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Jókai és a háború 
Nemzetünk nagy mesemondója, a halhatatlan Jókai, egész ragyogó írói

pályáján sokat foglalkozott ama Utáni küzdelmekkel, melyek a magyar nemzet 
történetében oly gyakoriak s melyek ismertté, tiszteltté tették a magyar népet 
széles e világon. Valóban nincs történelmünknek és az európai történelemnek 
olyan jelentős báborús eseménye, melyet Jókai valamelyik csodásan szép mun
kájában le nem írt volna. Néba c háborús események csak a gyönyörű regények 
hátterében bontakoznak ki, de így is pompásan, találóan, érdekesen vannak 
mindig megírva. Maga Jókai átélte s részben irányította is legnagyobbszerű 
harcaink egyikét, a negyvennyolcas szabadságharcot, átélte mint távol meg
figyelő az 1870/71. német-francia háborút s amit a múlt ködében személyesen 
nem láthatott, azt megismerte tudós könyvekből, egykorú leírásokból, báborús 
krónikákból. Jókainak legszebb könyvei azok, melyek valamilyen hábo
rúval kapcsolatosak, melyeket, mint ő maga mondja, veres tintával írt. S most, 
hogy egy világháború szenzációi uralkodnak lelkűnkön, fokozottabb érdeklődést 
keltenek Jókai halhatatlan művei, melyek az Olcsó Jókai immáron oly nép
szerű sorozatában mindenki számára könnyen hozzáférhetők. 

Az Olcsó Jókai egy-egy száma 40 fillérért mindenütt kapható 
Eddigelé megjelenlek 

1. sz. Az egyhuszasos leány — 
A nagyapó várkastélya 

2. sz. A dagői torony — 
Bosszú a túlvilágon 

3-4. sz. A sárga rózsa 
5. sz. Az ezerkettedik éjszaka 

6-8. sz. Páter Péter 
9. sz. Ne hagyd magad 

10. sz. A fekete sereg 
11-12. sz. A cigánybáró 

13. sz. Párbaj Istennel 
14. sz. Vén emberek nyara 

15-16. sz. Az apja fia 
17-20. sz. Bálványos vár 

21. sz. Még sem lesz belőle 
tekintetes asszony 

22. sz. A csigák regénye 
23. sz. A fránya hadnagy 

24-25. sz. Rendkívüli nők 
26-30. sz. Egy játékos, a ki nyer 
31-43. sz. A lőcsei fehér asszony 
44-46. sz. Az északi pólusig 

47. sz. A jedikuiai rab 
48. sz. Az utolsó mór királyok 
49. sz. Kassári Dániel 
50. sz. Száz leány egy rakáson 
51. sz. Anekdotakőnyv. Első 

sorozat 
52. sz. Kalandos históriák 
53. sz. A jó öreg asszonyság 

és más elbesz. 
54-55. sz. Három királyok csillaga 
56-60. sz. Egetvívó asszonyszív 

61. sz. Anekdotakönyv. Má
sodik sorozat 

62. sz. Életképek 

63. sz. 
64-66. sz. 
67-70. sz. 

71. sz. 

72. sz. 
73-77. sz. 
78-79. sz. 

80. sz. 
81-90. sz. 

91. sz. 
92. sz. 

93-98. sz. 

99. sz. 
100. sz. 

101. sz. 

102. sz. 
103. sz. 

104-106. sz. 
107-110. sz. 

111. sz. 

112. sz. 
113. sz. 

114-115. sz. 
116-120. sz. 

121. sz. 

122. sz. 

Házasság éhségből 
A fekete vér 
A Daniokosok 
Anekdotakönyv. Har
madik sorozat 
Amerikai történetek 
Nincsen ördög 
Csalavér 
Tarka élet 
Enyim, tied, övé 
A háromszínű kandúr 
A szamárrend törte
nete — Eleven regény 
Egy hírhedett 
kalandor 
Babszemek 
A Balaton vőlegé
nyei és más elbesz. 
A magyar színészet 
hőskora 
A magyar Faust 
A véres kenyér 
A barátfalvi lévita 
Minden poklokon 
kérésziül 
Egy magyar költő 
életéből 
Egy világlátott fiú 
A rosszul osztozott 
testvérek 
Magnéta 
De kár megvénülni 
Anekdotakőnyv. Ne
gyedik sorozat 
Fantasztikus tör
ténetek 

123-124. 
125-130. 

131. 
132. 

133-140. 
141. 
142. 

143-144. 
145-150. 

151. 

152. 
153. 
154. 

155-160. 
161-168. 

169. 
170. 
171. 
172. 

173-176. 
177-178. 
179-180. 

181. 
182. 

183-185. 
186-190. 
191-200. 

201. 

202. 

203-207. 
208-210. 

sz. A Kráó 
sz. Szép Mikhál 
sz. Vőlegényverseny 
sz. Almodád 
sz. Szabadság a hó alatt 
sz. Az asztalos családja 
sz. Bokáczius kalandjai 
sz, Lenézi fráter 
sz. Rákóczi fia 
sz. 1848. Nagy idők 

emlékei 
sz. Tarka világ 
sz. Mindenféle különcök 
sz. A magyar király háza 

tája 
sz. A három márványfej 
sz. Ráb Ráby 
sz. A rútak rútja 
sz. Ne nyúlj hozzám 
sz. Esetek Petőfi életéből 
sz. Bürgözdi bácsi 
sz. A két Trenk 
sz. Trenk Frigyes 
sz. A szegénység útja 
sz. Március tizenötödike 
sz. A Magláy-család 
sz. Tégy jót 
sz. A tengerszemű hölgy 
sz. A lélekidomár 
sz. Egy nagy élet apró 

emlékei I. 
sz. A nemzeti színház 

múltjából 
sz. A gazdag szegények 
sz. Asszonyt kisér — 

Istent kisért 
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VILÁGHÁBORÚ. 
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HARCTÉRI KÉPEK 

Egy német gránát csodálatos hatása. 
A gránát becsapott Tirle-Mont francia község templomába s a templom belsejét telje

sen szétrombolta, a Madonna szobrát azonban épen és sértetlenül hagyta. 

A világháború képes krónikája. /Ay - ^ ® \ 129 — / 0 



Orosz tüzértisztek a táborban. (Sajtóiroda, Leipzig.j 

Egy szoba Tilsitben, ahol orosz tisztek «laktak». 
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(Sajtóiroda,^Leipzig.) 



Honvédeink bekísérnek egy kémet. 

A csapataink állal felrobbantott sianki-i híd. 
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Az orosz Njemen-hadseregből foglyul ejtett katonákat elszállítják. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Német sebesültek fegyverek hijján seprőnyéllel gyakorolnak, hogy tagjaik rugékonyságát 
felfrissítsék. (Sajtóiroda, Leipzig.) J 8 
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A Friedrich orosz gárdaezred elfogott tisztjei Kraszniknál. (Kilopliot, Wien XIX.V 

AFriedrich orosz gárdaezred fogságba jutott legénysége Kraszniknál. (Kilopliot, Wien XIX.) 
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Egyik honvéd^népfölkelő-gyalogezred élelmezési osztagjának indulása a harctérre. 

