


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

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

Aki félévre 6.— koronával fizet elő Krónikánkra, az a kél csoportból félévenkinl 
egy-egy kötelei választhat. 

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

Akik i'üzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a krónikánk minden füzeléhez 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 fejében. 

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

1. Jephson: Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötél. U kor. 80 fill. bolti úr 
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 , ine'yhen 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 é s viszon
tagságos utazásai 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
lyeit kötetenkint rálizetés 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 vég ig é r d e k e s e n adja e lő . Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

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

179 képpel és szín nyomatú térképpel. 
29 kor. bolli ár helyett köteienkint rá
fizetés 3 kor. 

E m ű érdekfesz í tően tárja í'el Teleky S á m u e l gr. 
f e l fedező ú t j á n a k történetét és olyan n é p e k k e l is-
merlet meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyás tó l é r i n t e t l e n ü l , s e n k i l ő l sem sej toll életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította Jókat Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. bolli ár helyett 
rálizetés köteienkint 2 kor. 

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é le tében 
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 
J ó k a i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait k ö z r e a d j a és é let történetét megírja , a m ű 
k i v á l ó ériékét b i zony í t ja . A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDYFÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett 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. 
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13. 

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

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

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

BEKÖTÉSI TÁBLA a Krónika I. kötetéhez minden könyvkereskedésben, árusnál 
trafikban, valamint a kiadóhivatalban rendelhető.ára 1.- korona, melyhez kézbesítésért 
helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. Az I. kötet (1—13. füzet) kötve ugyancsak 
mindenütt megrendelhető 5.- koronáért. (Kézbesítés helyben 40, vidéken 72 fillér.) 



Ha füzetenklnt veszi a Világ- M , - . 
háború Képes Krónikáját és - ' • r u z e t -
négy ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé- ^ 
nyeink közül, melyeket a m 
borítékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

szállítunk. 
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BUDAPEST VIII. ŰLLŐI-ÚT 18. 

KÉPEK R KÁRPÁTI HARCTÉRRŐL 

Előőrseink ezerkétszáz méternyire az oroszoktól. 

A v i l á g h á b o r ú képes krónikája . II. 225 — 15 



Csapataink útban Uzsok felé. 

— 226 — 











A LÉGI HÁBORÚ. 
A harctereken szinte tudományos szürkeséggel vívják a népek a nagy 

leszámolás küzdelmeit: ez a háború mégis teli van ragyogó külsőséges szép
ségekkel is. Ezek a szépségek nem csökkentik a harcok borzalmait, nem 
vigasztalhatnak meg bennünket a kiömlött vérért; — de hasztalan, bármeny
nyire tudjuk is, hogy szörnyűség vesz körül bennünket, a rontást hozó rém
ségek magjaképpen mindenütt ott látjuk az emberi lángelme csillanását, mely 
biztatva biztat, hogy a háború nyomorúságai elmúlnak majd rólunk, ellenben 
azok a dicsőséges emberi és technikai eredmények, amelyek a csaták dúlásai 
közben születtek, megmaradnak és örökkön fogják szolgálni az emberiség 
érdekeit és boldogulását. 

Nem régen volt, emlékezhetünk r e á : hogyan beszéltünk és gondolkoz
tunk a repülőgépekről és a léghajókról. A repülőgépet érdeklődve néztük 
de szerepét nem vettük komolyan, amint érdeklődve, de komolyság nélkül 
figyeljük a cirkuszi művész nyaktörő mutatványait . A léghajóról pedig még 
technikailag képzett embereknek is az volt a felfogásuk, hogy a kormányoz
ható léghajó gondolata halva született és épp oly lehetetlenség, mint a 
perpetuum mobile. Ez volt a véleménye Le Brun francia tábornoknak és 
hadügyminiszternek is, aki elfecsérelt pénznek nevezte azokat a milliókat, 
amelyeket a levegőnél könnyebb légi járművekkel való kísérletezésre költöttek 
az európai országok. És el is érte azt, hogy most, a nagy mérkőzésben a 
franciák nem tudnak méltó légjáró óriásokat szemközt küldeni Zeppelin gróf 
repülő dreadnoughtjaival. 

És éppen ez a rész, a levegőben, a fejünk fölött, a hegyek csúcsait meg
haladó magasságokban lezajló küzdelmek teszik ezt a háborút kábítóan 
naggyá, a fogalmakat szinte túlszárnyalóan grandiózussá. 

Németország, Ausztria és Magyarország oly tökéletes készültséggel ment 
bele abba a háborúba, amelybe ellenségei hajszolták, hogy m á r a kezdet 
percében óriási felsőbbséget szerzett ellenfeleivel szemben. És ez a felsőbbség 
seholsem oly szembetűnő és mégragadó, mint a hadviselés két legnehezebb 
terrénumán : a víz alatt és a levegőben. A német tengeralattjárók, amelyek 
mintha csak élő viziszörnyek volnának, oly biztossággal szeldesik a tengerek 
mélyét és a Zeppelinek, mintha égi hatalmasságok keze irányítaná já rásukat 
oly csodás és nyugodt pontossággal járják a felhők között vészes utaikat — 



Egy német Albatrosz-duplafedelű a La Manche-csatorna fölött kemény tusában hat francia repülővel. 



és a német tengeralattjárók, léghajók és repülőgépek mellett a mi flottánk 
tengeralattjárói, a mi léghajóinkés repülőgépeink hintik el ellenségeink sorai
ban a reménytelen küzdelem gyötrő érzését. 

A franciák készülődése béke idején. 
A k i 1914-ben szorgalmasan olvasta a francia lapokat, azt sokkal kevésbbé 

lephette meg a világháború kitörése, mint azokat, akiknek nem volt alkal
muk megfigyelni, miképp mérgezte meg a francia sajtó a francia nép lelkét, 
a már-már elfelejtett revanche újjáélesztett gondolatával. 

S a párisi lapok, amikor vérszomjasán csattogtatlak a fogaikat Német
ország felé, állandóan egy veszedelmes ü tőkár tyára hivatkoztak: a francia 
aviatikára. Példátlanul büszkék voltak erre a franciák, mint egy olyan fegy
verre, amellyel csak ők rendelkeznek és csak ők tudnak bánni. 

Azt hitték a franciák, hogy Németország kényre-kedvre k i van szolgál
tatva nekik és ha éppen olyan kedvük támad a francia repülőknek, Berlint 
akár letörülhetik a föld színéről. . . 

S amint említettük, mindezt egyáltalán nem tartot ták titokban. Sőt. 
Talán megfélemlítésül, talán könnyelműségből elárulták azt is, hogy a francia 
pilóták tilkos szövetségbe tömörültek azzal a határozot t célzattal, hogy 
háború esetén mint egy rémes madár-raj föléje szállanak Németországnak 
és Berlint, valamint az összes nagyobb városokat agyonbombázzák. Ezt a 
társaságot a franc lireurs (szabad lövészek) mintájára franc aviateurs — 
szabad repülők társaságának nevezték. E z a társaság 1913-ban alakult meg 
s amint már akkor nyilvánosságra jutott, sokatmondó manifesztumot intézett 
a francia pilótákhoz. E z a kiáltvány egyebek közölt ezeket mondotta: 

«Az egész világ ismeri immár azokat acélokat, amelyeketa németek Francia
országgal szemben táplálnak. Senkit sem tévesztenek meg a német császár szónokló 
szavai, a birodalmi kancellár fátyolozott kijelentései, sem pedig a német sajtó 
ravasz és üres írásai, amelyeknek a révén figyelmünket elterelni óhajtják Német
ország igazi törekvéseiről, amelyek azonban mintegy két esztendeje eléggé nyilván
valóak. 

