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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in gye .1 kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a következő módozatok mellett: 

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból féléaenkiat 
egy-egy kötelet választhat. 

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

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

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fgjT:ben. 

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

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

A v i l á g i r o d a l o m egyik l e g k i v á l ó b b utazási mun
kája , melyben a szerző , aki a Stanley-fé le v i l á g h í r ű 
e x p e d í c i ó b a n résztvett , c s o d á s kalandjait és viszon
tagságos utazása i t írja le, r e n d k í v ü l sok p o m p á s kép 
k í s é r e t é b e n . 

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

H ü b n e r S á n d o r gróf, az egykori k ö v e t és mi
niszter, kedves, k ö n n y e d m e s é l ő , aki mindazt, amit 
m é l y tudássa l és a l a p o s s á g g a l megfigyelt, v o n z ó a n 
és e le jétő l v é g i g é r d e k e s e n adja e l ő . Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

179 képpel és színnyomatú térképpel. 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ű érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
fe l fedező (ltjának történetet és olyan n é p e k k e l is
mertet meg, melyek mindaddig minden idegen be
folyástól é r in te t l enü l , senki tő l sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. bolli ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyeit ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket életteljes 
k ö z v e t l e n s é g g e l örökí te t t meg. Már maga az, hogy 
Jóka i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait közreadja é s é lettörténetét megírja, a m ű 
k i v á l ó értékét b i z o n y í t j a . A ml itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei kSzepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MÚVEK. 
LÉGRÁDY FÉJ-E KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyeit ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

13. Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált ) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

Mindkét csoportban foglalt müvek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

B E K Ö T É S I T Á B L A 
A Világháború Képes Krónikája I. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — ren
delhető minden könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatal
ban. Ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



A háború kezdetén, mikor az első hirek érkeztek hősiesen küzdő fiainkról, önkéntelenül 
is borzongás fogott el bennünket a lövészárok szó haltatára. A tábori élet szenvedéseinek 
állandóságát jelentette ez a szó nekünk : a nélkülözést és az örökös veszedelmet. A nyílt 
harcért, rohamban való győzelemért lelkesedő katonáinknak is szokatlan volt a harcnak ez 
az idegenből eredt módja « csak nagynehezen törődtek bele a háborúnak ebbe az új rend
jébe. Lassanként azonban megtanultuk, — katonáink a -harctéren, mi pedig itthon — 
hogy a lövészárok a legjobb védelem az újabb idők százszorosan gyilkos fegyverei ellen. 
Azt pedig már szintén valamennyien tudjuk, hogy az élet sem olyan borzasztó ezekben a 
földalatti tanyákban, a hol — a pihenés órái alatt — akárhányszor muzsikaszó mellett 

szórakoznak derék védelmezőink. 

A Vi lágháború k é p e s krónikája . II. 









Német katonák az oroszok által elhagyott lövészárokban. 





A NÉMETEK ÉSZAK-FRANCIAORSZÁGBAN. 

A német seregek, amint már emiitettük, öt rengeteg oszlopban közeled
tek Parishoz és a francia fővárost északi, valamint északkeleti i rányban 
körív formájában körülzárással fenyegették. E z a körülzárás részben sikerült 
is, amennyiben Paris teljesen el volt zárva t t tól , hogy északi irányban, 
Belgium és Hollandia felé bármi módon is közlekedhessek és csupán a csator
nához vivő út, egészen Calais-ig és Dunkirchenig volt még szabadon a 
párisiak számára. 

Franciaországban mindenki azt hitte, hogy a német seregek fölvonu
lását haladék nélkül Paris ostroma fogja nyomon követni. E z volt a meg
győződés világszerte mindenütt, erre vallott a francia kormány menekülése, 
valamint az, üogy már-már beszélni kezdtek Franciaországban a békéről. 
Mindenki Paris ostromát, talán Paris gyors elestét várta, egyedül a német 
hadak irányitói tudták, hogy erről szó nincsen. Nyilvánvaló, hogy a német 
sereg csak úgy nyomulhatott be mélyen francia területre ha az operációs 
bázissal, tehát előbb Németországgal, majd Belgiummal az összeköttetést 
megszakítás nélkül fönntartja. Mint egy élő híd, úgy fúródik be egy-egy 
sereg az ellenséges ország területére, a hátát, tápláló vonalait, lőszer és 
élelemszállítását minden oldalról és mindvégig biztosítania kell. Minél mé
lyebben hatol be tehát egy sereg az idegen országba, annál több embert 
kell hátrahagynia arra a célra, hogy az összeköttetést a kiinduló ponttal biz
tosítsa és hogy megfelelő hátvédje legyen. Mikorra tehát egy sereg, amely 
Belgiumon át Paris felé indult, el is jutott a francia főváros alá, már a harc
téri veszteségeket nem számítva is, tetemesen megfogyatkozott és noha talán 
ugyanannyi embere maradt, mint az elinduláskor, döntő csata esetén még 
sem fejthet k i akkora erőt, amilyet szám szerint képvisel. 

Viszont a francia haderőnek a helyzete éppen az itt elmondottaknak a 
megfordítottj a volt. A francia haderő, a kisebb-nagyobb seregek mint egy 
keréknek a küllői vonultak az elzászi, a lotaringiai, a luxemburgi és a belga 
határok felé, de úgy, hogy mindannyian Parisra, mint centrumra támasz
kodtak. Amint azután egyik határszéli vereség a másikat követte, mindinkább 
visszahúzódtuk s amint egyre hát rább és há t rább vonultak, azonképpen 
automatikusan tömörültek is, mert az előbb óriási területen szétosztott sereg
részek mind szűkebb harcvonalon koncentrálódtak és lettek ezáltal mindig 
erősebbé. 



A német seregek zöme már szeptember elején is ott helyezkedett 
el, ahol azután hónapokon és hónapokon át dúlt a legádázabb, legirtó-
zatosabb küzdelem — és csupán kisebb csapatok törtek előre, hogy 
zavarják, félrevezessék és foglalkoztassák a francia seregeket. így nyílott 
alkalma a német hadvezetőségnek arra, hogy az Északi-tenger partjától végig 
egész Franciaországon a svájci-német határig elfoglalja és megszállja a leg
ki tűnőbb stratégiai pontokat, a természet által leginkább megerősített terü
leteket, ahol azután megvetették a germán csapatok a lábukat. 

E z volt egyébként a német vezérkarnak a bölcs és igazolt meggyőződése 
szeptember elején, tehát a kezdő harcok legforróbb korszakában. Vilmos 
császár tudvalevően a franciaországi harci térségeken tartózkodott, ott volt 
a st.-quentini ütközetkor is és szeptember másodikán Verdun közelében 
fiával, Vilmos trónörökössel is találkozott. Ekkor jelent meg a berlini lapok
ban, majd pedig a világsajtóban ez a sokatmondó, félhivatalos közlés: 

A legfelsőbb hadúr francia földön tartózkodik. E tény minden tárgyilagos ember 
előtt teljesen megvilágítja a helyzetet. Ez a tény, egyszerűen annyit jelent, hogy 
amit eddig kivívtunk, azt nem fogják kiragadni a kezünkből. A császár semmikép 
sem ment volna Franciaországba, ha a felelős tényezők lehetségesnek tartanák, hogy 
ismét visszaszorítanak bennünket a határon. Hogy a császár ellenséges területen lévő 
hadseregéhez ment, bel- és külföldön egyaránt nagy hatást fog gyakorolni. 
E z a hatás nem is maradt el, sőt talán nagyobb is volt, mint amekko

rára — számítottak. Franciaország népe is, kormánya is teljesen elvesztette a 
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fejét s a bordeauxi menekülés egy még sokkal nagyobb esemény kialakulásának 
volt a h í rnöke : a francia kormány, megbízható jelentések szerint, elszánta 
magát arra, hogy fölajánlja a békét Németországnak. A helyzet, objektív 
mérlegelés alapján, nem is volt alkalmas egyébre. A francia haderő, — amint 
láttuk, — sehol komoly sikert elérni nem tudott, sőt, nemcsak győznie, de 
huzamosabb ideig ellenállania sem sikerült sehol a francia csapatoknak. A 
német seregek egymásután vívták meg a bevehetetleneknek mondott francia 
erősségeket és a 42-es mozsarak, meg a mi 30"5-es motoros ütegeink fogvacog-
tató rémületet okoztak nemcsak a francia csapatok, de a francia államférfiak 
között is. Az angol segítség csekélynek bizonyult. A francia földre jött angol 
seregek, mint a futóhomok az orkánban, úgy röpültek hátrafelé, ha a német 
csapatok megrohanták őket. A londoni Daily Mail haditudósítója, aki ott 
volt a délafrikai háborúban is, mélabúsan jegyezte meg: a búrokkal való 
harc csak jókedvű piknik volt ahhoz képest, amit mostan tapasztalunk. 