Lovak megfestése a háborúban. (Kilophot, Wien XIX.) 
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NÉMET GYŐZELMEK OROSZ FÖLDÖN. 
A siker a német fegyverek mellé szegődött mindjárt az oroszokkal való 

háború első heteiben. 
Augusztus 8-án este Schmallingken mellett, Tilsittől három mérföldnyire 

keleti irányban két század orosz gyalogság és egy gépfegyverosztag meg
támadott három század landwehrkatonaságot. A németek arra kényszerítették 
az oroszokat, hogy Jurborg felé visszavonuljanak. Ugyanaznap a biallai határ
védelmi osztály a kelet-poroszországi határon, Johannisburgtől keletre vissza
verte egy orosz lovasdandár támadását, miközben nyolc ágyút és több lőszer
kocsit zsákmányolt. Nem mersze innen még egy diadalt arattak a németek. 
Insterburg közelében egy német ulánus-svadron elfogott két szotnya kozákot. 

A német csapatoknak Orosz-Lengyelországban való előnyomulása sem 
szünetelt. Jelentékeny haderő Czenstochauból előrenyomult Petrikau felé és 
Ralisból Lodz felé. E közben Graszynnál véres ütközet fejlődött ki, amely-. 

Johannisburg főtere a városházával. 
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ben mindkét oldalon érzékeny veszteségek érték a csapatokat. Végül is a néme
tek maradtak a győztesek a graszyni csatatéren. 

Az Eydtkuhnen mellett elhelyezett három határvédelmi század az elő
siető tábori tüzérség támogatásával a Romeikenen át Schleuben felé előretörő 
harmadik orosz lovashadosztályt visszaverte a határon túl. 

A német csapatok augusztus 10-én megszállották Szosznovicét, miután 
a visszavonuló oroszok előbb fölrobbantották Kaltowitz és Szosznovice közt 
a vasúti hidat, továbbá fölgyújtották az állomási épületet és a vámházat. 

A német sikerek eddigi sorozatáról beszél Jagow külügyi államtitkárnak 
Németország külföldi képviseleteihez küldött következő, augusztus 12-én kelt 
távirata: 

Azok a hírek, amelyeket ellenséges országokból német kudarcokról terjesz
tenek, egytől-egyig hazugok. A ml csapataink az orosz határon mindenütt vissza
vetették az orosz csapatokat, megsemmisítettek Soldau mellett egy orosz lovas dandárt 
és szélvertek egy orosz hadosztályt Insterburg mellett. Keleti Poroszországban az 
ellenségnek nyoma sincsen. A mi veszteségünk teljességgel jelenléktektelen. 

Czenstochau, Kalis, Viehm, Kibarty és más orosz városok a mi kezünkben vannak. 
Lengyelország lakossága leírhatatlan lelkesedéssel fogadta csapatainkat. Orosz Lengyel
országból teljesen kitakarodtak az oroszok és az országban forradalom ütött ki 
Oroszország ellen. 

Az a forradalmi mozgalom, amelyről a távirat szól, Szosznouicében volt 
talán a leghevesebb. Ebben a városban negyvenezer bányamunkásnak kellett 
volna bevonulnia, de nem engedelmeskedtek a mozgósítási rendeletnek. 
Amikor azután a kozákok erőszakkal akarták elhajtani a munkásokat, véres 
harc támadt köztük, amely a munkások győzelmével végződött. Az orosz 

Insterburg látképe. 
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katonák erre visszavonultak és fölrobbantották a nagy villamos telepet. 
Varsóban is kitört a forradalom. Ott a munkások a nagy lövőszer- és élelmi
szerraktárakat a levegőbe röpítették. 

A németek által meghódított orosz városokban a lengyel lakosság lel
kesen alávetette magát az új uralomnak, ami arra bírta az orosz kormányt, 
hogy a nemzetközi jogba ütköző magatartásra bujtogassa a nem lengyel 
lakosság egy részét. Augusztus 13-án éjszaka ugyanis Kalisban lesből lövöl
döztek a német csapatokra és két katonát megöltek, harmincat pedig meg
sebesítettek. A vizsgálat megállapította, hogy a lövöldöző polgárok összeköt
tetésben voltak az orosz kormánnyal. 

Augusztus 15-én két orosz lovassági divízió gyalogságtól követve, föl
gyújtotta Marggrabova határvárost, azután visszavonult a határon. Az oroszok 
több hadtestet vonultattak föl Kelet-Poroszország északi határai felé. 

Nagy csata volt augusztus 17-én Stallupönen kelet-poroszországi határ
város mellett, amelyben a német első hadtest csapatai példátlan vitézséggel 
harcoltak és fényes győzelmet arattak. Több mint háromezer foglyot és hat 
gépfegyvert zsákmányoltak. 

A németek Soklati mellett/megsemmisítenek egy Qrqs?. lovasctandárt. 
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Rennenkampf tábornok. 

Aznap még egy győzelmet arattak a né
metek: megszálltak Mlava orosz várost. 

A Rennenkampf tábornok vezetése alatt 
működő orosz hadsereg mindenáron ki akarta 
erőszakolni, hogy behatoljon Kelet-Porosz
országba. Mivel óriás túlsúlyban voltak, a né
met határvédő csapatoknak elkeseredett küz
delmet kellett folytatni s egy hétig győzel
mesen visszaverték e támadásokat. 

Augusztus 17-én Soldau mellett volt üt
közet. Gránátzápor hullott a porosz városra, 
de a gránátok nagy része nem robbant föl. 
18-án is folyt az ágyúharc, de az oroszok 
azután kénytelenek voltak visszavonulni. 

Hatalmas orosz haderő nyomult be augusz
tus 20-án Kelet-Poroszországba a gumbinnen-
angerburgi vonalon. Az első német hadtest 

szembeszállt a Gumbinnen felől előnyomuló ellenséggel, amelyet visszavert 
Ebben az ütközetben a németek 8000 orosz katonát elfogtak és nyolc ágyút zsák
mányoltak. Egy német lovas hadosztály, amelyről hosszabb időn át nem 

A németek által zsákmányolt orosz gépfegyverek. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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érkezett hír, visszatért ötszáz orosszal, 
a kiket két ellenséges lovashadosz
tállyal vívott hnrcában fogott el. 

Orosz invázió Kelet-
Poroszországban. 

Az oroszok, akik újabb erősítésekei 
kaptak, Pregeltől északra és a Mazuri-
tavaktól délre vonultak s most már nem 
lehetett megállítani őket a határon. 

Az orosz invázióról Stein tábor
nok, német főhadiszállásmester augusztus 
2í-én a következő jelentést adta ki : 

A keleti hadszintéren az ellenség 
benyomult a német területre. Nagyobb 
orosz haderők törtek előre Angerapp és a 
Stallupönen-Insterburg vasúti vonal északi 
részén. Az első hadtest Wirballen mel
lett diadalmas harcában feltartóztatta az Nikolajevics Miklós nagyherceg, 
ellenséget. A harcot az utána hátrább álló a z orosz hadsereg főparancsnoka, 
csapatok vették át, amelyek megtámadták 
a Gumbinnen és az attól délre fekvő területek felé nyomuló ellenséget. Az első 
hadtest győzelmesen vetette vissza a vele szemben álló oroszokat, nyolcezer ellen
séges harcost elfogott és több üteget zsákmányolt. A hozzátartozó lovashadosztály 
két orosz lovashadosztályt vert vissza és 500 foglyot hozott magával. A távolabbi 
déli területeken küzdő csapatok egy része erős erődítményekre bukkant, amelyeket 
előkészületek nélkül nem foglalhatott el, másik része győzelmesen haladt előre. 
Ekkor érkezett meg a hír, hogy a Narev folyó felől további ellenséges haderők 
nyomulnak előre a Mazuri-lavaktól délnyugatra eső vidékek felé. A főparancsnokság 
úgy vélte, hogy meg kell tennie intézkedéseit és visszavonta csapatait. Ezek a műve
letek minden nehézség nélkül folytak le. Az ellenség nem követte a csapatokat. A 
keleti hadiszintéren tett intézkedéseket kellett mindenekelőtt végrehajtanunk és pedig 
oly irányban, hogy újabb döntésre kerülhessen a sor. Ez az újabb döntés küszöbön 
áll. Az ellenség azt a hírt terjeszti, hogy négy német hadtestet megvert. E hír valótlan. 
Semmiféle német hadtestet nem vertek meg. Csapataink a győzelem és a felsőbbség 
tudatát viszik magukkal. Az ellenség eddig csak lovassággal juthatott el Angerappig. 
Hír szerint a vasúti vonal mentén elért Insterburgig. Azok a sajnálatra méltó provin
ciák, amelyek kénytelenek elviselni az ellenséges betörést, az egész haza érdekében 
meghozzák áldozatukat. Az elkövetkezendő döntés után a haza hálásan fog erre 
visszaemlékezni. 
Vilmos császárt Kelet-Poroszország balsorsa mélyen meghatotta, de azért 

