség december 24-iki jelentése, mely Jenő 

főhercegnek az 5. hadsereg parancsnokává történt kinevezésével együtt 
közölte, hogy a király elrendelte Potiorek Oszkár táborszernagynak egészségi 
okokból saját kérelmére történt nyugállományba vételét, amit nem sokkal 
utóbb Frank Liborius tábornok nyugállományba helyezése követett. Egyúttal 
a király Krausz Alfréd altábornagyot az ötödik hadsereg vezérkari főnökévé 
és Sarkotics István altábornagyot bosznia-hercegovinai parancsnokló tábor
nokká nevezte ki. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Szurmay Sándor, 

Egy igen tehetséges, igen képzett, joviális, kedves, minden ízében magyar 
tábornok nevét vetette fel e világháború forgataga, amely vulkánként hozott 
felszínre a föld méhéből sok rejtett, ismeretlen aranyréteget. A politikus-, író-
és művész-hírességek mellett ki ismerte azoknak nevét, akik egy életen át 
dolgoztak azért, hogy hadseregünk meg tudja védeni érdekeinket, létünket, 
jövőnket és becsületünket. A csataterek hősei csak most lettek divatosakká 
s a politika és kulturális munka félisteneinek dicsőségét a világháború villá
mainak fényénél homályosítja el az eddig nem ismert Moltkék, Görgeyek és 
Radetzkyek népszerűsége, történeti híre. 

Évtizedek óta köztünk élt ez a rokonszenves, kiváló magyar katona is. 
Hivatalában nagyratartották, honvédtisztjei rajongtak érte, a katonai iroda
lom megbecsülte, de ki gondolta volna, hogy a hivatal és katonai irodalom 
jeles férfia ily hamar véres harcmezők rettegett hőse lesz s nevét — arány
lag kis hatásköréből kiemelve — beleírja a történelembe. . 

Szurmay Sándor tipusa az igazi 
honvédnek. Nyilt, bátor és gondolkodásá
ban, tetteiben egyaránt magyar katona. 
A krassószörénymegyei Németbogsánban 
született és Szegeden nevelkedett. A lugosi 
18. honvédzászlóaljban szolgált és e köte
lessége teljesítése közben kapott kedvet 
a katonáskodáshoz. Elvégezte a Ludovika-
akadémiát s utána hadnaggyá nevezték 
ki. 1886-ban már elvégzi kitüntetéssel a 
felső tiszti iskolát és 1889-ben ugyancsak 
mint első eminens a bécsi hadi iskolát. 
Mint főhadnagy a budapesti negyedik had
testparancsnoksághoz került, honnan 1891-
ben századosi ranggal a honvédelmi minisz
tériumba jut. Katonai cikkei általános fel
tűnést keltenek, amikor pedig megírja a 
honvédség fejlődésének történetét, a leg-

Szurmay Sándor. kiválóbb katonai írók sorába emelkedik. 
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A minisztériumban gyorsan megy előre: őrnagy, alezredes, ezredes lesz. 
A honvédség szervezésének, újraorganizálásának nagy munkájában ő a veze
tők legodaadóbb munkatársa s ez érdemeiért vezérőrnagyi rangban a minisz
térium vezérkari csoportjának élére állították. 

A háború kitörésekor hihetetlen munkát végzett a honvédség mozgó
sítása, felszerelése s kiegészítése körül. Érdemeit azzal jutalmazzák, hogy 
altábornagy lesz s katonai államtitkár. Hogy a magyar honvédség s népfel
kelés e háborúban világhírű nevet, a legvérmesebb reményeken is túllendülő 
dicsőséget szerzett, az Hazai báró mellett elsősorban az ő érdeme. 

Ahogy elvégezte e nagy munkáját, a harctérre vágyott és amikor a leg
keményebben szorongatták maroknyi seregünket a Kárpátokban, egy hon
véd hadseregcsoport élén a legveszedelmesebb helyre: az Uzsoki-szoros 
védelmére állítják. És a tu
dós, a hivatalnok egy csa
pásra elnyeri a legkiválóbb 
csapatvezér dicsőségét. Kis 
seregével legendaszerű hős
tetteket visz véghez. Hogy e 
helyen miket cselekedett, ar
ról a Szurmay-csoport világ
hírű dicsősége ékesen beszél. 
Kiválóságát királyunk is, a 
német császár is ismételten 
honorálta. Előbb a másod
osztályú vaskereszt és másod
osztályú katonai érdemke
reszt, utóbb pedig az első
osztályú vaskereszt és az első
osztályú vaskoronarend — 
mely utóbbinak Szurmay az 
első altábornagyi rangban 
levő kitüntetettje — jutott 
osztályrészéül. Linsingen tá
bornok seregével vállvetve 
verték ki az oroszt a Kár
pátokból s űzték, hajtották 
előre Galíciában. Drohobic, 
Sztrij, Staniszlau, Holics vol
tak a kilométerkövei e test
vérhadsereg győzelmeinek, 
melyek teljessé tették galíciai, 
világtörténelmi jelentőségű 

iá a un at. Linsingen lovassági tábornok Szurmay mellére tűzi 
a német vaskeresztet. (Kilophot, Wien, XIX.) 
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A MAI HADVISELÉS. 

