A VILÁGHÁBORÚ
KÉPES KRÓNIKÁJA
Részlet a Lagarde melletti csatából.
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Az első francia zászló a németek kezében.
•
Grimm A. festménye után.

Az olvasó

közönséghez!

Nagy időket élünk.
Szemlélői vagyunk a világtörténelem legcsodálatosabb korszakának, része
sei a borzalmas és nagyszerű küzdelemnek, amelyben milliók harcolnak mil
liók ellen, vérrel borítva el sokszázados műveltség minden termését.
Világháború folyik, melyhez hasonlót nem ismer a történelem. Ennek
a világot átalakító hatalmas küzdelemnek középpontjában mi vagyunk hatal
mas szövetségesünkkel a német birodalommal együtt, szemben állva ádáz
ellenségek tömegével. Igazságos és szent ügyért szálltunk síkra s egész lel
künkkel, minden csepp vérünkkel küzdünk nemzetünk becsüleléért, hazánk
jövendőjéért.
E véres harcok közepette a palotákban és kunyhókban egyaránt izga
lommal, reménykedve várják óráról órára a harcterekről érkező hireket,
amelyeket a modern idők gyors krónikása, a hirlap juttat el mindenhová.
A hirlap azonban, amely csak egy napig él, midőn beszámol huszon
négy óra változatos történetéről, a hirek özönében nem adhatja összefüggő
képét az eseményeknek, melyekből korunk históriája kialakul.
A világháborúnak ezt az összefoglaló képét, az eseményeknek hű, színes
leírását, folyamatos és tionnyen áttekinthető előadását tartalmazza a mi mun
kánk. Jeles publicisták, katonai szakírók írják meg benne a háború történe
tét, világítják meg az eseményeket. Szóval magában foglalja mindazt, ami
a háború folyamán az események zajló forgatagában megörökíthető.
Nem öltjük magunkra a történetírás akadémiai palásíját, inkább a kró
nikás egyszerű mezében mondjuk el időrendben a háború folyását, élvezhető,
könnyed, népszerű előadásban. Olyan művet nyújtunk, melyet érdeklődéssel
olvashat mindenki most s a mely összegyűjtve becses olvasmánya lesz a jövő
nemzedékének is.
Az eseményeket egyszersmind művészi képekkel illusztráljuk, melyek
bemutatják az olvasónak a nagy világdráma szereplőit és borzalmasan
nagyszerű jeleneteit.
A Világháború képes krónikája megjelenik hetenkint díszes füzetben,
pompás illusztrációkkal és műmellékletekkel. Egy-egy füzet ára 24 fillér.
E mellett a rendkívül olcsó ár mellett

teljesen ingyen, emlékezetes

ajándékképen

adjuk «A Világháború Képes Krónikáján minden vásárlójának a legnagyobb
magyar író, Jókai Mór legnagyobb regényét,

A jövő század

regényét,

melyben a nagy költő prófétai ihlettel mintegy megálmodta a mai világháborút.
Ebből a kilenc kötetes nagy regényből (melynek bolti ára 1(3 korona)
hetenként egy-egy ívet mellékelünk Krónikánk minden fejezetéhez.
Ezeket a könyvalakú íveket kérjük megőrizni, mert mire az egész mű
befejeződik — gondoskodás fog történni bekötési táblákról, a melyekbe a
kötetek be lesznek köthetők.
A Világ-háború Képes
Krónikája
szerkesztőség-e és kiadóhivatala.

| í. I. MÚZEOM IfiflííTlBl
VILÁGHÁBORÚ.

(MINDENT MEGFONTOLTAM ÉS MEGGONDOLTAM)).
A villamos szikra kipattant. Elhangzott a nagy szó, mely már napok
óta égette millió és millió ember ajakát. A hadüzenet megtörtént és július
28-án, egy keddi nap délutánján erró'l a következő jelentést adta a hiva
talos lap:

A hadüzenet.
0 császári és királyi Felsége 1914. évi július hó 28-án kelt legfelső
elhatározása alapján a mai napon a szerb királyi kormányhoz francia nyelven
hadüzenet intéztetett, mely magyar fordításban következőképpen szól:
«Mivel a szerb királyi kormány ama jegyzékre, mely részére Ausz
tria és Magyarország belgrádi követe által 1914. évi július hó 23-án
átadatott, kielégítő választ nem adott,
a cs. és kii: kormány kényleien maga
gondoskodni jogainak és érdekeinek
védelméről és ezen célból a fegyve
rek erejéhez fordulni. Ausztria és
Magyarország ennél fogva a jelen
pillanattól kezdve Szerbiával szem
ben hadi állapotban levőnek tekinti
magát.
Ausztria-Magyarország külügy
minisztere:
Gróf Derchlold s. k.»
Hadüzenet! Hadüzenet! Ugy tetszett
ezen a forró napon, hogy ez az egyetlen
szó felgyújtotta az egész Magyarországot.
Perzselő lávaként ömlött végig az orszá
gon, fölszaladt a Kárpátok bérceire, végig
a Nagyalföldön, le a tenger mellékére.
Egyetlen riadó éljen egész Magyarország.
Budapestet ujjongó, lelkes tömegek járják
A vilAghúbon'i képes krónikája.
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keresztül-kasul, a nagy kolosszus idegrendszerén végigfutott a a legnépszerűbb
háború tobzódó öröme. És a háborús jelek mind nyilvánvalóbbak. A villa
mosok már mérséklik forgalmukat, mert az alkalmazottak elmentek katoná
nak, a Műcsarnokból, a színházak némelyikéből, az iskolákból kaszárnya lett,
már alakulnak a hadsegítő egyesületek, adományok folynak be a katona
családok számára és kedd este pazar kivilágítás közepette, zászlós házsorok
között és viharos érzésének nagy ölelkezésében a háborút ünnepli egész
Budapest.

A király manifesztuma.
A Szerbiának szóló hadüzenetet követő napon, július 29-én reggel pedig
közölte a hivatalos lap a király manifesztumát, melynek élén ez a megszó
lítás harsogott, mint riadó, mely rohamra vezényel:

Népeimhez!
Gyönyörű írásmű ez a manifesztum, egy nagyhatalom uralkodójának
fejedelmi öntudata és a tapasztalt hálátlanságon való méltó felháborodása
ölelkezik bi-nne a legnemesebb szív és a legbölcsebb elme őszinte, emberi
vallomásával.
«Leghőbb vágyam volt — így szól a manifesztum, — hogy az Isten
kegyelméből még hátralevő éveimet a béke műveinek szentelhessem és
népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam.
A Gondviselés másként határozott.
Egy gyűlölettel telt ellenség üzelmei kényszerítenek, hogy a béke hosszú
esztendei után kardot ragadjak monarchiám becsületének védelmére, tekin
télyének és hatalmi állásának megóvására és területi épségének bizton
ságára.
A szerb királyság, amelyet állami létének első kezdetétől fogva egé
szen a legújabb időkig elődeim, mint Én is, támogatásban és segítségben
részesítettünk, gyorsan felejtő hálátlansággal már évekkel ezelőtt az Ausztria
és Magyarország ellen való ellenségeskedés útjára lépett.
Az a rendelkezésem, amelylyel Boszniában és Hercegovinában teljesített
három évtizedes áldásos békemunka után ezekre az országokra kiterjesztet
tem uralkodói jogaimat, Szerbiában a féktelen szenvedély és elkeseredett
gyűlölet kitöréseivel fogadtatott, holott ez ország jogait semmi tekintetben
nem sértette. Kormányom akkor az erősebbnek szép jogával élve, a végle
tekig vitte elnézését és engedékenységét, csak csapatainak a békelétszámra
leszállítását és azt az ígéretet kívánta Szerbiától, hogy a jövőben a béke és
a barátság útján fog járni.
Amidőn két évvel ezelőtt a török birodalommal állt harcban Szerbia,
kormányom ugyancsak a mérséklet szellemétől vezettetve, a monarchia leg
fontosabb életföltételeinek megóvására szorítkozik. Első sorban ennek a maga— 34 —

