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(Egyesült fényképrrodák, Amsterdam.) 

42. füzet, 1915. julius 25. 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 ingyei i 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 választhal. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötelet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
kővetkező 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 köteteiikint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTARA. 
RÁTH MŐR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mü, 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. Hfibner 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. 

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

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

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolli 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 ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolli 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 mfi 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 23 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublőn 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. 



42. füzet. 

fecpes ftgéniftófO' 
SZERKESZTŐ SÜLÉ RNTHL 

RÉVRl-KIHDftS TELEFOM 56-27 
HETENKIMT EGY FÜZET 

ELŐFIZETÉSI AR '/„ ÉVRE 3 K, V> ÉVRE S K 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDRPEST VIII. ÜLLŐ1-ÚT 18. 

KEPÉK FRANCIAORSZÁGBÓL. 
VILÁGHÁBORÚ, 

Francia katona reggeli kávéját készili. 

Mosolygó arccal kezdi meg a jó francia katona a napot, melynek alkonyata talán már 
holttestét fogja beárnyékolni. S ha elpusztul, mint ahogyan sok százezer társa elvérzett 
már oktalanul, az utánakövetkezők vájjon szintén ilyen mosolyogva készülnek-e a remény
telen harcra. Nem gyullad-e fel agyukban a világosság, hogy szerencsétlen hazájuk lel
ketlen szövetségeseinek áldozata, s hogy. haszontalanul, másokért omlik patakokban a 

káprázatoktól megtévesztett, vitéz franciák vére. 

A világháború képes krónikája. W. - 65 
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Franciaországi afrikai csapatok, melyek a szent háború miatt megtagadták a harcot Német
ország ellen. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

Indiai katonák Észak-Franciaországban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



Egy francia fedezék bejárata. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

Mosdóhely egy francia fedezékben. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Poincaré egy Paris melletti kórházban, a hol afrikaiakat ápolnak. (Kgyesült fénykép
irodák, Amsterdam.) 

Poincaré elnök a hadbavonuU francia művészek párisi kiállílásán. (Egyesült fénykép-
irodák, Amsterdam.) 



Kitüntetett francia tisztet megcsókol 
tábornoka. 

Croix de Guerre. Uj francia hadiérem. 

* . # 

Gallieni tábornok szemléje az újoncok fölött. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



Német foglyok Franciaországban. Franciák felügyelete alatt utat javítanak. (Egyesült 
fényképirodák, Amsterdam.) 

Német foglyok Franciaországban. Szereléket javítanak. (Egyesült fény képirodák, Amsterdam.) 



VÉRES HARCOK A VOGÉZEKBEN. 

Az Elzász és Lotaringia védelmére rendelt német seregek főfeladatu-
kat már a háború elején teljesítették. Heeringen tábornok emlékezetes augusz
tusi győzelme, midőn három francia hadosztályt vert vissza Mülhausen-
nél s Rupprecht bajor trónörökös nagy diadala nyolc francia hadtesten Metz 
és a Vogézek között teljesen meghiúsította a franciák eredeti haditervét. 
A franciákat a revans gondolata hevítette s bizonyosra vették, hogy most, 
negyvennégy év után, fegyvert ragadva, harcaik első gyümölcse Elzásznak, 
az egykori francia tartománynak visszahódítása lesz. Ezért vonult fel az 
elzász-lotaringiai határon mindjárt a háború kezdetén háromszázezer francia 
katona. Itt akartak betörni s a Rajna mentén fölfelé haladva hátbatámadni 
a német főerőt. Láttuk, milyen csúfos kudarcot vallott tervük, milyen 
tökéletes vereséget szenvedtek a visszahódítandó földön, ahol még az a 
nagy csalódás is érte őket, hogy Elzász-Lotaringia népe tudni sem akart a 
«felszabadítók»-ról. E vereségek elvették a franciák kedvét újabb, merész 
tervektől, mindamellett állandóan véres harcok folytak a Vogézekben. Az 
itthagyott kisebbszámú német haderő azonban minden magasztalást meg
érdemlő hősiességgel verte vissza a meg-megujuló francia támadásokat, 
a nehéz hegyi harcokban, az időjárás minden viszontagságai közt rendület
lenül állták a gyilkos küzdelmet. 

Különösen a Vogézek déli részében volt nehéz a német csapatok hely
zete. A Rajnával párhuzamosan húzódó hatalmas hegyláncnak ez a része 
ugyanis a legnagyobb feladatok elé állítja a védekező sereget. A hegység 
ugyanis nyugaton, összeköttetésben állva a Langres-fensíkkal, szelíden ereszke
dik le a lotaringiai fensikra, a Rajna völgye felé ellenben egészen meredek. 
Szemben pedig a német határral hatalmas erősségek, elsősorban a mes
terien megerősített Belfort, odább meg Epinal és Tóul hatalmas várai alkot
nak egységes, összefüggő védelmi vonalat. 

A franciák nagy kudarcai után — írta a Frankfurter Zeitung — a Vo
gézekben folyó csatározások nincsenek befolyással a döntésre, mégis különös 
dicséret illeti meg az itt harcoló német csapatokat, amelyek nehéz feladatu
kat nagy bravúrral oldják meg. A franciák legjobb katonáikat: az alpesi 
vadászokat küldték ide, míg a németek részéről csupa népfelkelő áll harc
ban. Az alpesi vadászok válogatott legények, kitűnő lövők, pompásan fel 
vannak szerelve, nagyszerűen ismerik a vidék minden zege-zugát és biztos 
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védelmet nyújtó fedezékekben húzódnak meg. öszvérekre szerelt hegyi üte
geik és gépfegyvereik rendkívül mozgékonyak. A német csapatok a szabad 
ég alatt feküsznek, rendkívül sokat szenvednek a viharos időjárástól, élel
mezésük is gyakran megakad és sebesültjeikről is nehezen tudnak gondos
kodni. Ilyen nehéz viszonyok között is gyönyörűen tartják magukat és az 
alpesi vadászok minden betörési kísérletét vissza tudták verni. A csatározá
sok pillanatra sem szünetelnek és akárhányszor test-test ellen foly az elke
seredett küzdelem a nehéz terepen. 

Szeptember elején apróbb csatározások folytak a Gebweili-völgy kijá
ratánál, majd Sulznál. E harcok közepette történt a németeknek a Marne 
mentéről az Aisne vidékére való visszavonulása s a francia seregek általános 
támadása. 

Ez világosan érezhetővé vált a felső-elzászi harctéren is. Bár ennek a 
támadásnak nem volt és nem is lehetett olyan fontossága, mint az augusztus-
közepi német-lotaringiai betörésnek, jelentősége abban állott, hogy a Felső-
Elzászba küldött ellenséges hadsereg azt a célt tűzte ki maga elé, hogy lehető
leg nagg német erőket kössön le s ezzel a döntő csatát elhárítsa. Ezt nem
csak az operációk megítéléséből lehetett következtetni, hanem az elfogott 
parancsokból is. A franciák szándékukat azzal akarták elérni, hogy egyidő-

Francia katonák, akik a frontra mennek. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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ben jelentékeny erőkkel nyomultak előre az úgynevezett Belforti-kapu és a 
Vogézek szorosai ellen. Az elzászi német határon csak gyönge védőcsapa
tok állottak, amelyeket azonban nagy bátorság és lelkesedés hevített. Szep
tember 8-án Deliénél, Altmünsterolnál és La Chapelle-nél nagy csapattöme
gek nyomultak a Sundgauba, míg más csapatok a hegyi szorosokban tűntek 
föl. Egész sora fejlődölt ki az elkeseredett harcoknak. Minden talpalatnyi 
német földért csatát kellett vívni. Sennheimnél és Thann-nál volt döntő 
fltközet, miután már előbb szétugrasztották az ellenséges csapatok egy részét 
és visszavonulásra kényszerítették őket a bussangi hegyi utakon. 

A thanni csata. 