Meghiúsított békekisérlet. 

Kétségtelen, hogy a békekisérletek meg is történtek, ámde siker nélkül. 
Azonban a kudarc korántsem a németek ellenállásán múlott. Németország nem 
kereste ezt a háborút és csak természetes, hogy a becsületes békeajánlatot 

A Tóul melletti védőállásból meglepően megtámadott franciákat foglyul ejtették és nehéz 
bajor lovasság fedezete mellett elszállítják. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



elfogadta volna. Már tudniillik Franciaországtól, Oroszországot és főként 
Angliát ez a béke nem illette volna. Ezt jól tudta sir Edvard Grey és 
V . György király is és nyomban közbe is léptek, hogy a francia békekisérletet 
meghiúsítsák. Hogy ennek mi volt az útja-módja, azt csak a jövendő 
fogja kideríteni pontosan. Spanyol forrásból, tehát igazán semleges részről 
azt mondják, hogy Anglia halálos fenyegetést szegezett neki a francia kor
mánynak arra az esetre, ha szövetségesei nélkül akarna békét kötni. Ez a 
fenyegetés nem volt kevesebb, mint hogy az angol tengeri haderő felvonul 
a francia partokhoz, és mindent, amit lőtávolon belül talál, minden kikötőt, 
minden várost és hajót lerombol, elpusztít. A fenyegetés megteremte a 
gyümölcsét, a francia kormány lemondott a békéről. Az angol erőszak sikerét 
szeptember 6-án ez a londoni nyilatkozat adta tudtára a világnak: 

Sir Edvard Grey külügyi államtitkár, valamint Franciaország és Orosz
ország nagykövetei ma délelőtt a Foreign Officeban a következő nyilat
kozatot írták alá : 

Kormányaik kellően igazolt fölhatalmazása alapján az alulírottak 
a következő nyilatkozatot teszik: 

Nagybritannia, Franciaország és Oroszország kormányai kölcsönö
sen megígérik egymásnak, hogg a jelen" háború folyamán nem kötnek 

Az északfranciaországi harctérről. Két német löveg az ellenséges állásokra való tüzelés 
közben. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



külön békét. A három kormány megállapodik abban, hogg a leendő 
béketárgyalásokon egyik szövetséges hatalom sem állíthat föl békefölté
teleket anélkül, hogy a két másik szövetségesnél erre nézve megállapo
dást ne kötött volna. 

H a r c kétszázötven kilométeren. 

Franciaország, Anglia és Oroszország újabb fogadalma, hogy csak együt
tesen kötnek békét, elárulta azt a nagy benső egyenetlenséget, amely a három 
szövetkezett hatalom között évszázadok során fejlődött ki , s amelyet nem 
oszlathatott el, hogy most hirtelenül közös kalózhadjáratra vállalkoztak. A k i 
ket becsületes és világos cél tömörített egy zászló alá, azoknak nem kell 
minduntalan fogadkozniuk, hogy híven kitartanak egymás és a kitűzött cél 
mellett, de ilyen összetartó erő nem működöt t a francia-angol-orosz szövet
ségben. És ez meglátszott mindjárt a háború kezdetén. Joffre nem támogatta 
French seregeit, mikor azok megtizedelve félországon keresztül futottak a 
németek elől és viszont az angolok sem küldöttek egyetlen szál katonát sem 
azon a határvonalon túl, ameddig saját különleges érdekeik terjedtek. S amíg 
a mi seregeink egy szent és természetes szövetség ötvözetében szinte egybe
olvadtak a német hadakkal, angolok, franciák és belgák, a másik oldalon 
pedig az oroszok szinte üzleti kimértséggel vigyáztak arra, hogy egyetlen 
lépést se tegyenek — a saját érdekeik határán túl. 

Német gránátok által összelőtt francia trénoszlop. 



Az antantnak ez a széthúzó, szinte közömbös viselkedése okozta, hogy 
seregeik soha, semmiféle határozott és jelentős vívmányt elérni nem tudtak, 
noha a harc az első háborús hónap végén már 250 kilométeres fronton dúlt 
és abban francia, angol és belga részről is több millió ember vett részt. Hiába 
kutatjuk az angol és francia lapokban annak nyomát, hogy katonáik bárhol 
is jelentős győzelmet arattak volna — ilyennek sehol, de sehol nyoma sin
csen. Valamennyi francia jelentés csak francia sikerekről szólott, persze nem 
nyíltan, hanem többé-kevésbbé homályba burkolva az igazságot. Egy ilyen 
hivatalos francia jelentést példaképpen reprodukálunk. Ez a kommüniké 
szeptember 7-én jelent meg és így szólt: 

A francia csapatok az elmúlt héten semmiféle főakciót nem foly
tattak:, csak csatározások történtek, amelyek nem egyebek, mint a szövet
séges csapatok stratégiai visszavonuló mozdulatainál előfordult incidensek 
és amelyekre kezdetben a belgiumi összeütközések, valamint később az 
az óriási haderő szolgáltatott okot, amelget a németek a nyugati hadszin
térre vetettek. 
A francia hadügyminisztérium, amely ezt nyilvánosságra adta, nyilván 

azt akarta, hogy a jelentés körmönfont legyen. Főakcióra tesz célzást, 
amelyről senki sem tud semmit; a visszavonulást stratégiai mozdulatnak 
nevezi, ugyanakkor, amidőn e «mozdulat» miatt a kormány eszeveszet-

Német ostrómágyuk vontatása maszkírozott lokomobilokkal Északfranciaországban. 
(Sajtóiroda, Leipzig.) 



ten menekül és — végezetül — incidenseknek nevezi azokat a szörnyű 
vereségeket, amelyekben több embert veszítettek a franciák halottban, 
sebesültben és fogolyban, mint amekkora hadserege valaha is volt — 
Napóleonnak. 

S az incidensek szakadatlan sorban követték egymást. Ahány város, 
folyó, falu, erdő, domb és hegység nevét elénk idézték a német jelentések, 
ugyanannyi kudarc érte a francia lobogót. Meaux és Lagny, amelyek Paris 
tőszomszédságában vannak — azután Auteuil, Melun, Sezanne és Vitry mind 
a franciák vereségének voltak a tanúi s a harcvonal szélsőnyugali szárnyán 
az angolok véreztek, akik e harcokban tíz nap alatt seregük nagyságához 
képest igen sokat, mintegy 15.000 embert veszítettek. 

E harcok szomorú vége nemcsak a francia népre, hanem a katona
ságra, sőt magára Joffre fővezérre is csüggesztően hatottak. Nyilt had
parancsban mondotta meg a nagy generális a francia tisztikarnak és főként 
a parancsnoknak, hogy a csapatok sok-sok hibát követtek el s abból szár
mazott az állandó vereség. A gyalogság, ha már támadott , ezt mindig korán 
és könnyelműen telte, mielőtt még a tüzérség megérlelhette volna a támadó 
akciót. Ámde — tette hozzá Joffre szeptember 9-iki napiparancsában — 
feladatunk most nem visszapillantás, hanem a támadás, az ellenség visszaszorí
tása és az, hogg a küzdelemmel szerzett teret bármilyen áldozatok árán is 
megtartsák a francia csapatok. 

Tüzérségünk Észak-Franciaországban. A 305 cm.-es mozsárágyú megtöltése. _ 



A francia határerődök sorsa. 

A francia határerősségek legfontosabb záróerődjeinek sorsáról csak igen 
kevés hivatalos adat került nyilvánosságra. A németek megvívták ezeket a 
várakat , de nem dicsekedtek vele. Annál ér thetőbb, hogy a franciák, akiknek 
minden egyes vár eleste egy-egy súlyos kudarcot jelentelt, még sokkal mély
ségesebben hallgattak a dologról, mint a győzelmes németek. 

