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

pályáján sokat foglalkozott ama titáni 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 háborús eseménye, melyet Jókai valamelyik csodásan szép mun
kájában le nem írt volna. Néha e 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, háborús 
krónikákbő1. Jókainak legszebb könyvei azok, melyek valamilyen hábo
rúval k a p c s o l a t o s a k , melyeket, mint ő maga mondja, veres tintával írt. S most. 
hogy egy világháború szenzációi uralkodnak lelkűnkön, fokozottabb érdeklődést 
keltenek Jókai halhatatlan művei, melyek az O lc só Jókai immáron oly nép
szerű sorozatában mindenki számára könnyen hozzáférhetők. 
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SZERKESZTŐ SÜLÉ flNTHL 
RÉVHI-KIHDAS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI flR i/4 ÉVRE 3 K, »/J ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDRPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK 

Győzelmes előnyomulás a Macsvában. 
Csodálatos fiuk, vájjon az őszi szellő, mely alkonyattal támad a Drina felől, meg

súgja-e nektek, hogy a hely, a hol álltok, a hol a leszálló homályba meredt tekintettel és 
fegyverrel a kézben nyomultok előre, hogy lesújtsatok a szívós ellenségre, mely itt a fa 
tetejéről, az útszéli árkokból, a folyó füzeséből leselkedik rátok: — megsúgja-e néktek az 
alkonyati szellő, hogy ez a hely a ti ősi jussotok, hogy midőn vizenyős útjait járjátok, 
valójában odahaza vagytok. Mert a macsói bánság, mely most a kezetekben van, egyik legősibb 
birtoka a magyarnak, a honnan de sokszor csapott le törökre, rácra, és de sokszor dagasz
totta meg Uros és Dusán szerb királyok katonáinak vérével a Drina és Száva vizét! Szerb 
kézre nem is került igaz úton a Macsó vidéke, s talán maguk a szerbek sem tudják, miképpen 
jutottak hozzá a nagy török osztozkodás idején. De most ismét jogos kézen van a Macsva. 
Igaz tulajdonunkat így foglaljátok el ti, csodálatos fiuk, a mint e kép ábrázol benneteket: 
a halálmegvetés bátorságával nyilt szemetekben és becsületes fegyverrel izmos kezetekben. 

A világháború képes krónikája. 13 



Hadihajók Konstantinápoly kikötőjében. 

A Boszporusz kijárata. 
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V. Mohamed szultán a lakosság lelkes tüntetése közben végigkocsizik Konstantinápoly 
főbb útvonalain. 

:: - : * "' : 

Háborús mozgalom Perzsiában. Perzsa tüzérség 
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Orosz foglyok Niskoban az elszállítás előtt. (Kilophol, Wien XIX. 

A fegyvertársak szórakozása a kórházban. — Egy játszma kártya. 
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Széna-harácsolás csapataink részére Galiciában. (Kilophot, Wien XIX/ 

fegyvertársak szórakozása a kórházban. — ügy kis hangverseny. 
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A hadisajtószállás. 
Az asztal körül ülök (balról j obb ra a nézőtől): Roda-Roda (Neue Freie Presse), John alezredes, Redlich (egye
temi tanár, osztrák képviselő), Hoehn ezredes (a hadisajtőszállás parancsnokai , Cowv osztálytanácsos (az osztrák 

ko rmány képviselője), Busson (Neues Wiener Tagblatt), Michel százados, i i smert nevll iró). 
Az álló csoport (balról jobbra a nézőtől): Geyer (Fremdenblatt), Gáspár osztálytanácsos (a magvar kormány
képviselője), Hassmann (osztrák festő), Holitzer (osztrák rajzoló), Vadász Miklós (az i smén niagvar rajzolói, 
Neumann von Spallart kapi tány, a térképező intézet egy embere, Schröter kapitány, Biró Lajos (Péster Lloyd).. 

i-% 

Sátortábor Przinicában. 
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Tábori kenyérsütés a harcvonal mögött. (Kilophot, Wien, XIX.) 

Húsvágás a táborban. (Kilophot, Wien, XIX.) 
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Egészségügyi osztag menetelése a tűzvonal felé. (Kilophot Wien, XIX.) 

Vonatcsapalunk táborozása Galíciában. (Kilophot Wien, XIX.) 
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SABÁC BEVÉTELE. 

Belgrád bombázása óta szinte lázzal égett mindenkiben az első sikerek 
mámora s általános volt a meggyőződés, hogy most már egy-kettőre bemasiro-
zunk Szerbiábn s meg sem állunk egészen Nisig. Szinte türelmetlenül várta az 
ország a déli harctérről jövő híreket, s a mikor ezek néhány napig elmarad
tak, a pesszimisták, a rémlátók már bajt sejtettek. 

Azután egyszerre, amikor szinte már aludni sem tudtak az emberek 
a várakozás izgalmától, egy pársoros hivatalos közlemény jelent meg, amely 
ujjongó örömmel töltötte el a paloták és kunyhók lakóit egyaránt. A száraz, 
szűkszavú, prózai sorok viharosabb hatást váltottak ki, mint valami rímbe sze
dett, tüzes szenvedélytől viharzó óda. A hadvezetőség jelentése, amelyet 
augusztus 14-én hoztak nyilvánosságra, így szólt: 

Csapataink ma több ponton bevonultak Szerbiába és az ottani ellen
séges erőket visszavetették. Csapataink valamennyi akciója sikeres volt. 
Sabác birtokunkban van. 
Sabácot elfoglaltuk! — ezzel 

emberek. Ünnepelt az egész ország, 
város a kezünkbe jutott. 

Sabác városa Belgrádtól nyu
gatra hatvanöt kilométernyire a Száva 
partján fekszik. Régebben híres vár 
védte, amelyet Mohamed szultán 
építtetett 1470-ben. Hősi ének szól 
arról, hogy Mátyás király fekete 
serege miként vívta meg a várat, a 
melyben később újra a félhold lett 
az úr. Savoyai Jenő főherceg ismét 
megszerezte nekünk Sabácot, amely 
évekkel utóbb török, majd végre 
szerb kézre került. 

Sabác egyik élénk kereskedelmi 
pontja Szerbiának. Hajóforgalma igen 
nagy. Sabác környéke, a mi egykori 
macsói bánságunk — most Macsvának 

a kiáltással köszöntötték egymást az 
hogy ez a históriai nevezetességű szerb 

Sabác és környéke. 
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nevezik — igen termékeny föld. A városnak az 1910-ik évi szerb népszám
lálás szerint 12,751 lakosa, 1518 háza és 2722 háztartása volt. Magyar és 
osztrák állampolgár körülbelül 500 lakott benne. 

Stratégiai szempontból Sabác fontos katonai pozíció, főleg azért, mert 
több vasút- és úthálózat kiinduló pontja úgy nyugatra, mint délre, valamint 
a Drina alsó része felé. Nyugat-Szerbia főhelye, Valjevó felé ez a kiinduló 
vonal. Úgyszintén vasúti vonal vezet innen a Száva mentén egészen Belgrádig. 

Átkelés a Száván. 

Arról, hogy miképpen foglaltuk el Sabácot, hadvezetőségünk nem adott 
ki részletes jelentést, de a Budapestre szállított sebesültek, akiket itt hősökhöz 
méltó módon ünnepeltek, elmondták dicső győzelmünk más és más epizódját. 
Ezekből a színes előadásokból összeállíthatjuk a nagy csataképet, amely Sabác 
bevételét hűen ábrázolja. 