tartásnak köszönhette Szerbia a háború
céljának elérését.
Nem teljesült az a reménység,
hogy a szerb királyság méltányolni
fogja kormányomnak hosszú tűrését
és békeszeretetét és be |_fogja szavát
váltani.
Mindig magasabb hullámokat vet
az Ellenem és Házam ellen érzett
gyűlölet. Mindig leplezetlenebből lép
előtérbe az a törekvés, amely Ausz
tria-Magyarországgal elválaszthatatlanul
egybetartozó területek elszakítására
irányul.
A batáron bűnös áramlat csap át,
amely a monarchia délkeleti részén az
i
f
állami rend alapjainak megingatására,
a népnek, amelyről olyan atyai szere
tettel gondoskodom, az uralkodóház és
a haza iránti hűségtől való eltántorítására és a felnövő ifjúság félrevezetésére
s az őrület és a hazaárulás bűnös tet
teire való fölizgatására irányul. Gyilkos
Frigyes főherceg,
hadseregünk főparancsnoka.
merényleteknek egész sorozata s egy
tervszerűén szőtt és keresztülvitt össze
esküvés, melynek borzasztó sikere szíven talált Engemet és hű népeimet: ime,
ezek messzelátható véres nyomai a Szerbiából munkába vett és vezetett titkos
üzelmeknek.
Ezt a tűrhetetlen aknamunkát meg kell állítani, Szerbia ezen folytonos
kihívásainak véget kell vetni, ha sértetlenül fenn akarjuk tartani monarchiám
méltóságát és becsületét, ha a folytonos megrázkódtatásoktól meg akarjuk
óvni annak állami, gazdasági és katonai fejlődését.
Hiába tett kormányom még egy utolsó kísérletet, hogy békés esz
közökkel érje el ezt a célt s komoly figyelmeztetéssel megfordulásra bírja
Szerbiát.
Szerbia visszautasította kormányomnak
mérsékelt és igazságos kíván
ságait és megtagadta azon kötelességek teljesítését, amelyek népek és államok
békés együttélésének természetes és szükséges alapjai.
Fegyveres erővel kell tehát államaim számára a belső nyugalom és az
állandó külső béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem.
Ebben a komoly órában tudatában vagyok elhatározásom egész horderejének s a Mindenható előtti felelősségnek.
Mindent megfontoltam és meggondoltam.
Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.

m
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Bizom népeimben, akik minden viharban híven és egyesülten sereglettek
mindig trónom köré s hazájuk becsületéért, nagyságáért és hatalmáért a leg
súlyosabb áldozatokra is mindig készen állottak.
Bizom Ausztria-Magyarországnak önfeláldozó lelkesültséggel telt vitéz
hadseregében. És bizom a Mindenhatóban, hogy fegyvereimnek adja a
győzelmet
Kelt Ischlben, 1914 jiilius hó 28-án.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
Tisza István gróf s. k.
Amerre a lapok és az utcai hirdetések szárnyán végigszáguldott a feje
delmi riadó, egyetlen fohász csapott ki a túláradt szivekből:
— Éljen a király!

Az országgyűlés elnapolása.
A hadüzenet napján ülést tartott az országgyűlés mindkét háza. Délelőtt
tíz órakor a képviselőház, délben tizenkettőkor a főrendiház. A történelmi
nevezetességű üléseken, melyeken az országgyűlés elnapolásáról szóló királyi
kéziratot olvasták fel, felemelő módon nyilvánult meg az ország lelkesedése
s minden választófalat ledöntő odaadása.
A képviselőház ülésén Tisza István gróf miniszterelnök a következő
rövid beszédet mondta:
T. Ház! Van szerencsém egy jelentést benyújtani a háború esetére való
kivételes hatalom igénybevételéről. Ezen jelentés benyújtásában adva van a
mai helyzet jellemzése, egy olyan helyzeté, amely szükségképpen felfüggeszti
egy időre a képviselőház tevékenységét és tanácskozásait. Olyan időket
élünk, t. képviselőház, amidőn a beszédek, a viták, a tanácskozások helyét a
fegyveres tények fogják elfoglalni és éppen ezért ebben a történeti neveze
tességű, felelősségteljes pillanatban csak egynéhány szót intézek a kormány
nevében a t. Házhoz. T. Ház! Lelkesedve, nemzetünkre büszke, emelkedett
lelkiállapotban látjuk azt a lelkesedést, amely az egész magyar nemzetben
megnyilvánul, megnyilvánul nemzetiségi kütönbség nélkül és felhasználom az
alkalmat annak konstatálására, hogy, hála az Istennek, az az egy-két nyug
talanító hír, ami a legutolsó időkben nyilvánossá lett, legalább is vétkes
könnyelműséggel felkapott és terjesztett abszolúte valótlan hírnek bizonyult.
Az egész magyar nemzet tettre készen jön királya hívására a zászlók alá s
nekünk, a kormány tagjainak, éreznünk kell azokat a nagy és szent köteles
ségeket, amelyeket ez a lelkesültség hatványozott erővel hárít a mi vállainkra.
A mi kötelességünk gondoskodni róla, hogy ez a lelkesültség ne törjön ki
hiába, hogy ez érvényesíthesse magát a sikeres cselekedetek mezején; nekünk
kötelességünk fenntartani és biztosítani a rendet és a nyugalmat ebben az
országban, megtenni minden kormányzati intézkedést, amely a hadsereg
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műveletei hatályosságának biztosítása szempontjából szükséges és alkotmá
nyos befolyásunkat úgy gyakorolni, hogy ez a harc, amelyet reánk kény
szerítettek, amelyet talán a túlságba vitt béketűrés összes kísérleteinek kime
rítése után vettünk magunkra, hogy ez a harc véget ne érjen addig, amíg
meg nem szereztük a magyar nemzetnek és a monarchiának a jövő nyuga
lom, biztosság és béke áldásait.
A miniszternők lelkes éljenzéssel fogadott beszéde után az ellenzéki
pártok nevében Apponyi Albert gróf szólalt fel, a ki a többi között
így szólt:
Mélyen tisztelt képviselőház! Ebben a pillanatban szünetel minden egyéb
kontroverzia és csak egy gondolat, egy érzés van, amely minket is irányít,
hogy a magunk részéről is megtegyünk mindent, hogy ebben a ránk kény
szerűéit, nemzeti jövőnkre oly végtelenül fontos összeütközésben a nemzetnek
egész osztatlan ereje lépjen működésbe a siker kiküzdésére. A nemzet Európa
előtt ebben a pillanatban magasztos látványt nyújt. Látjuk, hogy ennek a
nemzetnek összes fiai tényleg minden különbség és árnyalat nélkül a hívó
szóra készen állanak és csak egyet követelnek: azt, hogy az akció meghozza
azt a sikert, amelyet követelni jogunk van, hogy vége vettessék annak a
sorvasztó betegségnek, amely minket arra kényszerített, hogy jóformán min
den második évben egy mozgósítást rendeljünk el és amelyet, ha tovább
tűrünk, oda jutottunk volna, hogy Európa minket nevezett volna beteg
embernek.

A tüntetések szakadatlanul tartanak.
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A főrendiház ülésén, miután Jósika Samu báró elnök a királyi kéziratot fel
olvastatta, Csernoch János hercegprímás szólalt fel, aki a többi között ezt mondla :
Nem háborút akarunk, hanem békét, de nem azt a békét, amely eler
nyedéshez és halálhoz, hanem azt, amely az élethez vezet. És ha ezt a bé
két nem tudtuk újabb engedékenységünkkel sem biztosítani, úgy — ha fáj
is, — de nem szabad visszariadnunk a háború borzalmaitól és áldozataitól
sem. Ha valami igaz volt, most százszorosan az: si vis pacem, pára belliim
és ha volt valaha igazságos háború, úgy bizonyára ez az, amely nemcsak a
rideg jog, hanem a morál legszigorúbb követelményeinek is megfelel. Szent
ügyünk legtisztább igazságának teljes tudatában kérjük az Isten oltalmát ő
felségére, kérjük a mi dicső és vitéz hadseregünkre, amelynek erős kezeibe
bizalomteljesen tesszük le a világ történelmében páratlanul álló sérelmeinkért
az igazságszolgáltatás, a haza védelmét és békéjének biztosítását.
A hercegprímás beszédét követő zajos éljenzés csillapultával az elnök
berekesztette a főrendiház egyik legemlékezetesebb ülését.

A háború szele.
— Éljen a király! Éljen a háború! Vesszen Szerbia! — napokig, sőt
hetekig ezeket a lelkesült kiáltásokat visszhangozták Budapest és a vidéki
városok falai, de nem volt kisebb a harcikedv, mely Bécs és az osztrák

Csapatok vonulnak el az utcákon harcrakészen, zeneszóval.
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Az osztrák-magyar hadsereg egyenruhái.
Balról j o b b r a : osztrák honvéiiulánus, osztrák honvéd, bosnyák vadász, osztrák vadász, osztrák gyalogos, magyar gyalogos, tiroli és császárvadász, b o s n y á k
gyalogos, magyar honvéd-gyalogos, huszár új tábori e g y e n r u h á b a n , huszár, vadász, dragonyos, u l á n u s , matróz.

