
Oroszverő honvédhusz 
Angelo Jank festménye. 

41. füzet, 1915. július 18. 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 ingyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

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

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

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

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

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

72 fillér; fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 
\'\ i 

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

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

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

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

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzőan 
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 is
mertet 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 fill. bolti úr 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 Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mű 
kiváló értékét bizonyltja. A mi itt Szibériáról el van 
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. 

13 

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

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.—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. 



41. füzet 

Ha fuzetenkint veszi a Viláo-
haboru Képes Krónikáját és 
négy ilyen szelvényt beküld, 
n
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W L kí?BI' m e ,y e k e t a 
borítékon hirdetünk és az ott 
leltuntetett módozatok mellett 

szállítunk. 
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Vilmos császár Galíciában. 

Emmich tábornok, a lüttichi győző, a galíciai hadműveletekről jelentést tesz a császárnak, 
Przemysl közelében. 

i világháború képes krónikája. IV. 33 



Az oroszok drőtsövényei, melyek visszavonulásuk alkalmával nekik maguknak szolgáltak 
akadályul. 

Csapataink átvonulása egy lengyel falun. 
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Osztrák-magyar élelmező-oszlop Przemvsl előtt. 

Német «gulyás-ágyűk» diadalúton. 

3G 
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A zsákmányolt orosz ágyúkat ökrök vontatják. 

Elfogott oroszok saját ágyúikat szállítják el. 

37 



Orosz fogoly bajtársainak jelt ad, hogy adják meg magukat. 

Orosz foglyok szállítása a Przemysl körüli harcok után. 
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A FLANDRIAI KÜZDELEM. 

Flandria klasszikus földje mindjárt a háború első időszakában a leg
borzalmasabb pusztulásnak vált színhelyévé. Dante poklának minden rém
ségét felülmúló romlás dúlt ebben a szépséges országrészben. A tenger vizét 
maguk zúdították termékeny földjükre, hajlékaikat a fegyverekből áradó tűz 
pusztította, levegőjüket a temetetlen halottak ezrei rontották meg. S a gyilkos 
harc szünet nélkül tartott. Balga uralkodójuk pedig, aki felidézte e balvég-
zelet, trónjavesztetten harcolt maradék csapatai élén a félelmes ellenség ellen, 
mellyel szemben hatalmas szövetségeseinek segítsége hiábavalónak bizonyult. 

A Nyugat-Flandriában dúló küzdelmet a Nieuporttól délre eső területek 
elárasztása egy pillanatra sem akasztotta meg. A német csapatok az elárasz
tott területről elvonultak s tovább folytatták támadásukat más irányban. 
Dixmuiden és Ypern körül tombolt most a leggyilkosabban a harc s a 
németek a szövetségesek hallatlan erőfeszítései ellenére is nagy sikereket értek 
el ezen a harctéren. Az angolok ugyanis, akik folyton attól remegtek, hogy 
a németeknek sikerül Calais és Boulogne elfoglalása s így biztos alap szer
zése az Angolország ellen való támadáshoz, mindent meglettek, hogy itt fel
tartóztassák a németek gyors előnyomulását. A French tábornok vezetése 
alatt Észak-Franciaországban harcolt négy angol hadtestet az Aisne men
téről Flandriába küldték, a franciáktól újabb megerősítéseket kértek e helyre 
s itt hajszolták tűzbe a belga hadsereg megmaradt töredékeit s szines szövet
ségeseiket: az indusokat is. Mindamellett csakis a nehéz terepviszonyok
nak köszönhették a szövetségesek, hogy kedvezőtlen pozícióban bár, de 
hosszú ideig tarthatták magukat. 

A flandriai síkság apró kis emelkedésekkel és mélyedésekkel van tar
kázva és számos nagykiterjedésű falu, tanya, erdőrészlet, park és cserjés 
van rajta, úgy hogy a terület áttekinthetősége és az egységes hadvezetés 
itt igen nehéz. A tüzérségi megfigyelés legtöbbnyire csak kiemelkedő 
pontokról, templomtornyokból, szélmalmokról és hasonlókról lehetséges, de 
innen is korlátozza azt a sűrű növényzet és a nedves, ezüstszürke levegő, 
amely fátyolt von a távolabb eső helyekre. Az időjárás pedig már november 
első felében teljesen télire fordult. Dermesztő hideg volt, a nagy havazást 
időnként jeges eső váltotta fel. Hosszú téli zimankós éjszakák után rövid, 
Ttödös, sötét napok következtek. 

A némelek hősiesen tűrték az időjárás viszontagságait s Dixmuiden 
elfoglalása, Ypern ostroma mutatják, hogy lankadatlanul harcoltak tovább. 
Lassanként.azonban a küzdelem itt is lövészárokharG-4ett,—raely-neip*alkal-

- 39 -



Egy frankürőr falu elpusztítása Flandriában. 



mas a viharos előnyomulásra. Éppen úgy, mint a nyugati front többi részén, 
a hadműveletek átalakullak szívós állóharcokká, a melyekel csak időről
időre szakítottak meg mindkét részről kisebb támadások, anélkül hogy az 
általános helyzeten lényeges változást idézhettek volna elő. 

A szövetségesek veszteségei mindamellett a harcokban hihetetlen nagyok 
voltak. Az angolok néhány hét alatt nyolcvanezer embert vesztettek. Jellemző 
egyébként, hogy maguk az angolok mint vélekedtek saját helyzetűről. Egyik 
legnagyobb lapjuk, a Daily News november első felében ezt irta: 

Mind világosabbá válik, hogy mindaz, amit a mi lapjaink a németek 
kimerültségéről és demoralizáltságáról irtak, puszta képzelődés. A németek 
oly erővel és kitarlással intézik támadásaikat, hogy úgy érezzük, mintha 

. friss csapatokkal állanánk szemben. A német taktika jelenleg kifürkész
hetetlen és talán éppen azon az általános bizonytalanságon alapszik a 
szövetséges csapatok visszavonulása, amelynél fogva nem tudni, vájjon 
a németek tényleg keresztül akarnak-e hatolni északon vagy pedig itt 
csak Lille körül való erőkifejtésüket akarják maszkírozni. Kétségtelen, 
hogy a németek nagy veszteségeket szenvedtek, de a mi veszteségeink 
is óriásiak. Beszélnek egy ezredről, amelyből csak 94 ember maradt 
meg. A harcmodor megváltozott. Nincsenek már többé nagy lovassági 
harcok, még kevésbbé szuronyrohamok. A tüzérség gránáttüze adja 
meg a harc alaptónusát. Gépfegyverek tömegtüze tölti ki a pauzákat. 

Dixmuiden elfoglalása. 

Dixmuidenért, az Yser mentén fekvő festői szépségű flandriai városká
ért már október közepe óta véres harcokat vívtak a német csapatok. Az 
áradások után pedig november első napjaiban, midőn az északi területeken 
egyidőre lehetetlenné váltak a hadműveletek, itt összpontosították táma
dásuk erejét. 

A szövetségesektől ezen a tájékon megszállva tartott állások nagy-
szerüenmeg voltak erősítve. Többnyire betonozott védőárkok voltak, amelyek 
mögött homokzsákokból mellvédek emelkedtek. Sok kilométernyi távol
ságban húzódtak keresztül ezek a védőárkok s ha egyet sikerült a néme
teknek elfoglalni, az ellenség nyomban a legközelebbi, mögötte fekvő védő
árokba vonult vissza. A rohamok azonban itt is meghozták az eredményt, 
a németek az Yser-szakaszon végig állandó előnyomulásban voltak. November 
10-én már a német csapatok rohammal bevették Dixmuident, ahol több száz 
foglyot és sok hadiszert zsákmányoltak. A roham heves tüzérségi és gyalogsági 
tüzelés közepette délután egy órakor kezdődött. A vitézül védekező franciák és 
belgák csak három óra hosszat tudtak ellenállni, s ebben nagy része volt 
annak is, hogy az előző időben való nagy lőszerpazarlás miatt a németek 
tüzelését nem tudták kellő módon viszonozni. Négy órakor már a németek 
birtokában volt a rommálőtt város, melynek utcáin azonban még órák 
hosszat tartott az elkeseredett küzdelem. 
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Egy német katona, aki résztvett Dixmuiden ostromában, a véres harcról 
egy tábori levélben a következő megkapó leírást adta: 