A franciák zöme, mely nagyobb volt egy hadtestnél, még Thann 
körül állott s visszavonulási iránya La Chapelle volt. Hogy a fenyegetett 
Thannt felszabadítsák, a németek szeptember 11-én Altkirchtől északra táma
dást intéztek a franciák egész frontja ellen. Mivel a franciák túlerőben vol
tak, a németeknek utolsó tartalékukat is harcba kellett vetniök. Sikerült 
is a németeknek megállásra bírniok az egész francia támadó vonalat. Azon
ban a franciák Thann körül szilárdan beásták magukat; az ottani magas
latokon erős állást foglaltak el és onnan uralták a vidéket. A németek 
másnap veszteséges bajonett-harccal néhány francia állást elfoglaltak és elő
nyomultak az országúton Sennheim felé. Ilyenformán fenyegetve volt a 
franciák visszavonulási útja. Ezért szeptember 12-én még egy friss diví
ziót vetettek Burnhaupt ellen. Az új hadosztály fölvonulásáról értesülést 
szerzett egy német repülőgép, amire a németek nagyobbszámú taracküte
get küldtek Aspachba, a gyalogság pedig Schweighausenen át ment az ellen
ség elé. A tarackok tüze megsemmisítő volt s a franciák pánikszerűen mene
kültek visszafelé. A németek utánuk nyomultak és folytonos utóvédharcok 
közepette előretörtek. A franciák sehol sem tudtak megállani. Repülők jelen
tették, hogy Belfortból csapatok indullak el kelet felé a megvert hadsereg 
támogatására. A németek várták is, hogy új csata kezdődik, ha megérkezik a 
vert sereghez a segítség. Ez azonban aznap elmaradt. A franciák vesztesége 
a sok hadianyagon, puskán, gépfegyveren, két ütegen, trénen kívül három
ezernél több fogoly volt. A francia halottak és sebesültek száma szintén 
igen nagy volt. 

Kurz Hermann, elzászi író, aki a harcok folyamán fölkereste a thanni 
csatateret, az ott lefolyt küzdelemről a következőket írtar 

«A Vogézek déli lába felől már két nap óta kevés megszakítással ide
hallatszott az ágyúdörgés. A Dél-Vogézek szorosaiért folyt a harc, amelyet 
a német kisebbség eredményesen vívott a támadó francia túlerővel szemben. 
Thann-nál megállítottuk a harcot, amely egyre nagyobb kiterjedésű lett. Az 
előző napokban széttagolt ütközetek voltak a Vogézek déli völgyeiben. 
A németek visszanyomták a franciákat a Thann környékén lévő magaslatokra 
ahol aztán elsáncolták magukat. A németeknek alulról, részben Ochsenfclden 
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keresztül sikerült megtámadni a franciák erős állásait. Ehhez a nehéz tüzér
séget vették igénybe, amely két nap múlva megkezdte működését. Vigaszta
lan, viharos, esős nap volt, az égboltozaton fekete felhők száguldottak. 

A nehéz haubicok egész nap, késő éjszakáig dörögtek, a tábori ágyúk 
is hevesen tüzeltek és kattogtak a gépfegyverek. A magaslatokról a német 
állásokkal szemben a francia ágyúk válaszoltak. Este felé a vihar orkánná 
fajult s az eső csak úgy ömlött. Nyugat felé a francia határ vörös fényben 
izzott az égő házaktól. 

Ochsenfeldbe érkeztem ebben az ítéletidőben. Ez néhány négyszög
kilométernyi sivatag, amelyen nem nő sem fű, sem fa. A római időben már 
volt itt csata és Barbarossa is szemlét tartott itt egykor harcba induló csa
patain. A «svév időkben» egyszer egy elátkozott ezredet elnyelt itt az ingo
vány. Apáról fiúra szállt e vidéken a hagyomány, hogy aki itt egyszer 
majd csatát nyer, az egész háborúban győztes marad. A harc közepette 
érkeztem ide. Óvatosan mentem előre. Először egy zászlóalj népfölkelővel talál
koztam, amely rohamra indult. Majd egy sötét tömeg haladt el mellettem: 
a sebesültek kocsisora, amelyeken a vérző hősök némán tűrték fájdalmukat. 

A kötözőhely közelébe jutottam. Láttam egy megsebesült tisztet, amint 
állva várt a sorára. Egészségügyi katonák éppen egy súlyosan sebesült har
cost hoztak. Az orvosok a tisztet akarták kötözni, aki azonban így szólott: 

— Előbb ezt az embert! 

Német kerékpáros őrjárat hátrahagyván gépeit az ellenséget megtámadja. Az elő
térben egy tiszt sirja. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

— 74 — 

/ 



r 
A sebesültek, akik a maguk lábán érkeztek, csuronvizesek voltak, ruhá

jukat sár borította. Első örömteli szavuk ez volt: 
—* Az ellenség hátrál! 
Egy muskétás bekötöztette könnyű sebét, azután visszasietett a frontra. 

Rövid szünet következett, mialatt átcsoportosítás történt. Az eső még mindig 
zuhogott. De már hajnalodni kezdett. A német tüzérség erre rögtön meg
kezdte munkáját. A németek a délnyugatról előrenyomuló franciák ellen 
gyalogságot és nehéz tüzérséget vonultattak föl, amely megakadályozta a 
franciák megkerülő mozdulatának végrehajtását. A rettenetes ágyúzás közben 
is fölharsant a hurrá, amikor megérett a harc a szuronyrohamra. Végre 
ember ember ellen harcolt. Rövid ideig tartott ez a küzdelem, amelyben 
nagy aratása volt a halálnak. Végre győztünk. A franciák hátrafelé mene
külnek s a német tüzérség csakhamar az elfoglalt francia állásokból küldi 
búcsúüdvözleteit a futó sereg után.» 

A franciák még üldöztetésük közben erősítéseket kaptak Franciaország
ból s ezért szeptember 14-én és 15-én új ütközetekre került a sor. Eleinte 
sikerült az ellenséget elűzni, amely azonban később visszatért s ezért az 
egész vonalon, délről Altkirchen keresztül egészen Thannig ismét heves össze
ütközés támadt. A németek győztek, de még mindig nem értek véget a har
cok. Ugyanaz volt e harcok célja, mint az előző támadásoknak s épp oly 
hevesek is voltak. Előretörés és visszavonulás váltakoztak a franciák részé-

Franciák pihenője a lövészárokban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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ről. így tartott ez még a következő héten is és különösen Altkirch és Tags-
dorf előtt vollak heves küzdelmek. A harcok súlypontja mindinkább délre 
tolódott el és szeptember 25-én Thann ismét német kézre került. Szeptember 
utolsó napjaiban erős ellenséges csapatok tüntik föl a Vogézek déli lábánál 
s ugyanakkor nyugatról is előnyomultak a franciák a Vogézek déli szorosai 
felé, amelyeket Thann visszafoglalása óta megszállottak a németek. A táma
dásokat a németek visszaverték és egy délről intézett szárnyoperációval elűz
ték az ellenséget a Vogézek déli lábától. Ez alkalommal is a nehéz tarackok 
kényszerítették ki a győzelmet. A franciáknak a Belforti-kapún át vissza 
kellett vonulniok. 

Októberben és novemberben felújultak a küzdelmek, a melyek folya
mán a sundgaui határterület és a Vogézek szorosainak egy része volt a betö
rések színhelye s nagyobb harcok folytak Pfetterhausen, Sept, Markirch 
és Altkirch tájékán. Thann ismét a franciák kezére jutott, de a Schlucht-
szorost megtartották a németek. 

Belfort körül. 

A Vogézekben vívott harcok során a németek több izben ütköztek össze 
Belfort várának védőseregével, mely számos kirohanást intézett ellenük, viszont 
a németek is állandóan támadásokat intéztek a rendkívül megerősített vár ellen. 

Német katonák fedezéket keresnek a sűrűségben. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



Belfort már az 1870/71. háborúban nevezetes szerepet játszott. Négy 
teljes hónapig védelmezték akkor a franciák az erős várat, melyet azóta a 
legtökéletesebb védelmi eszközökkel szereltek fel. Még augusztusban meg
kezdték a franciák Belfortban a védelem szervezését és szakadatlanul dol
goztak rajta. Hihetellen, hogy mennyi és mi-minden történt a terep megerő
sítése érdekében. Az erősség kerületébe eső minden községet megannyi kisebb 
erősséggé alakítottak. Mély árkok húzódtak kereszlül-kasul a terepen, számos 
elrejtett földalatti építmény készült a katonák védelmére. A sáncok minden 
fajtája borította a terepet, mesterséges sűrűk, sövények nagy területeket a 
földbe vert hegyes cövekekkel tűzködtek meg, sűrű tüskés dróttal kötötték 
össze őket egymással. 