Augusztus első napjaiban a Száva innenső partján Kupinovónál állást 
foglaltak tüzéreink és bombázni kezdték a szemben lévő Skela községnél 
elhelyezett szerb csapatokat. A mi seregünk mozdulatai mind azt a látszatot 
keltették, mintha itt akartuk volna kierőszakolni az átkelést. A szerbek is 
ebben a hitben voltak s ezért itt vonták össze csapataikat. Sabácnál e miatt 

Tűzben. A szávaparti harcok színhelyén rajvonalban, térdelve tüzelnek katonáink 
az ellenségre. (Glock Tivadar százados felvétele.) 
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Aknafogó-hajó a Száván. 

csak kisebb szerb sereg maradt. Augusztus 11-én azután Kupinovótól Kle
nákra meneteltek csapataink, amely alig egy-két kilométernyire nyugatra esik 
Sabáctól, a Száva innenső oldalán. 

Egy magyar ezrednek julott a dicső szerep, hogy elsőnek keljen át 
a Száván és elfoglalja Sabácot. Az ezred augusztus 11-én éjfélkor érkezett 
Klenákra. Ekkor már dörögtek az ágyuk, mert tüzérségünk, amely szemben 
állt föl Sabáccal, lövöldözni kezdte a várost, hogy ezzel is elterelje a figyel
met a klenáki átkeléstől. 

Magyar kalonák pihenője egy szerbiai iskola udvarán. 
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A gyorsított meneteléstől kimerült legénység két óra hosszat pihent. 
Ekkor parancsot adlak az átkelésre. Elsőkül az önként jelentkezők ültek öt 
csónakba. Egy alezredes vezette őket. A csónakok nesztelenül eveztek a hold
világos éjszakában csillogó vizén. Már-már azt hitték, hogy nem veszi őket 
észre az ellenség, amikor hirtelen puskatüzelést indítottak a túlsó partról 
a csónakokra. Talán éppen az első golyó az alezredest sebesítette meg 
aki azonban egészea a szerb partig buzdította a bátor legénységet és csak 
onnan szállították vissza a magyar partra. Az öt csónak legénysége — a tisz
tekkel együtt vagy hatvan ember — partra ugorva i ögtön hevesen viszonozta 
a tüzelést. Egy félóra múlva már háromszázötven katonánk volt odaát. 
A szerb előőrség, bár számra nagyobb volt átkelt csapatunknál, egyre hát
rált. A tűzharc egy óra hosszatt tartott, azután megszűnt. 

Hogyan foglaltuk el a várost? 
Miközben egyre sokasodtak a mi katonáink a szerb parton, lassankint rájuk 

virradt az oly nevezetes nap: augusztus 12-ike. Ekkor az önként jelentkezőkből a 
legjobb negyven lövőt tisztek vezetésével elindították a közeli Sabácba, hogy 
kémleljék ki a várost. A bátor kis csapat észrevette, hogy a házakon fehér 
kendők lobognak. Szemmel látható volt, hogy a katonaság kiürítette Sabácot. 

Amikor a csapat a város kis parkjához ért, váratlanul puskatűz fogadia 
őket. Mint a megbolygatott darázsfészek, mindenfelől vad alakok ugráltak 

Bevonulás Sabácba. (Glock Tivadar százados felvétele.) 
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elő: a komitácsik. Ablakokból, ajtókból, háztetőkről tüzeltek és dobálták le 
a kézi gránátokat. És nemcsak a férfiak, hanem asszonyok, sőt tíz-tizenkét 
éves gyerekek is. A tüzelésre futva érkezett Sabácba a magyar ezred egy 
zászlóalja s fölvette az irtózatos küzdelmet az orvul támadók ellen. Benyo
multak azokba a házakba, amelyekből katonáinkra tüzeltek s fölkoncolták 
a bestiákat. Seregestül fogdosták össze a vérszomjas komitácsikat, a kik azután 
elvették méltó büntetésüket. Akadtak komitácsik, akik holtnak tetették magukat 
s amikor elhaladt mellettük egy magyar tiszt, rájuk lőttek. Egy szerb asszony 
vízzel kínált meg egy szomjas bakát. A szerencsétlen legény egy-két perccel 
később holtan rogyott össze, mert az ital meg volt mérgezve. Megállapítható, 
hogy katonáink a fegyvertelen, békésen viselkedő népet nem bántotlák, csakis 
azokkal számoltak le, akik rájuk támadtak. 

Az átkelést követő tizenkét óra elmultával Sabácban volt az egész 
magyar ezred, mintegy négyezerötszáz katona. A Száván csak augusztus 15-én 
vertek hidat a mieink s mindaddig az egyetlen ezred volt a túlsó parton és 
tartotta hősi önfeláldozással Sabácot. A második napon csak délután négy 
óráig élvezhették a pihenést a komitácsikkal vívott harcban kimerült kato
náink. Egy részük három oldalról drótsövényt vont a város körül, más részük 
lövészárkokat ásott. 

Szerb katonák tábori tűz melleit. 

— 205 -



Estefelé Sabác alá érkezett egy szerb hadosztály és a nyolcszoros túlerő 
ostromolni kezdte a várost. Minden egyes katonánk oroszlánként védte pozí
cióját, mert a parancs úgy szólt, hogy meg kell tartani Sabácot, míg segítség 
nem érkezik. Másfél napig folyt ez a rettenetes küzdelem, miközben a szer
beket többször visszavertük. A támadás azonban meg-megújult és már-már 
katasztrófával fenyegette megszálló ezredünket, amikor végre augusztus 15-én 
a Száván vert hídon megérkeztek csapataink a tüzérséggel és felszabadították 
szorongatott ezredünket. Aznap éjszaka a szerb hadosztály óriás veszteséget 
szenvedve, futva menekült a déli dombvidék mögé. 

A következő napokon üldöztük az ellenséget déli irányban s elővédünk 
már hatvan kilométernyire nyomult előre Sabáctól. Eközben a dombláncok 
mögé vonult szerbekkel az ütközetek egész sorát kellett megvívni. Véres 
harcok voltak, mert a szerbek jó födözékre találtak a kukoricásban és a 
közbeeső erdőkben. Géppuskáikat fákra is fölvitték és onnan lőttek csapa
tainkra. Mint a varjakat, úgy szedték le őket katonáink golyói. Végül azután 
a szerb csapatok a legnagyobb rendetlenségben vonultak vissza. A mi csapa
taink eljutottak egészen a Várna— Vukosic—Cerovac vonalig. 

A veszedelmes klenáki átkelésben, a sabáci utcai harcokban és a követ
kező niipok heves ütközeteiben dicsőséges szerepe volt Jőzsef főhercegnek is, 
aki mindenütt előljárt a veszedelemben, lelkesítette katonáit a tűzvonalban, 

Szerb katonák távíróvezetéket raknak le. 
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együtt fáradt velük a hosszú 
marsokban, ette az ő kenye
rüket és aludta a puszta föl
dön az ő álmukat. 