Tudvalevő és m á r nemcsak mi szólottunk róla, hanem a német hiva
talos jelentés is elismerte, hogy a francia záróerődök megvívásában igen 
nagy része a dicsőségnek a mi világhírű és rettegett 305-es motoros ütegein
ket illeti. Egy nagy londoni újság, a Times közölt a francia határerődökre 
vonatkozóan fölötte jellemző cikket, amelyet párisi munkatársa küldött. 
A Times cikkének ez a c íme: A háború egy elmondailan fejezete, hangzik 
pedig ekképen: 

Augusztus végén, amikor a németek a Marne-folyó irányában előretörtek, a 
francia kommünikék rövidek és homályos tartalmúak voltak és tekintve az egymásra 
következő események rohamosságát, igen sok részlet elmondatlanul maradt. Az a vég
zet, amely Franciaország északi határerődítéseinek osztályrészül jutott, csak apró részle
tekben vált ismeretessé. Longwy volt az egyetlen.amelynek elestét a franciák hivatalosan 
jelentették, már Maubeuge sorsát úgy kellett kitalálni, míg Montmédy, Méziéres, Givet 
és Charlemont erődéiről egyetlen szól sem mondottak a francia hivatalos jelentések. 

Számos érdekes részlet szól arról, hogy miképp jutottak a németek 
ezeknek a váraknak a birtokába ; ezek csak akkor jutott köztudomásra, amikor 
a francia várakban elfogott katonák közül néhányan szerencsésen megszöktek 
és visszakerültek Franciaországba. Montmédyt e szerint a franciák önként 
kiürítették és az harc nélkül jutott a németek kezére augusztus 28-án. A vár-
védelmi műveket előbb elpusztították, a lőszerkészleteket pedig a levegőbe 
röpítették. A vasúti alagút, amely Longuyont és Meziérest összeköti, mintegy 
kilométernyi hosszúságban szintén elpusztították. Mivel pedig ez a vasúti vonal 
múlhatatlanul szükséges volt a németek számára, a német pionircsapatok kör-

vasutat építettek a hegy aljába, amelyen 
a város állott. 

A Charlemont erősség, Givet mel
lett, egy nappal később, augusztus 29-én 
került ostromzár alá. Az erődöket három 
napon ál bombázták. Az ostromra a nehéz 
osztrák-magyar ütegeket alkalmazták, 
amelyek nyolcadfél angol mértföldről lőt
ték a várat és ezzel tálszárnyalták az erős
ség valamennyi ágyújának a lőtávolságát. 
Egyetlen francia lövedék sem jutott el 
az osztrák-magyar ütegek közelébe és a 
francia ágguk a legparányibb kárt sem 

A 30:5 cm.-es lövedék töltésre készen. lehelték bennük. Az erősséget a szó szo-



ros értelmében darabokra törték ezek az ágyuk és a védősereg szeptember 
elsején kéngtelen volt megadni magát. 

A Montmédyben alkalmazott elővigyázati intézkedést szerencsétlenségre 
Charlemontnál elmulasztották és az itt lévő ágyuk és muníció érintetlenül a 
németek kezére jutott. 

Longwy egy lakosa, aki Nancyba menekült, igen érdekes részleteket 
mondott el Longwy ostromáról és elfoglalásáról. Az a rész, ahol a védelem 
legnagyobb energiával folyt, a felsővárosi fellegvár volt, amelynek védelmi 
művei magukban foglalják a XVII . században épült igen kitűnő erősségeket 
is. A németek már augusztus közepén fölhivták Longwy parancsnokát , hogy 
az erősséget adja át, ám ezt az ajánlatot a várparancsnok természetesen vissza
utasította. Ekkor nyomban megkezdődött az ostrom. Augusztus 21-én már 
annyira előrehaladt az ostrom, hogy a város is, az erősség is több helyen 
égett. E nap estéjén kigyuladt a Mont St. Martin nevü acélgyár is és a hatalmas 
tűz lángjánál a következő jelenet vált láthatóvá. A német csapatok zárt osz
lopokban támadták a Burgundi-kaput és a régi bástyát, eközben pedig több 
német ezred zenekara összegyűlt és hatalmas hangon a Wacht am Rhein 
dallamát harsogtatta, mialatt a német ka tonák a várat vívták. 

Ez a támadás megtört a helyőrség vitézségén és még hat napon és hat 
éjszakán folyt az erősség szakadatlan lövetése. Végre is az erősség valóságos 
romhalommá vált és augusztus 26-án megadta magát. 

A 305 cm.-es ágyú felrobbanó lövedéke. 
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Részlet Longwy ostromából. Barber-C. rajza után. (Leipz. 111. Ztg.) 











MAUBEUGE ELFOGLALÁSA. 
Maubeuge elfoglalása egyike volt a hadjárat leghatalmasabb eseményeinek 

és hozzátehetjük: meglepetéseinek is, mert a hatalmas francia halármenti erős
séget igen nagy helyőrség védelmezte, hiszen csak az elfogott katonák száma 
negyvenezerre rúgott. Azonfölül pedig négyszáz ágyú és ehhez mérten rengeteg 
hadiszer jutott német kézre. Az eset annál csodálatosabb és várat lanabb volt, 
mert éppen egy nappal előbb, szeptember 6-kán Poincaré elnök még üdvözlő 
táviratot küldött a vár védőihez kitartásuk és hősiességük magasztalására. 

Maubeuge elestének a híre mérhetetlen örömet okozott Berlinben is, 
nálunk is egyaránt. Maubeugeről tudtuk, hogy elsőrangú erősség, amelynek 
kettős, egyformán fontos föladata az volt, hogy védje és dominálja a Sambre-
folyó völgyét, azután pedig biztosítsa magát a várost, amely a Paris felé haladó 
vasúti forgalomnak a legjelentősebb csatlakozópontja. E hely fontosságával 
teljesen tisztában voltak a franciák s Maubeuge már évszázadok előtt is meg
erősített hely volt, 1870 óta pedig óriási méretűre fejlesztették az erődítéseit. 
Mintegy harminc kilométeres körzetben terülnek el a modern erősségek, amelyek 
a kisebb-nagyobb iparvárosok egész sorát olvasztják magukba. Ezekben a hely
ségekben találhatók Franciaország legnagyobb vas- és acélipartelepei s éppen 
ezért Maubeugenek és környékének kiszámíthatatlan nagy a fontossága. 

Amint mondottuk, ezzel tisztában voltak a franciák is. Valamelyik 
német lap az erősség elfoglalása alkalmából nyilvánosságra hozta a párisi 
Gil Blas című újság egy tudósítását, amely még 1913 február 25-én jelent 
meg ebben a lapban. A tudósítás ez volt: 

«Franciaország keleti vidékének katonai köreiben beszélik, hogy Maubeuge 
városát, amely az ország észak-keleti halárán; a páris-kölni vonalon fekszik, hetek
kel ezelőtt igen nagy mennyiségű angol lőszerrel látták cl. Maubeuge városának 
katonai szempontból igen nagy a jelentősége. A francia vezérkar háborús tervezeté
ben ez a hely a szövetséges seregek egyesülési pontjául van fölvéve, amint azt háború 
esetén Joffre generálisszimus French tábornoknak kijelölni fogja. Már most ismeretes 
hogy az angol hadseregnek más rendszerű ágyúja és puskája van, mint a francia 
seregnek és ilyformán az angolok nem használhatnák a francia municiót. Éppen 
ezért a két kormány megegyezett, hogy már békeidőben elhelyezik Maubeuge erőssé
geinek a falai között azt a lőszerkészletet, amelyre háború esetén az angoloknak szük
ségük lehet. 
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A francia hadvezetőség tudatában volt Maubeuge jelentőségének és ehhez 
képest történt a város megerősítése. Úgy francia, mint német katonai, szak
értők szerint ez az erősség bevehetetlen volt — teóriában. Maga a város is körül 
van véve bástyákkal, páncéltornyokkal, felvonóhidakkal, árkokkal s azonfelül 
öt-hat kilométeres sugárban körül van véve a város különálló erősségekkel, 
amelgeknek a száma tizenkettő. Sorra következnek a Bersillies, a Sale-magne, 
a Boussois, a Cerfontaine, a Feriiére la petité, a Bourdiau, a Haulmont, a 
Grévau, a Felgnies, a Leveaux, a Héronfontaine és a Sarts erősség, amelyek 
között még számos egyéb erődítés, rejtett üteg és egyéb védőmű volt elhelyezve. 