A vasutak szerepe a háborúban. 
Lamarque francia tábornok, amikor 1830-ban az első vasúti loko

motív útjára indult, azt mondotta, hogy a vasút feltalálása katonai szem
pontból annjá, mint annak idején a puskapor feltalálása volt. Az azóta leper
gett nyolcvan esztendő teljesen igazat adott a francia generálisnak. Vasutak 
nélkül manapság egyáltalán nem lehetne háborút viselni és kétségtelen, hogy 
ha Napóleonnak vasutak álltak volna rendelkezésére, nem érte volna soha 
kudarc, az oroszországi hadjáratban sem pusztították volna el az elemek 
pompás hadseregét és alighanem meghódította volna a szó szoros értelmé
ben a világot. Néhány évvel Lamarque után az akkor még századosi rangot 
viselő Moltke volt az első, aki a 19. század új közlekedési eszközének a 
hadbavonuló hadsereg gyülekezése és felvonulása szempontjából való óriási 
fontosságát hangoztatta és a sztratégiáról írt művében kifejtette, hogy a 
vasút a háborúban egyenesen döntő tényező s az a fél, mely a vasutakat 
ügyesen használja föl, már az első napokban behozhatatlan előnyöket sze
rezhet, viszont az, mely a vasúti szállítást már a békében nem organizálja, 
eleinte mindenesetre, de talán később is alulmarad. Moltkenek köszönhette 
a porosz hadsereg, hogy az első vasúti csapattest és a vezérkar vasúti osz
tályának felállításával megelőzte az összes nagyhatalmak hadseregeit és a 
Moltke gondoskodásának, zseniális előrelátásának s végtelen ügyességnek, 
mellyel a porosz vasutakat felhasználta, köszönhette Poroszország, hogy 
1866-ban a hat hét előnnyel rendelkező osztrák hadsereggel szemben egy
kettőre döntő fölénybe kerülhetett. 

Azon a napon, amelyen egy országban a mozgósítási falragaszok meg
jelennek, a vasutak veszik át a hadsereg összes tevékenységeit domináló 
uralmat mindenekelőtt. Ők szállítják a bevonuló tartalékosokat csapattestük 
állomáshelyére, tehát a voltaképeni mozgósításnál egyszerűen nélkülözhetet
lenek. Amikor azután a csapattestek menetkészek és végre kell hajtani azok 
tervszerű koncentrálását, ismét a vonatoké a főszerep. 

Ez a hadikészüló'dések második fázisa a hadseregek úgynevezett fel
vonulása. Eleinte, amikor még kevés vasútvonal volt mindenhol kiépítve, 
nem is tudták egyébre használni a vasú tat és például Ausztriában nagy ese
mény volt, amikor 1849-ben a Paniutin-féle orosz hadosztályt (13.000 embert, 
és 48 ágyút) vonaton szállították Krakóbol Hradischba, öt nap alatt ahelyett, 
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hogy 16 napos gyalogosmenetben tette volna meg ez utat. Az évek múlásá
val és a vasutak fejlesztésével természetesen a vasutaknak a mobilizálásnál 
és a felvonulásnál való kihasználása egyre tökéletesbedett, aminek jele, hogy 
míg például az osztrákoknak 1859-ben ét hhét, addig 1866-ban már csak öt 
hét kellett a mobilizálás végrehajtására^ s a fegyveres erők felvonultatására 
1859-ben nyolc, 1866-ban már csak három hét, sőt Németországnak 1870-ben 
14 hadtest felvonultatására mindössze 11 nap. 

Rövidesen azonban már nemcsak a hadikészülődéseknél jutottak szóhoz 
a vasutak, hanem a tulajdonképeni hadmüveleteknél, a hadvezetőségek ope-
rativ tevékenységeinél is, szóval a hadjárat előrehaladottabb fázisában. így 
már 1866-ban, amikor Ausztriának egyszerre két fronton kellett verekednie: 
északon a poroszok és délen az olaszok ellen, megtörtént, hogy a déli had
szintérről 120.000 embert, tehát egész hadsereget hoztak föl az északi had
szintérre, majd ugyanazt a sereget visszavitték Lombardiába. 