A belforti terep tele van apró mocsarakkal, melyeken csapalok föl-
fejlődése nem lehetséges. A széles utakat, melyek a terepen végigvonulnak, 
robbantással egyidejűleg több helyütt járhatatlanná lehet tenni. Számos 
ponton nagyszerűen elrejtett nehéz ütegek várták az ellenséget. Minden arra
való, hogy a német nehéz ostromágyúk ne csak hathatós tűzbe ne foghassák 
a várakat, hanem hogy még csak alkalmas módon föl se legyenek állít
hatók; az óriási mozsarak számára nincs hely és az elsáncolt hadállások 
száma rendkívül nagy. 

A franciák Belfort védelmében az erődök közt lévő területre fordí
tották a legnagyobb gondot. Az egyes erődök nagyszerűen el voltak látva 
tüzérséggel, a köztük lévő területet pedig számtalan árok szeli á t ; az árkok 
közt levő terület részint drótsövényekkel van behálózva, részint pedig apró 
hegyes vashálószegekkel van behintve, amelyek a lovasság számára teljesen 
járhatatlanná teszik a terepet. 

Relfort látképe. 
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Igen sok a jól elfedezett farkasverem is, amelybe egész századok bele
bújhatnak. Mindezeknél azonban fontosabb körülmény az, hogy az erődök 
közt igen jól kifejlesztett csatornahálózatot létesítettek, amelyek óriási víz
duzzasztó művekkel vannak összeköttetésben. Ezeknek a segítségével Belfort 
egész környékét negyedóra alatt víz alá lehet borítani s a víz magasságát 
másfél méterig lehet növelni. 

Ilyen körülmények között az aránylag csekélyszámú német csapatok 
nem gondolhattak a vár megvívására, inkább csak arra törekedlek, hogy a 
franciákat beszorítsák Belfort szűkebb erődítési övezetébe. Ez minden izben 
sikerült is nekik, rendkívül nagy veszteségeket okozva az ellenségnek. 
A svájci lapok jelentése szerint a belforti védősereg november közepéig 
mintegy 20.000 halottat és sebesültet vesztett. 

A Vogézekben harcoló vitéz csapatokat október közepén meglátogatta 
Vilmos császár, hogy elismerését fejezze ki hősiességükért. 

Képzelhetitek, — írta egy bajor tiszt a táborból küldött levelében, — milyen nagy 
volt az öröm a táborban és a fronton, mikor meghallották a katonák, hogy jön a császár 
megnézni a harcoló csapatokat. Gyönyörűen sütött a nap, igazi Hohenzollern-idő volt 
aznap. Pompás barna lován, szürke tábori egyenruhájában egyszerre csak közénk ugra
tott a császár. Dörgő hur rá fogadta. Sisakokat, tábori sapkákat lengettek a katonák, 
magasra emelték szuronyaikat, kardok csillogtak a napsugárban és közben folyvást 

dörögtek az ágyúk tőlünk nem messze. 
Leírhatatlan lelkes volt a kép. A császár 
mosolygott, látszott rajta, hogy nagy öröme 
telik a pompás karban levő bajor és po
rosz legényekben. Akárhány katonával 
szóba elegyedett, mindegyikhez volt néhány 
bátorító szava, biztatta őket, hogy győzel
mesenfognak Visszatérni családi fészkeikbe. 
A bajor katonákhoz így szólt dörgő hangon : 

— Metz körül és a Vogézekben jól 
tartottátok magatokat, gyerekek! 

Egy hosszúszakállú pfalzi katonának 
ezt mondta: 

— A pfalziak is bátran verekedtek. 
Szép hazátok földjére ne is merjen lépni 
ellenség! 

Egy berlini legénytől azt kérdezte, 
hogy sok-e a treffer? A' jóképű katona 
bátran szembenézett a legfőbb hadúrral 
és így szólt: 

— Majestát, wir jenen druf wie 
Blücher ! (Felség, úgy megyünk nekik, mint 
Blücher!) A császár jóizüen nevetett. 

Valóban méltók is voltak a 
császár dicséretére ezek a hősök, a 
kiknek fáradozását, feladatuk termé
szeténél fogva, még csak nagyobb 
diadalok sem koronázhatták, akik 
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A híres "Belforti oroszlán» emlékmű. 
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éjjel-nappal, viharban-hóban, soha nem csüggedő bátorsággal ontották vérü
ket hazájukért s eleven valósággá változtatták a büszke német dalt: 

«Fest steht and treu die Wacht am Rhein.» 

A ((felszabadítók)) a Vogézekben. 

Az elzászi helységekben, ahová mint «felszabadílók» vonultak be a fran
ciák, igen barátságtalan fogadásban volt részük. A lakosság legnagyobb része 
elmenekült, azok pedig, akik otthonmaradtak fagyos némasággal várták 
a hódítókat. Itt-ott ugyan egy-két megtévelyedett ember segítségével ren
deztek színházi jeleneteket, melyek során ünnepélyesen biitokukba vették a 
«tartományt», azonban maguk a franciák is látták, hogy a nép ellenséget lát 
bennük és sehogyan sem óhajtja vissza a «régi haza» uralmát. 

Talán ez indította a 
franciákat arra a pusztításra 
és kegyetlenkedésre, amelyet 
azután a Vogézek megszállt 
helységeiben véghezvittek s 
amelyek sok tekintetben ha
sonlóak voltak az oroszok 
keletporoszországi dúlásá-
hoz. A német hivatalnokok 
és katonatisztek elhagyott la
kásait mindenütt tökéletesen 
összerombolták, házaikat fel
gyújtották, a lakosok közül 
ok nélkül és minden nem
zetközi jogot megcsúfoló mó
don túszokat vittek, a német 
zászlókat elégették. 

Különösen feltűnő mó
don garázdálkodtak Saales 
helységben, ahol bevonulásuk 
után néhány nappal letar
tóztattak tizennégy asszonyt, 
kiket azután a puy-de-dome-i 
fogolytáborba kisértek, mint 
«gyanús» személyeket. 

Három hétig voltak fog
ságban a szerencsétlenek, csak 
ekkor sikerült őket kiszaba
dítani úgy, hogy a németek 
energikus üzenetet küldtek a 
francia csapatok parancs- Német csapatok által vájt alagút egy része. 
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Német és francia előőrsök utcai harca a Sundgauban. 
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A nyugati harctérről. Járt 
(Egyesült fényképirodá 



irőrök a Vogézckben 
dák. Amsterdam.! 





mókához, hogy a saalesiek fogvatartása esetén a németek által megszállt 
St. Diéből mégegyszer annyi előkelő hölgyet fognak túszul elvinni. A fog
lyok szabadonbocsátása után pedig Schubert tábornok, a 14. hadtest parancs
noka 39.000 arany frank kárpótlási összeget fizettetett a st.-dié-beliekkel 
a károsultaknak. 

Az elhurcoltakkal való bánásmódról a letartóztattak vallomásai alap
ján, Klein weissenburgi lelkész jegyzőkönyvet vett föl, melyből az alábbi 
érdekes passzust közölte az egyik augsburgi újság: 

Egyik asszony lakásán megjelent egy francia csendőr és fölszólította, hogy kövesse 
a városházára, ahol ki fogják hallgatni. A csendőr figyelmeztette, hogy papucsait nem 
szükséges cipővel fölcserélnie. Kihallgatás helyett aztán letartóztatták. Ugyanígy tettek 
még számos asszonnyal. Közülök néhányat hazaengedtek gyermekeikért. Másnap azután 
ökrös szekérre tették az asszonyokat és a gyermekeket. Ezek között a legfiatalabb hat 
hónapőS volt. Elindultak Saint Dié felé. Itt vasútra rakták a csapatot, részint személy
kocsikba, részint marhaszállító vagonokba. Az őrizetül szolgáló katonák korrektül visel
kedtek, de az állomásokon a csőcselék dühe ellen nem mindig tudtak védelmet nyújtani. 
Qermont Ferrandban lovasságnak kellett szétszórni az ordítozó és dühöngő tömeget. 
Ez incidens következtében a foglyokat vivő vonat a nagyobb állomásokon a pályaudva
ron kívül állott meg. 