MI azonban látjuk előre a közeledő harcok csodálatos jelenségeit. Mialatt 
Németország gyalogsága, lovassága és tüzérsége — valószínűen Belgium semleges
ségének megsértése árán —" villámszerű gyorsasággal betör országunkba és szét
szakítja védelmi vonalunkat, aközben Németország vötödik fegyvernemei) szintén 
megjelenik majd látóhatárunkon. A nagy Zeppelinek és a PdrseuaMéghajók mellett 
még mintegy száz repülőgép — nagyrészt páncélosán — szintén keresztüljön a 
határon. Paris lesz az első céljuk és uljok; néhány óra alatt megteszik azt a 350 
kilométert, amely a lotaringiai határt a francia fővárostól elválasztja; és néhány 
óra alatt végre is hajtják ellenségeink pusztító hadj iratuknak ezt az első részét. 
E l fogják árasztani Parist bombáikkal, kincseinket összerombolják, épületeinket a 
levegőbe röpítik és Paris népét, a szerencsétlenek borzalmas ijedelme közben, 
kiirtják. 

Már most mi a mi célunk'? Mi, nyomban az első órákban, amikor Német
ország merénylete akár hadüzenet, akár váratlan betörés formájában megtörténi, 
— hazánknak egy nem várt és nem remélt segítséget akarunk nyújtani. Mi azt 



akarjuk, hogy személyes, gyors és vakmerő cselekvés útján borzalmas csapást mérjünk 
Németországra, egy oly csapást, amely ellenségeinket a legszörnyűbb ijedelembe döntse, 
az egész világot bámulattal és csodálkozással töltse el és Franciaországnak is vissza
adja önbizalmát, valamint a végső győzelem reményét. Saját egyéni veszélyünkre, 
saját egyéni felelősségünkre, mert emez akciónkhoz semmi részről megbízást nem 
kamtunk, úgy akarjuk mi megrohanni Berlint, amint azt a németek Púrissal kapcso
latban elhatározták: vagyis bombázni szándékozzuk, gyújtó anyagokkal elúrasztani, 
palotáit, kaszárnyáit, hatósági s egyéb középüleleit romokká akarjuk zúzni, egyszóval 
egyenesen az ellenséges szervezetnek a központjába akarjuk odavinni a halált és a 
pusztulást; mivelhogy most már irtó hadjáratról lészen szó.» 

Ehhez a manifesztumhoz egyetlen szót is fölösleges hozzátenni. így a 
mint van, eléggé igazolja, mennyire készültek és talán vágyakoztak a franciák 
a háborúra, de ugyancsak igazolja azt is, hogy mily szörnyű kudarc érte őket. 

A m i egyébként a manifesztumnak azt a mondását illeti, hogy ez a titkos 
aviatikai társaság önkéntesekből, minden támogatás nélkül alakult — az nem 
is igaz. Mert bár a francia kormány talán köz vetetlenül nem is támogatta 
e véres programmú betörőbandát , viszont igenis milliókkal támogatta egy 
világhírű francia gyáros és közéleti férfiú, Deutsch de la Meurthe, a francia 
aviatika egyik megteremtője, a francia aeroklub vezetője. Nála, a Champs-
Elysées-n lévő palotájában gyülekeztek nap-nap után azok az aviatikusok 
akik ennek a titkos szövetségnek a kötelékébe léptek s a kik az immár 
elhunyt Vedrinez vezetésével készültek Berlin megtámadására. 

Francia tábori posta aeroplannal. 
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A NÉMET PILÓTÁK A HÁBORÚBAN. 
Augusztus 2-án, tehát voltaképpen a háború első napján érdekes tar

talmú felhívás jelent meg a berlini újságokban, valamint plakátokon is. A föl
hívást a porosz repülőcsapatok felügyelősége bocsátotta k i és pedig a követ
kezőkben : 

Mindazokat, akik hadi szolgálatra nem kötelesek és akik repülőgépvezetői 
igazolvánnyal rendelkeznek s a mozgósítás idejére a hadvezetőségnél még semmi
nemű föladatot nem vállaltak, a haza érdekében arra szólítjuk föl, hogy mint piló
ták a nemzet szolgálatára jelentkezzenek. 

Akik írásban vagy személyesen jelentkezni óhajtanak, forduljanak a pózeni, 
darmstadti vagy a döberitzí repülőosztagok parancsnokságához. 

Ez a fölhívás nagyszerű eredménnyel járt , valamint teljes siker koro
názta azt a fölhívást is, amelyet a haditengerészet vezetősége tett közzé 
önkéntes tengerészeti aviatikus-csapat szervezése érdekében. Csupán olyan 
férfiakat kerestek, akik kellő technikai ismeretekkel birtak és azonfelül m á r 
a repülésben is elég jártassággal rendelkeztek. A szigorú föltételek ellenére is 
néhány nap múlva már hivatalos közlés jelent meg arról, hogy az aeroplán-
osztagoknál valamennyi hely sokszorosan be van töltve és a tábori pilóta
képzés az összes repülőtereken nagy buzgalommal elkezdődött. 

Azonban ez a messzebb jövőt érintette csupán, holott a háború kitöré
sekor nyomban meg kellett akadályozni azt is, hogy a francia aviatikusok 
végrehajtsák eszeveszett tervüket : Berlinnek és Nyugat-Németország nagy 
városainak a bombázását . Annál nagyobbnak tetszett a francia veszedelem, 
mert mindjárt augusztus 4-én egy francia gyáros, Michelin egy millió frankot 
helyezett el a' hadügyminisztériumban azzal a rendeltetéssel, hogy a nagy 
összeget az a francia pilóta kapja meg, aki a háború folyamán a legszebb 
hőstettet elköveti. 

A francia betörések. 
Tagadhatatlan, hogy a francia aviatikusok a háború első napjaiban, 

sőt már akkor; amidőn a harc hivatalosan még meg sem kezdődött, komoly 
kísérletet tettek a német földre való betörésre. Már augusztus 2-kán, — amikor 
a németek Luxemburgot megszállották, — francia pilóták hatoltak be egészen 
Nürnbergig és számos bombát dobtak le, anélkül, hogy kárt okozhattak volna. 
A vasúti töltést igyekeztek felrobbantani, ám a bombák a töltéssel határos 
mezőkre zuhantak és azonfölül nem is robbantak fel. 



Egy Zeppelin harca ellenséges repülőkkel. A legénység a Zeppelin tetején, igen veszélyes ponton van elhelyezve 
s innen tüzel a repülőgépekre. 



Az első meddő kísérlet azonban nem riasztotta vissza a francia pilótá
kat attól, hogy tovább is kisérletezzenek. Újra és újra behatoltak a német 
területre, elrepültek ismét Nürnberg, Mainz és Majna-Frankfurt fölött és 
ugyancsak buzgólkodtak, hogy a német mozgósítás csodás rendjét tőlük 
telhetően megzavarják. A vasúti hidakat, a pályaudvarokat szerették volna 
felrobbantani, azonban — különös módon — a legparányibb eredményt sem 
tudták elérni. Hozzáértők és maguk a németek is ezt azzal magyarázzák, 
hogy a franciák nagyobb feladatot ró t tak a repülőgépre, mint amilyet az 
teljesíteni képes. A franciák kombat táns eszköznek képzelték és óhajtották 
az aeroplánt, amire teljesen alkalmatlan, viszont a németek azt a feladatot 
bizták a repülőgépre, amelynek végzésére csakugyan k i tűnő : a földerítés 
munkáját végeztették vele. A németek el is nevezték a repülőgépeket a levegő 
huszárjainak, Hasaién der Lüfíe, amivel szintén azt akarják mondani, hogy 
a röpülőgép csak lásson, de ne harcoljon. E z a német tábori pilóták szabálya^ 
ám számtalan esetből nyilvánvaló, hogy bizony a német aviatikusok nem 
elégedtek meg ezzel a korlátozott szereppel, hanem ugyancsak hatalmas 
részt kértek a valóságos harcokból is. 