Az öt ponton egyikén, 
a mely elsőnek kelt át a Szá
ván, rajta volt József főher
ceg is. Sabácban egy komi
tácsit, amikor rátámadt, re
volverrel terített le. Katonái 
rajongással csünglek a főher
cegen, mert mindig volt a 
harcosokhoz lelkesítő szava 
és a sebesültekhez vigasztaló 
mondása. 

Szemtanuk Sabác 
elfoglalásáról. 

Sabác elfoglalásáról egy 
szemtanú, — a ki évekig la
kott a városban s jelen volt 
csapataink bevonulásánál, — 
a következőket mondotta : 

— Augusztus 11-én, ked- J ó z s e f föherceg. 
den délután négy óra táj
ban kezdődött Sabác bombázása és megszakításokkal egész éjjel folyt. Magára 
a városra nem lőttek, minthogy ott nem is volt katonaság. A golyók a város 
mögött felállított szerb seregben, különösen annak ágyúütegeiben nagy 
kárt tettek. Szerdán reggel Va4 órakor puska- és gépfegyver-ropogásra ébred
tem. Ebből sejtettem, hogy a magyarok átjöttek a Száván. A lakosság kitűzte 
a fehér lobogót. Rövid idő múlva láttam, amint a rabokat a fegyházból, 
bilincsekkel a lábukon, futni engedték, Először egy hadnagy jött a városba 
egy kis csapattal. Délelőtt féltizenegy felé 250—300 magyar katona vonult a 
városba és a piacon helyezkedtek el. Ekkor már a város minden pontján 
lövöldöztek a házakból katonáinkra a komitácsik és a fanatizált öregek, 
asszonyok, gyermekek. Az utcai harc leveretését nem láttam, mert elmene
kültem előle. 

Az utcai harcokról pedig egy gyalogsági százados, a ki résztvett a har
cokban, a következő borzalmas részleteket mondotta el: 

— A mikor csapataink bevonultak Sabácba, egy szerb pap állott kis gye
rekek előtt és kereszttel a kezében visszatartotta katonáinkat, a kiknek külön
ben sem volt semmi rossz szándékuk a gyerekekkel szemben. A fegyvert 
lábhoz eresztették és érdeklődni kezdtek az egyes középületek iránt. A pap 
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ekkor hirtelen az öve alá nyúlt és bombát vetett katonáink közé. A követ
kező percben ez az ember ha'ott volt. Kisült, hogy nem volt pap, hanem 
komitácsi, a ki az egyházi ruhát akarta kihasználni gaztettének végrehajtá
sára. Megtörtént az is, hogy több bajtársamat éjnek idején, a mikor aludt, 
megtámadták. Az ablakon keresztül ugrott be egy hadnagyhoz egy komitácsi, 
azonban a fiatal tiszt két lövéssel leterítette, mielőtt a komitácsi fegyverét 
használhatta volna. A mikor Sabác már végleg kezünkben volt, kikutattunk 
minden házat. Padlásról, pincéből, jégvermekből iegyverek és komitácsik 
kerültek elő. A komitácsikat nyomban megláncoltuk, a fegyvereket pedig el
koboztuk. Előfordult az is, hogy komitácsik sütőkemencébe bújtak és onnan 
tüzeltek katonáinkra. 

A drinai harcok. 

Augusztus 18-áig tartott a bravúros előnyomulás, miközben Szerbia 
nyugati részén Boszniából is benyomultak csapataink Szerbiába a Drina folyón. 

A Sabác alatti, valamint a drinai győzelmeinkről hadvezetőségünk 
augusztus 15-én a következő jelentést adta ki: 

Csapataink augusztus 14-én heves harcok után az ellenségei már hosszabb idő 
óta megerősített és erősen megszállott hadállásából a Drina keleti parti magaslatai
nál Loznica és Ljesnica közelében megverték. 

A mai napon csapataink folytatták az előnyomulást. 

Magyar katonák előőrsönJSzerbiában. (Glock Tivadar százados fölvétele.) 
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Egy zászlót, két ágyút és két gépfegyvert zsákmányoltunk. 
Az ellenség vesztesége súlyos. A mi veszteségünk se jelentéktelen. 
A montenegrói haderőket, melyek területeinkre be akartak nyomulni, mindenütt 

visszavetettük. 

A következő napon, augusztus 16-án, a következő" hivatalos jelentés 
ismertette a déli harctéri helyzetet: 

A Drina-menti, tegnap jelentett harcok csapatainknak az erős ellenségen való 
döntő győzelméhez vezettek. Az ellenség Valjevó felé szoríttatott vissza. 

Számos foglyot ejtettünk és sok hadianyagot zsákmányoltunk. 
Az ellenség üldözése a legteljesebb mértékben folyik. 
Csapataink csodálatraméltó bátorsággal harcoltak az erős állásokban levő, 

számra nézve egyenlő erejű ellenséggel. Különösen kiemelendő a varasdi 16. gyalog
ezred, a melynek tisztjei és legénysége a legnehezebb viszonyok között a királyhű 
horvátok rég kipróbált szívós vitézségével indultak győzelmes rohamra. 

Egy, a drinai harcokban megsebesült önkéntes, ezt mondta az ellenség 
vereségéről: 

— Augusztus 14-én került sor az összeütközésre az ellenséggel. Cél
pontunk Obres volt, amely Loznica magasságában fekszik. Mindenekelőtt a 
vasúti töltésen kellett átjutnunk, amelynek mindkét oldalán mocsaras a 
terep. A vasúti töltésért való harc került mindenekelőtt áldozatunkba, mert 
a szemben álló ellenséges tüzérségnek biztos célpontja volt. Obressel szemben 
kifejlődött az első rendszeres harc. A helységet öt sánc védte, amelyek mind-

A szerb-bosnyák határhegységben őrzik a vasutat. 
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egyikét szuronylámadással kellett elfoglalni. Obresben csapatainkra a torony
ból és a házakból is lövöldöztek és kézi gránátokat dobtak. Minden fát és 
minden házat a szó szoros értelmében meg kellelt ostromolni. A tulajdon
képpeni harc délelőtt 11 órától este 9 óráig tartott. A szerbek kétségbeesetten 
harcoltak. Mint később kiderült, minden ellenséges katonának tarsolyában 
kézigránát volt. Az Obres körüli harcokban a 16. szerb hadosztály vett részt, 
de harcoltak komitácsik és asszonyok is ellenünk. 

Visszavonulás határainkra. 
Győzelmes előnyo múlásunknak, amely egy heti dicsőséges harcok ered

ménye volt, hirtelen vége szakadt. Hadvezetőségünk megállította a kétfelől is 
előre törő csapatainkat és Visszarendelte őket határainkra. Erre a váratlan 
intézkedésre az óriás északi ellenség fölvonulása adott okot, amelynek vissza
vetéséhez egész haderőnket kellett szembehelyezni. 

Találóan jellemezte Tisza István gróf változott taktikánkat a következő 
szavakkal: 

— Egy óriás és egy törpe az ellenségünk. Az óriás a törpének védel
mezője, botorság volna tehát a törpe után futni, míg az állig fölfegyverzett 
óriás a mi megrontásunkra tör.' 

Szerbiai offenzivánk fölfüggesztéséről a következő hivatalos jelentést adta 
ki had vezetőségünk augusztus 22-én: 

József főherceg a harctéren. (Glock Tivadar százados fölvétele.) 
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Miután Oroszország beleavatkozott a monarchia és Szerbia között 
kitört harcba, kénytelenek voltunk egész erőnket az északkeleti harc
téren összevonni. 