Sorsuk a puy-de-dőme-i gyakorlótéren csak rosszabbodott. Eledelük disznók szá
mára való moslék volt. Éjszakáikat istállóban töltötték. Az őrök kezdték elszedni ruha
darabjaikat. 

A harmadik hét elején végre megmondták az asszonyoknak, hogy hazamehetnek. 

Zsákmányolt francia ágyúk. (Egyesült fény képirodák, Amsterdam.) 
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Ottlétük egész ideje alatt egyszer sem hallgatták ki őket. Mindössze annyit mondtak, 
hogy gyanúsak. Ekkor vonatra tették a nőket a gjermekekkel, kik már valamennyien 
betegek voltak. Másodosztályon utaztak. Három nap múlva német csapatok közelébe értek. 
Ekkor autóra tették a kis karavánt egy trombitás, egy fehérzászlós parlamenter és két 
polgári hivatalnok kíséretében. Ezek közül az egyik Saint Dié alpolgármestere volt, 
kinek leányát és feleségét a német csapatok addig visszatartották, míg a franciák a saalesi 
foglyokat szabadon bocsátják. 

Csodák-csodája, az úton nem esett komolyabb bántódásuk. De az egyik gyermek 
útközben meghalt és holttestét anyja huszonnégy órán át tartotta karjai között a leggyil
kosabb tűz közepette. Mindnyájan a kiállott rémülettől betegen értek haza. Otthon 
elmondták, hogy a francia katonák és hivatalos személyek elég jól bántak a sebesült és 
fogoly németekkel, de a francia asszonyok kivetkeztek nőiességükből és a legdurvábban 
bántalmazták őket. 

Hogy pedig, ezalatt az idő alatt a fogságban levők lakásain mit művel
tek a franciák, arról egyik német hölgy a következőképen számolt be: 

A saalesi pályaudvaron a franciák már távollétünk első napján mindent feldúltak és 
elpusztítottak. Amikor pedig Rochelle polgármesterhelyettes értékpapírjainkat bizton
ságba akarta helyezni, bőröndjeinket és szekrényeinket feltörve találta. A papírokat, 
pénzünket és értékes családi ékszereinket elrabolták. Gyönyörű antik bútorainkat is ala
posan megdézsmálta egy tolvaj szakértő. A litográfiákat és rézmetszeteket, modern meste
rek rajzait (köztük öt Loeschhornt), valamint egg 17í5-ből való álló-órát szomszédjaink 
jelentése szerint egg vadásztiszt vitte el autóján. Perzsa szőnyegeinket is elvitték, de a 
legnagyobb és legbecsesebb szőnyeget, melynek értékét nyilván nem ismerték fel, darabokra 
vagdosták. Antik porcellánunknak nyoma veszett; egyéb edényeinknek cserepeit a kony
hában találtuk meg. Nővérem Nyugat-Afrikában lakik, én is évekig tartózkodtam a távol 
Keleten: remek gyűjteményünk van s azt otthon tartogattuk. Ennek is lábakelt, holott a 
katonák aligha ismerték értékét. Ezt szakértő szeme fedezte fel s műgyűjtő gondoskodott 
elszállításáról is. 

Ruhaneműinkben nagy hiányokat észleltünk. Testvérem menyasszony volt s éppen 
mostanában készült el a kelengyéje. A francia katonák a legfinomabb fehérneműt potom
áron kótyavetyélték el a falvakban. 

A leggyalázatosabban azonban bútorainkkal bántak el. Ódon székeinket, melyekben 
dédszüleink ültek egykoron, darabokra vagdosták és eltüzelték, holott az udvaron bőven 
volt tüzelőfa. Csak egy 1627-ből való szekrény maradt épségben, mert azt a falba épí
tették. Zongoránkat alaposan megrongálták, hangjegyeinket, könyveinket széttépték és 
elégették. Vájjon mi öéljuk lehetett ezzel az erőszakos, mindenáron való rombolással 
Nagy munka lehetett s hiábavaló fáradság: érthetetlen rosszindulat mindenképpen. Rom
bolási vágy, amit áldozatok árán is kielégítettek. A szérűben rettenetes össze-visszaságot 
találtunk. Semmisem maradt épségben, sírva járkáltunk a romhalmazon. 

És ezek Franciaország elité-csapatjai voltak, grenoblei alpesi vadászok és sennones-i 
chasseurs á pied-k. Ilyen állapotokat találtunk sok saalesi család házában. Igen alapos a 
gyanúm, hogy nemcsak a közkatonák raboltak, hanem műggiijtők is, tehát naggműuelt-
ségű emberek. 

így iparkodtak az elzásziak barátságát megszerezni az esztelen fran-
cziák. . . 
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A REPÜLŐK HÁBORÚJA. 

Wells, a híres angol regényíró a háború kezdetén még azt írta egy 
nagyobb cikkében, hogy ebben a háborúban végül is a légi flották 
fognak dönteni és lehangoltan állapította meg egyúttal, hogy a legürben a 
németek uralkodnak. A háború azonban megmutatta, hogy a légi flotlák 
feladata nem a harc, hanem a felderítés s így utópia, amit Wells állított. 
Mindamellett napról-napra előfordult, hogy az aviatikusok lámadó tevé
kenységét is fejtettek ki, rombolták az ellenséges vagyont s emberéletet és 
nem egyszer gyilkos küzdelmeket vivtak egymással a levegőben. 

A német aviatikusok, mint arról megemlékeztünk, nap-nap után meg
jelentek Paris, Antwerpen, Varsó felett s Zeppelinjeik halálos izgalomban 
tartották állandóan London népét s Anglia keleti partjának lakosságát. 
Londonban az első Zeppelin-látogatások hírére a katonai parancsnokság 

Léghajó csarnok Metzben. 
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rendelete következtében az utcákon s egyáltalában mindenütt, ahol nagy 
ívlámpákkal világítanak, az ívlámpák üvegburáinak tetejét feketére festették, 
hogy láthatatlanok legyenek a Zeppelinek számára. A nagy parkokban 
hatalmas villamos lámpákat szerellek fel hosszú sorban, hogy a német lég
hajókat félrevezessék s azok támadás esetén a parkokat bombázzák, ahol 
nincsenek házak. Parisban pedig Millerand hadügyminiszter a harctérről 
visszarendelte a katonai repülőgépek nagy részét, hogy elháríthassák a 
német aeroplánok és Zeppelinek támadását. 

Egyébként angolok, franciák egyaránt kénytelenek voltak elismerni, hogy 
a németek a levegő urai. 

«Sohasem hittük volna. — mondta egy francia katonatiszt, — hogy 
ennyi német aviatikus van. Egész rajok kémlelik kiállásainkat. Ha le is lőnek 
egyet közülök, öt másik jelenik meg, akik aztán már magasabbra repülnek.* 

Ugyancsak dicsőséges szerepük volt a mi pilótáinknak is. A déli harc
téren elért sikereiken kívül, melyekről már korábban említést tettünk, csodá
latraméltó eredményeket értek el az oroszokkal való harcok során is. Had
seregünk egyik tisztje, aki közvetlen tapasztalatból ismerte repülőink tevé
kenységét, a következőket mondotta el hős pilótáinkról: 

— Az orosz seregek repülőgép-osztagok tekintetében messzi mögötte 
maradnak a mi seregeinknek. De az orosz repülőgépek és az orosz pilóták 

Német őrség ügyel egy légi jármüvet, vájjon ellenséges léghajó-e. (Egyesült fénykép-
irodák, Amsterdam.) 