A maubeugei erődítések e felületes vázlata is elég bizonyíték amellett, 
hogy az ostrom megkezdése, ami szeptember elsején történt, valóságos isten-
kisértésszámba ment. Kivált, amikor kiderült, hogy Maubeuge erődítéseinek 
van még egy félelmetes védőeszköze: több nagykaliberű ágyú, amely vasúti 
síneken, láthatatlanul mozgott a bástyafalak mögött és azáltal, hogy folyto
nosan változtatta a helyét, eltalálhatatlan maradt az ostromló ütegek számára. 

Ámde mindez a töméntelen akadály egyetlen másodpercig sem állította 
meg az ostromló sereget. A nagyszerű 42-esek és a nem kevésbbé félelmetes 
305-esek azonnal munkához láttak, a vár láthatatlan ágyúit pedig csakhamar 
felfedezték az ostromló sereg pilótái, akik vakmerő ügyességgel lebegtek az 
erősség fölött és sorra lefotografálták legféltettebb titkait. Néhánynapos küz
delem után a várak nagy vándorló ágyúi egytől-egyig elhallgattak. 

Zwehl tábornok, Maubeuge meghódítója, tisztjeivel. 



Amint ez megtörtént, azonnal következett a vár ostromának, szinte 
azt mondhatnók : tudományos része. Borzalmas ágyúóriásaink tüzének védelme 
alatt aknákat ástak a német pionírok, akik egészen 290 méterig megközelí
tették Maubeuge falait, amelyek sorra összeomlottak, mintha földrengés dúlta 
volna fel azokat. Nyolc-tíz méteres rések, egész szakadékok tátongtak a 
42-ös és 305-es lövések ulán és büszke páncéltornyok pillanatok alatt egy
szerűen porrá váltak. 

Maubeuge védője, Fournier tábornok az ötödik napon már látta, hogy 
reménytelen a helyzet. Szeptember 5-ikén azután délután négy órakor 
fehér lobogó védelme alatt francia automobil közeledett a német tábor felé. 
A vár egyik nagyrangú tisztje érkezett, aki az ostromló sereg parancsnokának 
ajánlatot tett a vár átadására — bizonyos föltételek alatt. Az ősz Zweld 
generálist valósággal kihozta a sodrából az, hogy a félig már elpusztított vár 
védői még föltételekről mertek beszélni és kissé nyers feleletet adott. Ugyan 
kérem, — mondotta a hős germán tábornok, — hogyan juthat önöknek eszükbe 
még föltételeket, emlegetni. Ha ma este hat óráig át nem adják a várat, biz
tosítom önöket, hogy egy kődarab nem marad belőle még emlékeztetőül sem. 

A békekövet eredmény nélkül távozott s az ostrom a jelzett órában 
újra megkezdődött. A harc, amely Maubeuge körül lefolyt, igen heves volt 
és tele izgató, érdekes részletekkel. A franciák vitézül verekedtek és elkövet
tek néhány sajátságos, hol ügyes, hol gyalázatos cselekedetet is. így például 
bántó epizód volt az, amidőn egy francia század német gyalogosok heves 
és gyilkos tüzelésébe jutva, kitűzte a fehér zászlót annak jeléül, hogy meg 
adja magát. A német csapat nyugodtan közeledett a franciák felé, hogy 
elszedje a fegyvereket, ám ekkor a francia század újra tüzelni kezdett a véd-, 
telén németekre. Észrevették ugyanis a vörösnadrágosok, hogy a németek 
akiktől annyira megrémültek, mindössze tizenketten voltak. Másik érdekes 



epizód volt a. amikor az ostromló sereg egyik részénél észrevették, hogy a csa
patok mozdulatai érthetetlen árulás útján állandóan tudomására jutnak a vár 
védőinek, akik az illető német csapatok minden igyekvését meghiúsítják. 
Végre is kiderült, hogy egy láthatat lan pincében három francia tiszt volt 
elrejtőzve a német csapatok mögött, akik azután földalatti telefon útján a 
németek minden titkát elárulták. 

Az ostrom nyolcadik napján az erősségek teljesen elpusztultak, sőt maga 
a város is sokat szenvedett az ágyuk lövedékeitől. Ekkor azután mégis csak 
kitűzték a franciák a fehér zászlót s az ostromló sereg nagyszerű diadalme
netben vonult be a ronimá lőtt erősségbe. Érdekes, és nekünk, magyaroknak 
kedves részlet, hogy a sereg élén a mi 305-es ütegeinknek a tüzérsége haladt 
s a zenekarok a mi csatadalaink egyikét játszották. Maga az átadás sem 
nélkülözte a rendkívül érdekes mozzanatokat. Mindenekelőtt meglepő volt a 
foglyok óriási száma, amely 40—42.000 között lehetett. 

A francia katonákkal kitüntető szívességgel bántak a németek, mert 
elismerték, hogy nagy vitézséggel végezték feladatukat. Úgyszintén szívesen 
segítettek a szerencsétlen város lakóin, akiket teljesen kiéltek a várat védő 
katonák. Mikor a németek bevonultak a városba, ott egy falat kenyeret, egy 
grammnyi húst s egyel len szemcse sót sem találtak, a katonák mindent fölettek. 

Egy amerikai újságíró, Irvin S. Cobb, aki a német főhadiszállás ven-
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Összelőtt francia ágyúk_Maubeuge-ben. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



dége volt, egy vezérkari tiszt társaságában megtekintette Maubeuge romjait. 
Útjáról megrázóan érdekes tudósításban számolt be és ebből valók az itt 
következő részletek: 

— Ha a német és az osztrák-magyar mozsarak tüzelésének hatását magam 
nem láttam volna, — írla Cobb — sohasem képzeltem volna, hogy ilyesmi lehet
séges. Sohasem hittem volna, hogy az ember ily alkotásra képes legyen, emberi 
kezek ily alkotással bánni tudjanak, emberi mű ily tökéletes pontossággal működ
hessen s ily tökéletes pusztítást végezhessen. Azt kellett gondolnom, hogy nem emberi 
kéz műve, hanem valami elemi erő lehetett, amely a Des Sarles-erőáöt Maubeugenél 
rövid idő alatt teljesen rommá törte. Jártam ennél az erődnél, amelynek falain 
francia földön először próbálták k i a németek hatalmas mozsaraikat. Egy templom
nál, amelynek tornya lehanyatlott, várakoztunk, mert egy német törzstisztnek kellett 
jönnie, aki azután a látnivalók körül kalauzolt bennünket. Kölcsönös bemutatkozás 
után azonnal munkához látott. 

— Ott — mondotta jobbra mutatva — esett le az első 42-es lövedék, amidőn 
megkezdettük a tüzelést. Mozsarunk mintegy kilenc kilométerre lehetett és mindjárt 
az első lövés után eltaláltuk a pontos távolságot, amint rögtön látni fogjuk. 

Gépkocsinkat hátrahagyva, gyalog mentünk tovább. Mintegy százötven méter
nyire kráteralakú emelkedések egész sorozatát láttuk, szinte egészen sima falakkal, 
körülbelül olyan alakzatban, mint a tölcsér. Mindenik kráter csúcsán üreg, melynek 
átmérője átlag 20 méter, mélysége pedig 8—10 méter lehetett. 

A Des Sartes-eröd alsó részei még az 1883. évben épültek, de 1913-ban teljesen 
átalakították az egészet modern rendszerű erősséggé. Amikor tehát a németek jöttek, 

A maubeuge-i futóárkokban ezrével találtak francia gránátot. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



egy teljesen modern erőd állott e helyen s a védelmet ellátó katonák ily erősnek 
vélt menedékben teljes biztonságban érezték magukat. 

Az erőd külső falainak egy nyílásán mentünk be az omladékba s egy sáncon, 
amelyet elborítottak a romok, áthaladva, az erőd szívébe jutottunk. Ha nem lett 
volna fogalmam a 42-esek erejéről, azt kellett volna hinnem, hogy az erődöt száz 
és száz lövedék érte, oly rettentő és leírhatatlan volt a pusztulás. Ám el kellett 
hinnem vezetőmnek, hogy ezt az egész erősségei öt vagy legfeljebb hat lövedék érte. 