városok, aztán Zágráb és Szerajevo lelkében fellángolt. Amint nálunk
bűnbocsánatot nyert a «Gott erhaltea, — úgy adoptálta Bécs a magyar Him
nuszt, amely nélkül már bécsi tüntetés meg sem eshetett.
Budapestről a hódoló feliratoknak egész lavinája indult meg a királyi
kabinetiroda felé, elől hömpölygetve a székesfőváros kiáltványszerű feliratát.
Budapest már nem is katonaváros, hanem főhadiszállás. Percről-percre
csapatok vonulnak el az utcákon, zeneszóval, harcrakészen. A nép, mely
éjjel-nappal szakadatlan hullámokban az utcán tanyáz, rivalgásban tör ki.
kalapot lenget, kendőt lobogtat. Katonaanekdóták és katonadalok kelnek
szárnyra. Kaszárnya lett már minden színházból, iskolából, katonák tanyáz
nak a bérházak udvarán és boldog az a család, melyhez katonát szállá
soltak. Úgy tartják, mint a színművekben a gazdag nagybácsit.
Az esti és éjszakai tüntetések persze szakadatlanul tartanak, sőt még
növekednek tömegben és pompában az orosz és a német mozgósítás után.
Minden kirakat Vilmos császár arcképével büszkélkedik és minden mulató
helyen a Wacht am Bhein-t éneklik. A kaszinók erkélyein harci szónokok
tüzelnek és minden térségen zászlót avatnak, melyet a polgárság adott vala
melyik elvonuló ezrednek. Messzehallható hangon szólalnak meg pásztor
leveleikben a főpapok, napirenden vannak a százezer koronás adományok a
Vöröskereszt és a hátraliagyottak számára, megnyílt a városi népsegítő iroda
és jóléti munkába kezd valamennyi
egyesület. Bécsben a légi flotta bizott
sága másfél milliós egész vagyonát
átadla hadicélra. És az általános,
nagy kavarodás közepette a város
házán nyugodtan végzi dolgát az
anyakönyvvezető: dispenzációval es
keti meg a hadba induló ifjakat
menyasszonyukkal.
Az újságok elhatározták, hogy
jelentékenyen redukált terjedelem
ben jelennek meg, nehogy elfogyjon
a papiros. Ez a háború. Az újságok
csak azt közölhetik, amire előzetes
engedelmet kaptak. Hja, a háború,
— mondják az emberek. Minden jól
van, minden intézkedés helyes. Érte
kezleteket tartanak a drágaság le
küzdésére és hogy megakadályozzák
az élelmiszeruzsorát.
A vonatok százai öntik maguk
ból a katonákat, akik között, mint
a heringek szoronganak azok, akik
Károly Ferenc József trónörökös.
a hadüzenet hírére a fürdőhelyekről
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siettek haza. Az idén nincs szezonja Abbáziának, Osztendének. Ez a szerbek
szezonja.
Az orosz mozgósítás híre egészen áttüzesítette Magyarországot. Az egész
világtól sem ijedünk meg: ez ég a szavakban és a szemek tükrében. Hasonló
lelkesedés van Ausztriában is, ahol különösen az uralkodónak Bécsbe érke
zésekor nyilvánult meg az ország hangulata.
Sok ünnepséget megrendezett már az osztrák császárváros, de kevés
olyant, mely őszinteségében, túláradó érzésében felért volna a július 30-iki
ünnepséggel, melynek keretében az Ischlből visszatérő uralkodót fogadta.
Maga a király ekkor így nyilatkozott Weisskirchner polgármester üdvözlő
beszédére:
Azt hittem, öregségemet csak a béke esztendői fogják kitölteni és
az elhatározás igen nehezemre esett. De a minden oldalról megnyilvánuló
érzelmekből azt a meggyőződést merítem, kogy elhatározásom helyes volt.

A trónörököspár Budapesten.
Három nappal a bécsi diadalmenet után a magyar székesfőváros határ
talan lelkesedése lobogta körül a magyar trónt. Augusztus 2-án délután őfel
sége üdvözletével hozzánk érkezett a monarchia új trónörököse, Károly
Ferenc József főherceg ifjú nejével,
Zita királyi hercegasszonnyal. Bevo
nulásuk több volt diadalútnál: sok
volt benne a nászmenet tiszta költé
szetéből és meghatottságából. A keleti
pályaudvartól a Vár kapujáig száz
ezrei az embereknek állták el az
útvonalat, lengetve kendőt, kalapot
és éltetve Szent István trónjának
jövendő urát. Az ifjú trónörököspár
pedig úgy viselkedett, mint aki —
hazajött. Alig győzték a köszöngetést jobbra-balra. Nagyszerűek
voltak, mint egy nagyhatalom jö
vendő urai, boldogok, ezt a közön
séget látva és kedvesek, mint egy
ifjú házaspár.
Három napot töltöttek körünk
ben. A főherceg a kaszárnyákat
járta sorba és amerre ment ezer
apró kedves anekdota maradt a
nyomában. Nem egyszer a katonák
válláról lengette a sapkáját. A herceg
asszony ezenközben a berendezett Zita főhercegasszony, trónörökösünk felesége.

kórházakat látogatta meg. Amerre jártak, persze zúgott az éljen és üdvöz
letet lengetett minden kendő. Két este hatalmas tömegek vonultak fel fák
lyákkal a Vár udvarára, elénekelték a Himnuszt, a Szózatot és éltették a
trónörököspárt.
— Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, — mondotta az egyik este
messze csengő hangon Zita hercegasszony. Ezt a kijelentést a dalosok úgy
hordták szét a városban, mint valami becses ajándékot.

Károly Ferenc József trónörökös a harctérre indrló katonák között.
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A jelenlegi komoly és döntő pillanatokban mi, a kiket a szerb
perfidia a legmélyebben sújtott kárörömet Szerbia iránt nem érzünk.
A bolgár kormány már kijelentette, hogy semlegességét meg fogja óvni.
Ez több, mint amennyit Szerbia elvárhatott volna. A kormány azonban
köteles az események fejlődését figyelemmel kisérni. Az, ami most tör
ténik: a balkáni háború harmadik fázisa.
Augusztus elsején a bolgár kormány törvényjavaslatot nyújtott be a
szobranjenak. Ebben felhatalmazást kér 150 millió ára hadianyag beszer
zésére.
Görögország, melynek Törökországgal való konfliktusa még függőben
volt, az új eseményekkel kapcsolatban semminemű intézkedést sem tett.
Ezenközben Törökország mindössze annyit jelentett ki, hogy semleges
akar maradni, de ha a háború érdekeit érintené, Törökország is megkeresi
az új irányvonalat.
Az "orosz mozgósítás hírére Európának csaknem valamennyi állama
megmozdult, azok is, melyeket egyáltalában nem hevített háborús gondolat.
Ezek semlegességük megóvására mozgósították seregeiket.
Hollandiából július" 30-án jelentették, hogy hazarendelték a csatahajókat
és a kormány kijelentette, hogy mindent megtesz a határok védelmére.
Spanyolország, Dánia, Svédország és Norvégia nyomban bejelentették sem
legességüket, de azért többé-kevésbé mindegyik megtette a szükséges óvintéz
kedéseket. Elrendelte a mozgósítást a svájci köztársaság is, melynek termé
szetesen nem kell külön bejelentenie, hogy semleges marad.

Máltai lovagok vonatja. A közepén Lichlenstein herceg.
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A (BÉKEAKCIÓ).
A háborúnak a közepén vagy talán még azon is innen kevéssé foglal
koztatja az embereket a véres összecsapás kezdete és mindenki csak a had
járatnak a végére, az áhított diadalra gondol. Pedig nem közömbös az sem:
mi volt a háború előtt? Tudnunk kell és tudnia kell a világnak a háború
kezdete mögött lappangó titkokat, mert óriási, megbénító feleló'sség terheli
azt a nemzetet, azt az uralkodót, vagy azt a kormányt, akinek és amelynek
akaratához fűződik a népek százmillióinak tenger szenvedése és egé^z orszá
gok, sőt csaknem egy teljes földrész fiatalságának rengeteg elhullajtott vére.
Mi, Magyarország és Ausztria, valamint szövetséges társunk, a nagy
Németország, tisztán állunk a jelenkor és a messze jövendő bírái előtt. Nem
dölyfösségből, nem hivalkodásból, nem is könnyelműségből húztuk ki kar
dunkat hüvelyéből: egy gálád összeesküvés kényszerített bennünket, bogy
fegyvereinkre bizzuk nemcsak becsületünk védelmét, de életünk fenyegetett
biztosságának megoltalmazását is.
És amikor összeesküvésről szólunk, most már nem is arról a förtelmes
hálóról emlékezünk, amelyet aljas szerb kezek szőttek két fejedelmi, drága élet
megfojtására. Volt ennél egy nagyobb,
irtózatosabb összeesküvés is, amelynek
szálai Európa nyugatától a szélső keletig
szövődtek, sőt még azon is túl, még a
sárga faj fölcseperedett nemzete, a japáni
nép is segített bogozni azt a hálót, amely
nek monarchiánk és Németország megfojtása lett volna a rendeltetése.
Valljuk meg: ellenségeink kitűnően
dolgoztak. A szerajevói orgyilkosok méltó
mestereinek bizonyultak. Ha a mi sor
sunk és pusztulásunk csak ellenfeleink
gonosz szándékaitól függött volna: ma
már Magyarország, Ausztria és Németor
szag talán halálos sebektől vérezve he
verne a nemzetgyilkosok lábainál. Ez a
társaság is úgy dolgozott, mint a bérgyil
kosok bandája: szemforgatással, békeszó
zatokkal — nyíltan, de fegyverek élesíté
sével, bombák töltésével — titokban.
Grey, angol külügyi államtitkár.
— 43