nem rendítette meg bizodalmát a német fegyverek végleges győzelmében. 
A nagy főhadiszállásról, ahol időzött, augusztus 27-én a következő táviratot 
intézte az államminisztériumhoz : 

Hű tartományomnak, Kelet-Poroszországnak ellenséges csapatok benyomulása 
által okozott csapása fájdalmas részvéttel tölt el. Sokkal jobban ismerem az én 
keleti puroszaimnak még súlyosabb időkben megnyilvánult rendíthetetlen bátorságát, 
hogy ne tudnám, hogy ők mindig készek a haza oltárán életüket és vérüket fel-
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áldozni s a háború borzalmait állhatatosan elszenvedni. Bizalmam a mi hősies had
seregünknek ellenállhatatlan erejében és rendíthetetlen hitem az élő Isten segítsé
gében, aki a német népet igazságos ügyében és végső szükségében eddig oly 
csodásan támogatta, sohasem fogják megengedni, hogy megrendüljön az a hitem, 
hogy a haza mihamarább megszabadul az ellenségtől. De azt kívánom, hogy minden, 
amit a kelet-poroszországi pillanatnyi szerencsétlenség enyhítésére, úgy a házaiból 
elűzött, mint a munkájában megzavart lakosság érdekében meg lehet tenni, mintegy 
a hazának irántok való hálájának kifejezése, mihamarább meglétessék. Megbízom a 
kormányt, hogy a hatóságokkal egyetemben a vidéki és városi szövetségeknek és 
segítőegyesületeknek segítségével minden intézkedést megtegyenek és a tett intéz
kedésekről jelentést terjesszenek elő. 
A császár előlegezett bizalmát a hadsereg ki is érdemelte, mert az orosz 

uralom Poroszországban csak nagyon rövid ideig tartott. 

Vandalizmus Péterváron. 
Az első pár napon lefolyt csatározások, amelyek folyamán a német 

határvédő csapatok minden vonalon visszavetették a betörni készülő oroszo
kat s az a siker, amely az Orosz-Lengyelországban előnyomuló német had
sereg nyomán járt,bestiális tettre ragadtatta Pétervár csőcselékét: lerombolta 
a német nagykövetség gyönyörű áj palotáját és meggyilkolta az olt őrizetül 
hagyott német követségi hivatalnokot. 

Augusztus 5-én délelőtt már nagy mozgolódást lehetett észrevenni a 
pétervári utcákon. Óriás tömeg gyülekezett össze az Izsák-téren, ahol I. Miklós 

Oroszok által szétrombolt hid Kelet-Poroszországban. 
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cár szobra áll. A tömeg térdre borult az emlékmű előtt, majd ököllel fenye
gette meg a német nagykövetség szemben lévő palotáját. 

Este újra hatalmas tömeg verődött össze a nagykövetség palotája előtt 
és be akarta törni a főbejárat bronzkapuját, ami azonban nem sikerült. Végre 
azonban egy mellékajtót benyomtak és vagy ezren betódultak a palotába. 
Ami csak elmozdítható volt, mind kidobták az utcára, ahol a dühöngök 
máglyát raktak és mindent elégettek. 

Két hivatalnok, aki a palota és a levéltár őrizetére maradt vissza, csak 
úgy tudta életét megmenteni, hogy az ágy alá bújt. A harmadik hivatalnok 
a tetőn át menekült az olasz követségre. Egy Kattner nevű ősz tisztviselő 
ugyancsak az olasz követségre akart menekülni, de észrevették és számos 
késszúrással megölték. A holttestet azután később gondosan becsomagolták 
papirosba és mikor másnap megtalálták az utcán, azt írták az orosz újságok, 
hogy már napokkal előbb gyilkolta meg valaki. 

Midőn a tömeg a palota földulásával végzett, egy férfi lépett a romok 
tetejére orosz zászlóval és beszédet intézett a néphez. Majd letépték a német 
sast s fölgyújtották a palota tetőzetét. Végre gyalázkodások közben a tűzbe 
vetették Vilmos császár képét. 

A horda teljes három óráig tombolt a palota előtt. Már régen elham
vadt a tető egyik része, midőn harminc lovasrendőr érkezett a térre. Ekkor 
sem léptek közbe, hanem a legnagyobb nyugalommal elhelyezkedtek a palo
tával szemben egy szálló előtt és egy ujjal sem nyúltak senkihez. Végül is a 
tűzoltóság eloltotta a tüzet. 

Az orosz kormány nem is igen szépítgette a vandalizmust, hanem az 
orosz hivatalos lapban azzal mentegette a népet, hogy fölháborodása jogos 
volt, mert Németországban inzultálták Konstantin nagyherceget, az anyacárné 
vonatát pedig föltartóztatták. Természetesen ez az ürügy is hazugságon alapult. 



HARCOK ELZASZ-LOTARINGIABAN. 

Ugyanazon a napon, amikor Lüttich megdönthetetlennek hitt erősségei 
egymásután valósággal porrá váltak s amikor félni kellett, hogy Belgiumot 
és Franciaországot egyaránt kétségbeejti a német hadak váratlanul gyors és 
rendkívüli nagy sikere — a francia hadvezetőség nevezetes lépésre szánta el 
magát. Az elzászi és lotaringiai határon sorakoztatott rengeteg számú katoná
jának egy jelentős részét kimozdítva védelmi állásából, beküldötte Elzászba 
azzal a paranccsal, hogy néhány határmenti községet és várost elfoglalva, 
a két német tartomány francia lakosságát lázadásra bírja. 

A francia hadvezetőség, amint a francia kormány és az egész francia 
nép egyaránt abban a ballntben élt, hogy Elzász és Lotaringia francia szár
mazású népének elég lesz néhány vörösnadrágos köztársasági katonát látnia 
és menten kitör a forradalom s megkezdődik a legvéresebb polgárháború. 

Ez a helytelen föltevés volt az alapja annak a meggondolatlan offenzívá
nak, amely a francia katonák százezreinek súlyos megveretésével végződött. 

A franciáknak azonban 
szükségük volt erre a hiába
való véres áldozatra. Kellett 
ez nekik először azért, hogy a 
francia népnek és szövetsé
geseiknek megmutathassák: a 
köztársaság hadereje nemcsak 
védekezni fog, hanem támadni 
is, és ragaszkodni fog a het-
venediki háború hírhedett jel
szavához : á Berlin! 