Ezzel a Szerbia elleni háború, melyet a közvélemény legnagyobb 
része büntető expediciónak tartott, automatice mellékakcióvá lett, mely 
a nagy döntést alig érinti. 

Mindazonáltal az általános helyzet és az ellenségről kapott hirek 
célszerű színben tüntetlek föl, hogy offenziv akciót kezdjünk, amely 
azonban, tekintettel az előbb kifejlett szempontokra, csakis az ellenséges 
területen való rövid előnyomulásnak volt szánva, amelynek sikere után 
szükségképp vissza akartunk térni az előbbi várakozó állásba, hogy 
adott alkalommal ismét lecsapjunk az ellenségre. 

Ez a rövid offenziv előnyomulás meg is történt az augusztus 13. 
és 18. közti időben. Az előnyomulást a délre vezényelt haderőnek egy 
része kiváló vitézséggel és bravúrral hajtotta végre és annak eredménye 
volt, hogy majdnem az egész szerb hadsereget maga ellen vonultatta föl 
és a szerbek nagy szám
beli túlsúlyával folyta
tott harcok a legsúlyo
sabb áldozatok mellett 
meghiúsultak csapataink 
hősiességén. 

Hogy ezek is rész
ben jelentékeny vesz
teségeket szenvedtek, 
azon, tekintettel a szám
beli túlsúlyban lévő,léte
ért küzdő ellenségre, 
csodálkozni nem lehet. 
Amikor azután szerb te
rületen messze előnyo
mult csapataink augusz
tus 19-én este, teljesített 
föladat után, azt a pa
rancsot kapták, hogy 
ismét visszatérjenek ere
deti hadállásaikba, az 
alsó Drina és Száva 
mellé, a harctéren tel
jesen kimerült ellenséget 
hagytak vissza. Csapa
taink ma a szerb terü
leten lévő magaslatokat 
és a Sabác körüli teret Őrség a szerb határon. 
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tartották megszállva. Délszerbiában a Boszniából oda előnyomult osztrák 
és magyar csapatok folytonosan harcolva, előnyomulóban vannak 
Valjevó irányában. 

Teljes nyugalommal nézhetünk a további események elé, amelyek
nek lefolyása igazolni fogja a bizalmat, amelyre a legnehezebb viszo
nyok között küzdő és a laikusnak hálátlannak tűnő föladattal megbízóit 
derék csapataink augusztus 13—19-ike között teljes mértékben méltók
nak mutatkoztak. 
Az eredeti hadállásokba való visszavonulásnak természetes következ

ménye volt azután, hogy csapataink nagy része Sabác környékéről is vissza
tért a Száva balpartjára. A holtrafáradt ellenség útjukat nem merte zavarni. 
Midőn azonban távozásuk után Sabácban csak kis őrség maradt, megkísérel
ték ennek kiűzését. Az őrség 21-én és 22-én a túlnyomó számú ellenséggel 
szemben két napon és két éjszakán át hősiesen védelmezte magát, mire 
azután a balparton levő csapataink parancsnoka a huszonkettedikére virradó 
éjszaka csapataival másodszor is átkelt a Száván s a Sabácot körülfogó 
ellenséget szétugrasztotta. 

Mivel most már nyilvánvaló volt, hogy Sabác megtartásának a változott 
hadi helyzet folytán semmi haszna sem lenne, az otthagyott őrség is parancsot 
kapott arra, hogy a Száva balpartjára térjen vissza. Ez 23-án éjjel s a 
rávirradó hajnalra meg is történt. 

A csapatok visszatérése a legnagyobb rendben történt. Az átkelés meg
történte után csapataink a Száván vert hidat szétrombolták. A szerbeknek, 
a kik mintegy hatezer főnyi veszteséget szenvedtek e harcokban, nem volt 
sem kedvük, sem bátorságuk támadni. Huszonnegyedikén délben már vala
mennyi csapatunk hadi rendben, harcrakészen gyülekezett a szlavóniai parton. 

A szerbek kegyetlenkedése. 

Mielőtt lezárnánk az egy hétig tartott, nagyszerű offenzivánkról szóló feje
zetet, megemlítjük, hogy hadvezetőségünk vizsgálatot rendelt el a szerbek 
hadviselésének embertelen, kegyetlen, népjogellenes volta dolgában. A vizsgá
lat eredményéről a következő közleményben számolt be : 

A sabáci harctéren hadseregünk több katonájának megcsonkított 
holttestét találták. Egy hadnagyot fölvágott hassal, egy katonának a 
szeme volt kiszúrva és a szemüregben formaruhagomb beleszorítva. Egy 
katona holtteste fára volt fölakasztva, a holttestről hiányzott a fej és 
hiányzottak a karok. A sabáci lakosság és a körülfekvő helységek népe 
legnagyobbrészt hátulról lőtt csapatainkra, különösen tisztjeinkre és a 
kisebb csapatokra. Amikor Sabác már huszonnégy órája birtokunkban 
volt, még akkor is több lövést tettek elhaladó katonákra. A bűnösöket 
a rögtönitélő bíróság agyonlövette. Egy sabáci gyárból ismételten lövése
ket tettek katonáinkra, sőt egy esetben egy gyárkéményből tettek lövése
ket egy tiszti étkezőben összegyűlt tisztekre. Agyárat fölgyújtottuk. Misár 
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mellett embereket fogtak el, akik 
átvonuló katonaságra lőttek. Az 
a hadnagy, a ki elé a foglyokat 
vezették, humanitásból szabadon 
bocsátott egy másállapotban lévő 
asszonyt. Alig bocsátották szaba
don az asszonyt, revolvert rán
tott elő és hátulról lelőtte a had
nagyot. A Tekiris melletti harcok
ban a szerb csapatok kitűzték a 
fehér lobogót. Erre az osztrák és 
magyar csapat parancsnoka meg
szüntette a tüzelést és a szerbek
hez közeledett, akik háromszáz 
lépésről gyilkos tüzelést kezdtek 
a parancsnok és katonái ellen. 
A szerb katonai csapatok előszere
tettel lövöldöznek a sebesülteket 
kötöző helyekre. Egy sebesültszál
lító őrjáratot, amely egy megsebe- S z e r b komitácsi. 
sült ezredest szállított, közvetet
ten közelből lelőttek. Sőt még a szerb gyermekek is részt vesznek az 
embertelenségekben. 
Mindezekből nyilvánvaló, hogy a szerbek harcmodora a két balkáni 

háború óta mit sem változott. Hiábavaló volt a nemzetközi vizsgálóbizott
ság munkája, mely e háborúk után vaskos kötetben foglalta össze az egyes 
hadviselő felek kegyetlenkedéseit, melyek között a szerbek által elkövetett 
gyalázatosságuk tömegével voltak felsorolva, — a szerbek megmaradnak 
olyanoknak, a milyenek voltak, sőt harcmodoruk, — mint a belgák példája 
mutatja, — nyugali fegyvertársaik között is tért hódított. 
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NÉMET-FRANCIA HATÁRHARCOK. 