A franciák azonban nem látták be kísérleteik meddőségét és továbbra 
is erőltették a légi betöréseket, amelyeknek mindössze csak annyi ered
ménye volt, hogy az éber német ka tonák nap-nap után lelőttek a magas
ból néhány francia repülőgépet. A pilóták és megfigyelők természetesen több
nyire elpusztultak és így j á r t Franciaország egyik legkitűnőbb pilótája, a 
világhírű Garros Roland is, akit augusztus 13-kán talált egy német golyó, 
amikor a német hadállások fölé merészkedett. Ezzel szemben a német piló
ták nyugodtan otthon maradtak mindaddig, amíg a mozgósítás annyira előre
haladt, hogy komoly harcokra kerülhetett a sor. Ekkor azután már nagy 
volt a szükség a felderítő-szolgálatra és ekkor jelentek meg a német gépek a 
francia égboltozaton, amikor a francia aeroplánok jelentős része már harc
képtelenné vált. 

A hallatlan reklámmal dolgozó francia aviatika nagy kudarcának másik 
oka is az volt. hogy a franciák a repülőgépet első sorban mint harcoló 
eszközt akarták alkalmazni és ehhez képest építették és szerelték föl aero-
plánjaikat. A köztársaságnak alig van kétfedelű gépe, szinte kivétel nélkül 
csak a monoplánt használják, mert az könnyebb, gyorsabb és erős. de nehéz 
motor alkalmazása által igen nagy magasságra emelkedhetik. Csupa olyan 
szempont, amely a repülőgép aktiv harci alkalmazása esetén fontos. Ezzel 
szemben a németek a bár nehézkesebb, de szilárdabb és biztosabb kétfedelű 
gépeket használják legtöbbnyire, abból indulva ki , hogy a földerítés munká
jához ilyen gépre van szükség. Miután a repülőgép mindjárt a háború elején 
alkalmatlannak bizonyult a harcra, a franciák egyenesen ilyen célra konstruált 
gépei azonnal felmondták a szolgálatot és okozóivá lettek az agyonreklámo
zott francia aviatika teljes szégyenének és kudarcának. Mindazáltal maguk 
a német katonai körök elismerik, hogy a francia pilóták gyakran igen sike
res munkát végeztek és pompás megfigyeléseket tettek. Erre vall a követ-



Indulás felderítő útra (Przemysl). Angol bombavető repülőgép. 

Aeroplán-ágyú egy belga páncélos-vonaton. 



kező eset: Nancy közelében a német csapatok géppuska-tüzelése leterített 
egy francia pilótát. A gép lezuhant, az aviatikus súlyosan megsebesült. A m i 
kor átkutatták a holmiját, följegyzéseket találtak nála a német csapatok számá
ról és mozdulatairól. S kiderült, hogy noha a francia pilótatiszt igen nagg magas
ságból eszközölte megfigyeléseit, azok szinte csodálatosan pontosak voltak. 

A németeknek a repülés terén való fölényessége és tökéletessége roppan
tul meglepte a franciákat, aminek nyíltan hangot is adtak. Ellenségeink — 
írták a francia lapok — az utolsó évtizedek háborúiból levonták a legfőbb 
tanulságot és nagyszerűen megszervezték megfigyelő és felderítő szolgálatu
kat. Nem hittük volna, hogy a német aviatikusok oly rengeteg nagy szám
ban jelennek meg a harctereken. Valóságos rajokban veszik körül a mi állá
sainkat. Ha egyet sikerül lelőni, öt másik repülőgép jön a helyébe, amelyek 
azután már magasabban repülnek; ezt ezer és ezer szemtanú igazolja. A német 
pilóták vörös golyókat dobálnak alá s a mi katonáink földre vetik magukat 
és úgy várják a robbanást . Ez azonban nem következik be, csupán sfirü 
füst száll a magasba. Néhány perc múlva azután valóságos gránát- és shrapnell-
zápor következik. Megszólalt a német tüzérség, amely pontosan odacéloz, 
ahol a repülőgépről dobott je lzőbomba füstje a magasba szállt. Az az ötlet, 
hogy a célpontot repülűgépek által határoztatják meg, zseniális gondolata 
volt a német hadvezetőségnek. 

Ilyen hangon írtak a franciák a német pilótákról. A saját aviatikusaik-
ról kezdetben nem lehettek hasonló jó vélekedéssel. Erre nézve a legjellem
zőbb az a hivatalos kommüniké, amely augusztus végén a francia pilóták 
néhány hőstettéről adott számot. íme, néhány idézet: Didier francia pilóta 
és megfigyelő társa, Martini megfigyelő utat tettek a német állások fölött. 
Gépük elromlott és a német csapatok mögött le kellett ereszkedniök. A két 
francia pilóta a repülőgépet elégette, azután pedig harminc órán át gyalo
golva, száz kilométeres utat tettek meg és szerencsésen visszatértek a francia 
táborba. — Másik eset: Voisin kapitány, a világhírű pWótaCampagne hadnagy 
társaságában felderítő útra ment, amely alkalommal 1800 méter magasságba 
emelkedett, hogy alaposabb megfigyeléseket eszközölhessen. E z az egész. 
Hasonló Tolcean pilóta sorsa is, akinek gépét német gránát találta. Az 
aeroplán kétszer is bukfencet vetett, ám ennek ellenére is Tolcean ura maradt 
a gépnek és szerencsésen visszakormányozta a táborba. 

Elpusztult francia pilóták. 

Enyhe kritikát alkalmazva is, mindez fölötte kevés ok a dicsekvésre. 
Különösen, ha meggondoljuk, mily vakmerő reménységgel néztek a franciák 
légi flottájuk szereplése elé. Hiteles igazság, hogy már béke idején francia 
állami támogatással képeslapokat adtak ki párisi cégek az elzászi és lotarin
giai franciák csábítgatása céljából. Az egyik hires levelezőlap Strassburg 
várát ábrázolja, amint fenyegetően körülveszik a francia repülőgépek, les 
oiseaux de Francé, Franciaország madarai. És, ami szintén érdekes, a lázító 



képeslapon az elzászi parasztok ujjongva szemlélik a francia aeroplánokat. 
Mily messze van ezektől az ábrándoktó l az igazság és mily tragikusan más 
a valódi helyzet. Ugyanis éppen Strassburg környékén mindjárt a háború 
első heteiben öt francia pilóta hullott alá gépével és lelt borzalmas halált 
ott, ahová a dicsőség reményével készült. Itt érte a tragikus vég Garrost is, 
akinek a benzintartójába fúródott egy német golyó: a gép felrobbant és 
meggyulladt s a francia pilóta égő fáklyaként zuhant alá a mélységbe. E 
szerencsétlen kisérletek után a francia aviatikusok szörnyű félelemmel voltak 
a német fegyverek iránt és nem mertek többé alább ereszkedni 2000 méter
nél. Ekkora magasságban pedig már természetesen nem eszközölhettek meg
figyeléseket. S amikor a francia aviatika m á r ily súlyos veszteségeket szen
vedett, a német hadvezetőség hitelesen megállapíthatta, hogy addig az idő
pontig egyetlen német pilóta sem esett kötelességének áldozatául. Többen 
megsebesültek, egy pedig belga fogságba jutott, de halottat nem kellett a 
német aviat ikának gyászolnia. A z ellenséges golyók igen sok német repülő
gépet eltaláltak, ez azonban nem érintette valami nagyon azokat a férfiakat, 
akik a teljes béke idején is nap-nap után halálos veszedelemben forogtak. 
Egy-egy veszedelmes útról visszatérve, mindig odaír ták az ellenséges golyók 
ülötte lyukak mellé a repülőgépre a küzdelmes út — dátumát. Nem egy 
repülőgép örök értékű ereklyéje lesz ilyenformán a németek e nagy meg-
megpróbáltatásának. 

Hadi repülőgép felderítő úton. 











Földerítés — bombavetés. 

Egyebekben pedig a repülőgépek működéséről pontos adatok nincsenek 
A helyzet az, hogy az aeroplánok ebben a háborúban már teljes és szoros 
kapcsolatban vannak valamennyi hadművelettel és bát ran mondhatni, hogy a 
pilótáknak minden ütközetben, minden jelentős és minden kisebb hadműve
letben egyaránt tetemes részük van. Egyetlen példa elegendő annak feltün
tetésére, hogy milyen szerepet töltenek be a háborúban a pilóták. Kluck 
generaloberst hadseregének is megvan a repülőparkja, amely csodásan jó 
szolgálatot tett ennek a nagy német vezérnek, aki a legmesszebbre hatolt be 
a francia földre, tehát a legnagyobb veszedelemben forgott. Már a történelmi 
jelentőségű st. quentini csatában is óriási szolgálatot tettek a német pilóták, 
akik állandóan ott keringtek az ellenséges seregek fölött és azoknak minden moz
dulatát, minden állását szinte percről-percre elárulták füstbombáikkal a német 
tüzérségnek. így ment ez végig a diadalmas úton Parisnak csaknem a kapujáig. 

