


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

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

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
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 kedvezményszelvényekből négy egymás utan 
kővetkező 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 DÍSZ KÖTÉSBEN. 

1. Jephsom Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. 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, me*yben a szerző , aki a Slanley-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 utazásait írja le, r endk ívü l sok p o m p á s kép 
kíséretében. 

2—3. Hfibner 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 laposságga l megfigyelt, v o n z ó a n 
és elejétől végig érdekesen adja e lő . 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 ú t jának történetét és olyan n é p e k k e l is
mertet meg, melyek mindeddig niinden idegen be
fo lyás tó l é r i n t e t l e n ü l , s enk i tő l sem sejtett életet é l tek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas é l e tében 
é r d e k e s kalandokon ment át, melyeket életteljas 
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 t a l á l t a , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és é let történetét megírja , a mii 
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 közepeit 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

10. Besztercze ostroma. Illusztrált dísz- I 12. 
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

11. Kisértet Lublón és egyéb elbeszélé- I 
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 
Mindkét csoportban foglalt művek egytől 

bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ü 

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 illti- /.-
trál t) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

egyig alkalmasak születésnapi, névnapi 
nnepi ajándék céljára. 

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



1.1 ÉtflÉ ÉffflM 
VILÁGHÁBORÚ. 

23. füzet. 

SZERKESZTŐ SÜLE ANTAL 
RÉVHI-KIRDHS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI rtR '/ 4 ÉVRE 3 K, V, ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÜT 18. 

A NÉMETEK BELGIUMBAN ÉS FRANCIAORSZÁGBAN. 
(Hz amsterdami Egyesült fényképirodák felvételei.) 

Brüsszelnek hársakkal szegeti boulevardjain német katonatisztek járnak-kelnek. mint urai 
a/, egykor büszke brabanli városnak.. . Vájjon ki gondolta volna csak egy esztendővel is 
ezelőtt, hogy a valamikor eljövendő han-ok első áldozata a belgák szerencsétlen országa 
lesz s hogy az ősi brüsszeli városházából német kormányzó fog parancsolni a meghódí
tott Belgiumnak Ám nem történhetett másképp. A kicsiny ország — bizakodván hatal
mas szövetségesei csalfa Ígéreteiben — odavetette magát a germán óriás lábai alá. 
A tragikus hibát nyomon követte a bűnhődés. A háború harmadik hetében már német 
lobogó lengett Brüsszel tornyain s a_ télrevezetett belgák szépséges fővárosuk elvesztésé

vel együtt hazá3u^{S|pggetlenségét is elsirathatták. 
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Egy belga pályaudvaron. Bajtársak búcsúzása. 





Huszárőrjárat az Aisne partján ellenséges előőrsre támad. 

Egy kis francia gyerek útbaigazítja a huszárt. 



Egy megsebesült ló kötözése. 

Az Aisne árterületéről. Egy sebesültet bajtársai a kötözőhelyre visznek. 





A MARNE-MENTI NAGY CSATA. 
A német nagyvezérkar egyik összefoglaló jelentésében néhány szóban 

elmondotta, mit értek el szeptember elejéig a francia földet elárasztó 
német seregek. Az ellenséget mindenütt megvertük — mondotta Stein tábor
nok — s a franciák minden vonalon visszahúzódóbon vannak. Von Kluck 
generaloberst hadserege az angol csapatokat tette tönkre és kergeti egyre 
lejebb, lejebb. Másik két hadvezér, von Bülow és Hausen báró ötnapos 
csatában nyolc francia hadtestet szórt széjjel a Sambre, a Maas és Namur 
között. Albrecht württembergi herceg a maga hadseregével a Semois folyón 
túlra kergette az ellenséget és átlépte a legnehezebb pontot, a Maas vonalát. 
A német trónörökös Verdim körül foglalt el erős hadállást és a franciák 
határvédő erősség-láncának egyik leghatalmasabb részét zárta el a francia 
seregek közvetetten kapcsolatától. A bajor t rónörökös Nancy környékén, 
míg Heeringen tábornok a Vogézekből kiindulva, déli i rányban tart a franciák 
fővédelmi vonala, végső eredményben Paris felé . . . 