Elmondották nekünk, hogy amidőn a külső falak már széjjel voltak rombolva, 
a várvédők a még megmaradt földalatti helyiségekben kerestek menedéket. De a 
mindent összeromboló lövedékek ott is elérték őket s ott, ahol meghaltak, már el 
is voltak temetve, a lábunk alatt lévő sírban, amelynél rettenetesebbet talán még 
sohasem ástak. Amidőn az erőd hátulsó részén ismét a szabadba jutottunk, egy 
alagút szájánál a következőket mondotta a vezető törzstiszt: 

— E helyen láttam a legnagyobb szörnyűséget, amit e hadjárat folyamán 
átéltem. Midőn az ostromot már nem álló franciák kitűzték a fehér zászlót és mi 
a várba bevonultunk, e helyen megállást vezényeltem katonáimnak. Nem volt taná
csos tovább haladni, mert az erődből még egyes robbanások voltak hallhatók. Vastag 
füst gomolygott kifelé és szinte lehetetlennek látszott, hogy odabent még élő emberek 
lehessenek. 

— Egyszerre azonban egy egész emberraj tódult ki ezen az alagúton. Leheltek 
vagy kétszázan, mindannyian francia tartalékosok. Támolyogva jöttek kifelé, lélegzet 
után kapkodtak, elestek, majd újra felugrottak, idegzetük szemmel láthatóan bom
lott volt. A füst, a gázok, a robbanások zaja, a tűz és mindaz, amit odabenn átéltek, 
jóformán elvette az eszüket Nem folytatom e borzalmak leírását, csak annyit 
mondhatok: nem óhajtanám az életben ezt még egyszer látni. Őszintén mondom: 
még az ellenségnél sem. 
Tehát Lüttich, Namur, Longwy, Montmédy, Givet, Charlemont, Méziéres 

Giromagny után Maubeuge romjain is megjelent a francia színek helyén a 
német zászló . . . 

Az északfranciaországi harctérről. Összelőtt Sambre-híd. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



HARC DUM-DUM GOLYÓKKAL. 
A háború önmagában véve is megdöbbentő, gyötrelmes és borzasztó s 

mint a népek élethalál küzdelmének egy végsőséges, riasztó alakulása és for
mája csak egyetlen dologban lelheti magyarázatát és mentségét: ha becsü
letesen, lovagiasan vívják s az emberi életet még a legádázabb tusában is 
a lehetőség szerint kímélik, a szenvedést, a kínokat pedig az elgondolható 
legkisebbre redukálják. Ez a nemes felfogás tükröződik minden nemzetközi 
egyezségben, a genfi, a hágai konvenciókban és általában minden becsületes, 
művelt embernek a háborúval kapcsolatos gondolkodásmódjában. 

És — szörnyűség leírnunk — ez az egyszerűnek és egyedül érthetőnek 
vélt felfogás és eljárás merőben ismeretlen ellenségeink soraiban. Arról, amit 
Szerbiában a komitácsik részéről tapasztaltunk, itt fölösleges is szólanunk. 
De felháborító és gyűlöletet fakasztó, hogy rendes francia és angol hadsereg 
is a szerb komitácsik harcmódjához hasonlatosan visel háborút és egyebek 
között olyan golyókat alkalmaz, amelyeket mesterséges úton arra preparáltak, 
hogy minél kínosabb, veszedelmesebb és ggógyíthatatlanabb sebet üssenek. 

Mintegy húsz évvel ezelőtt történt, hogy az angolok komoly harcba 
keveredtek Kelet-Indiában a bennszülöttekkel, akiket sehogy sem tudtak legyőzni. 
A hinduk oly elkeseredetten harcoltak elnyomóik ellen, hogy az angoloknak 
ezúttal nem biztosított megfelelő fölényt az, hogy katonáik modern puskák
kal voltak fölszerelve. A szerencsétlen hinduk, bá rha lestükbe fúródott is az 
angol fegyverek golyója, nem váltak rögtön harcképtelenné, hanem tovább 
is viaskodtak. Ekkor támadt az angoloknak az a gondolatuk, hogy lefejtik 
a puskagolyók aczél végét és ezáltal a belül lévő puha ólom részt hozták 
közvetetlen érintkezésbe ellenfeleik testével. A puha ólom sokkal nagyobi) 
sebet üt, azonfelül roncsol is, mérgez is ez kellett tehát a művelt, a civi l i 
zációt terjesztő angoloknak. Kalkutta mellett egy Dumdum nevű indiai hely
ségben kezdték gyártani ezeket a rettenek golyókat s a városka nevéről 
keresztelték el a deformált golyókat dum-dum lövedékeknek. 

Hasonló elvekkel és hasonló eszközökkel harcoltak az angolok évszá
zadokon át félvad ellenfeleikkel szemben mindenüt t a jobbérzésű népek 
állandó felháborodása és tiltakozása közben. Már 1868 novemberében nem
zetközi tanácskozás volt ez ügyben Péterváron, amikor is egyezséget kötöt 
tek Európa országai, hogy sem tengeri, sem szárazföldi harcban nem alkal-



máznak 400 grammosnál kisebb robbanó lövedéket, amivel az angolok 
puskagolyóit akar ták kiküszöbölni. Ugyancsak ekkor szakított Anglia az 
eddig alkalmazott ólomvégű puskagolyók használatával, bár a csere éppen 
nem volt emberségesnek mondható , amennyiben azóta az úgynevezett 4-es 
minta nevű puskagolyónak az ügye szóba került az angol alsóházban is, 
ahol Wyndham hadügyi államtitkár elismerte, hogy az angol csapatok csak
ugyan ilyen golyókkal lőnek. Ekkor maguk az angol képviselők törtek ki 
pfuj! kiál tásokban és maguk hangoztatták, hogy ez a leleplezés örök szé
gyene Angliának. Mindazál al, amikor 1899-ben a hágai tanácskozáson szóba 
került a dolog, Anglia ragaszkodott az embertelen golyók használatához és 
csak nyolc évvel később, 1907-ben fogadta el a hágai egyezség első pontját, 
amely így hangzik: 

Tilalmas oly fegyverek, töltények és anyagok alkalmazása, amelyek ágy vannak 
elkészítve, hogy fölösleges szenvedéseket okozzanak. 
Papiroson tehát már Anglia is csatlakozott a becsületes hadviselés 

elveihez. Nem úgy a gyakorlatban. Mindjárt a harc kezdetén kiderült, hogy 
rengeteg mennyiségű dum-dum golyót alkalmaznak úgy az angolok, mint a 
franciák, örök szégyenére a civilizációval kérkedő két hatalmas országnak. 
Kélségtelenül beigazolt tény ugyanis, hogy a német seregek, amikor diadal
masan bevonultak az elfogott francia határszéli erődökbe, azokban órási 
mennyiségű becsomagolt dum-dum golyót találtak. Először Longwijban tették 
ezt a szomorú fölfedezést. Emlékezetes az a jelenet, amely Longwy eleste 
után a győztes német táborban lejátszódott. Odavitték Vilmos trónörökös 
elé Longwy elfogott parancsnokát, aki személyesen nyújtotta át a porosz 
királyfinak a kardját. A lovagias fiatal herceg azonban udvariasan vissza
adta a francia tábornoknak a kardját, mert — úgymond — aki oly vitézid 



védte a reábízott erősséget, az nemes katona és megérdemli, hogy ne fosz-
szák meg kardjától. Jött azonban a gyászos fölfedezés, föltárult Longwy 
szégyenletes titka, a roppant mennyiségű dum-dúm golyó és ekkor azután 
csakugyan elvették a francia parancsnoktól a kardját . Mert ugyan vh^éz 
katona volt, de — nemtelen ellenfél. A francia generális azzal védekezett, 
hogy ő nem tudott a tilalmas golyók használatáról, de ez az állítása valót
lannak bizonyult. Ugyanis a dum-dum golyók egy részét eredeti csomagolás
ban fedezték föl, amiből kiderült, hogy azokat hivatalosan osztotta ki a 
francia hadvezetőség. 

A Montmédy erősségben, ahol tudvalevően teljesen ép állapotban jutott 
a váruk egész fölszerelése a németek kezébe, még a dum dum golyók készí
tésére szolgáló gépeket is megtalálták a bevonuló németek. 

Azon a ládán, amelyben a tölténycsomagokat találták, igen érdekes 
fölírás volt olvasható. És pedig szószerint ez : 

Mozgósítás esetén ezek a töltények elszállítandók Mouzay-ba a vadásztársaság 
számára. 

Ez a kedélyes fölírás azonfölül, hogy leleplezte a francia hadvezetőség 
embertelenségét — mint a mi dum-dum golyókat illeti — egyúttal azt is iga-
zolla, hogy ugyancsak a francia hadvezetőség igyekezett szervezni a polgár
őrség körében a frank-tirőr mozgalmat. 

Az angolokra vonatkozóan elegendő Yate őrnagy esetére hivatkozni. 