- 84 — 



sem állhatnak meg a mi gépeinkkel és a mi pilótáinkkal egy vonalon. Az 
oroszoknak alig van önálló konstrukciójuk, gépeik túlnyomó része könnyű 
francia gép, melynek azonban motorja úgyszólván semmi stabilitással nem 
bír, pár száz kilométernyi repülés után a motor hasznavehetetlen, míg a mi 
motorjaink ezerszám szelik a kilométereket a levegőben. Földerítő szolgálatban 
már alig-alig látni a csapatok fölölt orosz repülőgépet, míg a mi Taubéink 
úgyszólván nap-nap után ott lebegnek az oroszok sorai fölött. 

Repülőgépeink, eltekintve értékes földerítési munkáiktól, nagy hatással 
vannak az orosz katonákra. Ahol egy-egy Taube megjelenik, minden orosz 
ágyú, orosz puska arra lő, úgy félnek tőlünk. így aztán az oroszok — félel
mükben — nem egyszer saját repülőgépeiket lőtték le. 

Megtörtént, hogy két pilótánk mélyen, órákig járt bent az orosz had
állások fölött, végül benzinjük elfogyván, kénytelenek voltak leszállani, a gépet 
megsemmisíteni s maguk úttalan utakon jutottak vissza. Légi ütközeteink
nek úgyszólván nem volt megállása. Mert az oroszok csak arra hasz
nálják repülőgépeiket, hogy amikor megjelenik fölöttük egy Taube, ezt 
megrohanják a levegőben. Ilyenkor leíihatatlan izgalmas mérkőzés fejlődik 
az ellenséges repülőgépek között. Gépfegyver, kézibomba, motor viaskodik, 
És a győzelem azé, akinek a motorja erősebb. Tehát rendszerint az orosz gép 
zuhan alá, míg a mi Taubéink fotográfiákkal, vázlatokkal megrakodva, győzel
mesen térhettek vissza. 

Angol repülőgép és csatahajó Spitehead kikötőjében. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Egy ízben egy magyar pilótánkkal egy magyar földerítő tisztünk neki
vágott a légnek, bombákkal fölfegyverkezve, hogy azokat ledobja az 
ellenséges repülőgépek állomására. Kétszer tette meg ezt az utat, mind a 
kétszer igen nagy sikerrel, mert a gépről megfigyelhették, mint borultak lángba 
az ellenség hangárjai és minő pánikot okoztak lehajított bombáink. Harmad
szor is útra keltek, de innen már nem tértek vissza. Hogy mi történt velük, 
egy orosz újságból tudtuk meg. Amikor megjelentek az orosz hangárok 
fölött, egy gyorsiramú repülőgép támadta meg őket: nem azzal a szán
dékkal, hogy elűzze, de a maga pusztulása árán is, megsemmisítse. Nekiment a 
mieinknek, a két gép összeütközött, mire mindnyájan holtan zuhantak alá. 

A friedrichshafeni angol támadás. 

Az angol aviatikusok, hogy bosszút álljanak hazájuk népének folytonos 
rettegésben tartásáért, elhatározták, hogy támadást intéznek a friedrichs
hafeni Zeppelin-léghajógyárra. November 21-én Briggs angol tengerész

főhadnagy egy társával két 
repülőgépen Belfort várából 
útnak indult, hogy végrehajtsa 
a merész támadást. 

A két aviatikust a déli 
órákban Konstanz fölött lát
ták meg először a német 
katonák. Friedrichshafen irá
nyába tartottak és erről rög
tön értesítették a konstanziak 
az ottani katonaságot. Fél 
egy óra tájban a két angol 
aviatikus tényleg megjelent 
Friedrichshafen fölött. Előbb 
körülrepülték a csarnokot s 
azután az egyik siklórepülés
sel leereszkedett és harminc 
méterről bombákat dobott le. 
A bombák azonban hatástala
nok maradtak, 

Egy főhadnagy azonnal 
gépfegyver- és shrapnelltüzet 
indított az aviatikusok ellen. 
A lövések egyike keresztül
ütötte a gép benzintartóját. 
A benzin vastag sugárban szö
kött ki s ezért az aviatikus 
kénytelen volt leszállani. A le-

Bombák töltése francia léghajósok számára. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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szállás néhány száz méternyi távolságra történt a léghajócsarnoktól. A 
gép vezetője sebesülten és eszméletlenül feküdt. Sebe könnyű fejseb volt. 

A második aviatikus a pályaudvar felé repült s útközben néhány 
bombát dobott le. A pályaudvar és a várócsarnok sértetlen maradt. Ez a 
repülőgép elmenekült. Bombáinak egyikéből egy szilánk a fején megsebezte 
a léghajóműhely egyik munkását és rögtön megölte. Egy nőnek a karját 
szakította le egy bombaszilánk, egy asszony és gyermeke pedig könnyebb fej
sérülést szenvedett. 

A kudarcot vallott támadás után egy francia lap, a Matin, nyilván 
elkeseredésében, azt a hazug hírt közölte, hogy egy német tiszt a lelőtt angol 
repülőt lovagló-ostorával véresre verte. Ezzel szemben az igazság az, hogy 
az angol főhadnagy, midőn lezuhant, revolvert rántott elő, mire az egyik német 
katona — tiszt nem is volt a közelben — fejbevágta s így megakadályozta 
az oktalan lövöldözésben. 

A németek később az alávaló rágalmat magának Briggs aviatikusnak a 
vallomásával cáfolták meg, mely a következőképen hangzott : 

«November 21-én Belfort-
ban azt a parancsot kaptam, hogy 
az alámrendelt léghajóosztálylyai 
támadjam meg a Friedrichshafen-
ben lévő Zeppelin-állomást. A 
parancsnak eleget tettem, s eköz
ben körülbelül száz méternyi 
magasságban a benzin-tartályom 
egy golyót kapott, azonfelül a 
jobb fülemen is megsebesültem, 
úgy hogy le kellett szállnom. Mind
járt azután egy német katona 
negyven lépésnyi távolságról öt 
lövést tett rám, de sem engem 
nem talált, sem gépemen nem 
eselt ujabb kár. Fölemeltem a 
kezemet; többen felém rohantak, 
közöttük számos polgári egyén, 
föloldották az övet, mely a gépem
hez kötött és kezdtek kihuzigálni 
a gépemből. Arccal a föld felé 
voltam hajolva s ekkor a fejemre 
egy erős ütést kaptam. Eszméle
temet nem vesztettem el ugyan, 
de erősen véreztem. Azt hiszem, 
hogy egy német katona puskatus
sal mérte rám az ütést. 

Egy német tiszt is volt kö
zöttük, de negyven lépésre távol 
állt tőlem. Amikor kihúztak a 
gépből és talpraállítoltak, két 
katona állt mellém. Hátam mögött B e i g a r e p ü lőgép felderítésről visszatérve. (Egyesült 
nagy tömeg állott, amely fenyegető fényképirodák, Amsterdam.) 

- 87 — 



viselkedést tanúsított velem szemben. A katonák az őrségre vittek, ahol egyikük angolul 
beszélt hozzám és inni is adott. Később kórházba vittek; itt a következő napon az 
angolul beszélő katona meglátogatott s azt mondta, hogy a német tiszt mentette meg 
az életemet. A tiszt ugyanis a tömeg elé állott és mindenkit lelövéssel fenyegetett 
meg, aki hozzám merne nyúlni. 

Kijelentem, hogy a német tisztikar egy tagja sem bántott, nemhogy lovagló-kor-
bácscsal véresre vert volna. Az ütés puskatustól eredt. Meggyőződésem, hogy német vagy 
angol tiszt nem vetemedne arra, hogy a «Matin» által híresztelt cselekményt elkö
vesse. Végül azt is kijelentem, hogy vallomásomat minden kényszer nélkül teltem». 

A meghiúsult támadás következtében még összeütközésbe került az angol 
kormány Svájccal, minthogy kétségtelenül megállapították, hogy az angol 
repülők svájci semleges területen repültek át. A svájci kormány szigorú ren
deletet bocsátott ki, melynek értelmében minden, a hadviselő államokhoz 
tartozó repülőgépet, amely svájci terület fölött jelenik meg, minden külön 
katonai parancs nélkül le kell lőni. Egyúttal megbízta londoni követét, hogy 
a nemzetközi jogot sértő eljárás ellen az angol kormánynál tiltakozzék. 
Churchill tengerészeti miniszter erre a képviselőház ülésén kijelentette, 
hogy azokat az avatikus tiszteket, akiket megbíztak a friedrichshafeni táma
dással, arra utasították, hogy semleges területen ne menjenek át. Egyébként 
pedig — mondotta — az 1910. évi párisi konferencián nem jött létre meg
állapodás a semleges területen átrepülőkre nézve, tehát az angolok nem is 
sértettek meg semmiféle nemzetközi megállapodást. 