Századunk veszedelmes helyzetbe jutott s ezért előbbre nyomultunk, hogy egyes 
természetes árkokat használjunk föl védelmünkre. így eljutottunk egy sövény mögött levő 
kis árokba, amely mintegy háromszáz méternyire volt az ellenséges ütegek előtt. Tovább 
azonban nem tudtunk nyomulni, mert a nagyon is megerősített ütegekig egy sík mezőn kellett 
volna keresztültörnünk s bizony nagyon sokan otthagytuk volna a fogunkat. Az ellenség 
még mindig a mögöttünk lévő tanyát lövöldözte, tehát úgy látszott, nem vette észre, hogy 
mi előbbre nyomultunk. Belehuzódtunk az árokba úgy, hogy csak a fejünk látszott ki. 
Erre szükség volt, mert ha az ellenség fölfedez bennünket, rögtön tüzelni kezd ránk, s 
ki tudja, ki marad akkor közülünk éleiben. Egyszerre csak a mi tüzérségünk is bele
fogott a nótába, egyenesen a mi hátunk mögött, a faluban. így tehát mi az ellenség és a 
saját csapataink tüzérsége között voltunk és nem tudtunk sem előre sem hátra mozdulni, 
mert a területet valósággal elárasztották a gránátok és a shrapnellek. Négy napig feküd
tünk itt étlen-szomjan. Éjiel-nappal rázódott a föld és rezgett a levegő az ágyúk dörgé-
sétől s alvásra nem is lehetett gondolni. Mellettünk egy répaföld terült el s végre is 
rászántuk magunkat, hogy hasoncsúszva s így elrejtőzve az ellenség elől, odakúszunk 
egy-egy répáért és azzal csillapítjuk éhségünket. Szomjuságunkat úgy oltottuk, hogy a 
reggeli harmatot nyalogattuk le a lecsüggő falevelekről és a fűszálakról. 

Négy nap múlva mégis csak föl kellett adnunk ezt a hadállásunkat, hogy az ellen
séget egy másik oldalról megtámadjuk. Dixmuidentől nyugatra húzódtak állásaink. A követ
kező napon esni kezdett az eső és árkainkat öt centiméter magasan vízzel árasztotta el. 
Bokáig vízben álltunk és úgy viszonoztuk az ellenség tüzelését, míg végre az est beálltával 
valamelyest szűnni kezdett a puskatüzelés hevessége, de annál inkább dörögtek az ágyúk. 

Részlet Dixmuidenből. 
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Váltakozva tartottuk az őrséget, mialatt a többiek leültek a vízbe s fejüket az árok 
sáros falaihoz támasztották, hogy egy kicsit alhassanak.. Mondhatom hogy szomorú képet 
nyújtottunk. . , . . 

Dixmuiden lángokban állott s izzó vörösre festette az eget. Egyszer-másszor még 
átküldött hozzánk az ellenség egy-két «kis babszemet», de viszont a város mögött egyenlő 
időközökben félelmetes világosság villant föl, tompa dörgéstől kisérve. Sziszegve és fütyülve, 
üstököshöz hasonlóan röpködtek az ellenséges gránátok, mint egy-egy óriási tűzgolyó, 
amelyek szikrákat szórva törtek át a levegőn. Óriási dörejjel explodáltak ezek a gránátok, 
hogy szinte a dobhártyánk szakadt meg bele. Az ilyenkor fölvillanó láng olyan erős volt, 
hogy újságot tudtunk olvasni mellette. 

Halált és romlást hurcolva, röpültek az izzó vasszilánkok s elárasztottak bennünket, 
így lelt el az éjszaka. Tűzvörösen kelt föl reggel a nap. Már hajnalban megkaptuk a ren
deletet Dixmuiden megrohanására. Elhagytuk védőállásainkat s azonnal tűzbe kerültünk. 
Ugrásszerűen haladtunk előbbre és előbbre a megerősített ellenséges hadállások felé. 
A levegő és a föld rezgett az ágyúk borzasztó dörgésétől. Húsz ágyúból küldte felénk 
vészthozó gránátjait az ellenség. Borzalmas volt. S emellett folyton ropogott a puska és 
kattogtak a gépfegyverek. Az ellenség még a fákon is állított föl gépfegyvereket. Valósággal 
a pokol völgye volt az, ahova most bejutottunk, de csak törtettünk előre. 

Jobbra és balra hullottak bajtársaink. Egy kis árokhoz érkeztünk, belebujtunk 
és folytattuk a tüzelést. Egy golyó ütközik bele a puskám agyába, lepattan róla és be
fúródik a szomszédom homlokába. Holtan rogy össze a szegény fiú. Mi többiek ismét 
kiugrunk az árokból s előbbre és előbbre bukdácsolunk, mígnem mintegy kétszáz méter
nyire közelítjük meg az ellenség állásait. 

Mindig kellemetlenebb lesz a zaj, vadabb a gránátok üvöltése. Bennünk pedig egyre 
fokozódik a düh. Az ellenség erősítéseket kap, még három gépfegyvert állítanak fel előt-

Dixmuiden ostroma. Ellenséges gépfegyverek sövényfedezék mögött. 
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tünk és ezekből is rettenetes tüzelést indít meg reánk. Csajkámon valósággal dobolnak a 
golyók, egyik-másik keresztül is fúrja s a sisakom hegyét is lelőtték. 

Majd olyan gránátok jönnek, amilyeneket még nem is láttunk. Házmagasságra 
szóródik föl a homok s két méter átmérőjű lyukat vág a lövedék a földbe. Sötét, fekete 
lőporfüst borít el bennünket, alig látjuk a szomszédainkat is, azt hisszük, hogy meg
fulladunk. Az angol tengerészet lövedékei ezek, amely most avatkozott bele a küzdelembe. 
Lecsap egy lövedék egy ágyú elé fogott nyolc ló közé, az állatok szivettépően nyerítenek, 
a következő pillanatban már csak egy széjjelszaggatott és vértócsában rángatózó hűs
tömeg a nyolc ló. 

Trombitajelzés hallatszik. Reszket a hangja, mint hogyha ki akarná fejezni a ren
geteg fájdalmat. A trombita azt jelzi, hogy tűzzük föl szuronyunkat. A következő pilla
natban már ott villog a fénylő acél puskánkon, hogy megkezdje pusztító munkáját. Mint
egy száz méternyire előre rohanunk. Eláll a lélekzetem. De mi történik'.' Se látok, se 
hallok. A levegőbe dobott valami és vagy három méternyire hátrahajított, úgy hogy a 
fejemmel egy fának estem. Kis időre elvesztettem az eszméletemet. Mikor magamhoz 
tértem, konstatáltam, hogy szerencsére épségben maradtam, csak a fejem sajgott. 
Újra előrementem bajtársaim nyomában. Most láttam csak, milyen kegyelmes volt 
hozzám az Isten. A tőlem jobbra álló harmadik bajtársnál csapolt le a gránát, őt 
megölte, közvetlen szomszédomat, valamint baloldali szomszédomat is súlyosan meg
sebesítette. • 

Dobosunk szakadatlanul verte a dobját; mars, mars, előre! Olyan hurrá-kiál
tásban törtünk ki, hogy ez keresztülharsogta az ágyúk dörgését is. Szuronnyal tör
tünk az ellenségre. Ezt a bajonettharcot nem akarom részletezni, mondhatom, hogy ret
tenetes mészárlás volt. Kétszer kellett visszavonulnunk, a harmadik roham alkalmáról 
azonban győztünk . . . 

Dixmuiden előtt. Fatörzsek mögé elsáncolt belgák. 
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A franciák a város elfoglalása után még újabb kísérleteket is tettek 
annak visszafoglalására. November 14-ről 15-re virradó éjjel három oldalról 
megtámadták Dixmuident. Egyre újabb csapatokat küldtek előre, de a sok 
áldozattal járó erőfeszítés teljesen kudarcot vallott. A németek nemcsak 
visszaverték a támadást, hanem ellentámadást kezdtek. E harcok folyamán 
kétezerötszáz francia és angol belefulladt az Yser-Ypern-csatornába. A meg
fulladt katonák közt sok gurkha volt, akik a sötétségben nem tudták meg
különböztetni a barátot az ellenségtől és késükkel francia katonákat szúrtak le. 
A franciák viszont szuronnyal szúrták agyon a gurkhákat. Ilyen módon 
néhány száz francia esett a dühöngő gurkhák áldozalául. 

Romok között. 

Az agyonlövöldözött városról élénk képet nyújt a Berliner Tageblait 
egyik haditudósítójának alábbi leírása, mely a «halótt város»-ban tett 
látogatásáról számol be: 

Cessen faluig jutottunk. Itt megállíttattuk az autót a fölkavart iszapban, az összelőtt 
templom mögött, amelynek romjai a legvadabb harcok nyomait mutatják. Kötözőszerek, 
fegyverek és egyenruhák hevertek szanaszét, piszkosan a reájuk freccsent sártól. És a 
templom körül friss sirok. 