Egy augusztusvégi nap hajnalán azután ismét felszállott egy egészen fiatal 
német pilóta azzal a paranccsal, hogy a párisi védősereg mozdulatait kikémlelni 
igyekezzék. Evégből egyenesen déli és kissé délkeleti i rányban kellett tartania. 
Ám útközben más irányban is figyelmesen körülnézett a német pilóta és egy 
pillanatban nyugat felé sajátságos érthetetlen jelenséget látott. Angol csapa
tokat vett észre, akiknek ott tartózkodásáról a német táborban mit sem tud
tak. Az ifjú aviatikus megsejtette, hogy valószínűen nevezetes fölfedezést 
tett és noha parancs szerint tovább is déli i rányban kellett volna repülnie, 

Hadi repülőgép indulás előtt. 
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nyugatnak fordult és egyenesen az angol csapatok fölé szállott. Rövid idő 
múlva már tudta, mi készül odalenn. 

Igen nagyszámú angol sereg, francia és gyarmati csapatokkal megerő
sítve, nagy kerülőt téve, nyugati irányból oldalba támadni szándékozott Kluck 
seregét, amely ezen az oldalon fedezetlen volt, minthogy előző tapasztalá
sok, valamint lovas j á rő rök jelentése szerint abból az irányból mitől sem 
kellett tartania. A fiatal pilóta, miután pontosan megállapította az angol
francia sereg erejét és mozdulatainak irányát, teljes gyorsasággal visszafor
dult és csakhamar jelentette nagyfontosságú fölfedezését. Az első percekben 
nem akartak hinni neki. Ám följegyzései és rajzai oly pontosak és meggyő
zőek voltak, hogy nem lehetett kételkedni a szavaiban. A német parancsnok 
is tudomást szerzett a pilóta megfigyeléseiről és azok útmutatása szerint 
tette meg intézkedéseit, amelyek az angol-francia haditervet már az első 
lépéseknél meghiúsította. Természetes, hogy a fenyegetett szárnyra nagy erő
sítést vetettek s ezáltal az ott t ámadó ellenség súlyos kudarcot szenvdett, 
miután sokkal gyengébb csapatokra számított. A fiatal német pilóta felderítő 
útja — amint azt a német hadvezetőség megállapította — hatásában és sike
rében történelmi jelentőségű eseméng s a pompás ítéletű aviatikus ezzel az 
egy cselekedetével örökre beírta nevét a históriába. 

Amint mondottuk, a német pilóták mindenütt ott haladtak a német 
seregekkel, sőt azoknak az élén, mert — hadtudományi megállapítás szerint — 
a pilóták egyórás felderítő útja a sereynek három napra való feladatot és 
iránymutatást nyújt. Ott voltak minden csatában, minden ostromnál s még 
a tengerek fölé is elszállottak és ott a német hadihajókat támogatták mun
kájukban. Lüttich, Antwerpen, Maubeugeu, Longwy, Reims, Nancy, s általában 
minden pont, ahol az ellenséges erők megmérkőztek, átszenvedte a 
német repülőgépek és léghajók látogatásainak, borzalmát nem is szólván 
Parisról, amelynek lakosságát szinte beteggé tette a magasból alázuhanó 
bombáktól való rettegés. A legkiemelkedőbb mozzanatok közé tartozott 
— amelyről eddig még nem tettünk említést leírásaink során — Antwerpen 
augusztus 28-iki bombázása. Egy Zeppelin szállott a gyönyörű belga kikötő
város fölé és bizonyos kiválasztott pontokon számos bombát dobott a rop
pant módon megerősített városra. A léghajó gyújtó bombáinak szörnyű 
hatása volt. A tűz és robbanás nem kevesebb mint 300 épületet károsított 
meg jelentős mértékben vagy pusztított el teljesen. Ugyancsak tragikus hírt 
jelentettek Parisból is szeptember 19-ikén. Vedrinezt, a legjelesebb francia 
pilótát a hadbíróság hazaárulás bűne miatt halálra Ítélte és kivégeztette. Ez 
a háborúnak egyik legnagyobb szenzációja. Hiszen Vedrinez volt az, aki a 
párisi franc aviateurs társaságát szervezte s aki a báború kezdete óta a leg
nagyobb buzgósággal működöt t . Mi volt a rovásán ? Természes. hogy ezt a kérdést 
titokzatosság sűrű homálya borítja. Mindössze annyi szivárgott ki az ügyről, hogy 
egyr alkalommal, amidőn a gyanússá lett pilótát elindulása előtt megmotozták, a 
francia hadállások pontos rajzát találták meg nála, amelyet állítólag a néme
teknek akart átadni, amit — hír szerint — már többször megcselekedett. . . 





A Schütte-Lanz útja. 

A német aeroplánok és léghajók hőstettei között kiemelkedik és ra
gyogó emlékű marad a német Schütte-Lanz kormányozható léghajó gyönyörű 
útja, amiről a hadvezetőség jelentést adott, egyebek között ezeket mondván: 

A Schütte-Lanz német katonai léghajó augusztus 22-én elhaggta sziléziai 
úllomáshelgét és mintegy ezer kilométeres utal tett meg ellenséges terület fölött. 
A repülés iránya Csensztochaun és Kielcén keresztül, keletre tartott, majd hango
lod és Lublin erődjeitől délre az oszlrák-maggar főhadiszállásnál érte el a célját. 

A léghajó három ízben jutott az ellenséges feggverek és ággúk tüzébe, 
anélkül, hogg sérülést szenvedett volna. Reggeli hat órakor szállott föl a lég
hajó és tizenhárom órán keresztül maradt a levegőben ét többngire 2000 
méteres magasságban haladt, hogg az ellenséges ggalogság feggvertüzét 
kikerülje. Ivangorod környékén azután valóságos puskagolgózáporba került 
a léghajó Lublintól délkeletre egyidőben mindkét oldalról eyyszerre kapott 
puska- és ággútüzet. Huszonöt puskagolyó fúrta át a léghajó hátsó részén a 
gáztartó rekeszeket, de az első részét és a csőnakát is érték lövedékek. 

A léghajó burkolatának sérüléseit még útközben sikerült kijavítani és a 
Schütte-Lanz némi gázveszteség után szerencsésen elérte célját, az oszlrák-
maggar főhadiszállást. A léghajó egész személyzete sértetlen maradt. 

A Schütte-Lanz kevéssel u tóbb ugyanazon az útvonalon és ugyanoly 
szerencsével, ahogyan jött, visszatért sziléziai állomáshelyére. 

Hirdoplan Wilhelmshavenben. 



AZ OSZTRÁK-MAGYAR REPÜLŐ-GÁRDA. 
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A monarchia, mint a haditechnika minden vonatkozásában, úgy a 
repülés terén is elsőrangú anyaggal kezdte meg világtörténelmi küzdelmét. 
Bár aeroplánjaink száma nem volt túlságosan nagy, annyi mindenesetre 
volt, amennyi szükségesnek mutatkozott, sőt, amint a késő őszi események 
igazolták, kitűnő és lelkes pilótáinkból arra is telt, hogy számosan a belga 
és francia harctéren szerezzenek dicsőséget hadi aviatikánknak. E pontnál 
megemlíthetjük azt, hogy hadvezetőségünk a roppantul költséges műszaki 
fölszerelések dolgában szinte tüneményes ügyességgel és gondossággal osztotta 
be és hasznosította azt az aránylag kicsi összeget, amit az osztrák és a 
magyar törvényhozás ilyen célból rendelkezésre bocsátott. Aviatikánk 
háborús működése önmagában véve is bámulatos, ha pedig azt is figyelembe 
vesszük, hogy ezt azt eredményt teljesen mostoha anyagi viszonyok között, 
igen csekély eszközökkel értük el, úgy igazán hódolat ta l és őszinte tisztelettel 
kell adóznunk a hadvezetőségnek. 