Francia benzinkészlet, melyet angol katona őriz Galaisban. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Böhm-Ermolli Ede. 

Június 24-én, amikor Lemberg elestének hírére kivilágították Budapest 
Berlin, Bécs és Konstantinápoly utcáit, amikor diadaltól, büszkeségtől, bol
dogságtól mámoros tömegek járták be a négy világváros lobogódíszbe öltö
zött és fényárban úszó utcáit, német, magyar és török nyelven harsant fel 
ez a kiáltás: Éljen Böhm-Ermolli! Neve híres és nevezetes, rajongott és ret
tegett lelt, éppen úgy mint Hindenburgé vagy Mackensené. Ma már minden 
gyerek ismeri nevét és arcát. Eddig keveset szerepelt. Csak a beava-
lottabbak tudták, ismerték el s bámulták hadvezéri talentumát és sikereit, 
amelyek nem voltak hivalgóak, de annál értékesebbek és komolyabbak. 

Már a háború elején Böhm-Ermollit bízta meg a felség a második had
sereg vezérletével. A váratlanul erőteljesen föllépő orosz hadsereg feltartózta
tásának nehéz munkája az ő vállaira is szakadt. Amikor a muszka kolosszus 
ráfeküdt területünkre, tömegeinek kifogyhatatlan millióit zúdította arány
lag kicsi hadseregünkre s úgy látszott, hogy eltipor e feltartóztathatatlan 
emberáradat mindent, neki jutott osztályrészéül, hogy az összeköttetést fenn
tartsa a német és osztrák-magyar haderő között s Woyrsch német tábornok 
hadseregcsoportjával együtt oldalozza az oroszt, amely ekkor már Porosz-
Szilézia földjét tapodta. Hihetetlen küzdelmek, emberfeletti megerőltetések 
árán sikerült a két hadsereg közti front-áttörést megakadályozni s nagyszerű 
taktikázással segíteni Hindenburgnak az orosz lehengerelésében. E harcokban 
kifejtett nagy sikereinek elismeréséül királyunk 1914 novemberében a Lipót
rend nagykeresztjét adományozta neki a hadiékítménnyel és Vilmos császár 
a vaskereszt első és második osztályát tűzte mellére. 

E feladata elvégzésével, minthogy az oroszok e poroszországi kudarc 
után a Kárpátokra vetették magukat, hadseregével villámgyorsan e fronton 
terem s míg a Boroevics-hadsereg a nyugatibb fronton, ő a keletin: a Laborc 
és Ung völgyek vidékét, határhegyeit védi rettenetes erővel. Kis csapatai fel
tartják a muszka túlerőt s őrlik, pusztítják, megtörik. 

Ahogy megkezdődik nagy offenzivánk, a Kárpátok taraján keresztül 
Galíciában veri győzelmes csatákban az oroszt. Stary-Sambor, Sambor bevé
tele fontosabb megállói a hadak e diadalútján, majd Slurzaván keresztül az 
ő csapatai verekszenek Bothmer gróf bajorjaival vállvetve Przemyslért s 
vonul be a meghódított várba egyik hadteste — éppen a przemysli — pár 
órával a bajorok bevonulása után. 
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Itt nem pihen meg, hanem 
a grodeki út mentén veri to
vább a még ellenálló oroszo
kat s gyűri le utolsó, nagy 
ellenállásukat a grodeki vona 
Ion, a Weresyca folyócska s 
grodeki tavak alatt, úgy hogy 
most már északnyugatról és 
északról Mackensen, nyugat
ról és délnyugatról ő fenyegeti 
Lemberget. Miután összetöri 
Lemberg alatt végképen az 
orosz ellenállást, a lembergiek 
örömujjongása közben vonul 
be, mint Lemberg felszabadí
tója, Galícia sokat szenvedett, 
de most már boldogságtól 
lelkendező fővárosába. 

Böhm-Ermolli Ede régi 
Böhm-Ermolli Ede lovassági tábornok. osztrák-olasz, lombardiai ka

tonacsalád sarja, abból az erős 
és császárhű fajtából, mely annyi jeles katonát adott a monarchiának és amely 
olaszországi uralmunk megszűnése után teljesen osztrákká lett. Atyja kapitány 
volt olaszországi hadseregünknél és ő is Anconában született 1856-ban. A bécsúj
helyi akadémia növendéke lett, még pedig az elsők közt az első, majd a hadi
iskolát is kitüntetéssel elvégezvén, kinevezték a vezérkarhoz, majd a 15. lovas
dandárhoz osztották be. 

1884-ben kapitánynyá lép elő és a brünni tizedik hadtest parancsnok
ságához osztják be vezérkari tiszti minőségben. Majd csapatszolgálatra jelent
kezik s a zlocowi tizenhármas uhlánusokhoz kerül. Innen Gemmingen-Gut-
tenberg altábornagy lovassági felügyelő oldala mellé helyezik. 1891-ben mái-
őrnagy és 1894-ben alezredes a vezérkarnál. 1896-ban átveszi a Károly főher
ceg nevét viselő, híres uhlánusezred parancsnokságát s ezredessé lép elő, 
1902-ben a 16. pozsonyi lovasdandár parancsnoka s e minőségében 1903-ban 
már vezérőrnagy. 1905-ben a krakói lovashadosztály parancsnoka s 1907-ben 
kinevezik altábornagygyá. 1909 ben a krakói 12. gyaloghadosztály parancs
noka, 1911-ben lovassági tábornok és az első krakói hadtest parancsnoka-
E minőségben lett a.háború kitörésekor a második hadsereg vezére. 

Tulajdonosa a 13. uhlánusezrednek, ahol először szolgált s amely legény
ségét Zlocowból szedi. Mily kedves emlékek, hogy első nagy sikereit éppen 
Zlocownál aratja, amelynek lakossága adja a Böhm-Ermolli ezred legényeit 
és Grodeknél, amelynek fiai annak az ezrednek hősei, amelynek ő parancs
noka volt. 
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A MAI HADVISELÉS. 

Hegyvidéki harcok. 

A világháború a technikai meglepetéseken kívül harcászati — taktikai — 
sőt hadászati — sztratégiai — meglepetéseket is hozott. A taktikai meglepe
tések között a legnagyobba pozícióharc. A hadvezetés szempontjából viszont 
a legnagyobb szenzáció a hegyvidéki háború. És erről szólva, hangsúlyoz
nunk kell a «háború» fogalmat, mert nem hegyvidéken lefolyt egyes ütköze
tekről, hanem hónapokon át végigküzdött, egymással szerves összefüggésben 
álló, nagystílű operációkról és logikusan felépített harcok szakadatlan soráról 
van szó, melyek a világháborúnak önmagában lezárt, külön fejezetét alkotják. 

Az elméletet talán a harcterek egyetlen eseménye sem tette annyira fakó 
holmivá, mint a hegyvidéki háború. Egész könyvtárra szóló irodalmat talá
lunk, amely köteteken át magyarázza a különbséget az úgynevezett átvonu
lási terepszakasz és a manövrirozásra termett terepszakasz között. A Kárpá
tokról például azt mondták a sztratégák, hogy ezek amolyan átvonulási 
terep, vagyis olyan zóna, amelyben harcolni lehetetlen, amelynél az a 
cél lebeghet csak a hadvezér előtt, hogy azon csapataival mielőbb átvonul
jon, mert az ily zóna teljesen alkalmatlan még a marsolásra is, annál inkábh 
a csapatok elhelyezésére, a felvonulásra. 

Ilyen átvonulási terület, az elmélet szerint, minden nagyobb kiterjedésű 
országrész, melyet nagy erdőségek borítanak, hasonlóan a mocsarak és homok
sivatagok, puszták és általában a magasabb hegységek. 