Az elzászi betörésnek 
másik cka az volt, hogy a 
francia hadvezetőség nem volt 
kellőképpen tájékozva az El
zászban és Lotaringiában álló 
német seregek erősségéről. Azt 
hitték, hogy ott sokkal kisebb 
haderő várja a támadást, mint 

Joffre tábornok. a mennyit a német vezérkar 
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bölcsesége csakugyan odahelyezett. S noha Joffre és Pau tábornok semmiképp 
sem számíthatott pillanatnyi sikernél egyébre, a helytelen számítás még ettől 
a kétes dicsőségtől is megfosztotta a francia hadakat. 

Az altkirchi „győzelem". 
Azon a napon, a melyen Berlint és egész Németországot elárasztotta 

a Lüttich elestén való mámoros öröm forrósága — augusztus 8-án Paris 
lakóinak a feje fölött is megkongatták a diadalt jelentő harangot. Délután 
négy órakor megjelent a hadvezetőség hivatalos jelentése, az első, amely francia 
seregek akciójáról szólott s amelyet ennélfogva is szószerint közlünk. íme: 

— A francia csapatok átlépték az elzászi határt és Altkirchnél heves csatát 
állottak. Altkirchel elfoglalták és a visszavonuló német csapatokat Mülhausen irányá
ban üldözik. A francia haderő rendkívüli ragyogó sikert aratott. Elzász lakói boldogan 
látták a francia katonaság érkezését és kirángatták a határt jelző oszlopokat... 

Ily gőgösen, diadalittassan hangzott az első francia hadijelentés. Feledjük 
el egy pillanatra Stein tábornok nevét és ne emlékezzünk arra, hogy mi is 
történt igazán a német-francia határon. Elfogadva a francia jelentést a teljes, 
becsületes igazságnak: mi volt a hadi értéke és jelentősége ennek a győze-

Poincaré, a francia köztársaság elnöke (középen), Joffre, a francia hadsereg főparancsnoka 
(balról) és Millerand, a francia hadügyminiszter (jobbról) a főhadiszálláson. 
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lemnek? Megvan a felelet erre a kérdésre, mihelyt megállapítjuk: miféle 
erősség Altkirch és hol van. 

Tehát: Altkirch egyáltalában nem erősség, még csak nem is város, 
hanem jelentéktelen falu, mindössze 3300 lakossal. Ott fekszik Elzásznak 
legdélnyugatibb csücskében, tizenkét kilométernyire a francia határhoz és 
hijján van a legparányibb védőműnek is. A németek egy percig sem gon
doltak arra, hogy ezt a községet védelmezzék, már csak azért sem, mert 
éppen az volt a haditervük, hogy bizonyos határig beengedik a francia 
seregeket és apró csatározások helyett nagy és döntő ütközetre kényszerítik. 
Amikor tehát a francia seregek Altkirch közelébe értek, a jelentéktelen német 
határvédő csapatok ütközet nélkül, parancsszóra visszavonultak. 

Mindezt így adta elő a Berlini Wolff-ügynökség hivatalos közlése: 
— Teljes tudatában annak, hogy a francia haditudósítás mi módon működik, 

egy csöppet sem csodálkozunk azon, ha Parisból elárasztják a világot durva hazug
ságokkal, amelyek a francia fegyverek fényes győzelmeiről számolnak be. 

A teljesen nyílt Altkirch községben lévő német határörcsapatok határozott utasí
tást kaptak, hogy túlerővel szemben ne bocsátkozzanak harcba, amíg erősebb segítő
csapatok nem érkeznek. Ebből a tényből a francia haditudósítás azt közli, hogy 
nagyszerű támadást intéztek egy német erősség ellen és hogy a németek valósággal 
fejvesztetten menekültek. 

A franciák ugy indultak neki az elzászi hódító útnak, mintha az egykori 
francia tartományból már soha többé eltávozni sem szándékoznának. Vittek 
magukkal mindent, amire mint dicsőséges hódítóknak csak szükségük lehet. 
Egyebek között vittek magukkal rengeteg manifesztumot is, amelyet Belfort-
ban nyomtattak. A manifesztumot repülőgépekről dobálták le ezerszámra 
a határmenti községekbe és városokba. Szólott pedig az ékes szózat ilyetén
képpen : 

Elzász gyermekei! Negyvennégy évi súlyos várakozás után ismét francia kato
nák lépnek nemes hazátok földjére. Ők a nagy reváns művének előmunkásai. Büszke
séggel és meghatottsággal tölti el őket az a tudat, hogy e művet végrehajtják. Életüket 
áldozzák föl érte. A francia nemzet áll mögöttük és zászlójukon e varázsos szavak 
vannak : Jog és szabadság l Éljen Elzász ! Éljen Franciaország ! 

Joffre, francia generalisszimusz. 

Ez a bizakodó, romantikus hang a német-francia hadjáratnak ezekben 
a kezdő óráiban még teljes mértékben uralkodott. Ugyanaz a Joffre, aki ezt 
a zengő szózatot intézte az elzásziakhoz, s akit honfitársai a nagy hallgatag 
névvel ünnepelnek, Lüttich eleste után vigasztaló levelet intézett Alberthez, 
a belgák könnyelmű és balsorsú királyához. A levelet nem adták át egészében 
a nyilvánosságnak, csupán kivonatot közöltek belőle az újságok. 

E szerint Joffre megköszönte a belga királynak, hogy szerencsét kívánt 
a francia hadseregnek első kivívott nagy sikeréhez. Egyúttal pedig biztosította 
a királyt, hogy a francia és belga katonák igazi fegyverbarátok módjára fog
nak viselkedni és együttesen ki fogják vívni a győzelmet. .. 

A fellengó's kijelentések után szinte kényelmetlen leírni a hasonlíthatat
lanul prózaibb hangú, de hasonlíthatatlanul súlyosabb német hivatalos nyilat-
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kozatokat. Deimling tábornok, Elzász hely
tartója proklamációt intézett — augusztus 
9-én — az elzászi lakossághoz. Köszönetet 
mondott az elzásziak bevall áldozatkészségeért 
és örömmel üdvözölte őket abból az alkalom
ból, hogy ismert, ősi családok fiai ezerszámra 
jelentkeztek önkéntesen hadiszolgálatra. 

. . . És amikor a német katonák százezrei 
már ott állottak kijelölt helyeiken és mint a 
kikerülhetetlen végzet, várakoztak a vesztükbe 
rohanó köztársasági csapatokra: mint sikon
gató diadalhír repült szét az egész világba 
a francia hadvezetőségnek a jelentése, hogy 
a francia csapatok elindulták Mülhausen felé. Deimliatí tábornok. 

Mülhausen? Ez már komoly prédának 
Ígérkezett. Százezer lakóju város, egyik legiparkodóbb. leggazdagabb fészke 
Elzásznak: itt már érdemesebbnek ígérkezett a toborozás. Mülhausen 16 kilo
méterre van Altkirchtől. Odáig az út kényelmesnek és gyorsnak Ígérkezett. 
A Belfort környékén elindult mintegy százezer főnyi francia sereg vérmes, 
ragyogó ábrándokkal marsolt Mülhausen irányában. 

A franciák felvonulása. 

Altkirch megszállásával egyidőben az elzászi és lotaringiai határ men
tén több száz kilométeres vonalban számos más helyen is betörtek a francia 
csapatok, anélkül, hogy bárhol is érdemleges ellentállásra akadtak volna. 
A Vogéz-hegylánc szorosai és4 átjárói, amelyek már a természet jóvoltából 
is oly könnyen védhetők, mintha .varázslat alá jutottak volna: puskalövés 
és kardcsapás nélkül jutottak a francia seregek birtokába s a könnyen lel
kesedő köztársasági katonák szívét majd szétvetette az öröm és boldogság, 
amikor vágyaik birodalmába, Elzász és Lotaringia földjére léphettek. 