Az út Cessentől Dixmuidenbe három kilométernyi hosszúságban fut párhuzamosan 

Dixmuidenben a meghódított területen ágyúkat vontatnak fel a németek. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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a francia hadállásokkal. Minden autót, minden kocsit, amelyik itt feltűnik, nyomban tüz 
alá vesznek. Túlnan, mintegy 400 méternyire húzódnak végig áz ellenség fedezékei. 

Autónkat védett helyen hagyva, elindultunk. Egyenként haladtunk, 00 méter távol
ságban egymástól, nehogy feltűnjön nekik, ha egy egész csoportot látnak. De már észre
vettek minket s az előttünk szabadon álló utat hevesen tüzelni kezdték. így fától-fáig 
ugráltunk előre, sokszor mélyen meghajolva, keresve valami fedezéket... 

Lábnyi mélyre süppedünk az iszapba. Sirok és lovak tetemei között haladunk tova. 
Rarna állatok, beásva a felkavart nedves földben, hevernek és riasztóan tágranyilt 
fehér szemekkel merednek a borongós, esős ég felé. A kísérőm egyszerre felkiált. Égy 
lerombolt ház maradványai mögé ugrik; azt hiszi golyó érte. Jó sorsa azonban meg
kímélte. A golyó közvetlenül barátom feje fölött süvített el és robbanva csapott bele 
egy fába. Gyorsabban és óvatosabban szökdelünk egyik fától a másikhoz. Most a vasúti 
átjáróhoz érünk. Ez egész szabadon áll, háromszáz méterre az ellenségtől. Rövid várako
zás, aztán gyorsan á t ; mindegyikünk mögött a franciák röpködő golyói pattognak le az 
útra. A vasúti töltés mögött biztonságban vagyunk. Most Dixmuiden város romhalmazá
hoz érkezünk. Csak egyes utak és mindenekelőtt a piactér fekszik szabadon az ellenség 
tűz-zónájában. 

Rémület lakozik a kietlen helyen. E borzalmas háború folyamán egyetlen várost 
sem lőttek annyira össze, mint Dixmuident. 

Az ágyúgolyóktól felszántott utcákon méler magas iszap. Talán van még egy ház 
ebben a helységben, amelyet megkímélt a gránátok zápora. Riztosan azonban nem tudom. 
Mert ahogy kőről-kőre vigyázatosan haladunk előre, a szemnek folytonosan a szabadon 
álló réseket kell figyelnie, amelyek mögül golyók fütyülnek, kevés idő marad a nézegelő-
désre. A romokból apró kis hegyek képződtek, amelyeken csak nehezen lehet keresztül
jutni. Így jutunk el a piacra, amely fölött szüntelen fütyülnek a golyók. Futva kell a 
városháza és az óriási St. Nikolas templom mögé húzódni, mert ezek nyújtanak egyedül 
védelmet. Mind a kettő már csak gigászi romhalmaz, a templomot pedig a pusztán álló 
falakon kivül egyetlen magasba nyúló pillér jelképezi. 

És mégis van titokzatos, hangtalan élet a rombalőtt házak között. Lent a pincék
ben csináltak maguknak szállást katonáink. Fölszálló füstfelhőnek azonban nem szabad 
elárulnia, hogy melyik házcsoport romjai alatt lakik az ellenség. 

Az elsőosztályú vaskereszttel kitüntetett parancsnok üdvözöl bennünket. Örül, 
hogy új arcokat lát ebben a temetői pusztaságban. Mialatt beszél és a helyzetet magya
rázza, jobbről-balról szüntelenül csapkodnak a golyók a falakba. Egy perc alatt 45 lövést 
számláltunk meg. Valamennyi a mellettünk lévő házra volt irányítva. Ilyen szorgalmasan 
pazarolja az ellenség éjjel-nappal a munícióját erre a halott városra. Egy kutya és három 
macska voltak az egyedüli élőlények a városban. Háromszor-négyszer harcoltunk Dix-
muidennél. Most azonban az óriás romhalmaz végleg a kezünkben van és állásainkat 
előretoltuk egészen az Yser-csatornáig, amely a város nyugati szélén, közvetlenül a leg
szélső házak alatt folyik el. 

Az út az' úgynevezett közlekedő-árokban vezet odáig. Ez az árok összelőtt házak 
között, sötét pincék bolthajtása alatt, istállókon, majd egyes szobákon vezet át, amelyek
ben még ott áll a boldogabb békének minden háztartási eszköze. Aztán ismét nyilt utcán 
vezet keresztül, amely szabadon van kitéve az ellenség tüzelésének. A«tán ismét szobákon, 
udvarokon vezet tovább, mig végre hosszú, földalatti, csöpögőfalú alagútba érünk, amely
nek végéről, akárcsak a vasúti alagútban, a világosság köszönt bennünket-. 

Itt vagyunk a szélső lövészárokban. 
Reszelni nem szabad, mert odaát száz és egynéhány méternyire van az ellenség. 

Látcső nélkül is láthatók az állásaik. Sőt néhány vigyázatlan franciát is lehel látni, akik 
ide-odajárkálnak odaát. Kinézünk a fedezékek mögül. Odaát szakadatlanul villannak föl 
a lövések, de nem annyira a mi árkunkra vannak irányítva, mint inkább az összelőtt 
házakra és a szabadon fekvő utcákra. Hébe-korba odavágódik egy golyó fedezékünk erős 
vaspáncéljához. Vigyázva, óvatosan kémlelünk ki a lőréseken. 10—15 méternyire előttünk 
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holttestek hevernek. Kék köpö
nyegjük van és fekete hajuk. 
Katonáink szívesen eltemetnék az 
elesett ellenséget, de lehetetlen 
kijönni a fedezékből. Ha vala
melyik sisaknak csak a csúcsa 
megjelenik, ha meggörnyedt hátát 
akarja kiegyenesíteni valaki, máris 
zuhog a sok golyó, mint a zápor
eső. A lövészárok alját szennyes 
zöld iszap borítja. Itt állanak a 
mi katonáink. Igazi hősök ! Ezzel 
a szóval bizonyára sokszor vissza
élnek, ám ezek, kik fagyban és 
esőben a nedves földhöz támasz
kodva állanak és fürkészve pil
lantgatnak át a közelálló ellen
ségre s ezt teszik végtelen hosszú, 
szomorú és magányos heteken át 
s ajkukról mégsem tűnt el a mo
soly, a vidám tréfa: ezek vala
mennyien igazi hősök. Nyolcz óra 
hosszat állanak így. Azután kúszva 
jönnek ide azok, akik fölváltják 
őket, ezek pedig meghajlott tar
tással térnek vissza a nyirkos, 
de védő pincébe. Éjjente fehér 
szalagok és papirosdarabkák mu
tatják a katonáknak az utat, kik 
mint valami idegen világ teremt
ményei, világot nem gyújtanak Dixmuiden pusztulása. Francia gránátok hatása, 
s egy hangos szót sem szólhatnak. melyeket a németektől megszállt városra lőttek. 
A visszavezető, veszélyekkel teljes 

út számos helyén egy-egy törött szék vagy pad áll akadály gyanánt. Ezeken a helyeken a 
világértsem szabad kidugni a fejet az árokfal mögül, mert a falon túl a halál leselkedik 
orvul. 

Csúszva megyünk visszafelé és odaérünk a keskeny út tűz-örvényéhez, amelyen 
szédítő sebességgel kell áthaladni. Alighanem itt láttak a franciák egy-egy óvatosan moz
duló alakot, akikről azt hitték talán, hogy tisztek, avagy Cessen mellett az automobilokat 
is látták, mindenesetre délután két órakor erős tüzet indított a város felé a francia 
tüzérség Egyik gránát a másik után csapott le a romokra. Végre elértük a parancsnok 
házát. Az ajtó előtt állva, fenséges színjáték gyanánt élveztük a gigászi dörgést. Egyszerre 
csak egy lövés csapott le utcánkon. Az őrnagy kiadta a parancsot : le a pincébe! Alig 
tudtunk megválni a rettentő hangversenytől, amely a romok fölött sípolt, fütyült és 
pattogott s ezernyi hangon visszhangzott a dörgés. Egyszerre újra zúgást hallottunk. 
És a kapunk aljából láttuk, hogy a közelünkben, 12 méterre attól a helytől, a hol 
álltunk, mennydörgésszerű robajjal robbant szét egy gránát. A légnyomás oly erős volt, 
hogy messzire lökődtem s az ajtóbejáratnál egy altiszttel ütköztem össze. Erre aztán 
gyorsan követtük a többieket a pincébe és pislogó, bús gyertyafénynél foglaltunk helyet 
az őrnagy «szobájában». A pinczében csend volt, a fejünk fölött azonban egyre süvöltöttek, 
fütyütek, sivítottak a golyók. Valahányszor egy golyó lecsapott és megrengett alattunk 
a föld, az őrnagy csak kurtán ennyit mondott : «Most!» Egyébként csend volt. 