Manövrirozásra, tehát operatív tevékenységre alkalmas területek ellen
ben azok, amelyeknek úthálózata fejlett, amelyeket sűrűn laknak s így a 
csapatok mozgása és élelmezése könnyebb s az operatív tevékenység sima
ságának előfeltételei ezek folytán inkább megvannak. Határozottan átvonulási 
területnek tartották eddig a Kárpátokon kívül például a Cseh-Érchegységet, 
a galíciai homokpusztákat, a híres Tanev-régiót Kraszniktól délre, az 
Argonne-okat és Vogézeket, manövrirozásra termett országrészek pedig pél
dául Csehország közepe, Belgium, Észak- és Kelet-Franciaország vagy a 
Duna völgye stb. 

Kétségtelen, hogy az átvonulási terepszakasz összes hátrányai leg
inkább vannak meg a hegységekben. És az is tény, hogy az ily hegységek a 
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legkevésbbé alkalmasak különösen nagyobb seregtestek szerves mozgatására. 
És mégis a világháború halomradöntötte az elméleteket, amikor úgy az 
Argonne-okban, mint a Vogézekben, de különösen a Kárpátokban óriási 
méretű és hónapokig húzódó rettenetes harcokat produkált. E harcterek 
eseményei nem szüntették meg a hegyvidéki harcok hallatlan nehézségeit, 
de megmutatták, hogy ha a technika vívmányai nem bírják leküzdeni e 
nehézségeket, lebírja azokat az emberi erő, kitartás és okosság. Egyetlen 
dologban maradt csak igazuk a teoretikusoknak a hegyvidéki háborút illető
leg és ez az, hogy olyan nagykiterjedésű hegyvidéken, aminők például a 
Kárpátok, egyetlen és szemmelláthatóan szorosan összefüggő, nagy frontvo
nalról épp oly kevéssé lehet szó a támadó mint a védekező félnél. Sík 
terepen folyó harcokban elképzelhető, és látjuk, hogy így is van, hogy a 
front többszáz kilométeres és bár a legkülönlegesebb görbületekben, mégis 
egyetlen, összefüggő, óriási, megszakításnélküli vonalat alkot. Teljes lehetetlen
ség ez olyan terepen, aminők például Kárpátjaink. Hiszen e hegyláncunk a 
morva határtól Erdély keleti szögéig nem kevesebb mint 840 kilométer 
hosszúságban határolja a magyar föld medencéjét s mélysége a legkeske
nyebb ponton: Debica és Varannó vonalában megüti a 140 kilométert s e 
kolosszális távolságon hegyes völgy, vízmosások, kopár ormok és őserdők, 
zúgó vizek és tavak, fensíkok és sziklacsoportok 500—2000 méter magas 
ormok a legideálisabb össze-visszaságban váltakoznak. 

Nehéz terepen előnyomuló gyalogságunk a Kárpátokban. 
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Ahol van út, az kitűnő műút, de egyik mindenesetre távol esik a másik
tól, úgy hogy minden menetoszlopnak a maga szakállára külön kell mene
telnie. Ahol pedig sűrűbb úthálózatról lehet szó, ott voltakép nem utak 
vannak, hanem csak afféle gyalogösvények, melyeket csak az emberi láb 
taposott magának, s ezeket legfeljebb libasorban, egyesével és csak gyalogo
sok s öszvérek használhatják, de sem lovasság, sem tüzérség, sem pedig a 
megszokott trénkocsik számára nem járhatók. Egyik út valamely völgyben 
vagy ennek peremén vezet, tőle jobbra-balra ködben úszó, erdőborította 
hegyek zárják el a kilátást s így az áttekintés teljesen lehetetlen és a leg
gyakrabban nem tudja az egyik menetoszlop: hol van és mit csinál a vele 
párhuzamosan, egy másik hasonló utón baktató oszlop s csak állandó, erős 
járőrök úlján tud időnként érintkezésbelépni egyik hosszan elnyúló alakulás
ban előrenyomuló csoport a másikkal. Magyaráznunk sem kell mit jelent ez 
már kisebb erőknél is. A csapatok pihenője, elhelyezése, elszállásolása, éjje-
lezése a ritkásan elszórt és jobbára csak néhány házból álló községekben 
jóformán alig-alig lehetséges és így azoknak legtöbbször a szabadban kell 
táborozni. Az egészségügyi viszonyok ennek megfelelően teljesen rosszak 
(nagy hideg, ködök, állandó csapadék s ennek ellenére gyakori vízhiány). Nincs 
hol rekvirálni s így az emberek és állatok kizáróan az utánszállításra vannak 
utalva, amely kivált télen képtelen nehézségekbe ütközik, épp úgy mint a 
menetelő és táborozó csapatok oldalának és hátának biztosítása. Erre amennyire 

Tüzérségünk előnyomulása a Kárpátokban. 
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előnyösek a terepviszonyok egyfelől, annyira veszedelmet rejtők másfelől, 
így például egy a völgyben menetelő, vagy táborozó csapatot és trént igen 
jól biztosíthat a völgy két oldalán emelkedő hegycsúcsokon elhelyezkedett 
erős oldalvéd, de ha a szomszédos hegycsúcsokat sűrű erdő borítja, akkor 
mégis csak fölötte ki van téve a hirtelen, észrevétlen rajtaütésnek, a legköz
vetlenebb közelségből. 

Végül ha ütközetre kerül a sor, az egészen más taktikai körülmé
nyek között folyik le, mint az úgynevezett manövrirozásra alkalmas terepen. 
A csapatok felfejlődése a menetalakzatból a harcalakzatba természetszerűen 
csak lassan mehet végbe s egyes, bár egymáshoz közelfekvő pontok helyi 
jelentősége nagyot nő. így sokkal fontosabb egyetlen völgykatlan, egy szo
ros, hegyhát, hegyorom, mint sík terepen kilométerekre menő frontszakasz és 
magának a harcnak folyama alatt a szakadatlan felderítés a számos kitűnő 
takarás által ugyancsak elősegített rajtaütések és oldal- s hátbatámadások 
állandó veszedelme folytán sokkal nagyobb fontosságú, mint bárminő 
más terepviszonyok között. Egészen különleges a gyalogsági és tüzérségi tűz
harc is. Nyilt terepen mégis csak meglátni legalább az ellenfél erősebb moz
golódását, a célt, következtetni lehet az ellenfél szándékaira, A hegyi har
coknál ez egészen problematikus. Egyfelől ugyan a domináló hegycsú
csokról, katonai műszóval élve, igen jó «kilövés» esik az ellenségre, másfelől 
azonban a szakadékok, vízmosások és erdőségek az úgynevezett «holt terü
letek)) igen jó takarást nyújtanak az ellenségnek s nemcsak láthatatlanná 
teszik azt, hanem anélkül hogy mesterséges fedezéket kellene készítenie, 
természetes alakulásukkal megvédik a lövedékektől. De a terepalakulások 
nemcsak ebből a szempontból előnyösek, hanem abból is, hogy különösen 
a védekező fél számára lehetővé teszik erejének, tartalékjainak észrevétlen 
eltolását, s ezt még elősegítik a felderítés nehézségei. Mint már említettük 
úgy a támadó, mint a védekező fél jobbára a közeli felderítésre van utalva, 
vagyis arra, hogy gyalogososztagokkal egészen az ellenség közvetetten köze
lébe csúszva, tapogassa ki erejét, állását és szándékait, mert a hegyekben a 
lovas felderítés lehetetlen s a lovasság is, — mint a kárpáti harcokban lát
tuk, — csak lóról leszállítva, mint gyalogság, gyalogtüzharcban használható, 
végül a repülők felderítése is igen ritkán jár sikerrel. Ennek oka az, hogy 
a hegyekben kevés felszállásra és még kevesebb veszélytelen leszállásra alkal
mas hely akad, s a repülőket a völgykatlanok fölött állandó léglölcsérek és 
hirtelen fellépő orkánok s a köd és a distanciák megállapításának bizony
talansága akadályozzák abban, hogy megbízható jelentéseket tegyenek. 