-

Ellenségeink diplomáciája.
Elmondjuk alább parányi részét an
nak a töméntelen gyalázatosságnak, amit
az angol, francia, meg az orosz diplomá
cia II. Miklós vezetésével elkövetett, hogy
bennünket tévedésbe ejtve, alattomban
törhessen határainkra.
A Szerbiával támadt ügyünk kiala
kulását másutt ismertettük. A kicsi és
halálfélelemtől reszkető népecske vacogó
foggal leste a végső ítéletet. Annál is
inkább készen kellett lennie a legroszszabbra, mert hiszen az egész angol sajtó,
sőt a francia lapok előkelőbb része is
egyértelemmel Szerbia megbüntetésének a
szükségességét hangoztatta. Sőt, akadt anSzaszonov, orosz külügyminiszter,
gol lap, amely a szerajevói orgyilkosság
után azt írta, hogy Szerbiát el kell törölni
a föld sziliéről. Ez volt világszerte a vélekedés, ezt hangoztatta a hírhedt európai
koncert. S még ahonnan félős volt, hogy veszedelem jelen tkezhetik: Pétervárról
sem hallatszottak kezdetben riasztó hangok. A cár kormánya és diplomáciája
egyre azt mondogatta, hogy Szerbia miatt nem akarja felborítani a világ
békességét s csupán az a kívánsága, hogy a rongyos kis országot területében
és függetlenségében kár ne érje. Erre monarchiánk mindig ugyanazt a becsü
letes, határozott választ adta, hogy nem kell nekünk Szerbiától egy tenyér
nyi föld, és tőlünk olyan független lehet, amilyen
lenni akar. Mi csak az orgyilkosok megbüntetését
követeljük, üljenek bár azok baldachinos, aranyos
trónon.
S amíg mi harcrakészen, de a mérséklet
bölcs nyugalmával vártuk Európától és főképp
Oroszországtól, a francia köztársaságtól és Ang
liától, hogy igazságosztó, nemes tisztünk betöl
tése elé ne vessenek gáncsot: az ántánt-hatalmak diplomatái megkezdették a legrútabb csel
szövést, amelyet országok, népek sorsának inté
zői valaha csak véghezvittek. A cár táviratok
ban, az angol külügyminiszter parlamenti beszé
dekben, a francia köztársaság feje és miniszter
elnöke nyilatkozatokban egyre békességes kedvüket
és szándékukat bizonyítgatták és kürtölték világgá,
közben pedig lázas sietséggel a harcra készülőd
tek és főként arra, hogy — mint bérenceik Szer a- izvolszki, párisi orosz nagykövet
-
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jevóban cselekedték — orvul, lesből támad
hassanak meg bennünket és gyanútlan ke
zünkből kiverhessék a fegyvert.
Hogy mennyire csalódtak ellenségeink,
azt nem ilt fejtegetjük, de itt mondjuk el
azt, miképp akartak megcsalni, kijátszani,
megfojtani bennünket. És ki fog derülni,
hogy ezért a rettenetes vérontásért Orosz
ország, Anglia és Franciaország, helyesebben:
ennek a három országnak a vezetői a fele
lősek. Őket terheli minden bűn, reájuk száll
minden átok . . .
Július 24-én, egy nappal a Szerbiával
történt szakításunk előtt, amikor az orosz
cár már igen jól tudta, hogy kis vazallusát
a monarchiánkkal való összetűzésre fogja
utasítani — közölte a pétervári hivatalos
Lichnowsky herceg,
lap az orosz kormány kijelentését, melyről
londoni német nagykövet.
már megemlékeztünk s amely így végződött:
. . . a cári kormány figyelemmel kíséri az osztrák-magyar és szerb konfliktus
fejlődéséi, amelyben Oroszország nem maradhat közömbös.
Figyelemmel kíséri és nem maradhat közömbös az a cári kormány,
amely ekkor már megszövegezte Szerbia számára azt a választ, amelyei a
monarchia követeléseire adnia kellett. Ez volt a cárnak és az orosz külügy
miniszternek első nyilvános, ellenőrizhető hazugsága.
Ugyancsak ezen a napon, amely a dön
tést megelőzte, valamennyi angol lap enge
dékenységre ösztönözte Szerbiát és kifejezte
azt a vélekedését, hogy Oroszország nem
gátolhatja meg a monarchiát az igazság
földerítésére irányuló lépéseiben. De a sö
tétlelkű Poincaré már ezen a napon is
elárulta magát. Pétervárott volt és a diplo
matákat fogadta. Eléje járult Spalajkovics
szerb követ is, akihez odalépett és halkan,
hosszasan beszélt vele. Majd pedig melegen
megrázta a balkáni diplomatácska
kezét.
Nyilván ekkor tett Ígéretet Franciaország
hóhéra, hogy a szerb gyilkosok megoltalmazásáért vágóhidra küldi a köztársaság
millió és millió szerencsétlen fiát.
Másnap július 25-én megérkezett BelPourtalés jn-óf
grádba a cári ukáz : Tessék mozgósítani. Ezt
szent pétervári német nagykövet.

azon a n a p o n még csak Péterváron
-
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tudták,

hiszen onnan indult el a végzetes távirat, amely
a kis balkáni komondort harapásra uszította,
de azért az orosz diplomácia nn'g ekkor is
szent arcokat vágott. Amikor Sza^zonov kül
ügyminiszter már tudta, hogy Szerbia vissza
utasítja a mi követeléseinket, személyesen el
ment pétrrvári követünkhöz, akit arra kért,
hogy szerezzen Szerbia számára hosszabb
határidőt,amíg követeléseinkre válaszolhasson.
Ez a hosszabb idő arra kellett volna
Oroszországnak, hogy titokban és bennünket,
valamint Németországot megelőzve, mozgó
síthassa hadseregét. Ez a kaján terv nem sike
rült, de azt mégis elérte Oroszország, hogy
becsapja a monarchiát és Németországot. Ami
hez azonban az kellelt, hogy II. Miklós cár
megszegje
férfiúi szavát. Megtette és ezzel
Schoen báró,
valóban
hozzájuttatta
hadseregét két-három
párisi német nagykövet.
napi előnyhöz.
Az orosz hadvezetőség mindenképpen azt akarta volna elérni, hogy az
orosz seregek támadhassanak és ezáltal a nagy csaták színterét Németország
és Ausztria-Magyarország földjére helyezze át. Ehhez az kellett, hogy időt
nyerjenek a nehezen talpraállítliató orosz seregek mozgósítására és evégből
Miklós cár táviratban arra kérte meg Vilmos császárt, hogy a béke érdeké
ben tegyen lépéseket Bécsben. A né
met imperálor, aki ugyan nem nevez
tette magát béke-császárnak, csakugyan
közbevetette magát királyunknál, nem
sejtvén, hoi>y ezalatt az orosz haderőt
lázas sietséggel mozgósítják és gyülekeztetik a galíciai és a kelet-porosz
országi határon. Recstiletszavával erő
sítette meg a cár, hogy e kívánságá
nak napjáig, július 28-ig az orosz had
erő mozgósítása nem történt meg, ám
ez nem volt igaz, II. Miklós cár törté
nelmi dokumentumok tanúsága sze
rint: hazudott.
Az angol külügyminiszter, a cár
nak méltó szövetségestársa ugyanezen
a napon tette azt a kijelentést, hogy
Anglia nem szándékozik Szerbia miatt
háborút viselni és az angol kormány
nak az az álláspontja, hogy Ausztria— 46

• Betli mann Hollweg,
német birodalmi kancellár.
-

Magyarországnak szabad kezet kell engedni a szerajevói merénylet megtor
lására.
És amikor Grey Edvárd ezt a kijelentést tette, igen jól tudta már, hogy
az orosz katonák milliói marsolnak a monarchia és Németország határai felé.