Valami sajátszerű hangulat lengett körülöttünk, kik itt ültünk az egyszerű asztal körül 
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és tréfálkozva, cigarettafüst mellett igyekeztünk leküzdeni az izgatottságot, amely mind
nyájunk lelkében reszketett. Az izgatottság a következő pillanatok bizonytalansága miatt. 

A szerencse azonban mellénk szegődött, A tüzelés abbamaradt s mi az első alkal
mat felhasználva, sietve igyekeztünk kijutni a romok közül. Az úton ismét két elem 
kísért bennünket: a tűz és a víz. Az ellenséges tüzérség tüze, amely még mindig lövöldözte 
a halott várost, azután az iszap, amely szétterült odalenn harc és szenvedés, halál és 
halottak felett. . . . 

A Dixmuidenért vívott harcokban rengeteg veszteségeik voltak franciák
nak, a belga hadsereg maradványa pedig jóformán teljesen elpusztult. 

A belgák közül egyébként igen sokan megszöktek, közöttük számos 
olyan tiszt is, aki hónapokon át a leghősiesebben harcolt. Egy ilyen Hollan
diában internált belga tiszt, mikor honfitársai megkérdezték, ezt mondta: 

— Meguntuk már, hogy a mi szegény katonáinkat a szívtelen, csak a 
maguk bőréért aggódó angolok kedvéért folytonosan a tűzvonalba hajszoljuk. 
Mi magunk tanácsoltuk katonáinknak, hogy szökjenek meg. 

A németek veszteségei a szövetségesekéhez képest nem mondhatók 
súlyosoknak, harci erényeikről pedig a legelismerőbb nyilatkozatot a francia 
főhadvezér, Joffre tette, aki egy napiparancsában a következőket mondta: 

A német csapatok, amelyek Dixmuident megtámadták, oly csodá
latos hősiességet tanúsítottak, hogy az rávilágít tévedésünkre. Lebecsül
tük a német állhatatosságot, különösen pedig a közkatona bátorságát, 
legnagyobb katonai erényét: a halálmegvetését. 

A külföldi katonai attasék DixmuidennéLnémet vezetőjük magyarázatát hallgatják. 
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Az Ypern körüli harcok. 
A dixmuideni véres harcokkal egyidőben elkeseredett harcok folytak a 

Dixmuidentől délre eső Ypern körül is, ahol az angol segítőcsapatok egy 
része a várostól délnyugat felé eső magaslatokat tartotta megszállva. 

Az első nagyobb sikert a Lille felől érkezett német csapatok vívták ki, 
amelyek november első napján elfoglalták az Yperntől délre eső Messimes 
helységei, mely az ottlevő magaslatok kulcsa volt. A város elfoglalásában 
résztvett württembergi hadtest egyik tagja a nehéz küzdelemről a következő
képen számolt be: 

— Zuhogó esőben vallottuk fel az angolok lövészárkaival szemben levő 
hajtársainkat. Kezdetben nyugodtan maradtunk lövészárkainkban, mert jobb
szárnyunk még távol volt. Estefelé azután támadásba mentünk át s ezredünk 
azt a parancsot kapta, hogy foglalja el Messimest. Lassan nyomultunk előre 
egészen az éj beálltáig. Az angolok olyan hevesen lövöldöztek, hogy egy 
darabot vissza kellett vonulnunk. Újabb előnyomulás az éj folyamán lehetetlen 
volt, csak arra ügyeltünk, hogy az angolok valami ellentámadással meg ne 
lephessenek bennünket. Napfölkeltekor azután újra támadtunk s tüzérségünk 
segítségével sikerült az angolokat állásaikból kiverni s a helységbe szorítani. 

— Természetesen utánuk nyomultunk s megszálltuk a helység keleti 
szélét. Itt rettenetes harc játszódolt le, mely később benn a helységben 

Angol tengerész-gyalogosok menekülése egy csatorna-hajón, az Yser közelében. 
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folytatódott. Az angolok a házakban elbarrikádozták magukat, az abla
kokat homokzsákokkal tömték be s a nyílásokon át lövöldöztek ránk. Köz
ben a barrikádok mögött az angolok gépfegyverei szólaltak meg. A gyilkos 
harc egész éjszaka tartott s hajnalra sikerült csak az angolokat ártalmatlanná 
tenni, úgy hogy a sötétség leple alatt sikerült egy ágyút beszállítanunk a helység 
főutcájára s azzal összelőni a közelben levő házakat, miközben reggel még két 
ágyút sikerült a helységbe behozni. Ezek közül egyik a barrikádokat lőtte, 
a másik pedig a templomtornyot lőtte össze, ahonnan az angolok és franciák 
géppuskából ontották a tüzet vitéz harcosainkra. E gyilkos harcban, melyhez fog
ható kevés volt, a vitéz tüzérek közül is többen elestek. A tüzelés körülbelül 
délig tartott, amikor a németek véglegesen birtokukba vették Messimest. 

November 11-én pedig kiűzték a németek az ellenséget az Yperntől 
délre fekvő St. Eloy-ból, amelyért több napon át elkeseredett harc folyt. 
Itt mintegy ezer embert fogtak el s több géppuskát zsákmányoltak. De az 
egész vonalon ugyanilyen hevességgel folyt a harc. Az Yperntől északra 
fekvő Langhemarktól nyugatra a németek ugyanezen a napon bevették az 
ellenség első vonalát s kétezer foglyot ejtettek. Ezekben a küzdelmekben 
különösen kitűntek az egészen fiatal német önkéntesekből álló ezredek, 
akiknek soraiból roham közben is felhangzott szent daluk: 

— Deutschland, Deutschland über alles I 
Az angol jelentések is -*i minden szépítgetésük ellenére — kénytelenek 

voltak elismerni a németek sikereit. Egyik angol főhadiszállási jelentés, 
melyet az angol hadügyminisztérium közzé is tett, így hangzott: 

November 12-én a porosz gárda megkezdett egy rendkívül heves 
támadást frontunk azon része ellen, ahol az első angol hadtest áll. Az 
ellenség minden erejét megfeszítette, hogy ezt a hadtestet megtörje, 
amelynek meggyöngítéséről már meg volt győződve. Három óra hosszat 
állták csapataink a legborzasztóbb pusztítást véghezvitt ágyúzást, ami
nek még nem voltak kitéve. Ezt követőleg az első és negyedik porosz 
brigád rohamba ment át és úgy látszik, hogy ennek a két porosz bri
gádnak az volt a feladata, hogy réseket üssön védelmi vonalunkon 
és utat törjön magának sorainkon keresztül. A németeknek sikerült egyes 
vonalainkon réseket ütniök, de hadseregünk heroizmusa, főleg pedig 
gyalogságunk rendkívüli bátorsága az, aminek köszönhető, hogy az 
ellenség tervei nagyjában meghiúsultak. Az ellenség ezután nagy számbeli 
túlsúlya segítségével megkezdte végre egészen az Ypernig való előnyo-
mulását és csak nagy túlsúlya volt az oka, hogy három helyen frontun
kon keresztül tudott jutni. Mi mégis megakadályoztuk őket abban, hogy 
innen tovább előnyomuljanak. A németek veszteségei nem voltak jelen
téktelenek és a mi veszteségeink is jelentékenyek. Ki kell emelnünk 
hadseregünk bátor magatartását. 
Egy francia tiszt pedig, aki Yperntől északra megsebesült, elmondta, 

hogy a heves támadások során megtörtént, hogy ugyanazt a területet hétszer 
vesztették el és hétszer hódították vissza: 
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Ezekben a harcokban esett el Baítenberg Móricz herceg, a lemondott 
angol elsőtengerészeti lord unokaöccse is. A.hercegetgmfbof századát rtihámísa 
vezette, egy gránátszilánk halálosan megsebesítette. Holttestét Ypernbej| 
temették el. -i 

Később a németek ágyútüzelés alá fogták Ypernt, ahonnan a polgári 
lakosság már régebben elmenekült. Az ágyútüzelés a várost több pontján 
felgyújtotta, azonban a híres városháza épségben maradt s emberéletben 
sem igen esett kár. 

A szövetségesek veszteségei igen nagyok voltak. Az angolok — saját 
bevallásuk szerint — 50,000 embert vesztettek e harcokban, köztük igen sok 
indust, akiket az angolok jóformán ágyútölteléknek használtak. Egyik Ypern 
körüli támadásnál az angolok egy egész indiai gyalogdandárt indítottak 
rohamra egy megerősített német hadállás ellen, amelyet tüzérség nélkül be 
sem lehetett volna venni. A német gyalogság az indusokat 50 méter
nyire engedte közeledni, azután olyan gépfegyver-tüzelést zúdított rájuk, 
hogy egy indus sem maradt életben közülük, míg a németeknek csak egy 
sebesültjük volt. Az indiai katonák hullái magas hegyekben feküdtek a csata
téren. 