Miképp történhetett ez'? A német határcsapatok Altkirchnél alig vál
tottak néhány ágyú- és puskalövést a franciákkal s máris visszahúzódtak 
Mülhausenbe. Am igen jelentős francia csapatok nyomon követték a német 
előőrsöket, utol is érték a nagy és szépséges Mülhausennél, ahol több ezred 
német katonaság tartózkodott. De itt megint, mintha csoda esett volna. 
A németek kivonultak Mülhausenből is és északnak, Neu-Breisach felé húzód
tak, mintegy húsz kilométernyire Elzásznak legnagyobb ipari középpontjától, 
a dúsgazdag Mülhausentől. 

Nyilván a franciák bámullak leginkább ezen a könnyű hódításon, amely
hez — a németekkel szemközt — nem igen lehettek hozzászokva. Mindazáltal 
így történt és ennek okának kellett lennie. Volt is, természetesen. 

Általánosan ismert dolog, hogy Franciaország egész modern védelmi 
rendszere és főként erősségeinek sztratégiai elhelyezése egyesegyedül a néme-
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tekkel való harcra készült. Ehhez képest a francia-német határvonal egész 
hosszában valóságos erődítés-láncolat húzódik a közlársaság földjén s azon
felül ezen a területen koncentrálódik a francia haderőnek igen jelentős része 
is, amelyet természetszerűen háború esetén itt is kell foglalkoztatni. 

Ez annyira természetes, hogy a franciák nem is csináltak titkot Elzász 
és Lotaringia határán szándékolt felvonulásukból. Nemcsak katonai szakértők, 
de laikusok is tisztában voltak a francia haderőnek azzal a felosztásával és 
csoportosításával, amely itt következik s amelyet már a háború előtt ebben 
a formájában francia és német földön egyaránt ismertek. E beosztás szerint 
a francia haderő 21 hadtestéből négy különálló sereget formáltak, még pedig 
a következőképpen: 

Az első hadsereg, amelyet az ardennes i seregnek mondanak, öt had
testből áll, még pedig a lille-i első, amiens-i második, rouen-i harmadik, le 
mans-i negyedik hadtestből, amelyhez ötödiknek az afrikai csapatokból alko
tott algir-i tizenkilencedik hadtest csatlakozik. Ezt a sereget a belga-francia
német határnál vonták össze. 

A második hadsereg, amelyet a lotaringiai seregnek mondanak, hat 
hadtestből áll, még pedig a limoges-i tizenkettedik, clermond-ferrand-i tizen
harmadik, montpellier-i tizenhatodik, toulouse-i tizenhetedik, bordeaux-i tizen-

Német tengerészkatonák egy sebesültet kihoznak a tűzvonalból. 
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nyolcadik és nancy-i huszadik hadtestből áll, működésének helye a Toul-
Epinal megeró'sített vonal. 

A harmadik hadsereg, amelyet a meuse-i seregnek hívnak, szintén hat 
hadtestből áll, nevezetesen a chdlons-sur-marne-i hatodik, bourges-i nyolcadik, 
tours-i kilencedik, rennes-i tizedik, nantes-i tizenegyedik hadtestből, amelyhez 
hatodiknak egy arabokból és szerecsenekből álló gyarmati sereg csatlakozik, 
amelyet az epinal-i huszonegyedik hadtestnek hívnak. Ennek a seregnek a 
működési köre a Meuse folyó vidékét öleli föl Verdiin és Tóul között. 

A negyedik hadsereg, amelyet elzászi seregnek kereszteltek el, csupán 
a maradék négy hadtestet egyesíti magában, és pedig az orleans-i ötödik, 
besangon-i hetedik, lyon-i tizennegyedik, marseille-i tizenötödik hadtestet, 
amelynek feladata, hogy Belfort védőműveire támaszkodva, a Vogézek hágóit 
és szorosait tartsa figyelemmel. 

Ismételjük, ez a beosztás a béke idejéből származik, ám eddig, amennyire 
ellenőrizhető, pontosan igazolódott. Természetes, hogy amennyire meghatá
rozott volt a szerepköre e jy-egy francia hadseregnek, annak megfelelő és épp 
oly kidolgozott haditervvel fogtak a hadjárathoz a németek is. Ha tehát a 
negyedik, az elzászi francia hadseregnek az volt a föladata, hogy a Vogéze-
ket kisérje figyelemmel és ott védekezzék vagy támadjon, úgy az egyik, mint 
a másik eshetőségre meg volt a német haditerv is, amely Altkirchtől Mülhausenig 
a visszavonulás taktikáját tette kötelezővé a német határvédő csapatokra nézve. 

Ennek a taktikának köszönhették a franciák pillanatnyi látszólagos 
sikereiket, amelyekért néhány nappal később nagy vereségekkel és temérdek 
vérrel kellett megfizetniök. Augusztus 8-án este jelentette a francia hadvezető
ség, hogy Altkirchet pompás győzelem keretében megszállotta. Néhány órával 
később pedig már azt jelenthette, hogy a tizenhat kilométerrel följebb fekvő 
Mülhausen is francia kézben van. Ez a hír — írták a párisi újságok — 
óriási hatással volt a francia lelkekre... Holott: nagyon korai volt az öröm. 

H " immmá*. M 

Mülhausen látképe. 
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A mülhauseni csata. 
A német hadvezetőségnek, amikor a remek elzászi várost harc nélkül 

átadta a franciáknak, kettős célja volt. Először az, hogy a köztársasági csa
patokat beljebb és észak felé, a Neu-Breisach, Meienheim és Hochsteilen 
városkák alkotta háromszögbe csalja, ahol nagyobb sík terület kínálkozik 
döntő ütközetre s ahol a német seregek gyülekeztek. Mülhausen föladásának 
másik oda pedig az az emberséges gondolat volt, hogy egy epizódszerű csata 
kedvéért nem szabad rommá lövetni egy nagyszerű várost. 

A franciák tehát augusztus 8 án este bevonultak Mülhausenbe, ahol a 
lakosság fölötte hűvösen fogadta őket. Ez a hűvösség egyrészt abból szár
mazott, hogy a francia csapatok, noha Elzász fölszabadítóiként jelentkeztek, 
a városnak valamennyi boltját kifosztották. Nem őszintén csinálták, mert 
elvégre ők mégis csak franciák, — hanem ahol elszedték a sok drága holmit, 
cserébe mindenütt adtak egy-egy — bont. Majd fizet a francia kincstár, ha vége 
lesz a háborúnak és Elzászt meg Lotaringiai visszacsatolják — Franciaországhoz. 

A franciák alighogy be
vonultak Mülhausenbe, nyom
ban hozzáfogtak a védelmi 
berendezkedéshez. Futóárko
kat ástak, sáncokat emeltek, 
szöges drótfonatokat húztak 
a táboruk köré, de nem a 
várostól északra, hanem délre, 
oly formán, hogy Mülhausen 
a német és a francia seregek 
között maradt. Amiből nyil
vánvaló lett, hogy a franciák 
föláldozni készülnek Mül
hausen városát. 