Készülék dum-dum lövedék előállítására egy angol fegyverben. 



Az angol liszt német fogságba került, a hol vallomást kellett tennie azzal 
kapcsolatosan, hogy az ő katonái is alkalmazták a dum-dum golyókat. 

— Oh, — mondotta Yate, — igenis használunk dum-dum golgót, mert 
az, nincs megtiltva, hiszen az nem robbanó lövedék. De másrészi pedig — 
tette hozzá — otgan golgókkal kell lőnünk, a milyennel az állam fölszerel 
bennünket. 

Később, úgy tatszik, megbánta ezt a teljes és igazán nagyfokú őszinte
ségét, a mennyiben megszökött a torgaui fogolytáborból. Azonban elfogták 
és ekkor a szerencsétlen ember elvágta a nyakát és megha l t . . . . 

V i l m o s császár tiltakozása. 

Mindezek után igazán különösen hatott, hogy angolok, franciák és belgák 
egyaránt a németeket vádolták — barbársággal. A győztes, természetesen, 
mindig barbár a levert ország szemében. De amit az ántánt népei a hazug 
vádaskodás terén miveltek, az m á r igazán meghaladta az érthető és meg
bocsátható mértéket. Végül is azután maga Vilmos császár emelte föl a szavát 
a gaz rágalmak ellen és az Egyesült Államok elnökségéhez ezt a táviratot 
intézte szeptember 7-én: 

Elnök Úr I Kötelességemnek tartom, hogy önt, mint a humanitás alapelveinek 
legkiválóbb képviselőjét, értesítsem arról, hogy csapataink Longwy francia erőd bevétele 
után ezer és ezer dum-dum lövedéket találtak, a melyet külön e célra állított állami 
műhelyben állítottak elő. Ugyanily lövedéket találtak elesett és megsebesült katonák
nál, valamint többek között angol csapatokból származó foglyoknál, ö n tudja, mily 
borzalmas kínokat és gyötrelmeket okoznak ezek a golyók és hogy alkalmazásukat 
a nemzetközi jog ismert alapelvei szigorúan tiltják. Ezért ünnepiesen protestációmal 
Önhöz intézem az ilynemű hadviselés ellen, mely ellenségeink eljárása folytán a 
legbarbárabbá vált, a melyet a történelem ismer. Ezt a borzalmas fegyvert nemcsak 
a katonák alkalmazták, hanem a belga kormány nyíltan bátorította és buzdította a 
polgári lakosságot is e harcra és azt régóta gondosan előkészítették. E guerilla-har-
cokban még nők és papok által is elkövetett kegyetlenkedések, melyeknek áldozatai 
sebesült katonák, orvosi személyzet és ápolónők voltak (orvosokat megöltek, tábori 
kórházak ellen fegyver harcot intéztek), olyanok voltak, hogy tábornokaim végezetül 
kénytelenek voltak a legszigorúbb eszközöket alkalmazni, hogy a bűnösök megbűn
hődjenek és hogy a vérszomjas lakosság gyalázatos öldöklésében a borzalmak további 
elkövetésében meggátoltassék és az ilyenektől visszariasztassék. Egyes falvakat, sőt 
az ősrégi Löwen városát is, kénytelenek voltunk önvédelemből és csapataink biztos
sága érdekében elpusztítani, utóbbit a szép városháza kivételével. A szívem vérzik, 
a midőn látom, hogy ily intézkedések váltak elkerülhetetlenekké és ha arra a szám
talan ártatlan emberre gondolok, a kik fészküket, vagyonukat vesztették el ama 
gonosztevők barbár magatartása következtében. 

A tiltakozásnak azonban, melyre Wilson elnök igen meleghangú távirat
ban válaszolt, sajnos, kevés foganatja lett. 



AZ ÉLET BORDEAUXBAN. 

Poincaré és a kormány tagjai Parisból való csúfos távozásuk után 
szépen, zavartalanul berendezkedtek Bordeauxban. [Persze, ott nem várta 
őket akkora pompa, mint amilyet Parisban hátrahagytak, de segítettek magu
kon. Mintha csak a napkirály korszakát akarták volna újraéleszteni, a szép 
és előkelő kikötővárosból — Versaillest alakítottak. Azokat, akik csak egy 
kissé ismerik a párisi politikai körök erkölcseit s egyáltalában nem lephette 
meg az a leírás, amelyet az új Parisról adtak azok az olasz és egyéb sem
leges országbeli újságírók és politikusok, akik ellátogattak Bordeauxba. Imc, 
néhány sor egy leírásból, amely tarka színekkel vázolta, hogyan élt Poincaré 
és uralmának többi részese Bordeauxban. 

. . . Bordeauxban — úgymond, — folyik a pezsgő és a hangos dáridó. 
Poincaré és társai nem merészkednek k i az utcára és katonasággal őriztetik 
nyugtalan álmukat. De a préfet palotájában, ahol fényes szállást talált a 
köztársaság elnöke és kormánya, a zárt ajtók mögött vidám urak öntik 
magukba Champagne nemes borát . A pusztulás láthatat lan bélyege már olt 
van a homlokukon, de kezükben a finom, metszett kristálypohár, a pohár
ban a gyöngyöző bor és ajkukon a megszokott kiáltás, renyhe és gondolat
nélküli köszöntők üresen kongó refrénje: Viue la Francéi A francia had
sereg minden erőlködése megtört a német seregek acélfalán, de azért Bordeaux-
ban csak kocintanak: Vive la Francé! Verdun vára m á r halálos ölelésben 
vonaglik, még nem halt meg, de már nincs reménye a menekvésre, azon
ban : Vive la Francé!. .. Mert egyelőre még tart a pezsgőkészlet, csillog az 
arany és az ezüst a fehér abroszon, őszi virág borítja az asztalt és nyilván 
asszony is kerül a mulatsághoz. Mert hol láttak még igazi, telivér francia 
bacchanáliát szép nők nélkül? Az ország levegőjét északtól délig megfertőz
teti a kétségbeesés, az ország utait északtól délig feketévé teszik a menekü
lők százezrei. Mindenki magára gondol, magát félti, a maga vesztét 
siratja, a köz merő frázis, a haza szent eszméje elhomályosult e reszkető 
lelkekben, az élelem oktalan fölhalmozása az egyik helyen szükség szerint 
Ínséget okoz, más vidékeken a hadsereget nem lehet táplálni, a katonák 
kénytelenek lesznek éhezni, a dicsőség nemzete a világ csúfjává fog 
válni . . . 

Itt, Bordeauxban a veszedelmes, cselszövő Izvolszki orosz nagykövet, aki 
szintén titokban menekült el Parisból a tüntető tömeg elől, ugyancsak vissza-



nyerte jókedvét és önbizalmát és a francia újságok följegyzése szerint az egyik 
bordeauxi kávéházban így kiáltott a köréje csoportosult társasághoz: 

— E z a háború az én háborúin! 
Amivel nyilván azt akarta mondani, hogy vállalja érte a felelősséget is 

Ugyancsak ily elbizakodott hangon nyilatkozott e napokban Millerand is, 
az új Viviani-kabinet újdonsült hadügyministere is, aki egyenesen magához 
rendelte az újságírókat és körülbelül ezeket a kijelentéseket tette előttük: 

— Biztosíthatom önöket, uraim, — modotta — hogy a németek eddig 
elért eredményeinek nincs döntő stratégiai értéke. A mi vezérkarunk, amely-
nek tehetségében tántorí thatat lan a bizalmunk, csapásra készül az északon 
összegyűlt német csapatokra. Igaz, a helyzet igen komoly, de olyan tekin
télyes erők állanak még rendelkezésünkre, hogy a döntő ütközetnek a 
győzelem reményével nézhetünk eléje. Nem lehetetlen, hogy Paris védelmi 
öve fedezetül fog szolgálni a mi csapatainknak, amelyek döntő csapást készül
nek reámérni az óriási veszteség állal megggengült ellenségre. 

Millerand természetesen megnyugtatásul szánta ezt a prófétai kijelentést, 
amely azonban úgy hatott a párisiakra, mint a villámcsapás. Addig ugyanis 
általános volt az a meggyőződés, hogy a gyönyörű Parist és közel három 
milliónyi lakóját nem teszik k i az ostrom borzalmainak, amelyeknek mérete 
el sem képzelhető ilyen óriási várossal kapcsolatban. A hadügyminiszter 
szavaiból tudta meg Paris amúgy is elgyötört népe, hogy a fővárost — min
den természetes várakozás ellenére — nem nyilvánítják nyílt városnak, hanem 
erődítéseit rendbehozva, védelmezni akarják a német csapatok ellen, akiknek 
megjelenését Paris falai alatt szeptember közepére várták. 