A műlhauseni nagy diadal, amelyet augusztus 10-én arattak a német 
fegyverek, meglepatést okozott nemcsak Franciaországban, de német földön 
is. A germán nép ugyan azzal a szent és ihletett meggyó'ződéssel indult 
harcba, hogy teljes, világraszóló győzelmet fog kiküzdeni — ám mint hidegen 
és okosan számító nemzet azt is tudta, hogy a diadal talán drága lesz és 
soká fog váratni magára. Tudták a németek, hogy az a véres és fájdalmas 
út, amely a végső" sikerhez vezet, sok-sok szenvedéssel, sok pillanatnyi és 
látszólagos kudarccal teljes. Amily rendületlenül bíztak a dicső befejezésben, 
oly nyugodtan és felsőségesen várták az első megpróbáltatásokat is. 

Ezek a nehéz percek természetesen csak egy vonalon fenyegettek: a 
határszéleken. A német határokat sem Oroszország, sem Franciaország felől 
nem védik komoly és nagyobbszámú erősségek. Röviden ezt úgyis mondhat
nók, hogy Németország nem rendezkedett be védekező háborúra. 

Ám, ilyenformán lévén a helyzet, magyarázat nélkül is nyilvánvaló, 
hogy a háború első napjaiban Németország a francia határszélen stratégiai 
hátrányban volt, itt tehát eleinte határozott kudarcokra számított. Mert viszont 
Franciaország nemcsak kedvező helyzetben,hanem teljes és óriási túlsúlyban volt 
az elzász-lotaringiai határon, hiszen páratlanul nagyszerű erődvonala egyenesen 
azért épült ezer és ezer millió költséggel, hogy itl, a határon, háború esetén a 
francia haderő valósággal reáfeküdjék a német haderőre. A legdélibb, a mont-
béliard-i erősségektől kezdve fölfelé, de mindig igen kis távolságban a némel 
határtól, szakadatlan egymásutánban következnek Belfort, Giromogny, kissé 
beljebb Servance, majd Rupt, Remiremont, Girancourt, Epinal, Villonconrt, 
Manonuilliers, Lunevüle, Nancy, Tóul, Frouard, Gironville, Lionville, St. Mihiel, 
Paroches, Benicourt, Verdun, Choiselle, Marre, Vaux, Douaiimont, Auuillers 
és Mézieres erődítései, hogy csupán a legnevezetesebbeket említsük. 

Ez a félemetesen nagyszabású erődsor amily kiváló védelmet biztosít 
Franciaországnak defenzív harc esetén, épp oly kitűnő alapul szolgál a tá
madó hadjárat számára is. Ez világos és természetes és éppen ezért egész 
Németország számított rá, hogy a hadjárat kezdetén Elzász-Lotaringiából 
rossz híreket fog hallani. 

Azonban másként történt. A francia támadás nem maradt el, sőt igen 
heves és igen nagyterjedelmű offenzíva kezdődött mindjárt a harc ele
jén Elzász legdélibb sarkától föl egészen Lotaringia északi részéig. Csaknem 
ugyanegy napon tört be számos nagy francia sereg a német-francia határ 
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egész vonalán s amikor délen Mülhausennél dörögtek az ágyúk és kapták a 
franciák az első nagy, veszedelmes verést, ugyanakkor messze fönt északon 
egész Metz vonaláig mindenütt megtörténtek az első kisebb és nagyobb ösz-
szecsapások, közöttük a nagy lagarde-i ütközet, amelyben a franciák szintén 
komoly veszteséget szenvedlek. 

A franciák, akik hajlanak a romantikus meghatározásokra, az e tájon 
végigküzdött harcokat állandóan a francia o/fenziuának mondják és bizo
nyos, hogy egykor majd történetíróik is ezzel a dicsekvő címmel beszélnek 
az elzászi és lotaringiai harcokról. De sokkal inkább megközelítjük az igaz
ságot, ha az állandó csatározásoknak ezt a szakadatlan láncolatát francia-
német kölcsönös offenzívának nevezzük, mert ha számos helyen a franciák 
voltak is a támadók, legalább ugyanannyiszor, de talán többször is, németek 
törtek reá a francia seregekre. 

Mint két óriási fogaskerék, mélyedt egymásba a francia és a német 
haderő. Ha Altkirchnél, Mülhausennél és több más ponton a francia fogak 
mélyedlek a német seregek élő testébe, Lagardenál, Pont-d-Mousson-ná\. 
Cireynél és számos egyéb francia községnél, városkánál, viszont a német 
hadak orkánszerű támadása remegtette meg a franciák hadállásait. 

És csodálatos, hogy ezekben a sorozatos harcokban, amikor — mint 
mondottuk, — a franciák óriási sztratégiai előnyben voltak, — a köztársasági 
seregeknek nem sikerült egyetlen egy részleges győzelmet sem kivivniok. 
A francia hadvezetőség hivatalos jelentéseiben sehol, de sehol sincs egyet
len siker sem, csupa leplezgetés, elburkolása annak, hogy a németek az első 
pectől fogva fensőbbséggel, mondhatnók: könnyűséggel verték vissza a fran
ciák támadó próbálkozásait, mint a gyakorlott mester-vívó a dühös, de ta
nulatlan kontár vagdalkozását. 

A lagarde-i győzelem. 

A német-francia hadjáratnak, bármily irtózatos csaták kövelkeztek is, 
egyik leggyönyörűbb, legjellemzőbb fejezete marad az elzász-lotaringiai csaták 
sora. S a győzelmek drágakövei között egyik legszebb csillogása ékkő a 
lagarde-i diadal, amelyben a francia túlerőt sikerült a német határőrző se
regeknek úgy megverniök, hogy a könnyűnek vélt előnyomulás helyett a sür
gős és csúfos megfutamodással kellett beérniök a francia seregeknek. 

A lagarde-i győzelem híre ugyanazon a napon került nyilvánosságra, 
amikor Berlin a mülhauseni diadal örömére zászlódíszbe öltözködött. A német 
hivatalos jelentés, amelyet augusztus 11-én reggel adott ki a nagy vezérkar, 
katonás modorában csak ennyit mondott: 

.4 15, francia hadlest egy előretolt vegyes dandárát a mi biztosító 
csapataink Lagardenál, Lotaringiában megtámadták. Az ellenséget, mely 
súlyos veszteséget szenvedett, a parroisi erdőbe — Lunevilletől északkeletre 
— visszavetettük. Az ellenség egy zászlót, két ágyúüteget, négy gépfegy
vert és 700 foglyot hagyott kezeink között. Egy francia tábornok elesett. 
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Ebbó'l a hivatalos jelenlésből nem lehet kiolvasni, hogy a lagardei csata 
a német hősiesség, kitartás és elszántság egyik legnehezebb próbatétele volt. 
Mert bizony az volt. A franciák Lagardenál, amely pontosan a határon fek
szik, továbbá a közelségben — saját bevallásuk szerint — egy egész had
testet helyeztek el kitűnő, védett állásokban. Maga a lagardei francia 
sereg is sokkal nagyobb vo t, mint a támadó német csapat és azonfölül a 
franciák nagyszerűen elsáncolták magukat. Ezekből a pompás hadállásokból 
kellett kiverni őket, ami a forró augusztusi napon teljes hét órai küzdelmébe 
került a számra is sokkal kisebb német seregnek. 