November vége felé azután a rendkívül zord időjárás, a folytonos 
havazás és esőzés szerfelett megnehezítette a csapatmozdulatokat, s ennek 
következtében a támadások egy kis időre, ezen a szakaszon ellanyhultak. 

Skót katonák előőrsön a dünákban. 
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Angol monitor Nieuportnál a német hadállásokra tüzel. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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A tengerparton. 
Miután a belgák, — mint Luigi Barzini mondta egyik haditudósításában, — 

segítségül hívták régi szövetségesüket: a tengert, a németek visszavonultak 
a száraz talajra. Nieuporttól Bixshoteig, Ypern felé az egész vidék egy sós 
mocsár volt ötven négyszög kilométernyi területen. Az iszapos, alacsony vízből 
házak romjai, tűzvésztől megfeketedett romok emelkedtek ki. Dixmuidentől 
északra a keleti oldalon is minden el volt árasztva. Nem lehet szomorúbb 
tájképet elképzelni, mint ez a «vízbe fulladt ország» volt, ahol csal* egyes kis 
szigetek, lombjukat hullajtott fatörzsek és egyes magasabban fekvő elhagyatott 
tanyák emelkedtek ki a hullámokból. 

Az új szövetséges azonban a belgáknak s a velük harcoló franciák és 
angoloknak sem igen használt. A szövetségesek helyzete továbbra is rendkívül 
súlyos volt s csak arra szorítkoztak, hogy megakadályozzák a németeket 
az angol-francia harcvonal áttörésében. 

A németek néhány nap múlva már folytatták az Yser vonalának ostro
mát. A kis szigeteken állásokat foglaltak el s rengeteg német utászcsapat 
lázas munkával áthidalta egyes helyeken az árvízzel borított vidéket. Az 
angolok és franciák ezzel szemben nem tettek semmit. Lövészárkaikat, melyek 
olyanok voltak, mint a megdagadt patakok, elhagyták s Nieuporton át a ten
ger és az elárasztott terület között intéztek több kirohanást a németek ellen. 
Ezek azonban ezeket a támadásokat könnyű szerrel visszaverték, sőt novem
ber 11-én a Nieuporton át Lombartzyde külvárosig előrehatolt ellenséget az 
Yser túlsó partjára visszavetették és az Yser keleti partját a tengerig meg
tisztították az ellenségtől. 

Közben az angolok újra megpróbálkoztak a németek jobbszárnyának a 
tengerről való megtámadásával is. November 8-án a német tüzérség rövid 
tüzeléssel elűzte az angol hajókat, melyek november 24 én újra megjelentek 
az Északi-tenger partján. Az angol hajók délután két óra tájban először 
Zeebrüggére, majd Heystre és Lombartzydere irányították tüzüket, a parttól 
mintegy hát kilométernyi távolságból lövöldöztek, különösen a szállókra, 
ahol a németek voltak elszállásolva. A lövedékek több helyen felgyújtották 
Zeebrüggét s a gáztartót is felrobbantották. A tüzelés négy óráig tartott nagy 
hevességgel, míg végül a német tüzérségnek sikerült az angol hajókat elűzni. 
Az angolok a lapok jelentései szerint azért választották Zeebrüggét táma
dásuk célpontjául, mert azt az értesülést kaplak, hogy a németek Zeebrügge 
kikötőjét választották ki az Anglia ellen irányuló hadműveleteik bázisául s 
hogy oda már sok tengeralattjáró hajót is szállítottak. 

A lövöldözés azonban nem járt valami nagy eredménnyel. A német 
csapatokban kevés kárt tettek az angolok, ellenben több belga lakost meg
öltek és megsebesítettek. 
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TÁMADÁS ANGLIA KELETI PARTJA ELLEN. 

November harmadikán olyan esemény hire hozta izgalomba az angol 
népet, melyre álmában sem mert idáig gondolni. Great-Yarmouth mellett, 
Anglia délkeleti partvidékén, 130 kilométernyire a Themse torkolatától északra 
megjelent egy német hajóraj s tengeri ütközetbe bocsátkozott az ott levó' 
angol hadihajókkal. Egy partó'rző ágyúnaszádot, a Halcyont az ágyúlövések 
megsértettek, majd rövid idő múlva a D. 5. angol tengeralattjáró és két gőz
bárka a német hajóktól lerakott aknára futott s nébány perc alatt el-
sülyedt. 

A nevezetes eseményről, mely egész Angliát lázba hozta, az admiralilás 
titkársága a következő szűkszavú jelentést adta ki: 

Kora reggel egy ellenséges hajóraj tüzelést kezdett a partőrző hajókhoz tar
tozó Halcgon nevű ágyúnaszádra, amely földerítő útra készült. A Halcyon egy 

A D. 5. angol tengeralattjáró, mely az angol tengerpart mentén vívott harcokban 
német hajóktól rakott aknára futott. 
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embere megsérült. Amikor az ágyúnaszád az ellenséges hajók jelenlétét jelentette, 
az utóbbiak visszavonultak. Bár több könnyű cirkáló üldözte őket, még sem lehe
tett őket az éj beállta előtt harcra kényszeríteni. A leghátulsó német cirkáló vissza 
vonulás közben számos aknát szórt el. Ezek egyikének felrobbanása következtében 
a U. 5. angol tengeralattjáró naszád elsülyedt. Két tiszt és két matróz, akik a víz 
színén úszó tengeralattjáró naszád fedélzetén voltak, megmenekültek. 
A lapok azonban, melyek már korábban is foglalkoztak a németek partra

szállásának lehetőségével, most hangot adtak a megdöbbenésnek, mely a vá
ratlan támadás nyomán keletkezett. A Times tengerészeti tudósítója a többi 
között ezt írta: 

A német hajók operációja valóban merész volt kivitelében és arra 
mutat, hogy a német hajóraj elhagyhatja bázisát és eljuthat partjainkig, 
anélkül hogy az angol előőrsi szolgálatot teljesítő hajók ezt észreven
nék. Figyelemreméltó, hogy a német hajóraj sértetlenül jött keresztül 
az aknamezőkön. Halászok elmondták, hogy az aknák közt levő átjárón 
jött keresztül a hajóraj és ugyanezen az átjárón távozott. Nyilvánvaló 
tehát, hogy az ellenség ezt az átjárót, sőt talán még más átjárókat is 
ismert. 
A Daily Telegraph tengerészeti szakértője pedig még őszintébben írt, 

mondván a következőket: 
E vállalkozásnak, mely vakmerőségre vall, az a tanulsága, hogy 

flottánk nem tud teljes védelmet nyújtani hirtelen támadásokkal szem
ben. Ennek ellenszere vagy az, hogy nagyobb tengeri, vagy pedig, hogy 
nagyobb szárazföldi haderőre tegyünk szert. Az elsőt nem tehetjük meg 
rögtönözve, az utóbbit azonban igen. 
A német flottának ez a vakmerő útja a kémektől való félelmet Angliá

ban a végtelenségig fokozta, mint azt a Daly Mail november 7-iki, követ
kező jelenlése is bizonyítja: 

Tegnap azt rebesgették, hogy éjjel a németek egy hirtelen táma
dásától tartva, a keleti partokat katonaság szállta meg, amely egy gyanús 
automobil után kutatva, minden automobilt föltartóztatott és megvizs
gált. Állítólag egy automobil szállítható drótnélküli táviróállomással és 
jelzőkészülékkel operált a partokon. Cronettől délre egy katonai őrjárat 
két galambot vett észre, amint egy magányos ház csúcsíves ablakából 
a partra szállt, majd egy ideig a ház körül röpdösött, míg végre az 
Északi-tenger felé repült, majd eltűnt a szemhatárról. A házat körül
fogták, erőszakkal fölnyitották, de üresen találták. 
Az általános idegesség lecsillapítására megszólalt végül az angol külügyi 

hivatal is, mely közleményében azt mondta, hogy a jelenlegi helyzet
ben semmi sem okolja meg azt a föltevést, hogy Anglia ellen invázió volna 
várható vagy éppen közel volna. Az Anglia területén készült különböző 
védemi művek csak okvetetlenül szükséges elővigyázati intézkedések követ
keztében épültek, amint háború idején minden tengeri hatalom megteszi ezt. 