Az utóbbi évtizedekben természetesen valamennyi modern állam vezér
karának legnagyobb gondjai közé tartozik a vasútépítés kérdése és ma mái-
egyetlen vasútvonalat sem építhet az állam vagy a magánvállalkozó a had
vezetőség megkérdezése nélkül. 

A fővasútvonalak olyanok, mint az ütőerek, melyekből végtelen finom 
érhálózat táplálkozik. Azok a vasútvonalak, melyek jelentékenyebb vizi aka
dályokat avagy hegységeket hidalnak át, katonai szempontból a legnagyobb 
fontossággal bírnak és ugyancsak értékesebbek azok, melyeken két sínpár 

Ágyúk szállítása vasúton. 
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van lefektetne, mint azok, melyeken csak egy van. Ahol csak egy sínpár van, 
Ott a csapatszállításokat turnusokban lehet csak lebonyolítani. Az egyszerű 
sínpár természetesen a sokszor csak ad hoc készített kitérők és egyéb 
tökéletlenségek miatt roppant kis teljesítőképességgel bír s a legcseké
lyebb megrongálódása is halomradönt minden számítást és megakasztja 
az egész forgalmat. A kettős sínpárnál a szállítás folyamatosabb és gyor 
sabb. Átlagos számítás szerint egy 100 tengelyű vonat egy gyalogzászló
aljat (1000 ember), vagy egy ágyúüteget (6 ágyú, 80 ember és a meg
felelő lómennyiség), vagy esetleg egy lovasszázadot (158 ember és ugyan
annyi ló) képes befogadni. Ha már most tekintetbe vesszük, hogy az egy-
sínpárú vasútvonalon óránként legfeljebb 3—4 vonatot, míg a kettős sín-
párún ötpercenként egy-egy vonatot tudnak indítani, nyilvánvaló a kettős 
sínpárnak az egyszerű sínpár fölött való előnye. 

Eddig csak arról beszéltünk, hogy a vasutak mily nagy szerepet játsza
nak a hadseregek mozgósításánál, a hadseregek felvonulásánál s csak mel
lékesen mint magától értetődő dolgot említjük meg, hogy az emberanyag, 
hadiszer, élelmezés utánpótlásánál, a sebesült- és fogolyszállításnál, stb. épp 
úgy nélkülözhetetlenek. Mint egészen új jelenséget kell azonban kiemelnünk, 
a vasutaknak a világháború során tapasztalt szokatlan felhasználását, mely 
új szempontból való értékelésükre vezet. És ez nem a csapatoknak egyik 
hadszintérről a másikra való átszállítása, amelyet már példával is illusztrál-

Török málháskocsik szállítása vasúton a Szuezi-csatornához. 
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tünk, hanem a vasutak felhasználása taktikai célokra, tehát ugyanazonegy 
hadszintéren, sőt ugyanegy szűkebb értelemben vett front határain belül. Ez 
feltételezi, hogy a vasutak mondhatni közvetlenül a front, a tűzvonal mögé 
jöhessenek. A vasutak ily operatív felhasználása kétféle módon történik. 
Vagy meglepő gyorsasággal és természetesen észrevétlenül nagyobb csapat
testeket összpontosítanak egy ponton, hogy egy önálló akciót hajtsanak 
végre, vagy pedig valamely már folyamatban lévő akció bizonyos fázisába 
hirtelen új erőket vetnek bele, hogy döntő jelentőségű részlet-feladatokat 
oldjanak meg, meglepő fellépésükkel hirtelen lezárjanak egy már teljes len
dületben lévő hadműveletet, harc-sorozatot. Az előbbivel megpróbálkoztak 
az oroszok, amikor ismételten egész hadseregeket vetetlek vasúton a kelet
poroszországi határra. Hogy ezek a vasúti offenzívak nem sikerültek, az 
ismét a vasutak taktikai felhasználásának másik módjában találja magyará
zatát, melyhez ismét Hindenburg folyamodott volt, s mely mindkét esetben 
meghozta számára az ántánt által «vasúti»-nak nevezett nagy győzelmeket. 
Hindenburg módszerét akár vasúti rajtaütések-nek is lehetne nevezni, ez 
azonban nem változtat azon, hogy a katonai szempontok alapján kiépített 
vasúti hálózat újmódi felhasználása csak akkor ér valamit, ha a friss sereg
testeket kellő időben és kellő helyen vetik a harcba. Ép ez a Hindenburg 
művészetének titka, amelynek alkotórésze a porosz vasutak és az ezeket 
kezelő német vasúti ezredek megbízhatósága, a vasutak teljesítőképessége, 
melyre holtbizonyossággal lehet építeni. Érdekesen merész dolog, hogy az 