A mezőség, amely a franciák védett állásai előtt elterült, úgynevezett 
farkasvermekkel volt aláaknázva, ami a német lovasságnak temérdek nehéz
séget okozott. Ámde hiába volt minden. A német tüzérség pompásan műkö
dött és a két legveszedelmesebb francia üteget igen rövid idő alatt elnémí
totta. Az elnémult ágyúkat azután a német gyalogság rohammal elfoglalta. 

Amikor a franciák már nem tarthatták magukat, visszavonultak a köz
ségbe és bevették magukat a házakba, a templomba, a középületekbe. 
A templom tornyából gépfegyverekkel lövöldöztek és minden utcáért, minden 
házért keserves harcot kellett vívni. Itt is kiválóan dolgozott a német tüzér
ség. A község templomának a tornyára három ágyúlövést tettek: a harma
dik lövésre a torony összeomlóit és romjai alá temette a gépfegyvereket és 
a francia katonákat egyaránt. 

A hétórás csatának a sorsát a bajor lovasság döntötte el, mely kitűnő 
oldaltámadást intézett a franciák főereje ellen. Ez akkora zavart okozott a 

Német csapatok átvonulása egy francia városon. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



meglepett franciák között, hogy egyszerűen — megfutottak. Azok a katonák, 
akik nem menekülhettek, elhajigálták fegyvereiket és karjukat a magasba 
emelve jelezték, hogy megadják magukat. Sokan annyira kétségbeestek, 
hogy ujjukon viselt jegygyűrűjükre mutatva, mintegy a feleségük és gyerme
keik nevében is kegyelemért könyörögtek. 

Lagardenál több mint ezer meg nem sebesütt francia katona jutott 
német fogságba... 

Apróbb csatározások. 
Am, amint jeleztük, nemcsak Lagardenál volt ütközet. A németek még 

a francia támadás előtt elfoglalták a határhoz nem messze eső Cirey nevű 
községet, ahol kisebb összecsapásuk volt a franciákkal. Cirey északnyugatra 
van Strasszburgtól. 

Nevezetesebb harc volt Metzlől délnyugatra és Nancytól északra, 
Pont-á-Mousson francia város birtokáért, amelyet a németek augusztus 11-én 
megtámadtak. Erős tüzérségi csata támadt, amely csaknem egy napon át 
tartott. Minthogy a francia seregek — egyébként rendes szokásuk szerint — 
a városka házainak a védelme alá helyezkedtek, a németek viszont nem 
akarták elpusztítani a francia várost, tehát az ágyúzást abbahagyták. A fran
cia csapatok itt is tetemes veszteséget szenvedtek. 

Ugyancsak augusztus9—11-ike között nagyob ütközetek voltak Metztől délre 
és Nancytól keletre Chateau-Salins, Vic és Moyenvic községekben, amelyek 
német területen, de közvetetlenül a francia határnál vannak. Valamennyi ütkö
zetben a németek bizonyultak erősebbeknek, annyira, hogy a német földre 
betört francia seregeket sorra visszakergették, sőt a megfutamított ranciákat 
saját területükön, Moncel-nél mégegyszer megverték. 

Német elővédek eljutottak a francia Spincourtba is. Metztől északnyu
gatra s már beljebb a francia földön augusztus 9-én komolyabb harcot 
vívtak Applevilleben, ahol a község lakói is résztvettek a küzdelemben s 
házakból és egyéb rejtett helyekről lövöldöztek a német csapatokra. A német 
csapatok jóelőre figyelmeztették Appleville lakóit, hogy tartózkodjanak a frank-
tirőr harctól, minekutána azonban a figyelmeztetés meddő maradt, a német 
ulánusok büntetésül a község több házát felgyújtották. A francia parasztok, 
félve a németek másirányú és jogos megtorló intézkedéseitől, valamennyien 
elmenekültek és a francia csapatok fedezete alatt Verdimbe húzódtak. 

Amikor a franciákkal való háború legveszedelmesebbnek hitt első szakasza 
ily rendkívüli sikerrel, dicsőséggel teljesen kezdődött, érthető öröm, sőt boldog 
büszkeség szállotta meg a német lelkeket. A boldogságban is, büszkeségben 
is megosztozott katonáival és népével Vilmos császár, aki a mülhauseni és 
lagardei győzelmek után ezt a táviratot intézte a hadsereg főparancsnokához : 

Hála a Mindenhatónak, aki velünk volt. Köszönet önnek és vitéz 
csapatainknak az első győzelemért. Közölje az összes résztvett csapatok
kal császári köszönetemet, amelyet nekik legfőbb haduruk a haza nevé
ben mond. Vilmos. 
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A HADIFOGLYOK 
A civilizáció egyik legszebb lerülethódítása a hadviselésben az, hogy a 

lefegyverzett ellenség épp úgy, mint a sebesült vagy beteg katona nem tekint
hető többé ellenségnek. A hadifogság intézményének mindössze az ellenfél 
erejének gyengítése a célja, amiből következik az a nemzetközi megállapodás, 
hogy a hadifoglyok ellen a hadviseléssel összefüggő semmi egyéb erőszakos 
eszköz vagy rendszabály nem alkalmazható. A hadifogoly ártalmatlanná tett 
ellenség, de nem bűntettes, tehát nem is szabad ilyenként bánni vele. 

A nemzetközi megállapodás megengedi, hogy az állam a maga hadi
foglyait tetszése szerint helyezze el városokban, erődökben, táborhelyeken, 
de nem szállíthatja őket büntető-gyarmatokra, a deportált gonosztevőknek 
szánt helyekre. Alkalmazhatja őket nyilvános munkára is, de nem szabad a 
munkának túlságosan nehéznek vagy becstelenítőnek lennie és nem szabad, 
hogy összefüggésben legyen a hadi műveletekkel. 

Az állam köteles a hadifoglyokat megfelelő ellátásban részesíteni. Alapul 
az a szabályzat szolgál, mely a belföldi csapatoknak béke idején való ellátá
sára vonatkozik; a fogságba esett tisztek fizetést is kapnak. 

A hadviselő államnak jogában áll becsületszóra, vagyis azzal az Ígéret
tel, hogy a fenforgó háborúban nem fog résztvenni, a hadifoglyokat szabadon 
bocsátani. Akit így szabadon engedtek, annak kötelessége, hogy adott szavát 
megtartsa és ennek megszegését hazai állama sem követelheti. A szökési 
kísérletet szigorúan büntetik. A szökevényt, ha rajta érik, le is lőhetik, de 
ha sikerül a szökése, akkor sem büntethető, ha ismét fogságba esnék. 

A hadifogság a békekötéssel természetesen megszűnik, de megszűnhet 
még a háború alatt is, ha a 
hadviselő felek megegyeznek 
abban, hogy kicserélik loglyai-
kat. Az ilyen egyezség azon
ban nem vonatkozhat azokra 
a foglyokra, akik maguk szök
tek meg seregeiktől. 

Az újságok közleményei 
a tanúi, hogy ezeket a megálla-
podásokattöbbé-kevésbbé vala
mennyi hadviselő fél respek
tálja a mostani háború folya
mán is. Nálunk a hajaszála 
sem görbül meg egyetlen hadi
fogolynak sem és orosz fog- Szerb foglyok érkezése. 
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sagba került katonáink leveleiből tudjuk, hogy ők is megvannak valahogy. 
A legkétségesebb azoknak a katonáinknak a sorsa, akik szerb földön tűntek 
el, mert a szerb hadseregben tudvalevően sok az irreguláris elem, soraiban komi-
tácsik, rablóbandák garázdálkodnak, akik nem sokat törődnek a nemzetközi 
megállapodásokkal, amint hogy ezek sem részesítik őket védelemben. A rendes 
szerb sorkatonaság azonban bizonyára ismeri kötelességét a foglyokkal szemben. 