Mindez azonban nem sokat használt. A bizalom az angol flottában 
megrendült Angliában, a semleges államok véleményét pedig hiven tükröz-
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tette vissza egy washingtoni tekintélyes újságnak, a Washington Post-núk 
egy cikke, melyben «Anglia presztízsének elvesztése a jelen háborúban* 
cím alatt a következőket írta: 

«Azok a hiányos teljesítmények, amelyeket Anglia a háború eddigi folya
mán fölmutathat, hozzájárulnak ahhoz, hogy a szövetségeseket elkedvetle
nítsék és a barátokat elidegenítsék. Jóllehet milliókra menő bátor ember áll 
a hadsereg és a flotta rendelkezésére, jóllehet a birodalom létérdeke forog 
kockán, az angol kormánykörök túlságosan gyengék voltak, haboztak és 
hiányzott belőlük a kezdeményezés. Az angol népnek elállhalott a lélekzete 
Yarmouth ostromának és Cradock tengernagy hajóraja elpusztításának hírére. 
Mi lesz az angol tengeri uralommal ? Kihalt a régi szellem ? A német flotta 
új alkotás, a parancsnokok és a tengerészek aránylag újak. Mindannak 
dacára csodákat műveltek, ami a bátorságot és a vakmerőséget illeti, míg 
az erő tekintetében túlsúlyban lévő angol flotta, úgy látszik, lustaságban 
szenved. Ha az angol flottának nincsenek Nelsonjai, miért nem bízza Anglia 
a szövetséges flotta fővezérletét Togo tengernagyra ? Az angol befolyás csök
kenése káros hatással van a szövetségesek szempontjából és elidegeníti a 
világ szimpátiáját.)) 

Az óceánok elbizakodott urait bizonyára fájdalmasan érintették ezek 
a megalázások, hanem azért a sok büszke dreadnought még mindig a bizton
ságos kikötőkben vesztegelt.. . 

Yarrnouth főtere. 
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Az Északi-tenger elzárása. 

A yarmouthi támadás napján az angol admiralitás közhírré tette és a 
semleges államokkal is tudatta, hogy november 5-től kezdve az egész Északi
tengert hadiszintérnek nyilvánítja és így a semleges hajók elől is elzárja. 
A szokatlan intézkedést, mely az összes semleges államok kereskedelmét 
érzékenyen sújtotta, azzal indokolta meg az admiralitás, hogy semleges lobogó 
alatt járó német hajók aknákat raktak le az angol vizeken. Ez ellen a ten
ger szabadságát sértő eljárás ellen a semleges országok, elsősorban az amerikai 
Egyesült-Államok és a skandináv országok tiltakoztak, ez azonban nem térí
tette el szándékuktól az angolokat. 

Éppen a yarmouthi támadás fényes bizonyítéka volt annak, hogy a 
németeknek aknáik lerakásához nincs szükségük idegen lobogóra. Ha aknákat 
akarnak lerakni, megteszik ezt nyíltan, büszkén indulva útnak saját lobogójuk 
alatt az angol vizekre. A német kormány az angol admiralitás vádaskodá
sával szemben egyszerűen arra utalt, hogy az Északi-tenger, a norvég part
vidék és a Skagerrak oly mély vizű, hogy az akna elhelyezése teljesen ki 
van zárva. Ezzel szemben köztudomású, hogy az Északi-tenger déli részeiben 
és az angol csatornában számos az angolok és franciák által elhelyezett 
úszó akna van és hogy különösen az angolok által veszélytelennek mondott 
víziutakon van .számos akna. 

A «Königsberg» német cirkáló. (Sajtóiroda, Leipzig). 
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Eme tényállás alapján kétségtelenül meg volt állapítható, hogy az egész 
nagyhangú bejelentés egyszerűen csak megtévesztés, jellemző angol abluff», 
amit a német tengeralattjáróktól remegő angol nép elámítására találtak, ki 
s legfeljebb arra jó, hogy Fisher lordnak, a tengerészeti főparancsnok
ságról lemondott Battenberg Lajos herceg utódának népszerűségét előkészítse. 
Battenberg herceg ugyanis, akit az angol sajtó német származása miatt 
támadni kezdett, e napokban váratlanul lemondott s Fisher lord jónak látta 
hivatalos tevékenységét ilyen céltalan, de hazája népe előtt tetszetős, ((ener
gikus)) intézkedéssel megkezdeni. 

A balszerencse azonban az új tengerészeti főparancsnok alatt sem hagyta 
el az angol flottát. November 12-én a Nigemevü angol ágyúnaszádot sülyesz-
tette el egy német tengeralattjáró Dover magasságában, e hónap végén tud
ták meg az angolok az Audacious sorhajó katasztrófáját, melyről már meg
emlékeztünk, továbbá ugyancsak e hónapban sülyedt el a Bulwark nevű 
dreadnaugth is. Ugyancsak e napokban pusztult el a Malachit nevű 2000 ton-

Német tengeralattjáró és angol repülő harca Dover közelében. A repülő bombákat 
vet a tengeralattjáróra, de a parancsnoki toronyból tüzelő matrózok vissza

vonulásra kényszerítették. 
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nás angol gőzös, melyet Liverpoolból Havre felé haladtábanégy német ten
geralattjáró sűlyesztett el, továbbá a Primo nevű gőzös, melyet Havre előtt 
küldött a tenger fenekére az U. 21. német tengeralattjáró. 

November végén az angol lapok kimutatást közöltek, amely szerint 
eddig nem kevesebb mint tizenkilenc angol hadihajó, köztük öt páncélos 
cirkáló és két sorhajó semmisült meg. A lapok ebben a nagy brit tengeré
szeire is jelentékeny veszteséget láttak. Nem kisebb jelentőségű az a körül
mény, hogy az angol flotta eddig hatezer embert vesztett tisztekben és legény
ségben. 

Igen természetes, hogy a vakmerő német flottának is voltak veszteségei, 
ezek azonban nem is foghatók az angol tengerészetet ért súlyos csapásokhoz. 
Legfájdalmasabban a németeket a York kisebb cirkálónak az Északi-tenge
ren a Yade-öbölhen történt pusztulása érintette. Az 1904-ben épült, 9500 
tonnatartalmú cirkáló a kikötőt elzáró aknák egyikére futott s elsülyedt és 
250 embere veszett a tengerbe. Egy tengeralattjárójuk, az U. 18. is elpusz
tult november végén. Ezt Skótország északi partján sülyesztette el egy elő
őrsön levő angol hajó. A tengeralattjáró személyzetét — egy matróz kivételé
vel — a Garry nevű angol torpedózúzó megmentette. S egy német cirkálót 
is sikerült ártalmatlanná tennie november első napjaiban az angol flottának. 
A hős Königsberg cirkálót ugyanis hoszas üldözés után a Chatham nevű 
angol hadihajó megtalálta s Német-Keletafrikában, a Rufidzsi-folyóban, hat 
tengeri mérföldnyire a torkolattól, miután lövöldözésével nem ért célt, egy 
szénszállító hajó elsülyeszlése által blokálta. 

A Bulwark pusztulása. 

Az angol alsóházban Churchill, az angol admiralitás első lordja novem
ber 25-én szomorú jelentést tett. A lord közölte az alsóház tagjaival, hogy 
a Bulwark sorhajó november 25-én reggel Sheernessben a levegőbe röpült. 
700—800 ember életét vesztette; csak 12 embert sikerült megmenteni 
A tengernagyok, akik a katasztrófának szemtanúi voltak, ama meggyőződé
süknek adtak kifejezést, hogy a katasztrófát belső robbanás okozta, miután 
az esetet nem követte a tenger vizének háborgása. A hajó három perc alatt 
elsülyedt. 

A Bulwark sorhajó 1899-ben épült; súlya 15.250 tonna volt; sebessége 
18—19 mérföld. A hajó négy 30*5 és tizenkét 15 centiméteres ágyúval volt 
fölszerelve. 

E rövid jelentést ezután kiegészítették a későbbi hírek, melyek szerint 
a katasztrófa 25-én reggel történt pontban nyolc órakor, mikor a hajó 
Shéernessnél horgonyzott. A robbanás oly heves volt, hogy az egész hajó 
apró darabokra tört szét. Szemtanuk, akik a szomszédos hajókon tartóz
kodtak, nem láttak mást, mint egy füstoszlopot. A hajó három perc alatt 
eltűnt. Szénhordó munkások azt beszélték, hogy a Bulwarkon matrózokat 
láttak, akik kezükkel a fejükhöz kaptak, egy pillanatig mozdulatlanul állot-

- 59 -



tak és a következő pillanatban a robbanás darabokra szaggatta szét őket. 
Segítségnyújtás nem volt lehetséges. A hajóból és legénységbó'l nem maradt 
más hátra, mint roncsok, megcsonkított hullák és leszaggatott testrészek. 