A német kancellár leleplezései.
Oroszországnak és Franciaországnak erről az évszázadokig égő gyaláza
táról Bethmann-Hollweg, a német birodalom kancellárja augusztus 4-én a
következő leleplezéseket hozta nyilvánosságra a birodalmi gyűlés történelmi
nevezetességű gyűlésén:
Megérkezett az a nap — mondotta a többi között a kancellár
hatalmas beszédében — amikor indulnunk kell, igaz törekvésünk ellenére.
Oroszország kísérletet tett, hogy fölgyújtsa házunkat. Reánk kényszerí
tették a háborút. A monarchia és Szerbia konfliktusának első napja óta
arra irányult minden törekvésünk, hogy ez a konfliktus Ausztria és
Magyarország, valamint Szerbia területére korlátoztassék. Az összes kor
mányok és különösen Anglia ezt az álláspontot foglalják el. Csak Orosz
ország jelenti ki, hogy a konfliktus elintézésébe neki is bele kell szólania.
Oroszország a legünnepiesebben bizonyítgatja békés szándékait és hang
súlyozza, hogy Németország ellen nem tesz semminő katonai intézkedést.
Július 28-án a császár arra figyelmezteti táviratban a cárt,'hogy AusztriaMagyarországnak joga van és kötelessége is a védekezésre a létét fenye
gető nagyszerb üzelmek ellen és kéri a cárt. vegye ezt fontolóra.
Ugyanezen a napon, de még a császár táviratának megérkezése előtt,
szintén táviratban arra kéri a cár a császárt, hogy őt sürgősen támo
gassa és hasson oda Bécsben, hogy ott mérsékeljék magukat. A császár
elvállalja a közvetítő szerepét, azonban alig indította meg az akciói,
Oroszország a monarchia ellen összes hadait mozgósítja. Az orosz mozgó
sítás elvben már el volt határozva, még mielőtt a cár a császárhoz
fordult volna. Németország mindazonáltal folytatja Bécsben a közvetí
tést, közben pedig Oroszország saját jószántából megújítja azt a nyilat
kozatát, hogy Németország ellen nem tesz hadikészülelet. A közvetítésnek
van is eredménye, mert Bécs már hajlandó arra, hogg Pétervárral
ismét közveh tlen tárgyalásba bocsátkozzék, amikor elérkezik július 31-e
és kiderül, hogy Oroszország immár egész haderejét ellenünk is moz
gósította. A császár pedig csak a kitűzött határidő elteltével, augusztus
elsején délután öt órakor rendelte el a német haderő mozgósítását . .

Vilmos császár trónbeszéde.
Ugyanazon a napon, amikor a kancellár beszéde elhangzott, a birodalmi
gyűlés tayjai megjelentek a királyi palotában, ahol Vilmos császár korszakos
trónbeszéddel megnyitotta a birodalmi gyűlés rendkívüli ülésszakát és egye
bek között ezeket a lángoló szavakat modott.i:
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— Majdnem félévszázadon át a béke útjain maradhattunk. Az
egész világ tanuja volt, hogy milyen fáradhatatlanul állottunk az első
sorban az utolsó évek bajai közölt, hogy kikerűltessék a háború Európa
nagyhatalmai között.
Ekkor Ferenc Ferdinánd barátom meggyilkolásával örvény nyílt
meg. Minket nemcsak szövetségi kötelességünk állít Ausztria és Magyar
ország oldalára, hanem egyúttal az a hatalmas föladat is osztályré
szünkül jutott, hogy a két állam régi kulturközösségével együtt saját
hatalmi állásunkat védelmezzük az ellenséges haderő támadása ellen.
Nehéz szívvel mozgósítottam hadseregemet egyik szomszédom ellen,
amellyel oly sok csatában együtt küzdött. Minket nem hajt hódítás
vágya. Ránk kényszerített védelemben tiszta lelkiismerettel és tiszta
kézzel nyúlunk
kardunkhoz.
Atyáink példájára szilárdan, híven, komolyan és lovagiasan, alá
zatosan Isten előtt és harci kedvvel az ellenség előtt — így bízunk az
örök Mindenhatóságban, vajha erősítené és jő befejezésre vinné védeke
zésünket.
. . . Ezekkel a férfias, szinte magasztos szavakkal bocsátotta útjára
millió és millió katonáját a németek ura. Amily becsületesen küzdött a bé
kéért, oly elszántan ment hadba az igazságért.

A háborús állapot hivatalos kihirdetése Berlinben 1914 július 31-én.
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Gróf Tisza István miniszterelnök. Benczúr festménye után.
A (Könyves Kálmán* jogobUásáiud.

A varasdi gyalogezred hősies rohama a szerbek ellen a Drina melleit Loznica és Ljesnica
közelében aug. 14-én. Aszmann Richárd rajza ulán.

MEGKEZDŐDIK A HARC.
Szerbia, mielőtt még a hadüzenet megtörtént volna, július 26-án megkezdte
az ellenségeskedést. Ezen a napon délelőtt féltíz órakor Temeskubin közelé
ben dunai hajókról szerb csapatok rálőttek a magyar parton álló hajókra.
Ami katonáink viszonozták a tüzelést. A szerb tüzelés nem tett kárt senkiben.
A következő napokban ismételten megtörtént, hogy a szerbek hajóinkra
lövöldöztek a Duna alsó folyásánál. Mi viszont több szerb hajót zsákmányol
tunk Orsova tájékán. Elfogtuk a többi közt Gombos alatt a Belgrád nevű
szerb gőzöst és hat uszályhajóját, amelyek szénnel voltak megrakva. A szén
alatt nagy mennyiségű íegyvert szállítottak a szerb hajók. Az ellenséges hajók
feltartóztatásában különösen pénzügyőreink viselkedtek derekasan.

Összeütközések a szerb határ mentén.
A Drina mentén és ettől délre is már a hadüzenetet követő első
napokban megkísérelték a szerbek, hogy betörjenek Szlavóniába, illetőleg
Bosznia-Hercegovinába. Első nagyobb támadásukat, amely Klotjevácnál tör
tént, július 30-án határőr-vadászcsapatünk veszteség nélkül visszaverte, bár

Osztrák-magyar gyalogság a szerb határon.
A világháború képes krónikája.
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az ellenség túlnyomó számban volt. A szerbek egy tisztet és huszonkét köz
legényt és altisztet vesztettek.
Ugyanekkor hősies bátorságával kitüntette magát két morva-schönbergi
határőr-vadász, Hlonsek József és Sin János. Az ellenség tüzelése közben
elpusztították az ellenséges parton levő telefonvezetéket.
Napokig nem történt összeütközés a határ mentén, legföljebb a két
partról váltottak néhány golyót a járőrök.
Augusztus 5-én éjszaka följegyzésre méltó hősi feladatot hajtott végre a
temesvári 61-ik számú ezred. Önként jelentkezőkből két csapatot állított össze
Weisz lovag ezredparancsnok s a két csapat Ludivig, Schuller és Dedy had
nagyok vezetésével átkelt a Dunán az ellenség földjére. Ök voltak az elsők
katonáink közül, akik jelentős győzelmet arattak a szerb földön. Ismételve
rohamot intéztek a szerb csapatok ellen, sok szerbet megöltek és megsebe
sítettek s miután feladatukat teljesítették, visszatértek a magyar partra. A
dicső vállalkozásnak részünkről is volt áldozata: egy szakaszvezető meghalt
és három ember megsebesült.
Ugyanezen a napon a Vardiste-Rudó bosnyák határvonalon a szerbeknek
egy betörését visszavertük, miközben a szerbek tetemes veszteséget szen
vedtek.
Augusztus 8-án nagyobb ütközetre került a sor. Mintegy négyezer főnyi
szerb sereg a trebinjei keleti erőd őrségére támadt. A harcban visszavonulásra
kényszerítettük az ellenséget, amelyből kétszázan maradtak a csatatéren, de
számos sebesültet magukkal vittek a megfutamodott szerbek. Ami vesztesé
günk egy tiszt és huszonegy közlegény volt.

Belgrád bombázása.
Előre volt látható, hogy Szerbia legexponáltabb pontján, Belgrádban, amely
várával, a Kalimegdánnal szinte bele
könyököl a Szávába és farkas-szemet
néz a magyar Zimonnyal, — hamarosan
megkezdődik az ellenségeskedés.
Zimony lakossága a július 28-áról
29-ére virradó éjszaka félkeltőkor hatal
mas dördülésre riadt föl. Fűst- és láng
oszlop csapott föl a Száván átvivő vas
úti hídon. Az történt, hogy a szerbek föl
robbantották a hídnak a szerb parthoz
Zimonv és Belgrád,
eső részét.
Csapataink természetesen résen voltak s a provokációra legelőbb is
három monitorunk kezdte meg a tüzelést a hidfő körül lévő szerb pozícióra.
Gyalogságunk bátran a hidra vetette magát és puskatűzzel megakadályozta
a szerbeket abban, hogy a hid többi részét is a levegőbe röpítsék. Ebben a
harcban az ellenség nagy veszteséggel kénytelen volt föladni pozícióját. A
mi részünkről a veszteség jelentéktelen volt. Mivel a Kalimegdán ágyúi is
beleszóllak a harcba, a monitorok a belgrádi várra is lövöldöztek.