Végtelenül érdekes, hogy noha a repülőgépnek Franciaország az igazi böl
csője, hiszen ott élt Blériot, Farman, Voisin meg a repülés komoly előhiirco-
sainak egész serege, — sehol nem ismerték föl oly tökéletesen a hadi aviatika 
célját és rendeltetését, mint Németországban és nálunk. A franciák minden 
törekvése arra irányult, hogy gépeik gyorsak és könnyűek legyenek — és ezzel 
már lehetetlenné is ettték, hogy az aeroplánjaik komoly szerepet töltsenek be a 
háborúban. A mi hadvezetőségünk viszont azt követelte meg a konstruktőröktől , 
hogy erős, szilárd, megbízható, bárha kevésbbé gyors gépeket nyújtsanak. 
És így történt,Uiogy a mi aeroplánjaink a háborúban hihetetlen sokat kibír
nak és szinte elnyűhctetlenek. Aviatikusaink pedig — úgy a hadi pilóták 
mint a civilek — egyszerűen fölötte vannak minden dicséretnek. Gépeinket 
és pilótáinkat a legjobban jellemzi egyetlen adat. Az egyik repülőcsapatnak 
három aeroplánja volt. E z a három gép a háború első két hónapjában 
tizenhatezer kilométernyi utat tett meg s közben volt egyetlen olyan út, amely 
1400 kilométer volt és négy napon át tartott. S végezetül: sem a pilótáknak, 
sem a gépeknek mi bajuk sem esett. Repülőgépeink úgy vannak építve, hogy 
a pilótán és megfigyelőn kívül még hat órára való anyagot és 200 kilogramm 
terhet vihetnek magukkal. Természetes, hogy egyik-másik út sokkal tovább 



tart mint hat óra hosszat, ám kellő benzinkészlettel 24 órát is a levegőben 
maradhatnak hadseregünk repülőgépei. 

Repülőink munkában. 

Sajnos, repülőink nagyszerű tetteiről csak igen kevés hír szivárgott ki 
eddig. Noha a legtöbb munkát végzik és a legsúlyosabb veszedelmeket hívják 
k i állandóan maguk ellen: hősiességükről, csodás kitartásukról alig esik szó, 
éppen azért, mert működésük főfeltétele a titokzatosság és a hadvezetőség e 
téren roppantul óvatos és szigorú. Hogy azonban úgy az északi, mint a déli 
harctereken végtelenül sok és nagy szolgálatot tettek, annak beszédes jele 
az, hogy szinte már alig van pilótánk, akinek mellét egy vagy több kilüntetés 
ne díszítené. A háború két első hónapjában pilótáink a következő kitünteté
seket szerezték: 10 katonai szolgálati érdemkeresztet a hadiékítménnyel; 
31 legfelső dicsérő elismerést és 5 arany és ezüst vitézségi érmet. 

Természetes, hogy a kitüntetéseket nem osztogatják ingyen, amint azt 
néhány alább következő példa élénken bizonyítja. 

Körber pilótával, — aki arany vitézségi érmet kapott, — történt, hogy 
az ellenség fölött haladva, roppant heves puska- és ágyútűzbe jutott. Mind
azáltal nem fordult vissza, hanem alaposan szemügyrevette a szerb had
állásokat s csak feladatának pontos végrehajtása után fordult vissza. Ám 
ekkor baluljárt. Motorhibája esett és a legborzasztóbb szerb shrapnell-tűzben 

Osztrák-magyar repülő-osztag. 
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kénytelen volt leereszkedni. Körber, mintha csak a saját táborunkban lett 
volna, nyugodtan leszállott a gépéről, megjavította a motort, kurblizott, majd 
pedig a záporként hulló szerb golyók közepette elröppent és minden komo
lyabb baj nélkül visszaszállott az osztrák-magyar táborba. 

Egyébként is csodálatos, hogy mit végeztek pilótáink a déli hadszintéren. 
A hadvezetőség köréből származó hivatalos adat szerint egyetlen repülő
osztag a következő eredménnyel dolgozott: Augusztus 10-től szeptember 
15-ig 85 repülést végeztek, ebből hat repülés hosszabb volt 300 kilo
méternél, 36 repülés 200 és 300 kilométer között volt, a többi pedig kisebb-
nagyobb távolságokra terjedt. 

Mindeme repülések főcélja természetesen a földerítés, az ellenséges állá
sok és seregmozdulatok kikémlelése. Ám pilótáink, mindig visznek maguk
kal bombákat is és igen gyakran azokkal is fontos szolgálatokat tesznek. 
Például megtörtént, hogy szeptember 13-án egyik pilótánk fölrobbantott egy 
Szávahidat, amelyet Kupinovó mellett építettek a szerb csapatok. Az említett 
pilótatiszt este hat órakor szállott föl, azzal a megbízással, hogy felderítő 
utat tegyen. Már elvégezte feladatát és éppen visszatérőben volt, amikor a 
Száván egy olyan hidat vett észre, amely nem szerepelt a térképeken. N y i l 
vánvaló volt, hogy a szerbek hirtelenében emelték a hidat, amelyen kétség
kívül nagyobbszámú csapatokat akartak átdobni az innenső partra. A pilóta 
késedelem nélkül hozzálátott, hogy a hidat felrobbantsa. Mindössze két bom
bája volt, vigyáznia kellett, tehát elkövette azt a vakmerőséget, hogy egészen 
200 méter magasságig szállott alá és onnan dobta a hidra a tizennégy kilo-
gram súlyú bombákat. A második bomba talált is és használhatat lanná tette 
a hidat. Természetes, hogy ezenközben a szerbek sem pihentek. Dühödten 
lövöldöztek a repülőgépre, amelyet tizennégy lövés el is talált, anélkül azon
ban, hogy akár az aeroplánban, akár a vakmerő pilótában kárt tudtak volna 
tenni. Ugyanez az aviatikusunk másnap ismét megjelent a Szávánál és meg
állapíthatta, hogy a szerb híd teljesen tönkrement. 

Szeptember 23-án — ugyancsak a szerbiai harctéren — egy hatszáz 
méter magasságban lebegő megfigyelő, kötött léghajót fedeztek fel pilótáink. 
Másnap visszatértek és bár rettenetes tüzelés fogadta őket, hozzáfogtak a 
léggömb elpusztításához. Föléje emelkedtek és bombáka t dobáltak rája, majd 
pedig pisztolyokkal lövöldözték. Ez a merész művelet is sikerült: a szerbek 
megfigyelő ballonja csakhamar teljesen megsemmisült. 

Természetes, hogy amiket itt elmondottunk, nem a legnagyobb hőstettek, 
amelyeket pilótáink a déli harctéren véghezvittek. Ilyen események nap-nap 
után számos esetben fordultak elő. Hasonló bravúrral és lankadatlan kitar
tással működtek pilótáink a galíciai és oroszországi csatatereken is. Innen is 
van egy hiteles adatunk, amely az egyik repülőosztag teljesítményeit mondja 
el. Ebben az osztagban hat pilótatiszt volt, akik közül az egyik — sajnos — 
mindjárt a háború kezdetén, k i nem derített okból, igen nagy magasságból 
lezuhant és szörnyet halt. A többi öt pilóta augusztus 7-től szeptember 25-ig 
73 repülést végzett. Ebből öt repülés 450 kilométernyire, két repülés 420, ismét 



A gépfegyver repülőgépet vesz célba. Egy orosz falu repülőgépről nézve. 

Gázfejlesztő készülék a ballonok töltéséhez. Egy ballon felszállás előtt (Észak-Franciaország). 



két repülés 400, 25 repülés 300 és 16 repülés 200 kilométerre, vagy annál vala
mivel rövidebb útvonalra terjedt. A többi repülés kisebb távolságokra történt. 