Amikor a robbanás a Bulwarkon megtörtént, a legénység legnagyobb 
része reggelinél ült. A kikötő többi hajói nyomban mentőcsónakokat küld
tek ki. A legénység egy kis része az éjszakát a parton töltötte és éppen 
visszatért a hajóra, amikor a robbanás történt, úgy hogy ezek is megsebe
sültek. A robbanás oly óriás erejű volt, hogy a hajók matrózait néhány 
méter magasra vetette és a közelben minden porcellán és üveg szétzúzódott. 

Beresford lord, aki a Bulwarkban zászlóshajóját vesztette el, azt a meg
győződését vallotta, hogy a szerencsétlenség oka csak a lőporraktárban történt 
robbanás lehetett. Másrészről ennek magyarázatát nem tudta adni, mert min
den intézkedés megtörtént, hogy a lőszer kellő hőmérséklet mellett álljon, 
és mert a rendszeresen lefolytatott vizsgálatnál sohasem tapasztaltak olyat, 
amiből arra lehetne következtetni, hogy a lőszer között rossz minőségű is volt. 

A Bulwark elsülyedése egész Angolországra rettenetesen lesujtóan hatott. 
Az emberek a legnagyobb bizalmatlansággal fogadták a hivalalos jelentése
ket és mindenfelé azt hitték, hogy ismét német tengeralattjáró okozta a brit 
flotta e szerencsétlenségét. 

A hajóval együtt, mint azt később megállapították, 8C0 ember pusztult 
el s mindössze tizenkettőt sikerült megmenteni. 

A «Bul\vark». 
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A MAI HADVISELÉS. 

A drótnélküli távíró. 
A hadműveleteknél épp oly fontos a hirek továbbítása a magasabb 

parancsnokságokhoz, mint maga a hírszerzés, a felderítés. Tudjuk, hogy az 
ulobbinak több módja van, melyek között e háborúban szerepel másod
ízben és egyre nagyobb mértékben igénybevéve a drót nélkül való távirato
zás. A balkáni háborúban minden hadakozó félnek volt néhány drótnélküli 
táviróállomása, s ezek annak ellenére, hogy egyfelől aránylag kisebb távol
ságra (100—150 kilóméterre) terjedt csak a hatóerejük, másfelől hogy nem 
volt elegendő az ellátásukra szükséges kiképzett személyzet, mégis igen nagy 
szolgálatokat tettek, különösen a bolgár hadvezetőségnek s a görög flottának, 
melynek valamennyi hajója fel volt szerelve ilyenfajta készülékkel. 

A Marconi nevéhez fűződő drót nélkül való táviratozás, éppen úgy, 
mint a rendes táviratozás, az elektromosságon alapul, vagyis azon, 
hogy az elektromos hullámok továbbmozognak a levegőben s így bizo
nyos távolságra megfelelő készülékkel ismét felfoghatók. Hogy e távolság 
minél nagyobb lehessen, az már azután csak a készülékek tökéletesítésének 
kérdése. A drótnélküli távirat «leadására», továbbítására szolgáló állomás 
berendezése részleteiben meglehetősen komplikált. Főalkotórésze egy motor, 
mely az elektromos áramot szolgáltatja, másik a működésnél legfontosabb 
része pedig az úgynevezett «antenna», amely nem egyéb, mint egy hosszú 
póznafélére erősített drótdarab, mely a motor által fejlesztett elektromos 
hullámokat továbbítja, kisugározza. Az antennából kisugárzott elektromos 
hullámok áthaladnak a téren, s ha az elektromosságot vezető testre találnak, 
viss/.averődnek és magában a vezető testben is elektromosságot fejlesztenek. 
Ha tehát ezzel az antennával párhuzamosan egy másik állomást állítunk fel, 
ugyanilyen antennával felszerelve, akár néhány száz, akár néhány ezer kilo
méter távolságban, az első antennából kiáradó elektromos hullámok a máso
dik állomás antennájának drótját megérintik és ha még energiájuk elegendő 
nagy, akkor e másik antennában, amelyet ez esetben a «felvevő állomás* 
antennájának hívnak, szintén jelentkezik az elektromos áram, amely azután 
képes halni az ezen második antennával érintkezésben lévő jelfogókészü
lékre. Ez a jelfogókészülék azután jeleket ad le, annak megfelelően, hogy a 
villamos hullámokat szolgáltató, küldő állomáson mennyi ideig hagyták e hullá
mokat kisugározni. Hosszabb ideig való kisugárzás a Morse-féle abc vonásainak 



a rövidebb ideig ható való hatás a pontoknak felel meg és így a vonásokból és 
a pontokból összeállíthatják a Morse-féle abc-t, szóval a jelzett módon rendes 
táviratjelzésü táviratokat továbbíthatunk. A táviratszavak jelzésének módja 
tehát ugyanaz, mint a rendes táviratozásnál, csak a közlés módja történik 
drót nélkül. Ámde a Morse-féle abc-t nem lehet általános használatban lévő
nek mondani, mert például éppen hadi célokra minden állam hadvezetősé
gének meg van a maga külön abc-je, melyet idegen dróttalan távíróállomás 
ha fel is vesz, el is fog, nem tud elolvasni. Természetesen béke idejére nem
zetközi egyezménnyel rendezték a dróttalan táviratozás kérdését, mert huma
nitárius, gazdasági és tudományos érdekeket szolgál, hogy minden állam 
területén lévő állomás felvegye és továbbítsa a hozzá érkező közléseket, s 
itt természetesen egységes jelzések állapíttattak meg. 

A dróttalan távíró ma már rendkívül elterjedt, hiszen több ezer ily 
állomás működik állandóan. A dróttalan távírás mai rekordja az Atlanti
óceánon járó hajók állandó összeköttetése a szárazfölddel, aminek ered
ménye, hogy például a nagyobb hajókon a drótnélküli híradások alapján 
külön hajóujságok jelennek meg, mint például a németek által elsülyesztett 
Luzitánián is. A haditengerészetnek is majdnem összes hajói fel vannak 
szerelve ily dróttalan táviróállomásokkal, a rendszer tökéletlensége azonban 
épp abban mutatkozik, hogy más hajón vagyakár szárazföldi ponton viszont 
be lehet állítani oly táviratfelvevőkészüléket, mely bármely táviratleadó
állomás jeleit felfoghatja. Ez természetesen hadászati és politikai szempon
tokból nagy hátrány, viszont hajók baleseteinél rendkívül előnyös, mert a 
veszélyben forgó hajó jeladásait valamely közelben levő hajó felveheti és 
a sülyedő hajó segítségére mehet. 

A világháború során a dróttalan táviratozási természetesen a legna
gyobb intenzitással használják fel. És igen helyesen, mért a dróttalan távira
tozás tisztán katonai szempontból is óriási előnyöket jelent már magának a 
táviratállomásnak elhelyezése folytán. A rendes szárazföldi távíróhálózat, vala
mint a tengerben lefektetett kábelcsövekben vezetett táviróhuzal háború esetén 
csak akkor funkcionál feltétlen biztonsággal, ha összes vonalai saját területen 
futnak keresztül, de még így is lehetnek zavarok. A dróttalan távíróállomás 
ellenben csak akkor tehető használhatatlanná, ha magát az állomást kézre-
keritik. Ha a leadó és fölvevő állomás biztosítva van, akkor ez a táviratok 
továbbítását és az érkező táviratok felvevését is biztosítja. 

Mint a már elmondottakból látható, vannak tehát szárazföldi és hajó
állomások, de ezenfelül vannak hordozható, kocsikra vagy légi járművekre 
szerelt, úgynevezett tábori, tehát átszerelhető dróttalan táviróállomások is. 
Mindezek hatótávolsága természetesen igen különböző. A tábori állomások 
hatótávolsága például 100—400 kilométer. Ellenben a meghatározottan egy -
helyhez kötött állomások hatótávolsága jelentékenyen nagyobb. Ezek között 
ismét vannak rendes és nagy állomások, s az utóbbiak hatótávolsága normálisan 
2000 tengeri mértföld, tehát körülbelül 3800 kilométer, azonban gyakran még 
ennél is jóval nagyobb. A szárazföldi állomások antennái rendszerint 30—120 
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méter magas árbocra erősített antennákkal vannak felszerelve s ezt azért 
emeljük ki, mert minél magasabb az antennát tartó árboc, annál messzebb
ről érkező jelzéseket képes az antenna felvenni, illetve annál messzebbre 
képes jelzéseket leadni. A hajókra szerelt állomások antennatartó árboca 
természetesen jóval rövidebb s ezért ez állomások hatótávolsága is sokkal 
kisebb. A balkáni háborúból mindnyájan emlékszünk arra, hogy Drinápoly 
védőserege a körülzárás után már csak dróttalan táviróállomása útján érint
kezhetett a török főhadiszállással s illetve KonstantinápoUyal, később pedig 
a Gallipoli-félszigeten operáló török erők vezetőségével. Ez állomás ható
képessége azonban csak mintegy 400 kilométer volt. Przemysl vára is, repülő
kön kívül, kizáróan csak dróttalan táviróállomása úlján érintkezhetett a kül
világgal s a hadseregíőparancsnoksággal, állomásának hatóereje azonban 
már sokkal nagyobb volt, mint a drinápolyi állomásé. 