Ma már mindegyik hadviselő országban hatalmas fogolytáborok vannak 
a leghatalmasabbak azonban kétségtelenül Németországban, a hová minden 
diadalmas ütközet után ezreit szállították a foglyoknak. Főképpen a kelet
poroszországi ütközetekben volt nagy aratása a németeknek, akik külömben 
a foglyok jelentékeny részével közmunkát végeztetnek. Hivatalos megál
lapítás szerint a háború első három hónapja alatt Németországba négy
százezernél jóval löbb hadifoglyot szállítottak. Ezek 'között hétezernél több 
volt a tiszt. 

Magyarországra augusztus 19-én hozlak az első hadifoglyokat és pedig 1400 
szerbet, akiket Sabácnál ejtettek foglyul. Ezek között azonban túlnyomó számban 
voltak a komitácsik és azok a sabáci polgárok, akik ellenünk fegyvert fogtak. 

Augusztus 24-én újabb 3500 szerb hadifoglyot szállítót lak Budapesten 
át a legnagyobb magyarországi fogolytáborba. Két nap múlva hivatalos jelen
tés közölte, hogy 3000 oroszt fogtunk el. Ezt megelőzően is már több ezer 
orosz foglyot őriztek Galíciában. 

A háború kitörése óta Svájcban egy nemzetközi iroda működik s ennek 
mindegyik hadviselő állam bejelenti az általa ejtett foglyok neveit. Ez az 
iroda értesíti aztán a fogoly hozzátartozóit. 

Orosz fogtyok szállítása. 



A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Kluck seregparancsnok. 

Két hatalmas lendületű, két merészen ívelt vonal a térképen hirdeti 
örök időknek, hogy a világháborúban ki volt a belga és francia földön 
harcoló szélső jobboldali német sereg parancsnoka, — hogy ki volt Kluck 
tábornagy. E két vonal egyike a belga határtól nyúlik le Maubenge-ön át 
Paris tövéig, a másik pedig innen lendül föl ép oly merészen, a nyíl repü
lésének épp oly éles egyenességével Lille-ig. 

Arca vonásaiban, szemének biztató és mosolygó tekintetében semmi 
sincs, a mi a hadverők megszokott pózára emlékeztetne. Nincs benne semmi 
a stilizált Napóleonból, a ki a fényképező gép lencséjébe is úgy tekint, mint 
ha az orosz hómező peremét kémlelné. Kluck tábornagy nézése inkább em
lékeztet a szakadatlan tanulásban és gondolkodásban méghiggadt bölcselőére 
és ezen az arcképen mindössze az arcáról sugárzó egyszerűség és egyenesség 
az, a mi hadilényeire emlékeztet. 

Attól kezdve, hogy Namur táján sokat igérő ragyogással feltűnt a neve, 
nem volt-nap, mely a förgeteg gyorsaságával történő előnyomulásának vala
mely győztes eseményét ne vetette volna fölszinre. Két nap múlva egy angol 
dandárt ver tönkre, hogy mielőtt még a nyugati égbolton letűnik az őszi 
nap, ostrom alá foghassa a francia határvárost, Maubeuge-t. És alig hogy 
megismerkedtünk e város nevével, az már a kezében is volt a Kluck-sereg-
nek, mely éppen csak hogy szemlét tartott teljes diadalának eredményén, 
a negyvenezer hadifoglyon és a rengeteg zsákmányon, már rohant is 
tovább, egyenesen St. Quentinnek. Itt négy francia hadtest és három had
osztály állta az útját. Kluck valósággal átgázolt rajtuk, keresztül szágul
dott St. Quenlinen és két nap múlva már Meaux mellett dördültek meg 
az ágyúi, mindössze harminc kilométerre Paristól. Ez több volt, mint 
a mennyit a legcsapongóbb képzelet, a német hadi erőhöz fűződő minden 
csodálatunk várt volna. Csak az imént történt, hogy a francia nagykövet 
elhagyta Berlint s ma már német lovasok portyáznak Paris északi csúcsán, 
a kormány csomagol és minden hivatalával sietve elhagyja a világ fővárosát 
és az egész francia hadsereg rendetlen sorokban visszavonul a Marne mögé. 
Parisban kisérteni járt 1871 emléke. 

Ám, a mily ellenállhatatlan volt Kluck serege csodálatos előretörésében, 
a vezetésnek ép oly tökéletes bölcsesége és óvatossága hatotta át, a mikor 
visszaverekedte magát Lille vonaláig, hogy a rázúduló egész francia erővel 
szemben maga is erőt gyűjtsön. Offenzivájánál, majd körültekintő bölcse-
ségénél pedig nem kisebb az a sziklaszilárdság, mellyel később visszavert min
den támadást és meghiúsította a szövetséges hadak minden szándékát. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A monitorok. 
Ki ne ismerné kis dunai hadihajóinkat, a monitorokat, melyek nyári 

gyakorlataik közben a budai Várkert-rakpart mellett szoktak pihenni ? Kis 
hadi folyamhajók ezek, melyek ősét egy amerikai mérnök építette a 
hatvanas évek amerikai polgárháborúja idejében. A monitorokkal azt 
akarták az amerikaiak elérni, hogy köztársaságuk sűrű folyamhálózatát 
ki tudják használni hadi operációk céljaira. A hol magasabb, hol alacso
nyabb vízállású folyók medrébe a nehezebb, nagyobb és mélyebb járású 
rendes hadihajók nem tudnak behatolni, azonban az első kis monitor, amely
nek nem volt árboca, amelyet kizáróan gépezete hajtott s teste alig látszott 
ki a vízből, két nehéz ágyúja pedig vértezett és minden oldalra forgatható 
toronyban volt elrejtve, megoldotta a hadi folyamhajó problémáját. A legtöbb 
állam sietett követni Amerika példáját s ma már minden hatalomnak, mely 
nagyobb hajózható folyókkal bír, vannak monitorai. Oroszország ázsiai folyói
ban csak úgy járnak-kelnek a monitorok, mint a romániai,vagy a magyar Dunán. 

A «Kőrös» dunai monitorunk, mely augusztus 4-én a belgrádi erődöt bombázta. 
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A monitorok feladata sokféle. Épp úgy van támadó, mint védő szere
pük. Támadó akcióknál elég erős tábori erődítésekkel is fel tudják venni a 
harcot. Miután gyorsan mozognak, rövid idő alatt hol itt, hol ott sorakozva, 
koncentrált ágyútűzzel tudják elárasztani a part mentén gyülekező ellensé
get, vugy fedezni a saját csapataik mozdulatait. Előnyük, hogy bármikor 
sbbahagyhatják a harcot, elgőzölöghetnek, hogy azután csakhamar másutt 
lünjenek fel s hirtelen ismét akcióba léphessenek. Egyik főfeladatuk a meg
lévő hidak felrobbantását s azt megakadályozni, hogy az ellenség hidat ver
jen, de viszont lehetővé tenni, hogy a saját hadseregük tudjon hidat verni, 
végül fedezni a folyamhajókon folytatott csapat- és municiószállítást. Perma
nens erődítéseket, mint aminő például Belgrád, miután nagyobb kaliberű 
ágyúik vannak, eredménnyel lődözhetnek. Természetesen ahhoz, hogy gyakran 
alacsony vízállásíi folyók medrébe is be tudjanak hatolni, alkalmazkodik 
építési modoruk is. 