Július 29-én kisebb megszakításokkal este nyolc óráig folyt az ágyuharc,
amelyben már nemcsak a monitorok, hanem ütegeink is résztvettek.
Gyalogságunk is folyton tüzelt a Száva túlsó partján födözetben lévő szerb
csapatokra, amelyek végül is kénytelenek voltak elmenekülni onnan.
Este tizedfél órakor kiújult a harc, mert a szerbek új kísérletet tettek
a hid fölrobbantására, de ezútlal is sikertelenül. Monitoraink Zimony és
Pancsova közt állottak föl és oldalról bombázták a Kalimegdáat és azokat
a pontokat, ahonnan a szerb fegyverek tüze fölvillant. Éjjel több ponton
kigyulladt a szerb főváros. Éjfélkor óriás tűzoszlop csapott föl Belgrádban:
gránátjaink fölgyújtottak egy puskaporos tornyot.
Július 30-án hajnalban, miután néhány óráig szünetelt a harc, a szer
bek ismét kísérletet tettek a zimony—belgrádi hid fölrobbanlására, de még
az sem sikerült nekik, hogy az első robbantás alkalmával meghajlott hidpillért ledöntsék. Gyalogságunk tüzelése ezúttal is elűzte az ellenséget a hid
közeléből. Belgrádban megindult újra az ágyúzás s minthogy ezúttal a szerb
vámházból is lőttek csapatainkra, ütegeink ezt rommá lőtték. Ezen a hajnalon
a hidra merészkedett szerbekből katonáink tizenhat embert foglyul ejtettek.
A szerb ágyúzás Zimony városában semmiféle kárt sem okozott,
ellenben a mi részünkről történt bombázás nagy rombolást okozott a várban.

Őrjárat Zimony utcáin.
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Az általánosan elismert nemzetközi jog rendelkezéseit megtartottuk és Bel
grád városának csak azokat az épületeit vettük célba, amelyeket a szerbek poziciónak használtak.
Néhány napig csaknem teljesen szünetelt ezután a bombázás, de augusz
tus 'i-én reggel annál hevesebben kiújult a harc.
A Kőrös nevű monitor 6 óra 30 perckor a vár felé indult és a Hadi
sziget magasságáig jutott. Föladata volt az ellenséget a tüzelés megkezdésére
ösztönözni és ezáltal a szerb tüzérség állásait megállapítani. A hajó a szerb
partot a vár délnyugati részeinél és a városnál lévő kertek közelében 1800
méternyire megközelítette. 9 óra 22 perc volt délelőtt. Ekkor a felső vár
észak-keleti és az alsó vár észak-nyugati sarkáról az ottani szerb ütegek heves
tüzelést kezdtek látszóan 12 centiméteres lövegekkel, melg tüzelést a Belgrád
észak-keleti részében levő gyárkörlet lövegei is támogattak. Az utóbbiak két, a
szerb parton az Uj-Orca nevű fináncházzal szemben elsülyesztett gőzössel
voltak maszkírozva. A monitor azonnal teljes gőzerővel elindult s a tüzelést
viszonozva, kijutott az ellenséges tűzkörletből. A hajót hat gránát találta el,
amelyek azonban részben lesiklottak a páncélról, részben pedig csak jelenték
telen bádogalkatrészeket rongállak meg. Senki sem sebesült meg.

A vasúti híd Zimony és Belgrád között, melyet
a szerbek részben elpusztítottak.
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Közben szárazföldi tüzérségünk is beavatkozott a harcba. Munkáját a
kedvezőtlen világítási viszonyok nagyon megnehezítették. A nap a tüzérek
szemébe sütött, Belgrád vára pedig könnyű ködrétegben feküdt. Ütegeink
ennek ellenére már a délelőtt folyamán elnémították a szerb lövegeket, nem
csak azokat, amelyek a monitort lövöldözték, hanem azokat is, amelyek a
várból, illetőleg Topcsiderszkó- és Balovo-Brdóból avatkoztak az általános
tüzelésije.
Egy halottunk és egy súlyos sebesültünk volt. Úgy látszott, mintha a
Balovo-Brdó megszálló őrsége első találásaink hatása folytán menekülve
hagyta volna el állásait. Délután tüzérségünk a vár lövetését sok szünettel
tovább folytatta, azután lassanként abbahagyta. Délután négy órakor az egész
flottilla a Hunyadi-torony fölött mintegy 500 méterrel harci állásba helyez
kedett, hogy a gyárkörletben lévő ellenséges lövegeket leküzdje és megállapítsa,
hogy a várban lévő ellenség milyen mértékben küzdetett le. A szerb tüzérség
a tüzel nem viszonozta.
A tüzérségi harc augusztus 5-én folytatódott és még a következő napo
kon is időnkint is megismétlődött. Megállapítható volt, hogy ágyúink tönkre
lőtték a belgrádi katonai épületeket s mindazokat a házakat, amelyek fede
zetül szolgáltak a szerbeknek. Bombázásunk folytán a konakot is érte
néhány lövedék.
Hogy Belgrádban az első napok bombázása milyen pánikot és rombo
lást okozott, arra világot vet egy Szerbiából Szófiába érkezett jelentés, amely
így szól:

Antivári látképe.
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«Kedden, július 28-án éjjel megkezdődött a harc az osztrák és magyar
csapatok és a szerb csapatok között, melyek Belgrádban maradtak. Belgrád
ban a rendes katonaságon kívül, amelynek száma nem jelentéktelen, irregu
láris csapatok is vannak, melyeket a Narodna Obrana szerelt föl. A csa
patok a Száva mentén a régi várnál foglaltak állást. A banyicai táborba
tüzérség is vonult föl. A keddről szerdára virradó éjszaka Belgrádnak rette
netes pánikot hozott, mivel a lakosság a szerb hadállások és a Kalimegdán
ellen intézett bombázás után attól tartott, hogy a várost is bombázni fogják.
Ez azonban nem történt meg. Csak Andrijevics bankár házát érte egy ágyú
golyó, mely az épületet elpusztította. Maga a bankár súlyosan megsebesült.
Egyébként az osztrák és magyar ütegek csak katonai objektumokat semmi
sítettek meg. A régi vár szertára tegnap egy újabb bombázás alkalmával a
levegőbe röpült, a topcsideri parkban a kis kaszárnya és a vendéglő leégett.•>•>

Montenegró hadüzenete.
Cetinjében július 25-én délután rendelte el Miklós király a hadsereg
mozgósítását, miután erre Péter szerb király táviratban kérte. A montenegrói
haderő a királyság nyugati határa mentén gyülekezett össze. Erősebb csapa
tokat vontak össze Niksics, Plevlje, Grahovó és Njegus mellett. A Lovcsenhegyen levő erődítéseken lázas munka folyt.
Előre volt látható, hogy Montenegró az orosz és szerb kormány kény
szerítésére meg fogja üzenni a háborút Ausztria-Magyarországnak Ez a had
üzenet augusztus 5-én délután hatodfél órakor történt meg, amidőn a mon-

Osztrák-magyar csapatok a montenegrói határon.

tenegrói kormány közölte Ottó osztrák-magyar követtel, hogy Montenegró
Ausztria-Magyarországgal hadi állapotban levőnek tekinti magát. Ottó követ
erre elhagyta Cetinjét.

Harc a határon, blokád a tengeren.
A montenegrói csapatok az augusztus 5-éről 6-ára virradó éjjel meg
kísérelték, hogy Trebinjc felé előrehaladjanak, de véres fejjel visszaverték
őket. Ez a betörés a nemzetközi jog flagráns megsértése volt, mert Montenegró
követünknek ugyan aug. 5-én délután adta át a hadüzenetet, de megvonta a
lehetőséget attól, hogy a követ erről értesíthesse kormányát.
A montenegróiak augusztus 8-án a Bocche di Cattaróban levő Teodoszakaszra heves tüzelést indítottak, amelyet osztrák-magyar részről viszonoz
tak. A tüzelés délután 3 óra 40 perctől este 6 óráig tartott. A montenegrói
lövedékek teljesen hatástalanok voltak.
Ugyanaznap reggel a montenegrói csapatok támadást kíséreltek meg az
Avtovác melletti Cad ellen, de éber csapataink bravúrosan visszaverték őket.
Ausztria-Magyarország nem maradt tétlen a perfid Montenegróval szem
ben: augusztus 8-án megjelent Segesvár nevű cirkálónk Antivári előtt és
gránáttal elpusztította az ottani radió-állomást.
Két nappal utóbb pedig egy kisebb flottánk érkezett a montenogrói
vizekre és blokád alá vette a partot, s erről Cása Antal, sorhajókapitány, a
flotta parancsnoka deklarációt bocsátott ki.