A német hadipilóták 
csakhamar hírt vittek azon
ban a német parancsnoknak, 
hogy a franciák Mülhausen 
mögött elsáncolják magukat 
s erre azonnal megmozdul
tak a környéken várakozó 
nagy német seregek. Mind
össze 24 órán keresztül lehet
tek zavartalan urai a franciák 
Mülhausennek és a környék
nek, mert augusztus 9-én este 
már meg kellett ütközniök 

Pau generális a német elővéddel. Az első 
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Francia szenegál-lövészek dísz-szemlén. 
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Francia szencgál-lövészek menetközben. 
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melegebb csata volt ez s a harc vágyától égő németek oly ellenállhatatlan 
erővel támadtak, hogy a franciák előcsapatai pillanatra sem tudtak meg
állani. Először a városba, majd pedig a várostól délre, védett állásaikba 
húzódtak vissza. 

Másnap, augusztus 10-én hajnalban kezdődött a komoly és döntő ütközet. 
A német seregek, megkerülve a várost, amelyet mindenképp kimélni akartak, 
három oldalról rohanták meg a francia állásokat és gyilkos tüzelés, valamint 
számos szuronytámadás után széjjelverték a nagy francia sereget. A köztár
sasági csapatok egy része a Mülhausennel határos őserdőbe menekült, másik 
része pedig Mülhausen városába, ahol a házakba húzódott. Ugyancsak a házak
ban, templomokban és középületekben, valamint a gyárakban helyezkedett el 
már jó előre nagyobb számú francia katonaság, gépfegyverekkel és rengeteg 
munícióval, arra az esetre, ha sáncaikból kivernék őket. 

Tehát nem sikerült elkerülni az utcai harcot s ezzel a szerencsétlen 
város lövetését. Irtózatos küzdelem támadt. A franciák ablakokból, erkélyek
ről, tornyokból tüzeltek, ám kedvezőbb helyzetüket a német katonák elkese
redett dühe nem engedte kihasználni. Egyik utcát a másik utca, egyik házat 
a másik ház után vívták meg a németek s azok a franciák, akik ebből 
a borzalmas öldöklésből megmenekültek, fegyver és felszerelés nélkül rohantak 
délre, vissza a francia határ felé . . . 

Délután mái' tiszta volt Mülhausen, estére pedig már a környéken sem 
volt nyoma francia katonának. 

A német csapatok csak akkor tudták meg, hogy mekkora győzelmet 
arattak, amikor a zsákmányt számbavették és ebből megállapíthatták, mekkora 
francia seregen győzedelmeskedtek. Kiderült, hogy Mülhausennel egy egész 
francia hadtest — a hetedik — kapott vetést, amelyben megosztozott vele 
u belforti helyőrségnek egyik hadosztálya. 

Ez volt a németeknek a franciákon aratott első nagy győzelme, érthető 
tehát, hogy egész Németország, de különösen Berlin, boldog lelkesedéssel 
fogadta a diadal hírét. Növelte az örömet, hogy a franciáknak éppen hetedik 
hadtestét sikerült tönkretenni, aminek Berlinben nagyobb jelentőséget tulaj
donítottak Lűttich bevételénél is, amelyet egy nappal előbb adtak hírül. 
A különös örömnek az volt a magyarázata, hogy a francia hetedik hadtestet 
a köztársaságban mindig úgy szerepeltették, mint a francia haderő legjavát, 
amit egyébként az is bizonyít, hogy erre a hadtestre bízták a francia offenzíva 
megkezdését. És ebből a seregből sikerült a német csapatoknak nem is hosszú 
harc után tíz tisztet, mintegy hétszáz közlegényt és altisztet, valamint rengeteg 
fegyvert, muníciót és igen sok ágyút elragadni. 

A dicsőségen kívül azonban egyéb eredménnyel is járt ez az első nagy 
mérkőzés. A fogságba jutott francia tiszteket és közkatonákat alaposan meg
vizsgálták s ebből megállapították, hogy az egész francia haderő ugyancsak 
furcsa állapotban lehet, ha a hetedik hadtestet nevezték a francia seregek 
elitjének. Mert ez az előkelő sereg ugyancsak szánalmas állapotban volt. 
A tisztek félretaposott lakkcsizmát, vagy a párisi sétákra igen alkalmas, de 
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háború céljaira nevetséges félcipőt, 
sőt sárga topánkát viseltek, amely fölé 
rongyos kamásli borult. 

A közkatonák soraiban viszont 
sokan voltak, akiknek nem volt kabát
juk, hanem a köpönyeget mindjárt az 
ingükre húzták. Még érdekesebb volt, 
hogy sokan a patronokat nem bőrlás-
kában, hanem papírzacskóban vitték 
magukkal, a zacskót pedig madzaggal 
kötözték a nyakukba. 

Ami pedig magát az ütközetet 
illeti, amelyben fogságba jutottak, arról 
is tudtak érdekes adatokat szolgáltatni 
a foglyok. Elmondották, hogy a német 
csapatokat már csak akkor vették észre, 
amikor mindössze kétszáz-háromszáz 
lépésnyire voltak. Ezt a meglepetést 
csak részben okozta a német katona
ság szürke ruhája, a főhiba az volt, 
hogy a francia előőrsök nem ügyeltek 
kellő módon, vagyis szörnyű fegyel-
metlenséget tanúsítottak. F r a n c i a tábornokok a főhadiszálláson. 

A hetedik hadtest, valamint a 
segítségére adott hadosztály e súlyos lecke után futva menekült vissza oda, 
ahonnan elindult: a belforti erősségek védelme alá. Augusztus 11-én már a 
párisi lapokban is megjelent Mülhausen elvesztésének a híre. Természetesen 
a város önkéntes kiürítése lett a nagy vesztett csatából. Északról — mon
dotta a hivatalos közlés — óriás német túlerő fenyegetett, amiért is a francia 
seregek rendben visszavonultak és védett állásba helyezkedtek. A francia 
közvélemény azonban túlságosan gyors fordulatnak látta az augusztus 8-iki 
diadal után az augusztus 11-iki önkéntes visszavonulást és akkor a francia 
hadvezetőség szükségesnek látta egy újabb kommüniké kiadását. 

— Célzatos híresztelések terjedtek el — mondotta a jellemző nyilatkozat — 
a mülhauseni csatával kapcsolatosan. Azt mesélik, hogy ott húszezer francia katona 
esett el, vagy sebesült meg. Az igazság pedig az, hogy az ütközetben nem sokkal 
több francia katona vett részt mint húszezer. A valóság az, hogy Mülhausennél egy 
francia dandár parancsot kapott az előnyomulásra. Ez megtörtént, ám a dandár 
egy német hadtesttel, továbbá egy hadosztállyal került szembe s természetesen 
visszavonult, miután az ellenséggel megütközött, melynek túlereje visszanyomta. 
A német seregek a mi haderőnk zöméig üldözték a hátráló dandárt, meg is ütköztek 
derékhadunkkal, de azt nem sikerült kimozdítaniok állásaiból . . . 

. . . Csak éppen hogy Belfortig riasztották vissza a német seregek. 
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Elzász-Lotarinsia. 



A TÁRSADALMI AKCIÓ. 

Jegyezzük fel, hogy a megpróbáltatások e napjai hazánkban a helyén 
találtak mindenkit, a ki akár hivatali állásánál, akár magánviszonyainál fogva 
hivatva volt a gyors és eredményes cselekvésre. 

A közcélokra mindenki adott, a ki csak adhatott. Még egyre folytak be 
a bankok által adott százezrek és a kisemberek fillérei, lerótták adójukat a 
főpapok, nagy bőkezűséggel a szerzetes rendek közül a zirciek és a premon
treiek és volt az adakozók névsorában egy tétel, mely mélyen meghatotta 
az embereket. Ez a tétel így hangzott: néhai Ferenc Ferdinánd királyi her
ceg és Zsófia hercegnő árvái, — 6000 korona. Igen nagy összegekkel szere
pelt a listákon Horvátország is. Zágráb városa egynegyedmilliót, a bródi 
vagyonközösség szintén egynegyedmilliót szavazott meg közcélokra. 