A kitűnő Taussig Aladár főhadnagy, a monarchia egyik legképzettebb 
aviatikus tisztje, tette meg első izben, hogy a főhadiszállásról Przemyslbe, majd 
visszarepült. Fontos parancsokat vitt és hozott magával, továbbá számos levelet, 
végül pedig egy adományt Przemyslből a Vörös-kereszt-egyesület számára. Kvasz 
András, aki már béke idején is legvakmerőbb és legügyesebb pilótáink közé 
tartozott, szintén mint «przemysli postás» szerzett dicsőséget magának. Vándor
lásaiban hűséges társa volt Tóth József, a rákosi pilóták egyike, aki épp oly 
bravúrosan szállította a postát s megfigyeléseivel igen nagy hasznára volt had
seregünk vezérkarának. Lányi Antal főhadnagy szintén remek repüléseket 
végzett. Lent a legdélibb harctéren, a montenegrói ha tá ion különösen sokat 
dolgoztak pilótáink. Igen sokszor jelentette Höfer altábornagy, hogy piló
táink újra meg újra bombáka t dobtak a Lovcsen hegyen levő montenegrói 
és francia ütegekre. Nem is szólván arról, amikor a francia flottát riaszt-
gatták a magasból. E hadi szempontból igen hasznos vállalkozásokban részt 
vett számos jeles pilótánk, közöltük van a rákosi egészen fiatal pilóta 
Dobos István, akit a déli hadsereg körében Nikita rémének neveznek. 

Aviatikánk veszteségei. 

Szomorú igazság, de természetes is, 
hogy ekkora buzgóság és ennyi siker nem 
lehet áldozatok nélkül. A háború első 
hónapjaiban aviatikánkat ezek a súlyos 
veszteségek érték: 

Adrario Károly főhadnagy megsebe
sült; Alexay András főhadnagy megsebe
sült és hadifogságba jutott; Bőhm Artúr 
főhadnagy megsebesült; Flasszig József 
főhadnagy meghalt; Georgievic Manfréd 
főhadnagy meghall; apadiai Georgievils 
Guidó főhadnagy hadifogságba jutott; 
Kadelac Ferenc főhadnagy hadifogságba 
jutott; Mandl János főhadnagy megsebe
sült; Rosenthal Frigyes főhadnagy hadi
fogságba jutott; Sanchez de la Cerda fő
hadnagy meghalt; Schwab Hugó főhadnagy 
hadifogságba jutott; Stauber Károly fő
hadnagy megsebesült; Steiner-Göltl Jenő fő
hadnagy meghalt; Rosmann Oszkár vezér
kari százados, pilóta meghall; Miller szá
zados, pilóta egy automobilszerencsétlen
ség alkalmával meghalt. Taussig Aladár főhadnagy 



Csapataink lelőnek egy orosz repülőgépet. Aszmann Richárd rajza után. (Leipz. 111. Ztg.) 



A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Jenő kir. herceg. 
A budapestieket külön öröm érte, amikor a felség a déli hadsereg 

főparancsnokává régi, kedves ismerősét, barát já t : Jenő kir. herceget nevezte 
ki. Három évet töltött a főherceg Budapesten, ahol a legmagyarabb közös 
huszárezred, a tizenhármas jászkun huszárok ezredese volt. A Jászság és 
Kunság tanyáin, városkáiban a kuruc jászok s kunok ma is szeretettel 
emlegetik valamikori híres ezredesüket, aki egy-egy jól sikerült gyakorlat, 
e gy- e gy n a g y m a r s u t á n hordó söröket üttetett csapra, malacot, hízott disz
nót vetetett fiainak és gyakran emlegette: 

— A monarchia mindkét nemzetének minden népét, nemzetiségét szere
tem. Igazán azonban a szívemhez csak a tiroli fiuk és ezek a barna, 
keménynyakú jász s kun gyerekek nőttek. 

Az ezred nagyobbrészt magyar tisztjei is rajongtak az ő fenséges ezred
parancsnokukért, akinek gyakorta voltak vendégei, aki szinte naponként el
nézett tiszti étkezőjükbe egy pohár pezsgőre s aki oly intim kameradjuk 
volt, hogy mindeniknek minden bizalmas ügyét ismerte és nem egyszer lepte 
meg valamelyik hadnagyocskát, hogy tréfás célzást tett szerelmére, másiknak 
kártyaszenvedélyére és egy ábrándos hajlandóságú főhadnagynak, — azóta 
már kemény és felordózott mellű ezredes, — amikor jelentést tett neki, 
tréfásan ezt felelte: 

— Főhadnagy úr, mondja most ezt el versben. 
A főhadnagy ugyanis titkos poéta és drámaíró volt. 
A főváros népe jól emlékszik még a hatalmas termetű atlétára, aki 

szinte naponként végigsétált párszor a híres hatvani-utcai korzón, huszár
mentéjének baloldalán egy hosszúkás zománckereszttel. Ezt viselte mindig, 
soha más ordót nem viselt, még az aranygyapjú sem látszott ki a mente 
prémje alól. Élesen metszett, férfias feje magasan kilátszott a sétálók felett, 
akiknél egy fejjel magasabb volt. 

Sűrűn jelent meg az Operában és a filharmonikusok hangversenyein. 
Ezekről semmiért el nem maradt volna. Mert a főherceg elsőrangú zenész, 
egyike a legképzettebb, legszenvedélyesebb muzsikusoknak, aki később is, 
Olmülzből vagy Tirolból is elment minden nagyobb bécsi zenei eseményhez. 
Nem jöhetett híres művész, vagy nem lehetett olyan premiere, amelyre ő 



— bármily távolról — fel ne utazott volna. Kedves vendége volt a régi Nép
színháznak is és minden híres cigányt meghallgatott. Budai palotájában kon
certeket rendezett, amelyre meghívta Budapest legjelesebb művészeit. Ilyen
kor a főherceg, aki művésze a gordonkának, maga is résztvett a duókban, 
tr iókban. 

A főherceg ál talában kiváltságos tehetségű ember. Mint a legendás 
Károly főhercegnek, az asperni győzőnek unokáját és Albrecht főhercegnek, 
a custozzai győzőnek unokaöccsét már gyermekkorában a katonai tudomá
nyokra fogták, katonává nevelték a legkatonásabb főhercegi család e legifjabb 
sarját, éppenúgy mint bátyjait, akik közül Frigyes főherceg nagyszerű had
seregünk világhírű fővezére. 

1863-ban született Gross-Seelowitzben, Morvaországban. Katonaiskolát 
végzett nagybátyja Albrecht és bátyja Frigyes főherceg vezetése alatt. Már 
1877-ben a tiroli császárvadászoknál hadnagy. 

Négy évet töltölt Tirolban, ahonnan a 2. huszárezredhez került főhad
nagynak, majd elvégezte ki tűnő eredménnyel a hadi-iskolát, ahonnan 1885-ben 
az ötös huszárokhoz került. Ezután vezérkari százados lett és 1888-ban a 
századik gyalogezred őrnagya, 1889-ben alezredes, 1890-ben ezredes. Buda
pestre 1891-ben nevezte k i a felség az itt állomásozó tizenhármas számú 
jászkún huszárok parancsnokául . 1893-ban már vezérőrnagy, a 41. gyalog
ezred tulajdonosa és a német lovagrend koadjutora. 1894-ben a négyes 
számú, híres Deutschmeister-ezred tulajdonosa és a német lovagrend nagy
mestere lett. 1896-ban altábornagy és ez év májusában ő képviselte Mosz
kvában a királyt az orosz koronázási ünnepségeken. 

1896-tól 1900-ig a 25. gyaloghadosztály parancsnoka, 1900 április 3-án 
a tizennegyedik hadtest parancsnoka s innsbrucki vezénylő tábornok lett. 
így került vissza régi, kedves ismerősei, a tiroliak közé. 1901-ben lovas
sági tábornok lett, 1908-ban pedig a tiroli hadsereg főfelügyelője. 1912-ben 
egészségi okokból felmentését kérte. 