Míg a gyalogság harca itt a hegyek között épp úgy a drótsövénnyel 
és természetes akadályokkal védett lövészárok-harc, tűzharc és. kézigránát 
segítségével vívott és szuronyroham, az elkeseredett kézitusa, addig a tüzér
ség" szerepe sokkal megkötöttebb. Az ágyúk számára helyenként kiválóan 
védett pozíciók kínálkoznak, ámde a terepviszonyok az áttekintést a leg
több helyen nagyon korlátozzák s így ez az egyébként legértékesebb fegy
vernem a hegyi harcokban csak kisebb mértékben jut szóhoz, s akkor is 
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legfeljebb könnyebb és lehetőleg szétszedve szállítható hegyi tarackok révén. 
Annál nagyobb szerepe van azonban a gépfegyvernek, mely a gyalogsági 
állások és lövészárkok leghatásosabb védőjének bizonyult a kárpáti harcok 
során is. Amilyen nehéz a csapatok felvonulása a hegyek között, épp oly nehéz 
sőt még nehezebb azok élelmezése és a muníció-pótlás, amely a hegyi ösvé
nyeken legfeljebb öszvérek, de a leggyakrabban csak gyalogos emberek útján, 
maguk után vont kis szekerek, talyigák és szánok segítségével bonyolítható le. 

A vázolt körülmények között a hegyvidéki harcokban a támadó fél 
vagy elszórt, tehát kevés, de annál mélyebb oszlopokban, vagy pedig vala
mennyi félig-meddig használható utvonalat igénybevéve, nagyon széles fron
ton nyomul előre. Az első esetben a támadó nagy erőinek fölényét nem bírja 
érvényesíteni, mert ez erőket nem bírja fölfej lődtetni, a másik esetben pedig 
a védekező fél számára adva van a lehetőség, hogy az elszórtan előrenyo
muló oszlopokat egyenként támadva meg, helyi eredményeket, helyi győzel
meket érjen el. Míg a nyilt terepen folyó harcoknál az ily részleges eredmé
nyek ellenére az azokat elért fél egyebütt szenvedett vereségei folytán kény
telen az egész fronton visszamenni, addig a hegyi harcokban lehetséges az, 
hogy ott, ahol vereséget szenved, visszamegy egy hátrább fekvő védelmi 
vonalra, addig ahol lokális győzelmet vívott ki, ott tovább folytatja az ered
ményes harcot. Hogy a védekezést előnyösen befolyásolja-e az egyes főút
vonalakat, völgyeket és szorosokat domináló erődök építése, arról sok szó 
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esett épp a kárpáti harcok idejében. Tény az, hogy a hegyvidéki erődök 
szerepe csak ideiglenes. Ez azonban teljesen elegendő. Az ily fort-ok a terep
viszonyokhoz képest lehetnek egyes határzáró fort-ok vagy fort-csoportok. 
melyek különböző magasságban elhelyezve, egymást oldalozzák és egymás 
tüzét támogatják. Alapjában véve azonban elhelyezésük egész rendszere a 
legcélszerűbb, ha legyező formát mutat, amit úgy kell érteni, hogy minden 
egyes erőd valamely hátrább fekvő védelmi központ sugarának a végén van. 
úgy hogy minden fórt e központ egy-egy szemét, csápját képezi. Ezt 
kívánja a hegyvidéki védekezés sztratégiája, amelynek vezérelve, hogy a 
támadó felet a külső védelmi vonalon ne állítsa meg, hanem csak erő
kifejtésre kényszerítse és beljebb engedje, amikor azután már tisztán 
áll az a kérdés: hova vetette a támadó fél főerejét, hogy a már említett 
védelmi központból a védekező fél főerejét ugyancsak ez irányba dirigál
hassa, míg a támadó a leküzdhetetlen terepnehézségek miatt többi támadó 
vonalán operáló erőit egy-kettőre legalább is nem vonhatja főerejéhez. Kár
pátjaink védelmében nem egészen ez az elv érvényesült, mert az oroszok 
minden ponton nagy erőket vetettek harcba és így megtörtént az, amibe a 
papiros sztratégia még ma sem akar belenyugodni, hogy egynehány száz 
kilométer széles hegyvidéki fronton többszázezer főből álló hadseregek egy
mástól elzárt, de működésük szempontjából mégis szervesen összefüggő cso
portokban hónapokon át verekedtek, anélkül azonban hogy a döntés magá
ban a hegyvidéki régióban elkövetkezhetett volna. 

A hóborította hegy iátokat nagy fáradsággal teszik járhatóvá a Kárpátokban. 
PuHus iiyomrtft, Biulnpesl. 



Mignon dala. 1915. 
(Goethe híres dalát Fulda Lajos, a kiváló német kö'Itö Olaszország hitszegése alkalmából szabadon átírta. 

Ezt az átdolgozást adjuk itt magyarul, Szász Károly jeles fordításának felhasználásával.) 

Tudod, hol a hon, ahová a szív 
S a mflvészlélek álma, vágya hív? 
A hont, melyhez mint szövetségesek 
Harminc évig valánk hűségesek? 
Tudod, ah! Tudod, ah! 
Fenyegető vihar száll most oda. 

Tudod a népet; mely hálátlanul 
Kést ver barátja hátába vadul? 
Döbbent szemeink rá tekintenek: 

Szerencsétlen nép, mondd, ki sérte meg? 
Tudod, ah! Tudod, ah! 
Megcsalt szivünk nem vágyik már oda. 

Tudod a bércet ? felhős ösvényén 
Gyakran vezérlett ájtatos remény. 
Harcossá lesz most sok zarándokunk; 
Az ég tudja: nem ez volt szándokunk. 
Tudod, ah! Tudod, ah ! 
Tűzvészt idéztek. Szálljon hát oda! 

A háború humora. 
A pár bakancs. 

Két beleg katonát hoznak vasúton. Az 
egyiknek a jobblábát roncsolta szét egy 
robbanógolyó, a másiknak elfagyott a bal
lába. Beszélgetnek. 

— Hány esztendős vagy? 
— Huszonhat. 
— Én csak huszonkettő. 
— Hova való vagy? 
— Szolnokból. 
— Én Mindszentről. Mii eszel? 
— Narancsot. Egy kisasszony adta. Ket

tőt adott. Az egyiket neked adom. 
Átadja, csendesen esznek. 
— De jó bakancsod van, — szólal meg 

a megajándékozott. 
— Mért irigyled? 
— Nem irigylem. De nekem csuka van. 
— Csuka? 
— Az ám, tátogat. Jó lenne helyette más. 

A ballábomra. 
— Akkor nekem csak a jobblábomon 

volna jó bakancs. Csak egy bakancsom 
lenne hát. 

— Megosztoznánk rajta, mint a narancson. 
Nem válaszol a cimbora. Hetek multán 

a kórházban feleszmél a nagy beteg: 
— Nem te vagy a szolnoki? — kérdi a 

társát. 
— Az én. Te meg a mindszenti. 
— Kellene-e a bakancs? 
— Bizony kellene. 

— Hány? 
A szegény sebesült a takaró alá pillant. 

Csak egy lába van már: 
— Elég lenne egy is. A bal. 
— Akkor jő. Mert most már nekem is 

csak egy kell: a jobb. Elosztozhatunk 
rajta, mint a narancson. 

ő is a paplana alá tekint. Csak egy lába 
van már. 

A fürdés. 

Két szerb hadifogoly, — különben enge
delmes, jóviseletű legények, — megszökött 
a fogolytáborból. Másnap már elcsípték 
őket a szomszéd határban és behozták 
a táborba. A parancsnok faggatja őket: 

— Mért Szöktetek meg?. 
Egyik sem felel. 
— Rosszul bántak veletek? 
— Dehogy bántak. 
— Rossz volt a kosztotok ? 
— Jobb, mint otthon. 
— Hát akkor mégis mért szöktetek meg ? 
— Parancsnok úr. Jó dolgunk volt itt. 

Dehogy is vágytunk vissza a szerb lövész
árokba. De fürdőt csináltak. Megfürdettek 
egyszer. Megfürdettek kétszer. Azután meg
fürdettek minden harmadnap. Azután min
den másodnap. Most meg — a melegben — 
meg akarnak fürdetni mindennap. Hát ezt 
nem lehet kibírni. Inkábba szerb lövész
árok. Inkább a halál. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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