Hogy a különféle utakon dolgozó mozgalmakat egységessé tegyék, a 

Auguszta főhercegnő sebesült tisztek között. 
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honvédelmi minisztérium megszervezte a Hadsegítő Hivatalt, mely eltol kezdve 
az egész jóléti akciónak az élén állott. Emellett persze folytatták munkáju
kat a testületek és egyesületek is, a számos népkonyha, gyorssegítő iroda és 
hatalmas eredménnyel az Aranyat —vasért mozgalom. A tennivalók tömege 
pedig egyre nőtt, most már nem csupán az itthon maradottakról és a sebesül
tekről kellett gondoskodni, hanem arról is, hogy a harcmezőn küzdő 
fiaink a legkeményebb ellenséggel, a galíciai, vagy oroszországi téllel is győ
zedelmesen vívhassák meg csatáikat. Sorra jelentek meg a felhívások a 
magyar nőkhöz, küldjenek meleg ruhát, készítsenek haskötőt, hósapkát, 
csuklóvédőt a katonáknak. És ettől kezdve egy új, minden eddiginél haszno
sabb és nemesebb női divat támadt, a kötő- és a horgolótű divatja. A fényes 
kicsiny szerszámok nem pihentek a villamosban, a cukrászdában sem és csak
hamar hatalmas raktárak rendeződtek be a katonáknak való téli holmival. 

Nagyobbszabásu ünnepsége volt e napoknak, melyre lelkének minden 
nemességével készült a magyar főváros: Ferenc József király augusztus 18-i 
születésnapja. Mély megilletődéssel gondoltunk ezen a napon agg uralkodónkra 
és a nemrég kibocsájtott manifesztum bevezető soraira. Valóban, a sors ren
delte másként, mint a hogy ő akarta. Tizenhetedikén este lelkesült tömegek 
járták a ragyogó fényben úszó utcákat, éltetve a királyt és hűséges szövet
séges társát, a németek császárját, másnap pedig azzal ünnepelt a magyar 
társadalom hogy az ország valamennyi városában gyűjtést rendezett a katona-

A gróf Széchenyi Lászlóné Vanderbill Gladys kórházából, önkéntes ápolónők sapkát kötnek 
a katonák részére. " 
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családok számára. Ez a gyűjtés 
csupán Budapesten több, mint száz
ezer koronát jövedelmezett a ma
gasztos célra. Erre az időre esik 
a székesfővárosnak az az elhatáro
zása, hogy a Váci-körutat Vilmos 
császár-útn&k nevezi el, a Nyugati 
pályaudvar előtti térséget Berlini-
térnek, a Szerb-utcát pedig Nándor
fehérvár-utcának. 

Bármi lelkesen és áldozat
készen állott is a társadalom azok 
mellé a családok mellé, melyeknek 
fentartója délen, vagy északon küz
dött a zászló alatt, a legmeghatóbb 
szeretettel mégis azoknak a kato
náinknak a fogadására készült, a 
kiket egy napon véresen és be
tegen fog meghozni a vonat, mely 
bizakadó kedvben, örömrivalgás-
tól kisérve vitte el tőlünk. És ez 
a nap nem váratott sokáig magára. 

Amint előbb egyetlen nagy 
kaszárnya volt az ország, egyetlen 
nagy kórház lett most belőle. Azok 
az önfeláldozó nők, akik a beteg- Sebesült katonák érkezése, 
ápolásnak akarták szentelni idejü
ket, már elvégezték az ápolónői kurzust és az orvosokkal együtt elfoglalták 
helyeiket a számtalan hadi kórházban. És rengeteg automobillal felszerelve 
készen várták a mentők is azt az időt, mely emberfeletti munkát és fáradal
mat fog rájuk róni. 

A Vörös-keresztnél lázasan folytak az előkészületek. A király Cseko-
nics Endre grófot nevezte ki a Vörös-kereszt királyi biztosává, aztán sorra 
következtek a megbízottak kinevezései. Őfelsége új díszjelvényt is alapított 
a Vörös-keresztesek számára és eljött Budapestre Ferenc Szalvátor főherceg, 
az önkéntes egészségápolás főfelügyelője, hogy ennek a nagyszabású munká
nak az eredményeit lássa. A már fölszerelt kórházakhoz csatlakozott időköz
ben a munkapárt és a függetlenségi párt kórháza is, melyekre szintén nagy
összegű adományok érkeztek. 

Es egy ragyogóan szép, derűs augusztusi nap délutánján megérkezett a 
keleti pályaudvarra az első sebesülteket szállító vonat. Egy részét az érkező 
katonáknak nem érte sem kard, sem golyó. Kimerült, vagy beteg emberek 
voltak, ám több akadt közöttük, aki a Duna- és a Száva-menti kisebb csatá
rozásokban sérült meg. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Kuzmanek altábornagy. 
Nyilvánvaló, hogy nekünk, akik most élünk, a világháború eseményei

nek megítéléséhez nincs meg az a perspektívánk, ami ezeknek az események
nek helyes mérlegeléséhez szükséges. Lehet, hogy a jövendő történetírója 
vállatvonva fog elhaladni a háború sok olyan mozzanata mellett, melyeknek 
fontosságát mi túlbecsültük, mert szemkápráztató lángolással lobbantak föl 
előttünk. És bizonyára vannak események, melyeknek nagyságát közelségüknél 
fogva nem tudjuk kellő módon áttekinteni. 

Ám azt hisszük, nem fenyeget bennünket csalódás, ha Kuzmanek Her-
mann altábornagynak, Przemysl parancsnokának nevét már is rávésve látjuk 
a történelem érctáblájára. Nem csalódhatunk, ha ez a diadalmas név már is 
a szigeti Zrinyi Miklós, Jurisics Miklós, Sükri basa és Klapka György nevének 
társaságában jelenik meg előttünk hősi ragyogással, a dicsőségnek azzal a 
fényével, mely ott világol mindazoknak az alakja körül, akik a győzelemig, 
vagy az utolsó lélekzetvétélig védtek akár egy eszmét, akár egy várat. 

Kuzmanek — Przemysl védője. A világháború történelmének egy feje
zetét fogja díszíteni ez a cím. A roppant háború özönének kellett jönnie, 
hogy Przemyslben többet lássunk egy kimondhatatlan cseh helységnévnél és 
parancsnoka személyében hadseregünk egy nagyrangú tisztjénél. A nagy idők 
választóvize marta ki számunkra a katonai erényeknek, a vezéri talentumnak, 
a vitézségnek, a hősi elszánásnak ezt az aranyát is, bár Kuzmanek tábornok 
ott is mindenkor helytállóit, a hová felsőbbsége békeidőben állította. 

A magyar társadalom akkor ismerkedett meg nevével, mikor Schönaich 
báró minisztersége idején a hadügyminisztérium elnöki osztályának vezetője
ként résztvett a delegációs tárgyalásokon. A minisztériumot már mint győri 
dandárparancsnok hagyta el, majd pedig a laibachi 28. hadosztálynak lelt a 
parancsnoka. 

A vezérnek legfőbb erénye, ha meg tudja válogatni embereit és meg
felelő helyre megfelelő embert állít. Ez a vezéri képesség soha jobban nem 
igazolódott, mint a mikor kevéssel a háború előtt Kuzmanek altábornagyot 
tették meg Przemysl védőjének. Három hétig állott meg szilárdan, rendület
lenül a hihetetlen tömegekben ömlő orosz seregek előtt. Antwerpen elesett 
ezalatt, de Przemysl áll! 