Jenő főherceg egyike a legkiválóbb katonáknak. Tanult, leleményes, 
ambiciózus és kemény ember. Bizonyos kérdésekben hajlíthatatlan és intran-
zigens. Eredeti felfogása van, kidolgozott programmja és egyént nézetei, ame
lyekből nem enged, de amelyek még mindig diadalmaskodtak is. 

Kevesen tudják, hogy éppen úgy, mint Frigyes főherceg, ő is egyik 
legbizalmasabb intimusa a németek hatalmas császárának, aki mindkettő
jükről igen nagy véleménnyel van, terveibe beleavatja őket, bizalmának 
részesei. Nagy feladatát új pozíciójában bizonyára szintén fényesen fogja 
teljesíteni ez az istenáldotta katona, akit emberei már az első napon meg
szerettek, mert legelső dolga az volt, hogy a legerélyesebben gondoskodott 
katonái kíméléséről, gondos ellátásukról, a humánus bánásmódról s az egész
ségügyi szolgálat legfokozottabb megjavításáról. 



A M A I H A D V I S E L É S . 

Háborús rendjelek. 

Vannak érdemrendek, melyeket csak katonaál lományú egyének nyer
hetnek el, illetve melyeket csak háborúban lehet megszerezni. Ilyenek 
nálunk a mostanság sokat emlegetett katonai érdemkereszt, de főként a 
katonai Mária Terézia-rend, továbbá az arany és az ezüst vitézségi érem, 
Németországban pedig a vaskereszt és a «Pour le mérite»-érdemrend. 

A mi hadi kitüntetéseink között a legnagyobb, a legértékesebb a katonai 
Mária Terézia-rend. Ezt csak katonatiszt kaphatja, és az is csak háború 
során s kizáróan az ellenség előtt szerzett érdemekért. Sőt a rend alap
szabályai kimondják, hogy e rendjelet csakis önkéntes, szerencsés vállakó
zásért lehet adományozni, tehát csak oly esetekben, midőn a katonatiszt 
saját felelőségére és saját ötletéből kifolyóan hajt végre valamely kiválóan 
hősies és katonai szempontból értékes haditettet. 

A rendet, melynek báró Fejérváry Géza halála óta nincs élő tagja, Mária 
Terézia királynő alapította 1757-ben s 3 osztályból áll : a lovagok, parancsno
kok és a nagykeresztesek osztályából. 

A rend jelvénye aranyszegélyű, fehér szélestalpú kereszt, melynek vörös 
középpajzsában aranyszegélyű fehér gerenda van. 
A kereszt első lapján aranyszegélyű fehér karikában 
«Fortitudini» felírás, hátsó lapján pedig M (Mária) 
T (Terézia) F (Franz) arany monogramm van, 
aranyszegélyű kék karikagyűrűvel körítve. Szalagja 
vörös, középen fehér csíkkal. 

Az osztrák-magyar hadsereg tisztjeinek máso
dik hadi kitüntetése a katonai érdemkereszt, mely
nek a katonai Mária Terézia-renddel közös saját
sága, hogy kizáróan katonatisztek kaphatják, meg-
különböztetője pedig, hogy — természetesen hadi
ékítmény nélkül — békében is adományozható 
A katonai érdemkeresztnek azelőtt csak egyetlen 
osztálya volt, s csak a most folyó világháború 
során alapította királyunk e kitüntetés másik két 
osztályát: az első es második osztályt, míg eddigi 
alakja megmaradt e rendjel harmadik osztálya A Mária Terézia-rend 
gyanánt. E kitüntetésnek eddig megvolt egyeden lovagkeresztje. 



osztályát békében eredményteljes működés, háborúban pedig az ellenség 
előtt tanúsított vitéz és eredmény teljes viselkedésért, apróbb sikeres vállal
kozások keresztülviteleért adták, azonban csak bizonyos ranghatáron belül. 
Adták hadnagyoknak, főhadnagyoknak, századosoknak s őrnagyoknak. A l 
ezredestől fölfelé a vaskoronarend, tábornokoknak, illetve altábornagyoknak 
a Lipót-rend járt , békében egyszerűen, háborúban a hadiékítménnyel, ami 
általában minden rendjelnél vagy aranyból, vagy ezüstből készüli, esetleg 
zománcozott babérkoszorút jelent, mely a rendjelet övezi. 

1. oszt. a hadi 1. oszt. a 2. v. 3. oszt. 1. oszt. hadi diszítmény 
diszítménynyel. hadi diszítményével. nélkül. 

2. oszt. a hadi díszít- 2. oszt. a 3. oszt. 2. oszt. hadi diszítmény 
ménnyel. hadi diszítményével. nélkül. 

A katonai érdemkereszt 1. és 2. osztálya. 

A katonai érdemkereszt első osztálya ezüstből készült, 60 milliméter 
átmérőjű domború fehér-piros zománckereszt, melyet szalag nélkül a bal
mellre tűzve kell viselni. Második osztálya 40 milliméteres zománckereszt, 
mely csak annyiban különbözik az első osztálytól, hog3r lapos, kisebb és a 
nyakba akasztva viselendő. A harmadik osztály még e másodiknál is kisebb 
kereszt, melyet a balmellen kis szalagon kell viselni. Mindhárom osztályú 
kereszt közepe boglár alakú és arany betűkkel a «Verdienst» felírás díszíti. 
Az első osztály adományozható h á b o r ú b a n : a hadidíszítménnyel s ez azt 



jelenli, hogy a keresztmező közepe i rányában egy kes
keny, aranyból való, mintázott és zölden zománcozott 
babérkoszorú fut körül. Adományozható továbbá a 
másodosztályú hadidíszítménnyel, ami annyit jelent, 
hogy a zománckoszorú kisebb és a kereszt boglárját 
közvetetlenül övezi, s végül adományozható harmad
osztályú hadidíszít ménnyel, ami annyit jelent, hogy a 
babérkoszorú nincs zománcozva, hanem aranyból van. 

A második osztály adományozható a «hadidíszít-
ménnyeb), amikor tehát a már említett különbségtől 
eltekintve ugyanolyan, mint az elsőosztályú hadidíszít-
ményes érdemkereszt, s adományozható a harmad
osztályú hadidíszítménnyel, ami a kereszt közepén 
lévő boglárhoz közvetetlenül simuló arany babér
koszorút jelent. A harmadosztályú katonai érdem
kereszt hadidíszítménye végül ugyancsak egy zomán-
cozatlan arany babérkoszorú. 

A második és harmadik osztályt — mint emlí
tettük — szalagon viselik. E szalag színe keskeny csíkokban váltakozó 
piros-fehér. 

Az arany és az ezüst vitézségi érmet csak altisztek vagy legénységi állo
mányú katonák és természetesen csakis a háborúban kaphatják. Az arany 
vitézségi éremnek egy, míg az ezüst vitézségi éremnek két osztálya van, 
s a két osztály között az egyedüli különbség, hogy az első osztályú érem 

Osztrák-magyar 
vitézségi érem. 

Kiskereszt. A nagykereszt csillaga. 
A német Pour le mérite rendjel. 



nagyobb. A vitézségi érmeket a balmellen 
viselik kis szalagon, mely egészen olyan mint 
az előbb ismertetett katonai érdemkereszt 

i szalagja. Ezt a legénység számára szánt kitün
tetést II. József császár alapította s nincs 
megszabva: minő haditettek véghezvitelétől 
függ adományozása. Az aranyérem tulajdo
nosa egyébként haláláig havi 30 korona, az 
elsőosztályú ezüstérem tulajdonosa havi 15 
korona, s a második osztályú ezüstérem tulaj-

' donosa havi 7 korona 50 fillér pótlékot kap. 
A német hadsereg legnagyobb had' 

kitüntetése a «Pour le mérite»-érdemrend, 
A német vaskereszt 1914. melynek egy katonai és egy polgári osz

tálya van. A katonai osztály jelvénye arany
szegélyű nyolcágú égszínkék kereszt, melynek sarkaiban aranyból készült 
porosz sas helyezkedik el. Karjain a királyi korona alatt F (Friedrich) 
betű és «Pour le mérite» aranybetűs felirat. Fekete szalagon viselik. Mint kül
sejéből látni, voltaképp porosz rendjel és (neve is mutatja) akkor alapították, 
mikor még Németországban az előkelő körök nyelve a francia volt. Alapí
tója Nagy Frigyes, a poroszok nagy uralkodója volt. A most folyó háborúban 
a Pour le mérite először egy snájdig lovashadnagynak: von der Linde-nek 
a mellére került, aki néhányadm agával a sokat emlegetett [ «belovaglást» 
csinálta a még ellenséges kézen lévő lüttichi erősségekbe. 