Paris munkásnépe igen hallhatóan emelte föl szavát a készülő város
rombolás és tömeggyilkolás ellen, ám a kormánnyal kiegyezett szocialisták 
részint leszereltek, részint diszkreditálták a mozgalmat azzal, hogy Guesde 
képviselő vezetésével határozatot hoztak, amely szerint Paris munkásai 
kövelelik a főváros védelmét az utolsó szál emberig. 

Erre természetesen megjött csakhamar a hivatalos kijelentés is, amelyet 
Galliéni tábornok, Paris katonai kormányzója ebben a néhány szónyi kiált
ványban adott tudtára a lakosságnak és a katonaságnak: 

A francia köztársaság kormánya elhagyta Parist, hogy a honvé
delmet hathatósabban szervezhesse. Parancsot kaptam, hogy Párisi meg
védelmezzem. Ezt a parancsot a végsőig teljesíteni fogom. 
Szinte a sors iróniája volt, hogy ugyanazon a napon, amikor ez a mani

fesztum nyilvánosságra jutott, amelyben Galliéni Paris megvédését igéri — 
a város fölött ismét megjelent egy — Zeppelin. Hiábavaló volt a francia aerop
lánok minden ébersége, hiába cirkáltak a magasban éjjel-nappal egyaránt : 
a Zeppelinnek mégis sikerült Paris fölé jutnia és az egész várost körül
repülnie. A légi óriás út jában tizenkét bombát dobolt alá, amelyek mind
egyike tetemes kárt okozott anyagiakban és emberekben egyaránt. Az egyik 
bomba közvetlenül az Elysée palota melleit hullott a földre. 



A M A I H A D V I S E L É S . 

Agyú, tarack és mozsár. 

A tüzérségnek az ágyú feltalálása óta mindig igen nagy szerepe volt 
a hadjáratokban s már Napóleonnak is, aki mint tüzér kezdte katonai 
pályáját, ez a kedvelt fegyverneme. Legújabban, a japán-orosz és a balkáni 
háborúkban még nagyobb jelentőségre tett szert ez a szép fegyvernem s 
emellett ez utóbbi két hadjáratban fejlődésének egy új korszakába lépett, 
mert ezekben állották ki a tűzpróbát az ágyátechnika legfrissebb vívmányai : 
a gyorstüzelő lövegek. A világháború mérkőzései azután meghozták a tüzérség 
abszolút diadalát a másik két fegyvernem: a gyalogság és a lovasság fölött. 
Ma már kétségtelen, hogy az ütközetek a leggyakrabban annak a félnek a 
javára dőlnek el, melynek jobb a tüzérsége. 

Az úgynevezett tábori tüzérségnek, mely mozgó tüzérség s melyet 
azért hívnak «tábori»-nak, mert a vártüzérséggel ellentétesen a mozgó sereg
gél együtt mozog, egészen a XIX. század végéig jóformán csak egy feladata 
volt, hogy t. i . közvetetlen lövésekkel úgynevezett látható célokat lődözzön: 
attakirozó lovasságot, szabadon, fedellenül, tehát láthatóan felállított tüzér
séget, ellenség által megszállott falvakat és városokat, előrenyomuló gyalog
ságot stb. E feladat megoldására teljesen elegendők voltak és ma is azok 
ama tábori lövegek, melyeket ágyú név alatt ismerünk s amelyekkel a tábori 
ágyúsezredek vannak ellátva. Az említett látható célpontokat a leghatásosab
ban elölről, direkt szembelövéssel lehet lődözni. Ahhoz természetesen, hogy 
a lövedék kellő pusztítást is vihessen véghez, az szükséges, hogy a pálya, 
melyet az ágyúcsőből kijutva befut, lehetőleg nyújtott, lapos legyen, tehát 
hogy hosszú és csak kevéssé meggörbülő, majdnem vízszintes ívet írjon le. 
Ezt úgy érik el, hogy a tábori ágyút már úgy gyártják, hogy csöve majdnem 
teljesen vízszintes helyzetben van, másfelől, hogy a lövedékbe sok puskaport 
tesznek. E z esetben ugyanis a puskapor felrobbanása folytán keletkező gázok 
hosszabb ideig hatnak a lövedék tulajdonképeni tar ta lmára úgy, hogy nagy 
kezdősebességgel repül k i az ágyúcsőből és jóformán merőlegesen vág bele 
a célpont gyanánt szolgáló ellenséges csapattest vonalába. A tábori ágyút 
tehát az jellemzi, hogy hosszú csöoe van és töltényében sok a puska
por. Ez a töltés ismét kétféle lehet. Ha az ágyúval élő, mozgó célokra akar
nak lőni, akkor jobbára shrapnellel töltik meg az ágyút, míg az élettelen cél- . 



Ágyúk, tarackok és mozsarak lövedékpályája. 
Egészen 
fedezék 

b a l f e l ö l Ntv üte« n e h é z m o z s á r , melv a k é p jobb s z é l é n ábrázo l t e r ő d ö t l ö v i . Előt te tábor i tarackok, melyek fedezék m ö g ö t t e l ő n y o m u l ó g y a l o g s á g r a s a 
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u t ó b b i b ó l pedig shrapnelleket l ő n e k . 



pontok ellen, minők a házak, erődítések, falak, erősebb földhányások, cement
mellvédek, grcínáMövedéket használnak. De gránáttal lőnek élő célokra, tehát 
csapatokra is, ha azok valamelyes fedezék mögött vannak elrejtőzve. 

A shrapnell meglehetős hosszú, egyik végén csúcsos acélhenger, melynek 
vékony fala van, amely belül két kamará ra oszlik. A felső kamara egész 
sereg kisebb fajta (de 10 grammnál nem könnyebb) kemény ólomgolyóval 
van megtöltve, a másik kamara két, egymástól különválasztott puskaportöltést 
tartalmaz, s ezek közül az egyik az ágyú elsütése pillanatában lobban fel és 
arra szolgál, hogy kiröpítse a lövedéket az ágyúcsőből, a másik ellenben 
csak közvetlenül a cél előtt gyúl meg, robban föl és veti szét a shrapnell falát, 
amelyből ekkor kiszabadulnak az ólomgolyók és elárasztják az előttük lévő 
célt. Ennek a második puskaportöltésnek a felrobbanását egy óraműszerű 
szerkezettel szabályozzák, melyet ismét a lövedék csúcsán lévő csavarmenetes 
nyílásba csavarnak bele. Magát a szabályozást tempirozásnak hívják a tüzérek 

Mozsarak lövedékeinek pályája különböző erősségű töltésnél. 

s az a következőkép történik. A célpont távolságát először becslés alapján 
hozzávetőleg megállapítják és ké t -három próbalövést tesznek egymáshoz 
közeljáró távolságra gránáttal. Amikor így megállapították a távolságot, 
vagyis tüzérnyelven szólva belőtték magukat, akkor következik a shrapnell-
lövedék, amelynek óraművét úgy indítják meg, hogy a shrapnell annyi másod
perc múlva robbanjon föl, ahány másodperc szükséges a lövedéknek arra, 
h o j y a m á r megállapított távolságot keresztülröpülje. A cél előtt szét robbanó 
shrapnell ólomgolyóit a robbanás hatalmas kúp alakjában szórja előre és 
lefelé. A srapnell a cél előtt, a magasban robban szét és ólomgolyói hatal
mas kéve alakjában szóródnak előrefelé, akárcsak a vízsugarak az öntözőkanna 
rózsájából s így meglehetős nagy területet szórnak tele. 

A gránát külsőleg nem különbözik a shrapnelltől. Lényegében mégis egé
szen más természetű lövedék. Fala sokkal vastagabb, nincs golyókkal meg
töltve és általában nem a levegőben robban föl, hanem — miután úgyneve
zett csapódó gyújtóval van ellátva — csak abban a pillanatban explodál, 
amikor belecsap a célpontba. Ekkor az egész vastagfalú lövedék darabokra 
szakad és ezek nem mint a shrapnell golyói: előre, hanem a gránát által meg
futott pályára merőlegesen, tehát kétfelé vágódnak. Azonban a gránátot 



iempirozni is lehet úgy, hogy csak akkor robbanjon föl, ha már bizonyos 
mértékben behatolt a célpontot képező anyagba. E z esetben a gránát hatása 
olyan, mint a sziklák robbantására használni szokott dinamitpatronoké, vagy 
az a k n á k é : a talált célt teljesen darabokra szakítja. 