A tengerjáró hadihajók közül a torpedóhajók vízbemerülése a leg
kisebb. De ez is meghaladja a két métert. A nagyobb hadihajók vízbemerü
lése pedig nyolc-tíz métert is meghalad. Ezzel szemben például a mi 
dunai monitoraink vízbemerülése legfeljebb egy méter. Talpuk egészen 
lapos, tonnatarlalmuk 300 és 450 tonna között váltakozik. Páncéljuk igen 
vékony. A vízvonalnál 40—50 milliméter, a fedélzeten 20 -25 milliméter, míg 
a fedélzeten lévő s az ágyúkat rejtő tornyocska páncélja 50—75 milliméter, 

I 

i 

Az elsülyedt «Temes» monitor. 
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tehát éppen negyedrész vastagságú, mint a tengerjáró cirkálóké. Gyorsa
ságuk óránként — koruk szerint — nyolc és tizenhárom tengeri mérföld 
között váltakozik, ami megfelel 15, illetve 24 kilométernek. Hosszaságuk 50 
méter, szélességük 8—9 méter. Nekünk — a Temes elsülyedése óta — mind
össze öt ilyen monitorunk van. Az 1871-ben épült és 1894-ben modernizált 
Lajta és Maros, az 1892-ben épült Kőrös és Szamos s az 1904-ben épült 
Bodrog. A Lajtának és Marosnak egy-egy 12 cm.-es ágyúja van, három 
golyószórója és 57 fő legénysége. A Szamosnak és Kőrösnek már erősebb 
a fegyverzete, mert két-két 12 cm.-es ágyúja, két-két 7 cm.-es ágyúja és 
két-két golyószórója van s 77 fő legénysége. A Bodrog pedig két 12 cm.-es 
ágyúval, egy-egy 12 cm.-es tarackkal — melyek fedett állások lődözésére 
valók, — azonkívül két-két 47 milliméteres gyorstüzelővel és egy-egy gép
fegyverrel s 77 fő legénységgel van ellátva. 

A monitorokhoz tartozik még hat őrjárónaszád. Ezek nincsenek vér
tezve s egy-egy gépfegyvert hordoznak csupán. Miután alig félméterre 
merülnek a vízbe, a Duna mellékfolyóin is mindig közlekedni tudnak s így 
feladatukat: az ellenség kikémlelését akadálytalanul el tudják végezni. Ez a 
kis vízi haderő a mi dunai flottillánk, amelyre balkáni bonyodalmak esetén 
mindig fontos feladat vár. 

Dunai flottillánk legénysége. 
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A háború humora. 
Csak folyton lőttek. 

Megsebesült beregi zsidó fiú magasz
talja az alföldi magyar honvédeket. Milyen 
hősök, milyen nagyszerű fiúk. Mondja: 

— Mi is kitettünk magunkért, folyton 
harcoltunk, hol töltöttünk, hol lő t tünk. . . 
De az alföldi honvédek, azok a nagyszerű 
fiúk, azok . . . nem is töltöttek, csak lőt
tek . . . folyton csak lőttek. 

Az óflág. 
A szerb harctérről, mélyen Szerbiából 

levelet ír a tartalékos baka a felesé
gének: 

— Kedves feleségem, ha e sorokat 
megkapod, főzess töltött kápusztát és gon
doljatok rám, mert én itt annyi disznót 
látok, hogy folyton a töltött kápusztára 
kell gondolnom. Óflág van itt bűven, csak 
a káposzta hibádzik alula. 

A vutkis fiaskó. 
Ravaruska környékén parancsot kellett 

vinnie egy magyar huszárnak az egyik 
előretolt csapathoz. Eltévedt. Egyszer csak 
messziről egy orosz lovas vágtat felé. A mi 
huszárunk előkapja a karabélyát, az orosz 
azonban felemeli két kezét, ami azt jelenti, 
hogy ne lőjj rám cimbora, én sem bánta
lak. Egymás felé lovagolnak. 

— Ne bánts pajtás — szól a muszka 
tört németséggel, — eltévedtem, hadd tér
jek haza, te is eltévedtél, te is térj 
haza. 

A huszár, aki szintén tudott néme
tül, beleegyezett. Beszélgetve poroszkáltak 
együtt. A mi huszárunk kitudott a musz
kától mindent, amire szüksége volt. Egy
szer csak észreveszi, hogy a muszka a 
nadrágja zsebe felé kap, ami felett a pisz
tolya lóg. A huszár észreveszi és villám
gyors mozdulattal, előkapja pisztolyát és 
agyonlövi az oroszt. Az orosz nyekkenés 
nélkül bukik le lováról. A huszár megnézi 
a holt orosz zsebét és sajnálkozva só
hajt fel: 

— Szegény muszka. Azt hittem, orozva 
le akart lőni, pedig csak — a vutkis fias
kója után kapott, hogy megkínáljon sze
gény-

Angolkóros. 
A francia, angol, orosz és német had

seregről beszélgetnek sebesült tisztek. 
— A francia sereg rossz, — mondja 

az egyik tiszt, — nem csoda hát, ha 
veri derék szövetségesünk. Csupa beteg 
ember. 

— Az egész francia sereg? 
— Igen, mind: angolkóros. 

Aki kitanulta. 

A legelső galíciai összeütközésnél el
fogtak a mieink két muszkát. Őrségen vol
tak és a mieink észre sem vették volna 
őket, de azok kiabálva hittak őket. 

— No maguk jól jártak — mondta egy 
tisztünk, — még puskaport sem szagoltak 
és már is foglyok lettek. 

— Érteni kell ezt, — felelte fölénye
sen az egyik orosz. —Régi katonák vagyunk 
mi. Részt vettünk mi az afganisztáni ha
tárvillongásokban, a perzsa kocódásokban, 
a japán háborúban is. Megtanultuk mi jól 
ezt a mesterséget. Mi mindig az első össze
ütközés előtt hadifoglyok lettünk. Csodál
ták is a tudományunkat az ezredünknél, 
szerették volna megtanulni a többiek is. 
De mi nem tanítottuk meg őket. Csak nem 
avatjuk be őket a tudományunkba . . . 
Azt az ellenséget szeretnénk mi látni, 
amelyik minket — el néni fog. 

Mi lehet egy szegény orosz zsidó. 

Ismeretes, hogy Orosz-Lengyelország
ban pogromokkal kényszerítetlék egy idő
ben a zsidókat arra, hogy térjenek át az 
oroszok államvallására: a görög keletire. 
Csapataink egy elfogott orosz csapatban 
sok ilyen — görög keletire bukkantak. 
A csapattiszt sorban felvette a foglyok 
nacionáléját. 

— Hogy hívják'! — kérdezi az első 
«orosz» hadifogolytól. 

— Herskovics Izsák — feleli a vitéz. 
— Milyen vallású? 
— Milyen vallású lehet, kérem alázat

tal, egy szegény orosz-lengyelzsidó: — 
görög keleti. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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