Határerődök Virbazar mellett Montenegróban.
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A MOZGÓSÍTOTT EURÓPA.
A színpad rendezése a készülő világdráma előadására mesébe illő
gyorsasággal megtörtént. A felszínen még a diplomácia gépezete működött
Berlin, Szentpétervár, Paris és London között a «béke» megmentéséért, való
jában pedig mindegyik állam lázasan készült a háborúra. Ma már nyil
vánvaló, hogy Oroszország, Franciaország és Anglia csak azért buzgólkodtak
a béke biztosításán, hogy eltereljék a figyelmet Oroszországnak már korábban
megkezdett mozgósításáról. Ez a kétszínű játék a machiavellizmusnak oly
példátlan mélységeibe sülyedt, hogy a német császár becsületes, nyilt kérdé
sére a hivatalos Oroszország még pár nappal a már elrendelt mozgósítás
után is becsületszóra hangoztatta békés szándékát. Egyebekben mindarról,
ami így a kulisszák mögött történt, más helyen adunk egységes képet. Itt azt

A mozgósítás Németországban. Hazafias tüntetés Berlinben a királyi palota előtt.
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rajzoljuk meg, hogy mily drámai gyorsasággal, mintegy máról-holnapra
állott fegyverbe Európának nyolc állama. Úgy gondoljuk, sorainkban jobban
benne él azoknak a napoknak szünetlen eseményvárása, lázas lüktetése, ha
naplószerű följegyzések alakjában mondjuk el a történteket.
iúlius 27.
Sándor herceg, aki apja távollétében kormányoz, tegnap elrendelte a
szerb hadsereg mozgósítását. Azt hisszük, hogy a mozgósítással Szerbia egy
hét alatt végez, mert a hadsereg békeállományát már a múlt hónapban jelen
tősen megnövelte a tartalék behívásával. A mozgósítás elrendelésével egyidőben a királyi udvar, a kormány és minden hatóság elhagyta Belgrádot és
megkezdte átköltözését Nisbe. Híre jár, hogy tegnap miniszteri tanácskozás
volt Pétervárott és az erélyesen állást foglalt Szerbia mellett. Spalajkovics szerb
követ kijelenti, hogy az orosz külügyminiszter határozott nyilatkozatával meg
van elégedve. Szentpétervár valamennyi lapja égő dühvel ír a monarchiáról.
Tegnap Bécsben hosszas tanácskozások voltak őfelségénél és ma reggelre
megjelent a részleges mozgósításról szóló rendelet.
Berlinben zajos az élet. Leírhatatlanul lelkes tömegek járják az utcákat,
éltetve Ausztria-Magyarországot és a háborút. A francia és az orosz követség
előtt megismétlődnek az ellenséges tüntetések.

Szerb népfölkelök.

július 28.
Montenegró elrendelte a mozgósítást. Nikila ki
rály kényszerű kötelességet teljesített ezzel, ám nem
szívesen, mert tudja, hogy dinasztiáját Oroszország
elejtette.
Erőltetett kísérletek történnek az európai béke
megóvására. Németország szilárdan amellett van,
hogy a konfliktus tisztán a monarchia és Szerbia
ügye, mely nem tűr beavatkozást. Ám Anglia tovább
is közvetítő formulán gondolkodik, bár — írják az
angol lapok — Szerbiáért az ujját sem hajlandó
megmozdítani. E lapközlemények szerint Greg kül
ügyi államtitkár azzal az eszmével foglalkozik, hogy
kötelezze magát Ausztria és Magyarország, hogy
Sándor, szerb trónörökös.
Szerbiában területi hódítást nem tesz, ezzel szemben
a hatalmak garantálják, hogy a szerb üzelmek megszűnnek.
július 29.
Tegnap megüzentük a háborút Szerbiának és ezt az összes idevonatkozó
adatok ismertetésével közöltük a hatalmakkal.
Az angol alsóházban Grey hosszabb nyilatkozatot tett az európai hely
zetről. Lépéseket telt az iránt, — mon
dotta,— hogy Ausztria és Magyarország
szüntesse meg katonai intézkedéseit és
ezzel egyidőben hívjanak össze kon
ferenciát Londonba. Ám, amíg csupán
a monarchiára és Szerbiára szorítko
zik a konfliktus, — mondotta Grey, —
addig Angliának nincs joga beleavat
kozni, de az már az általános béke
ügye volna, ha Oroszország és Német
ország is megmozdulna. Mert ha bár
melyik nagyhatalom is beleavatkozna,
— végezte beszédét a miniszter, — ez
a legnagyobb katasztrófával végződhet,
ami valaha is sújtotta Európát.
Az angol miniszter beszédével
egyidőben érkezett meg Berlinből a
hír, hogy Németország kivihetetlennek
tartja Grey eszméjét, mert a konfliktust
tisztán a monarchia és Szerbia ügyé
nek tartja.
Budapest, Bécs, Berlin háborús
kedvben ég, Parisban pedig zajos tün
tetések vannak a háború ellen. A Seine
Nikita, montenegrói király.
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kerületi munkásszövetség tagjai esténként zajos tüntetéssel járják be a főbb
vonalakat, átkozzák a háború gondolatát és nem egyszer véres összeütközésük
volt a rendőrséggel.
Egy újsághír: A mai napon élénk táviratváltás volt Vilmos császár és
Miklós cár között.
július 30.
A Dunánál megszólaltak már a magyar ágyúk. A szerb szkupstina teg
nap Nisben összeült. Az elhunyt Hartvig helyébe Trubeckoj Györgyöt küldte
Oroszország Szerbiába követének.
Ma már kétségtelen, hogy Szerbiát Oroszország utasította a démarche
elutasítására. A békecár — háborút akar. A monarchia és Németország
készen várja. Azok a feledhetetlen jelenetek, melyek Budapesten napirenden
vannak, szünetlenül megismétlődnek Berlinben is. Alig van utca, hol a német
mellett a magyar zászló is ne volna látható. Valamennyi német város zászló
díszben, fényes kivilágítással ünnepli a császárt és a szövetséges monarchiát
Ferenc József király Schönbrunnból Bécsbe érkezett.
július 31.
Belgrád bombázása folyik.
Külügyi hivatalunk tegnap azt az értesítést kapta, hogy Oroszország a
konferenciára vonatkozó angol javaslatot elvben elfogadta. Ma már kétségte
len, hogy Oroszország már napok óta mozgósít és diplomáciai cselfogásával
csupán időt akar nyerni. Asquith angol miniszterelnök kijelentette az angol
alsóházban, hogy a kormány tovább is a béke érdekében fáradozik. Paris
ban Poincaré elnöklésével permanenciában van a minisztertanács.
augusztus 1.
Bármi kopott és hitelevesztett is, ennek a napnak a korszakos eseményeire
csak ez az egyetlen kifejezésünk van: a kocka eldőlt. Mint ahogy a száguldó
gyorsvonat az elébe feszített papirlepedőn, úgy törtek át az érclábú ese
mények e napon a diplomácia cselfogásainak napokig szolt és gabalyított
hálózatán. Lehet, hogy Oroszország még tán hetekig áltatta volna a mon
archiát és Németországot, hogy ennyivel előbbre vihesse hadikészülődését,
— ha ravasz szándéka minden farizeus szenteskedésével nem kei-ült volna
napfényre. Ezzel a parasztfogással szemben cselekedni kellett.
Vilmos német császár kormánya tudatta a cári kormánnyal, hogy ha
12 óra alatt nem szünteti meg a hadikészülődéseket és erről határozott nyi
latkozatot nem tesz, Németország is mozgósít. Egyúttal kérdés ment Berlin
ből a francia kormányhoz is, hogy háború esetén milyen magatartást tanúsít.
A nyilvánosság előtt még nincs semmi jele annak, hogy a kérdésre kül
dött-e írásos választ Orosz- és Franciaország. De a minden írásnál beszéde
sebb választ megkaptuk abban a tényben, hogy mára Európának négy hatal
massága, Oroszország, Franciaország, Németország, Ausztria és Magyarország
és kívülük Belgium elrendelte egész hadierejének mozgósítását. A rendelet,
mely hadba szólította az osztrák-magyar monarchia minden fegyverfogható
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férfiát, kifejti, hogy erre az intézkedésre az
Oroszország részéről elrendelt mozgósítás szol
gáltatott okot. Támadó célzata nincs és csak
óvatosságból foganatosíttatott.
Budapest, Bécs és Berlin örömmámor
ban úsznak. Parisban folytatódnak a háború
ellenes tüntetések.
augusztus 2.
A németországi lapok dokumentumokat
közölnek Oroszország hitszegő és csalfa maga
tartásáról, amellyel az utolsó percig tévedés
ben akarta tartani a hármas szövetség hatal
mait. Berlinben és valamennyi német városban
határtalan a lelkesedés. Vilmos császár meg
jelent palotája erkélyén és beszédet mondott
a néphez.
— Megmutatjuk ellenségeinknek, — szólt
Jean Jaures,
a háború nagy ellensége,
a császár, — mit jelent az, megtámadni Né
kit gyilkos golyó fosztott meg
metországot!
életétől.
Az események valósággal egymásra ro
hannak. Parisban meggyilkolták Jean Jaurés-t, a francia egyesült szocialista
párt vezérét, a világ szociáldemokráciájának Bebel halála óta elismert fejét.
Pártja kiáltványt bocsátott ki a béke megmentéséért és indítványozta, hogy
a tervezett nemzetközi szocialista kongresszus is foglaljon állást a háború
ellen. Ezt a békés irányzatot akarta fejétől megfosztani Jaurés gyilkosa.
Lengyelországból forradalmi mozgalmakat jelentenek. — A cár Finn
országban elrendelte a hadiállapotot.
augusztus 3.
A hány mondat, a világtörténelemnek annyi mértföldjelző köve:
Pourtalés gróf német nagykövet Szaszonov orosz külügyminiszternél til
takozott az orosz mozgósítás ellen. Szaszonov kijelentelte, hogy a mozgósítást
nem lehet félbeszakítani.
Pourtalés gróf este fél 8 órakor átnyújtotta Szaszonovnak
Németország
hadüzenetét.
Berlinben Scerbejev orosz nagyköpetnek kézbesítették útlevelét.
A német-orosz határon az éjjel megkezdődött az ellenségeskedés,
íme, egy hét naplója, nincsen párja a memoár-irodalomban.