A németek másik, ismertebb és talán népszerűbb hadi kitüntetése a 
«vaskereszt». Ezt a katonai kitüntetést II. Frigyes Vilmos porosz király ala
pította 1813-ban a napóleoni háborúk alkalmából. Megújította 1870-ben 
I. Vilmos császár a francia háború kezdete előtt és most a hadjárat elején 
II. Vilmos. A rendjelnek két osztálya van és egy nagy keresztje. Jelvénye 
szélesvégű ezüstszegélyű vaskereszt, előlapján közepén koronás W betű van 
s alatta ezidőszerint az 1914-es évszám. A nagykeresztet nyakban hordják, 
az első osztályt a balmellen feltűzve szalag nélkül, a másodikat a gomb
lyukba fűzött szalagon. A nagykereszt és a második osztály szalagja azoknál, 
akik a harctéren kapták, fekete, keskeny fehér szegéllyel, azoknál, akik nem 
közvetetlenül a harctéren, de természetesen a hadsereg érdekében véghezvitt 
tettekért kapják: e szalag színe fehér, keskeny fekete szegéllyel. Érdekes, 
hogy az első osztályt csak azok kaphatják, akik előbb már a második osz
tályt megszerezték. E két osztálytól független a nagykereszt adományozása. 
Ezt csak oly győzelmes döntő ütközet vezetéseért lehet elnyerni, amely az 
ellenséget pozíciói elhagyására kényszerítette, vagy egy hadsereg, vagy flotta 
önálló és eredményes vezetéseért, vagy egy nagy erősség megvételeért, avagy 
ilyennek kitartó védelmezéseért. E rend egyes osztályaival szintén já r tisz
teletdíj. A világháború során az első vaskeresztet Lüttich ostrománál egy a 
würt tembergi hadsereg részéről a német nagy vezérkarhoz beosztott százados: 
Geyer Hermann kapta. 
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A H Á B O R Ú F Ő B B E S E M É N Y E I 

1914 november 1-től 1915 j anuár 31-ig. 
(Ez a r ö v i d á t t e k i n t é s csak ideiglenes j e l l e g ű , minthogy vannak e s e m é ,yek, amelyeknek hiteles d á t u m a 

m o s t a n á i g meg nem volt m e g á l l a p í t h a t ó . ) 

November 1. Sábáéul elfoglallak csapataink 
másodszor. 

November 2. A belgák a Nieuport-tÓl délre 
eső vidéket vízzel elárasztották. 

November 3. A «Karlsruhe> német cirkáló 
a Csendes-óceánon elsülyeszt két angol 
s efjiy belga gőzöst. 

November i. Yarmouthnál tengeri ütközet 
volt a németek és angolok között. A 
németek clsülyes/.tetlék a I) 5 angol 
tengeralattjáró hajót. 

November 5. Anglia Cyprus szigetét an-
nektálja 

November 6 A chilei tengeri ütközet német 
és angol hadihajók közölt; a Monmouth 
angol cirkáló elsülyed. 

November 7. Csingtau elesik. 
November 8. A szerb első és harmadik 

sereg vereségei szenved s Valjevó felé 
menekül. 

November 10. A németek elfoglalták Dix-
muident. 
Przemyslt újra körülvették az oroszok. 

November 11. Az »Emden» német cirkálót 
a «Sidney» cirkáló elsülyeszlette 

November 12. A szultán irádéban jelenti 
be az Oroszország. Anglia és Francia
ország elleni háborúi. 

November 15. Valjevót é» Obrenovácot el
foglaltuk. 
Vlodaveknél és Kutnonál a németek 
megverték az oroszokat. 

November 16. Volbrom és Pilica között az 
oroszokat visszavertük. 

November 17. A németek Pillkallcn mellett 
győzelmet aratnak az oroszokon. 

November 23. Az angol admiralitás jelentést 
ad ki az Audacious dreadnought el
süllyedéséről. 
Az U 18 német tengeralattjáró elsülyedt. 

November 25. Lodz és Lovic közötti ütközet
ben az oroszok nagy vereséget szen
vedtek. 

November 26. A «Bulwark» angol sorhajó 
elsülyedt. 
Csernoviczot csapataink kiürítették. 

November 27. A németek megverték az 
oroszokat Lovicnál ésNovo-Radomsknál. 

November 28. Homonnánál az oroszok nagy 
vereséget szenvedtek. 

November 29. Darkehmennél, Kelet-Porosz
országban az oroszok vereséget szen
vednek. 

December 2. Belgrádot megszállták csapa
taink. 

December 5. Allkirch mellett francia vereség. 
December 6. Lodz városát a németek be

veszik. 
December 7.Lodztól keletre német győzelem. 
December 8. A «Prinz Kitel» német cirkáló a 

chilei vizeken elsülyeszt egy angol gőzöst. 

December 9. A Falkland-szigetek mellett 
az angol-japán hajóhad elsülyeszti a 
«Scharnhorst», «Gneisenau» és «Leipzig» 
német hadihajókat. 
Gorni-Milanovácnál nagyobb szerb erő 
lép fel s csapataink új hadállásba csopor
tosulnak. 

December 10. A «Nürnberg» német cirkálót 
angol hadihajók elsülyesztik. 

December 11. A franciák offenzívába lépnek, 
mely azonban eredménytelen marad. 

December 12. A limanovai csatában meg
vertük az oroszokat. 
Neu-Sandecs több galíciai helység vissza
foglalása. 

December Í4. Belgrádot harc nélkül kiürí
tettük. 

December 15. Nieuport mellett a németek 
visszaverik a franciákat. 

December 16. A német hajóraj bombázta 
Anglia keleti partját. 

December 17. A franciák visszaverése La 
Bassée, Arras és Sonime körül. 

December 18. Harcok a Nida és Pilica körül 
Anglia protektorátusa Egyiptom felett. 

December 21. A XII. tengeralattjárónk meg
támadta a francia flottát s zászlóshajóját 
elsülyes/.tette. 

December 30. Ökörmezőnél megvertük az 
oroszokat. 

December 31. Hindenburg tábornagy a Lodz 
és Lowicz melletti harcokban 5G000 
orosz foglyot ejteti. 

Január 1. Egy német tengeralattjáró el
sülyeszti az angol «Formidable» sor
hajót. 

Január 7. Zborón és Mezőlaborcon át az 
oroszokat a Kárpátokon túl üldözik 
csapataink. 

Január 13. Soissonnál nagy német győzelem. 
A török flotta Makrali orosz kikötőváros 
erődjeit összelövi. 

Január 18. A bukovinai Jakobéninél vissza
vertünk egy orosz támadást. 

Január 19. Zeppelinek bombázták Jar-
mouthot, Kingslynnt és Sandringham-et. 

Január 21. Egy német tengeralattjáró el
sülyeszti a Durward angol hajót. 

Január 22. Kirlibabát csapataink elfog
lalták. 

Január 23. Német-angol tengeri ütközet 
Helgolandtól északnyugatra. 

Január 26. Az uzsoki hágót visszafoglaltuk. 
Január 27. Toronyát visszafoglaltuk. 
Január 28. Egy német tengeralattjáró el-

sülyesztette a «Tiger» angol páncélos 
cirkálót. 

Január 30. Csapataink az összes kárpáti 
átjárókat visszafoglalták. 
Egy német tengeralattjáró elsülyesztett 
hat angol gőzöst. 