Őfelsége a hadi ékítménnyel díszített elsőosztályú vaskoronarenddel tün
tette ki. Töríénelmünkben pedig élni fog neve és fel fogják jegyezni róla, 
hogy a legrettentőbb pillanatokban sem volt egyéb válasza a muszka gene
rális számára, aki megadásra szólította fel, mint ez: 

— Méltóságomon alul van, hogy szégyenletes ajánlatáról gondolkodjam! 
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A MAI HADVISELÉS. 

A belga hadsereg. 
Belga hadseregről — modern értelemben — néhány évvel ezelőtt még 

csak beszélni sem lehetett, mert ez országnak úgynevezett «miliciája» 
volt csupán. Ez alatt azt a véderőrendszert értjük, amikor minden férfi 
köteles ugyan a haza védelmére, de egész katonai kiképeztetése abban áll, 
hogy két-három évenként bevonul néhány heti katonai gyakorlatra. 1909-ben 
azután rendes hadsereget szerveztek Belgiumban is és behozták az általános 
védkötelezettséget, úgy azonban, hogy minden családból csak egy fiú tar
tozott katonáskodni. A katonáskodás idejét pedig meghosszabbították. Európa 
lázas fegyverkezése arra kényszerítette a belgákat, hogy 1913-ban újabb tör-

Belga gyalogság. 
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vényt hozzanak, mely még jobban kiterjesztette a honvédő kötelezettséget. 
A régi és az új törvény intézkedései most még meglehetősen össze vannak 
kavarodva s így nem is lehet egész pontos képet alkotni a belga hadsereg 
újabb állapotáról. Évente — állítólag — 67.000 ember kerül sorozás alá s ezek 
0-49%-át, tehát 33.000 embert soroznak be, a mi — ha tekintetbe vesszük, 
hogy Belgium lakossága hét és fél millió lélek — bizony ugyancsak kis arány
szám, hiszen például Romániában kisebb lélekszám mellett kétakkora az 
évente besorozott újoncok száma. 

A hadseregbe besorozottak közül azok, kiket a lovassághoz vagy tüzér
séghez soroznak be, két évet, akiket a gyalogsághoz soroznak, tizenöt 
hónapot szolgálnak. A hadsereg békelétszáma 1913-ig 43.000 ember volt. 
Az új törvényben úgy tervezték, hogy 1918-ig e számnak meg kell kétszere
ződni. Épp így megkétszereződött volna a hadiállomány is, amely az eddigi 
adatok szerint körülbelül 180.000 embert tett. Ez a szám az úgynevezett 
«hadrend» szerint, amely alatt a csapattestek, tehát az ezredek, dandárok 
csoportosítás inak módját kell érteni — úgy oszlott meg, hogy 100.000 ember 
jutott a tábori hadseregre és 80.000 ember az erődítések védelmére. A tábori 
hadsereg viszont — mely alatt a mozgó sereg értendő — hat gyalogos- és 
egy lovas-hadosztályra oszlott, gyaloghadosztályonként körülbelül 15.000 
emberrel. A tábori tüzérségnek 288 ágyúja volt. Bár ezek az adatok a közel 
múltra vonatkoznak, bizonyosra vehető, hogy Belgium a most folyó háború-

Belga dragonyosok. 
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ban még nem tudott több embert kiállítani, miután — mint említettük — új 
véderőtörvénye még nem lépett életbe. 

A tábori hadseregnél nagyobb fontossággal birnak a belga erődök védő
őrségei, a már említett 80.000 ember. A semlegesség megvédése ugyanis főként 
defenzív módon lehetséges és miután Belgiumnak kicsiny a hadserege, terü
lete pedig sík és határait nem védik hegységek, nagyobb és modern erődök 
építésére mindig nagy súlyt fektettek. Ilyenek: Lüttich, Namur, Termonde, 
Diest és Huy, végül a legnagyobb: Antverpen. Az erődök helyőrségének szánt 
s már említett hadseregrész: 80.000 ember a hadrend szerint úgy oszlott 
meg, hogy az első öt erősségnek összesen 35.000 fő, míg Antverpenre 45.000 
fő katonaság jutott. 

A rendes hadseregen kívül az ország fegyveres erejéhez számít még a 
polgárőrség. Ez természetesen békében csak papíron van meg. Tagja minden 
belga polgár 21-ik évétől 50-ik életévéig. Ennek számereje a férfilakosság 
számának szaporodásához, vagy fogyásához képest kisebb vagy nagyobb 
lehet. Feladata, hogy mozgósítás esetén a rendes hadsereg mozgósításának 
nyugodt menetét biztosítsa, tehát, hogy a határt, a vasútvonalakat védje s a 
belső rendet fentartsa, a mikor pedig a hadsereg már táborba száll, a hadsereg 
mögött lévő úgynevezett «hadtáp»-vonalat biztosítsa. 

A belga hadsereg értékéről alig tudni valamit, mert Belgium 1830. óta, 
tehát a mióta önálló állam, egyáltalán nem viselt háborút. Csak annyi bizo
nyos, hogy a legnagyobb súlyt mindig a tüzérségre, s ebből is a vártüzér
ségre fektették. Az egyetlen érdekesség, hogy a gépfegyvereket kutyák hor
dozzák, ami annyiban célszerű, hogy a kutya mindenféle úton és terepen 
mozogni tud, nesztelenül jut előre, páratlanul fáradhatatlan és élelmezése 

Kutyáktól vontatott belga gépfegyverek. 
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roppant olcsó. Azelőtt az egész hadseregben francia nyelvén képezték ki és 
vezényelték a legénységet. A létszámfelemelést azonban a kormány csak úgy 
tudta a parlamentben keresztülvinni, hogy — miután Belgium déli lakos
ságának jó része a flamand nyelvet beszéli — ezt a nyelvet is beengedte a 
hadseregbe. így is igen nehezen ment a hadseregszaporítás, mert Belgium 
elsősorban iparos és kereskedőállam, melynek lakossága körében ugyancsak 
hódít a szocializmus és antimilitárizmus. Ennek a két áramlatnak a propa
gálása nem valami jó hatással van a hadsereg tisztikarának és legénységének 
szellemére s hogy a belgákban nem él egészséges katonaszellem, azt a leg
jobban bizonyítja az, hogy egyik hadviselő ország lakosai sem követnek el 
oly kegyetlenkedéseket, mint éppen a katonáskodástól irtózó belga népesség. 

KutyáS a belga egészségügyi csapat szolgálatában. 
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A Simplicissimus és Magyarország. 
A megváltozott idők jele, hogy a 

Simplicissimus, mely korábban egyálta
lában nem volt barátságos érzéssel a 
magyarok iránt, egyik legutóbbi számá

ban az alábbi képet s Ludwig Thomának, 
a kiváló német költőnek a magyar hő
siességet dicsőítő, hangulatos versecskejet 
közli. 

Lv*r 

« ÉLJEN!» 
Ludwig Thoma. 

Éljen Magyarország, a bátor, a hős, 
Hány német mondta c dalt valaha ! 
És fegyvereink zaja mostan az ős 
Daloknak az érce, a hősi szava. 

Nem szép-e ti jó, ti vitéz daliák, 
Hogy összekovácsol e bús zivatar'.' 
Szebb fényre derül föl a régi világ 
S testvéri szivünkre borul a magyar. 

A'o itoltnyi Deisfí. 