A MAI HADVISELÉS.
A szerb hadsereg.
Szerbia népe mindig szerette a harcot és a szerb fejedelemség független
ségéért a középkorban folytatott küzdelmek során nem egy ízben kiváló kato
nai tulajdonságokról tett tanúbizonyságot. Épp úgy későbbi időkben, amikor
mint határőrző pandúr s a végvárak hajdúja osztrák zászló alatt harcolt. A
rendes szerb hadsereg azonban mégis igen fiatal, mert csak a nyolcvanas
években teremtette azt meg Milán király. Az ő idejében mondták ki az álta
lános védkötelezettséget, ő emelte fel a hadsereg költségvetését és sem pénzt,
sem fáradságot nem kiméit, hogy Szerbiának a kor igényeinek megfelelő had
sereget adjon.
A szerb hadsereg alapja tehát épp úgy az általános védkötelezettség,
mint a mi hadseregünké vagy más modern állam fegyveres erejéé. Minden

Szerb gyalogság.

ép szerb férfi 18-ik évétől az ötvenedikig fegyveres szolgálatra köteles. Ebből
a 32 évből, ha a gyalogsághoz sorozzák be: másfél évet, ha a lovasság
hoz vagy a tüzérséghez sorozzák, két évet szolgál ténylegesen. Azután nyolc
évig tartozik az úgynevezett első vonalbeli tartalékba, hét évig a második
vonalbeli tartalékba és ugyancsak hét évig a harmadik vonalbeli tartalékba,
végül 46-ik évétől 50-ik évéig a népfölkelés kötelékébe. Az első három vonalbeli
védőkötelesek alkotják a rendes sorhadsereget s ez szolgál a tulajdonképeni
háborúviselés céljaira, míg a népfölkelés csak helyi szolgálatot teljesít az
ország belsejében: rendet tart, hidat, vasútat, raktárakat őriz. Még Milán
király öt katonai kerületre osztotta fel az országot, úgy, hogy minden ily kerü
let egy hadosztályt állítson ki. A balkáni háborúban így is volt, azzal a kü
lönbséggel, hogy minden kerület két hadosztályt állított. Miután pedig egy
hadosztály tizenhat gyalogos zászlóaljból (1100 emberrel) és három század
lovasból (századonként 175 emberrel] és egy tüzérezredből (1278 emberrel),
tehát körülbelül 20-22.000 emberből áll, az egész szerb hadsereg mintegy
200.000 embert, illetve még a népfölkelést is hozzászámítva, 400.000 embert
számlált, hozzávetőleg 484 ágyúval.
A balkáni háború után Szerbia megkapta Macedónia nagyobbik részét
s a novibazári szandzsák északi felét. Miután így területe 34.000 négyzet
kilométerrel nagyobbodott és lakossága 3 millióról 4 és fél millióra szökkent,
természetesen az új területet is felosztották öt katonai kerületre, hogy ezek
mindegyike ismét egy-egy hadosztályt állítson ki. Ez a szerb hadsereg jelen-

Szerb tüzérség.
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tékeny megerősödését jelentette volna, ha az «Újszerbiá»-nak elnevezett terü
leten nem bolgárok laknának, akik ma sem akarnak szerb zászló alatt szol
gálni. A tervezett öt új hadosztályból tehát, — úgy hallatszik, — egyelőre
legfeljebb kettőt tudnak a szerbek felállítani. Ha már most tekintetbe vesszük,
hogy a szerb hadsereg a balkáni háborúban mintegy 60—80.000 embert vesz
tett, kétségtelen, hogy Szerbia egyelőre nem tud nagyobb fegyveres erővel
felvonulni, mint a balkáni hadjárat elején.
Ami ennek a hadseregnek minőségét illeti, tény az, hogy az első harc
vonalba tartozó 10—11 hadosztály szervezete, fegyverzete és felszerelése tel
jesen modern. A gyalogságnak Mauser-féle ötlövetű ismétlőpuskája van. Tüzérsé
güket csak röviddel a balkáni háború kitörése előtt látták el Schneider—Creuzotféle rendszerű francia gyorstüzelő ágyukkal. Általában az volt a vélemény,
hogy a szerb tüzérség nem igen jöhet számításba. Ám a balkáni háború ese
ményei alaposan megcáfolták ezt, s ma a szerb hadseregben annak tüzérsé
gét tartják a legjobbnak. Rendesnek mondják egyébként a gyalogságot is. A
gyalogosnál fődolog, hogy jól masírozzon, érdeklődjék a puskája iránt, azt
nyugodtan kezelje, ne legyenek nagy igényei és kitartóan megállja a helyét.
Mindezek a tulajdonságok pedig megvannak a szerb parasztban. A lovasság
már sokkal gyöngébb, mert a lovat a szerb nem szereti, kevéssé is használja
a polgári életben, aminek oka, hogy nincs szerb lótenyésztés s így olyan
kevés a ló az országban, hogy gyakran az ágyúkat is ökrös fogatok húzzák.

Szerb gépfegyver-osztag tüzelő állásban.
l'allas n y o m d a , Budapest.

A világháború regénye.
Negyven esztendeje éppen, hogy Jókai Mórnak, a legnagyobb magyar
mesemondónak egy csodálatosan szép regénye jelent meg.
A legszebb álmok álmodója ebben a könyvében azt írta meg, mint képzeli
<5 a huszadik század elején a nemzeteknek egymás ellen való titáni küzdel
meit, mint képzeli a nagy világháborút.
E csodásan szép könyv címe: A jövő század regénye. És ha Jókainak
e regényét ma elolvassuk, a meglepetés, szinte a megdöbbenés érzése ejt rabul
bennünket minden egyes lapján.
Hiszen e könyvben a ma dúló rémes világháború jelenetei vannak meg
írva, a nagy álomlátó ime szinte a részletekig előre megírta a mai világháború
egyes fázisait, a magyar katonák dicső, halhatatlan küzdelmét, a galíciai
harctér glóriás epizódjait, nagy német szövetségesünk legendás hűségéi.
Egy jövőbe látó költő hatalmas írói készségével, érdekfeszítő művésze
tével van megírva e könyvben szinte minden, ami ma lejátszódik a harc
mezején. Czenstochowa elfoglalása úgy van leírva Jókainál, mintha isten
nagy Írónknak előre megmutatta volna napilapjaink mai hivatalos jelentéseit
Tatrangi Dávid nemes alakjában összesűrítette a költő minden lelkesedésünket
s a mai események mutatják, hogy Jókai repülő-gépjei és aviatikusai nem a
mesék országába tartoznak.
E remek regény kiadói, midőn hetenként megjelenő kiadványukban:
A világháború képes krónikája-ban. nemzetünket objektív leírásokkal, átte
kinthető összefoglalásokkal tájékoztatják a harctér eseményeiről, úgy vélik:
nem gondolhattak volna ki kedvesebb, hasznosabb és dicséretre méltóbb
dolgot azon elhatározásuknál, hogy Jókainak A jövő század regénye c. könyvét
A világháború képes krónikája minden vásárlójának ingyen kezébe adják,
ívenként való heti folytatásokban, hogy aztán mindenki összegyűjthesse könyv
alakban a magyar szellemnek ez igazán prófétai dicsőségét.
íme, olvassátok, lássátok, így írta meg ezt a mai háborút negyven
esztendővel ezelőtt a magyar szellemi éleinek legnagyobb titánja. Vegyétek,
olvassátok, merítselek belőle erőt és okulást s a hazafias hév, mely elömlik
lapjain, az élei-hűség meggyőző ereje, mely kisugárzik soraiból s melyeket
napról-napra igazolnak mai harctéri jelentéseink: mindez csak táplálja lobogó
lelkesedésünket, soha meg nem szűnő reményeinket!
Valóban könyv még soha sem vált annyira aktuálissá, mint Jókai e regénye,
melyben a nagy író geniusának újjászületését is jelenti.

Részlet a Longwy melletti aag. 22-i csatából Barber G. rajza után.
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