A japán-orosz háború tapasztalatain okulva, a szabad terepen folyó 
gyalogsági és tüzérségi harcokban is egészen új stílus kapott lábra, hogy t. i . 
a csapatok, de az ágyúk is, amolyan hirtelenkészített tábori erődítéseket: 
lövészárkokat és földhányásokat készítenek maguknak, amelyek az előlrő 
jövő direkt szembelövések ellen abszolút védelmet nyújtanak. Ez azá j harc
modor új feladatok elé állította a tüzérséget is. Az ágyútechnika mesterei tehát 
előszedték az erődített helyek ostromára használni szokott tarackokat, amelyek 
lövedéküket nem direkt, hanem hatalmas ívben, meglehetős nagy szög alatt 
lövik ki , helyesebben hajítják. E meredektüzű lövegek lövedékei a láthat nlan 
célt, illetve ellenséget épp úgy elérik, mint a látható ellenséget a tábori ágyúk 
srapnelljei. Az ostrom-tarackok azonban túlságosan nehezeknek bizonyultak 
ahhoz, hogy a mozgó hadsereg szabad terepen használhassa, könnyen ide-oda 
szállíthassa őket, ezért azok mintájára könnyebb tábori tarackokat kon
struáltak, melyek külsőleg csak annyiban különböznek a tábori «ágyúk»-tól, 
hogy rövidebb a csövük és nagyobb a kaliberük s végül, hogy nehezebbek 
és csak gránát-lövedéket lődöznek. 

Igen magas fedezékek mögött meghúzódó csapatoknak azonban ezek 
a tarackok sem igen tudnak ártani, mert ehhez lövedékük pályája még min
dig nem eléggé meredek, lövedékeiket még mindig nem eléggé nagy szög 
alatt hajítják. Erődí tet t helyek ostrománál éppen ezért szükség van még 
egy harmadik fajtájú lövegre, amely nemcsak hogy a magasabb fede
zékek mögé húzódó ellenséges csapatokat eredményesen lődözheti, hanem 
egyúttal a vízszintes fekvésű erődítéseket — tehát például az erődök páncél
tornyait is — szét tudja zúzni. Ilyen löveg a mozsái; amelynek jellemző 
tulajdonsága, hogy csöve még a tábori tarack csövénél is rövidebb, a víz
szintes irányhoz 65 foknyira, tehát majdnem egészen függélyes helyzetbe 
hozható. A mozsarat, minő a híres 30'5 centiméteres és 42 centiméteres löveg, 
igen nehéz szállítani s ezért csak abszolút biztos, rejtett helyen állítják bele 
egy e célra már előre elkészített nagy mélyedésbe, melyet a legtöbbször még 
betonnal is kitöltenek, hogy a mozsár a lövések után helyéből k i ne moz
duljon. Az előreküldött megfigyelő-tüzérek azután megállapítják a célpont 
távolságát, fekvését s a telefon útján leadott jelentések alapján kezdi meg 
működését az óriási löveg. A mozsár tehát látszólag egyáltalán nem törődve 
a céllal, hajigálja magából a többszáz kilogramm nehéz lövedékeket betoni-
rozott árkából . — honnan magát a célt egyáltalán nem is látni, — jóformán 
az ég felé, magasra a fellegekbe. Ám a lövedék pályája pontos számításon 
alapszik s az majdnem függélyesen zuhan alá a magasból az ellenségesállá
sokra, illetve azok mögé és már esése által is megnőtt súlyával átüt minden 
emberkézkészítette fedezéket. E lövegmonstrumokat azonban, — mint ahogy 
a világháború során láttuk, — csak nagystílű erősségek lebírásánál használják. 



A háború humora. 
I n k á b b . 

Orosz foglyokat hoznak a táborba. A 
bakák kíváncsian fogják körül a «vendé-
gi'ket» Kérdezgetik őket, étellel-itallal, ciga
rettával kínálják. 

Kgy feltűnően jókedvű foaoly tűnik fel 
a társaságban. Jóizüen falatozik, dudorász, 
látszik, hogy igen jól érzi magát, boldog. 

— Hogyan fogták el? — kérdezik. 
— Poszton álltunk, — feleli, — magyar 

katonák bukkantak ránk. Társaim elfutot
tak, én azonban nem futottam el gyáván, ha
nem bevártam őket és amikor közel értek 
felemeltem a két karomat és térden állva 
kértem kegyelmet. 

— Hallatlan. Hiszen ez gyávaság 1 — pat
tan fel egy baka. 

Az orosz elmosolyodott. 
— Megfordult ez nekem is az eszembe, 

de aztán úgy gondoltam, hogy inkább leszek 
én egy perczig gyáva, mint egész életemen át 
halott 

Udvariasan. 
Kórházban betegeket látogat egy grófné. 
— Nagyon szenved 1 — kérdezi az egyik 

beteget. 
— Nem én. 
— Hát akkor miért nyöszörög? 
— Tetszik tudni az ilyen öregebb nép

fölkelő nyűgösebb már, nehezebben birja 
a viszontagságokat. 

— Hány éves? 
— Harminchét. 
— Ejnye, ejnye mosolyog a méltóságos 

asszony, — az is valami. Nézzen meg engem, 
én már harmincnyolc is elmúltam. 

— Meg is látszik a nagyságán, — feleli 
komolyan a vén csont és a fal felé fordul. 

A fotballista. 
Keményen verekedett napokon át a pesti 

helyiezred, a fiuk derekasan állták a sarat, 
fölényes győzelem után tábortüzeknél heve
részve pihentek, amikor egyszer csak kö
zöttük terem a zászlóaljparancsnok: 

— Büszke vagyok rátok fiaim, nagy
szerűen dolgoztatok. No és milyen az ered
mény, mit gondoltok? 

— Tíz az egyhez, jelentem alásan, — 
felelte haptákba vágva magát az egyik köz
legény, aki tipikus, fővárosi fotball-habitué. 

A belga k i rá ly . 
A világ folyását beszélik meg Mármaros-

ban. Miután meghánytak-vetettek mindent 
a kincses atyafiak, végre is Jajtelesz Hecs 
a belga állapotokon megbotránkozva így 
kiált fel: 

— Mégis hallatlan, milyen egy tehetség
telen ember ez a belga király: mindent 
el hagy venni magától, mikor ráírathatná 
a feleségére! 

E z a legfontosabb. 
Belgrád megszállása után a zimonyi 

katonai hatóságtól kellett engedélyt kérni 
azoknak, akik át akartak látogatni a hódí
tott városba. Akinek halaszthatatlan dolga 
nem volt ott, nem kapott engedélyt. 

Egy zimonyi kereskedő jelentkezett a 
parancsnoknál. 

— Engedélyt kérek. 
— Sajnálom, csak nagyon fontos ügyben 

adhatom meg. 
— Kérem az én ügyem nagyon fontos, 

borzasztó fontos, a legfontosabb. 
— No mi az? 
— Ott lakik Belgrádban egy elveteme

dett ember, aki megugrott a pénzemmel. 
Sohasem tudtam rajta egy fillért sem be
vasalni. Most bevasalom. Van ennél fonto-
sabb dolog? 

A parancsnok mosolygott és megadta 
az engedélyt. 

Hogyan fog g y ő z n i az orosz. 
Egy kávéházi Konrád magyarázta: 
— Baj van, nagy baj. Győzni fog az 

orosz, menthetetlenül el kell pusztulni. 
A háború ugyanis pénz, pénz és pénz. Ezért 
hát ravasz számítással az orosz elfogatja 
magát. Egyik nap tízezret, másik nap húsz
ezret, harmadnap harmincezret fogunk el be
lőlük. Sőt a napokban Hindenburg negyven
ezer muszkát csípett el. Egy szép napon 
itt lesz nálunk az egész orosz hadsereg. 
Százezret, kétszázezret, háromszázezret kell 
tartanunk, élelmeznünk és ellátnunk. Ezt 
még csak elbírjuk valahogy, a végén azon
ban már millió oroszt kell majd eltartani, 
ebbe tönkre megyünk. Nem lesz pénzünk 
semmi másra, az utolsó fityingünket is meg
eszik a muszka foglyok. Ez az orosz ravasz 
taktikája. így fog ő győzni. 