Súlyos sebesült szállítása vasúton. 
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említett taktikai céloknál a vasút módot ad nemcsak arra, hogy az ország 
belsejéből friss csapatokat szállítsunk a front kérdéses pontjára, hanem arra 
is, hogy a már ugyanazon a fronton harcbanálló seregtestekből csapatokat 
vonjunk el vagy egy másik szárnyról, vagy a centrumból, ahol momentán 
kevésbbé van reájuk szükség,tehátKelet-Poroszországból Orosz-Lengyelországba 
és Galíciába, vagy viszont. Senki előtt sem titok, legkevésbbé az orosz 
hadvezetőség előtt, hogy a középgaliciai nagy áttörést más német frontsza
kaszról, közvetlen a front mögött véghezvitt csapatátvetések tették lehetsé
gessé, de épp oly bizonyos, hogy ha az orosz hadvezetőség esetleg távolabb 
eső frontszakaszon próbálta volna vereségét ellensúlyozni, csapatainak átcso
portosításával föltétlenül elkésett volna, mert Hindenburg megelőzte, mert a 
a pompás vasúti hálózat mellett megelőzhette volna. 

Amilyen nagy a \asút jelentősége pozitív irányban, vagyis amilyen fon
tos az a tény, hogy valamely vidéken van vasút, épp oly nagy a jelentősége 
negatív irányban, vagyis ott, ahol nincs. Amikor az osztrák-magyar és német 
seregek a Visztula és a San vonaláról annakidején visszahúzódtak, maguk 
mögött úgy Galíciában, mint Orosz-Lengyelországban alaposan szétrombolták 
a vasutakat. Ezért tudták az oroszok seregeinket csak igen lassan követni, 
ezért bénult meg mozgási és manövrirozási képességük, nem is említve á 
horribilis nehézségeket, melyekbe hadseregélelmezésük és munició-utánszállí-
tásuk ütközött. 

Motoros vonat a Kárpátokban. (Kilophot, Wien XIX.) 
Pallas nyomila, Buitiipjit. 
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A háború humora. 
A kit már magázni kell. 

Galíciában többek közt a piszkos ország
rész kellemetlen diázi állatairól)) is vitáz
nak a katonák, amelyek csípik, szívják a 
vérét a szegény katonának. Szól az egyik: 
— Szerbiában is terem ez hál' Istennek. 
Sok van belőle, de kicsik, aprók, szerények. 
Ami itt terem, az már olyan hatalmas, 
szemtelen és nagy, hogy legezni sem meri 
az ember. Itt már magázni muszáj őket. 

Olasz az alsósban. 
Az alsósjátéknak sok a figurája és elmés 

alsósjiítékosok a világ eseményei szerint 
elnevezik a figurákat: Fedák Sárinak, 
Gromobojnak, Nikoláj Nikolájevicsnek (ez : 
ütés a tökfilkóval). Most már új figurát 
találtak ki. Egyszer csak a játékos be
mondja : 

— Olasz! 
— Mi az, hogy olasz ? — kérdik a kibicek. 
— Olasz az, — feleli az alsósista, — 

amikor a játékos ellen a saját partnere 
dolgozik. 

Pallas n; 

Katonaiskola. 
B) osztályú népfölkelőket oktat az őr

mester úr hadi tudományokra. Elmngya 
rázza szépen, hogyha a bajtárs megsebe
sül s harcképtelenné válik, a szomszédjá
nak az a kötelessége, hogy elvegye a se
besült puskáját és töltényeit. 

Miután szépen megmagyarázta, megkér
dezi a legértelmesebbet: 

— Mondd meg fiam, mit csinál a baka 
ha megsebesül s harcképtelenné válik? 

A kérdezett haptákba vágja magát s büsz
kén feleli: 

— Jelentem alássan őrmester úrnak: 
jajgat és szidja a muszka golyó istenét. 

Az útlevél. 
Nagy a lelkesedés a jászkun bakák ka

szárnyájában. Összeállították már a száza
dot, amely holnap indul a harctérre. Men
nek is a fiuk a raktárba, hogy átvegyék 
az ő száznegyven darab töltényüket. 

Kérdi az egyiktől a komája: 
— Mit csináltál a raktárban, testvér? 
— Útlevelet váltottam a taliánoknak, — 

feleli begyesen a kun fiú. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

3-1 i i r t Misi liáia. 
Ára 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 

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

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

A ki még az 1—2 kötet tábláit 
sem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a 3 
kötethez való táblákat, nehogy a 
füzetek elkallódjanak. 

i, Budapest. 
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