A mi hadtengerészeti vezetőségünk 1908-ban állította fel az első nagy 
állomásokat és az első volt, amely az úgynevezett hangos szikrákat hasz
nálta, amelyek előnye az, hogy sokkal erősebbek, messzehatóbbak és amellett 
könnyebben konstatálhatok. E rendszer ügyes felhasználása bebizonyította 
azt, hogy kisebb állomásokról is óriási távolságra lehet szikratáviratokat 
leadni és felvenni, mert például egy kisebb állomásunkról, Pólából nappal, 
amikor sokkal kisebb az állomások hatóképessége, a Vörös-tengeren, tehát 
2600 kilométer távolságra állomásozott hajónkkal kifogástalanul lehetett 
érintkezni. Ám ennél sokkal nagyobb távolságokra is lehet szikratáviratokat 
küldeni. így például az Irlandban fekvő Clifden város nagy állomása jó idő
járás mellett tiszta összeköttetést tud fentartani Kanadával, sőt Buenos-
Airessel is, jóllehet az utóbbi légvonalban 7000 kilométer távolságra fekszik 
Irlandtól. A legérdekesebb és a mostani háború során mindenesetre a leg
fontosabb állomások egyike a párisi Eiffel-torony szikratáviróállomása. Az 
Eiffel-tornyot sokáig csak mint csodabogarat mutogatták, a szikratávirás fel
találása óta azonban ugyancsak hasznos objektumnak bizonyult s ezért a 
hadvezetőség rá is tette a kezét. Békében természetesen a torony emeletein 
volt az állomás berendezése, ma azonban csak az antennák vannak a magas
ban elhelyezve, míg maga a nagystílű állomás valahol a torony lábánál, a 
föld alatt ásott, kívül-belül betonozott helyiségekben van elhelyezve, hogy 
a repülőgépek bombáitól megóvassék, s a motorok kattogása se árulhassa 
el hollétét, s még a betontetőt is beszórva földdel és begyöpösítve, teljesen 
felfedezhetetlenné tették. Ennek az állomásnak a hatótávolsága éjjel, amikor 
a hatótávolság legalább egy félszer akkora, mint nappal, meghaladja a 6000 
kilométert, úgy hogy kényelmesen érintkezhetik az észak-amerikai Egyesült-
Államoknak Arlingtonban lévő nagy állomásával. A nagy állomások, vagyis a* 
állandó állomások a nagy operatív tevékenységek céljait szolgálják s nagy
stílű intézkedéseket továbbítanak és különösen fontos jelentéseket vesznek 
fel. Az előzően már megemlített tábori állomások hatóképességük rövidsége 
miatt mérsékeltebb fontossággal bírnak. Egy-egy ily állomás alkotórészeit 
2—3 kocsin szállítják s felállításuk mintegy két órát vesz igénybe, tehát meg-
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lepő hamar igénybevehető. Minden magasabb parancsnokságnál van egy-
egy ily állomás, sőt a legújabb időkben már a hadosztályparancsnokságok 
is fel vannak szerelve egy-egy ily állomással. Csak ismétlésekbe esnénk, 
ha részletesen felsorolnók, hogy ez állomások ugyancsak parancsok 
továbbítására és jelentések felvételére használtatnak. "Egyik legnagyolb 
előnyük pedig kétségtelenül az, hogy oly esetekben, amidőn a szikra-
táviróállomással felszerelt repülőgép van kéznél, annak észleletei után nem 
kell kiindulási helyére, tehát a hadosztály- vagy hadtesttörzshöz vissza
térni, hanem helyben maradva, szikratávíró segítségével adja le jelentéseit. 
A repülőgépre egyébként csak újabban tudmik szikratáviróállomást szerelni, 
s bár e készülék még kevésbbé tökéletes, mint a szilárd alapra épített állo
más, a maga kicsiny mivoltában roppant érdekes. Az egész készülék, mely 
szikratáviratot leadó és egyúttal felvevő állomás is, mintegy öt kilogramm 
súllyal bíró szekrényke, mely a megfigyelő tiszt ülése alatt van megerősítve. 
A villamos áramot egy kis akkumulátor fejleszti, míg az érkező áramhullá-
mok, léhát az érkező jelzések felvevésére egy, ugyancsak a gép alsó vészéről 
lelógó rövid drót, vagyis antenna szolgál s az állomás hatótávolsága állító
lag 140 kilométer. Azt mondják azonban, hogy a jelzések felvételét nagyon 
megnehezíti a repülőgép motorjának nagy lármája. 

Szikratáviró-állomás. 
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Szathmáry szava. 
Irta a Kárpátokban Hellmuth tStgl 

Aranykönyvbe kell írni az igét, 
Mit egy hős, egy magyar hős mondott 
A végharcon, mielőtt a kiélt 
Przemysl erődje leomlott. 

Hős ország legjobb hőse, híve, 
Szathmáry kivonta a kardját. 
Kiállt a honvédek elibe, 
Szava tűz volt, láng gyúlott szemibe' 
S haragvás ülte meg ajkát. 

Mögötte tömötten a hős katonák, 
Mind puszták barna magyarja, 
Ki mennydörgős öt hónapon át 
Vérével védte a várat s hónát 
S most kész a halálviadalra. 

A háború 
Ki a bolond? 

Őrülten szalad felfelé mindennek az ára. 
Kacagtató már szinte, maguk a kofák is 
nevetnek rajta. 

A piacon egy asszonyka alkuszik egy 
kofával. 

— Mi az ára, — kérdi — ennek a pár 
csirkének'? 

— Öt forint, — feleli a kofa. 
Az asszonyka felháborodik a szemtelen-

ségen: 
— Megbolondult, hogy ennyit mer kérni ? 
— Én nem, — feleli a kofa, — az bolon

dult meg, aki annyit ad érte. 
És hogy teljes legyen a vicc: egy perc 

múlva elkelt a pár csirke öt forintért. 

Hindenburg és a cár. 

A tannenbergi ütközet előtt, amikor oly 
pompásan csalta kelepcébe Hindenburg az 
oroszokat, hogy úgy látszott, mintha 
az oroszok győznének, kerítenék körül 
Hindenburg seregét, már előre örültek a 
muszkák, hogy miként fogják el a néme
teket s már arról ábrándoztak, hogy 
Hindenburg is fogságukba kerül. 

Pallas nyomd 

; orvos a német déli hadseregnél* 

S míg harcra kiszálltak a seregek, 
Magyar dal szárnyala fennen. 
Szathmáry szava meg nem remegett: 
— Hajrá, csak utánam, hős gyerekek, 
Előttem senki se menjen ! 

Hős szó, némán veszi tudtul a had, 
Fölöttük nap tüze árad. 
Még egyszer, utolszor az ágyú riad, 
Mint mennydörgés, szava messze kihat, 
— Nem menthették meg a várat. 

Kétségbeesett vad volt a roham, 
Be az ellenség közepébe! 
Szathmáry utolsó harcra rohan. 
Golyó fütyül. — Ő mosolyog boldogan: 
Nem vágott senki elébe. 

Jászay-Horuálh Elemér. 

humora. 
Akkortájt Hindenburgnak a fülébe jutott, 

hogy a cár ezt mondta volna : 
— Ötvenezer rubelt tűzök ki Hindenburg 

fejére. 
Hindenburg mosolyogva hallgatta a plety

kát és a kezével legyintett: 
— Én az ő fejéért ötven fityinget sem 

adnék. 

Akinek meg kell halni . 

B) osztályú népfölkelő jelentkezik az 
orvosnál, hogy szuperálja ki, mert beteg. 

— Mi bajod ? 
— Állandóan szédülök. S 
— Adok port, az kigyógyít. 
— A lábam görcsöket kap állandóan. 
— Adok kenőcsöt, az kigyógyít. 
— Bheuma van a karomban. 
— Azt is kigyógyítjuk. Hát még mi bajod í 
— A szemem is rossz, máj bajom van 

és vesekövem. 
— Akkor jól van. Előbb már azt gon

doltam, hogy kigyógyítunk. De akinek 
ennyi baja van, annak kín az élet. Neked 
fiam megváltás lesz a halál. Elküldünk 
hát a legelső menetszázaddal. 

i, Budapest. 



A főhadnagy űr mosakodik 
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