A borzalmas német haderő, mint a szélvihar a fölkavart porfelhőt, úgy 
kergette maga előtt a francia-angol hadakat egészen Parisig, a francia fővá
rosnak szinte a kapujáig. A német hadak szeptember elején egy ideig m á r 
csak 22 kilométerre voltak Paristól. Ámde a nagy közelség még korántsem 
jelentette a németek teljes győzelmét, sőt Paris ost romának időnap előtt 
való erőltetése csak csökkentelte, talán tönkre is tette volna a német hősök 
által addig elért ö.sszes eredményeket. Éppen ezért a nagyszerű német had
vezérek nem erőltették a dolgot s amint tudtak tüneményes energiával előre
törni, tudtak épp oly nyugalommal és higgadt önmérsékléssel há t rább is 
húzódni, amikor ez a s/.tratégia tudománya szerint szükségesnek mutatkozott. 
A franciák a német seregek visszavonulását természetesen igyekeztek a saját 
sikerüknek feltüntetni s a Marne folyó mentén lejátszódott, mintegy két hetes 
első nagy csataláncolatot mint a francia seregek nagy győzelmét könyvelték 
el — ideiglenesen. Mert, természetesen, majd jönni fog az elfogulatlan történet
írás és majd megtanítja a franciákat arra, hogy a németek visszavonulása nem 
jelentett kudarcot. Hogy mennnyire így van, erre nézve egy olyan tanura hivat
kozunk, akit a franciák is nyilván elfogadnak mint önzetlen és elfogulatlan 
tanuságtevőt. Az illető nem más, mint Luigi Barzini, a milanói Corriere della 
Sera világhírű haditudósítója, aki a francia hadiszintéren tartózkodott s aki 
a franciáknak közismert, őszinte híve s aki ilyformán számos oknál fogva 
sem lehet részrehajló a franciák — kárára. Ő írta az alább következő sorokat 
A Marne-menli csatatéren — címmel. 



. . . Alig hagytuk el Paris védőövét, — írta szeptember 12-iki dátummal, — alig 
jutottunk ki a sáncok, a lövőárkok, a kidöntött fabarrikádok és az őrszemek tömegéből 
s alig haladtunk kissé előre Claye-Souilly-n álMeaux felé az országúton, — nyomban tapasz
talhattuk, hogy benne vagyunk a nagy háború világának a kellős közepében. A szekerek, 
a kocsik, az autók, a lőszeres ládák szállítása egyetlen, örökösen mozgó láncnak tetszik. 
A nagy, szürke hadiszekerek százai haladnak az úton, mindegyiket négy vagy hat óriási 
normandiai ló húzza ; a szélestalpú kerekek nyöszörögnek a hatalmas teher alatt s a 
kocsik mellett hosszúlándzsáju dragonyosok, vagy könnyű huszárok lovagolnak közismert 
kék kabátjukban. A vöröskeresztes, sebesültszállító automobilok egész karavánjai érkeznek 
a csatatér i rányából; lassan, szinte léptetve haladnak, a szél rázza vértől ázolt vászon
oldalaikat s oldalt egy-egy sebesültnek a lába lóg k i a gépkocsiból és himbálózik az autó 
rázkódásának ütemében. A csupa vasból való kis lőszeres kocsik irtózatos zajjal robognak 
az úton, mintha ágyúk volnának. A kocsisok és a kisérő katonák fáradtak, kimerültek, 
némák. A vezérkari automobilok, kihasználva minden szabad rést, száguldva jönnek és 
mennek. Oldalt, a mezőkön itt is, ott is pihenő kocsitáborok láthatók. A szekerek egyenes 
sorokban állanak, közben pedig rőzsetüzek égnek, úgy hogy az egésznek olyan a képe, 
mintha óriási cigánybandák tanyáznának az útszéleken . . . És vájjon, az egész háború 
nem a nomád élethez való visszatérés"? 

Az országút két szélén, a fasorok alatt a friss csapatok marsolnak, hogy az elesetlek 
helyét betöltsék és eltüntessék azokat az űröket, amelyeket az első sorokban a német 
golyók ütöttek. Oldalt, az egyik réten egész zuáv-ezred táborozik . . . A falvak kivétel 
nélkül mint elhagyatottak. Clay-Souillybe jutottunk. Paristól keletre, az Ourcq folyó csator
nája melleit vagyunk. Egészen idáig jutott el a német invázió, vagyis 22 kilométernyire 
Paristól. A német áradat egészen idáig nem talált megfelelő akadályra. A francia és az 
angol hadsereg ugyan harcolt, de folyton visszahúzódolt. Komoly ellenállás nem alakul-

Egy önkéntesekből álló járőr ellenségre bukkant, melynek mozdulatait a tisztek messze-
látóval figyelik. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



hatolt ki csupán a Paris—Verdun vonalon. A Charleroi mellett vivott nagy csata meg
mulatta, hogy óriási hiba meg nem felelő nagyságú seregekkel odaállani a német haderő 
elé, amelynek előretörése szabályozott volt, rendszeres és hatalmas. Ezek a német sereg
tömegek a Sambre mentén valósággal fölfalták a francia és angol hadosztályokat, ahogyan 
a teljességében lévő vízáradás is elnyeli az elégtelen gátakat. 

A németek gyors és egyenletes rohama nem hagyott időt és alkalmat a francia és 
angol seregek szükséges koncentrálására, ami nélkül nem lehetett megállítani az ellen
ségei. Ilyenformán a német invázió tizenkét napon keresztül akadály nélkül törtethetett 
előre. Az időközben megvívott csaták, bármily nagyok voltak is külön-külön, mégis csak 
epizódok voltak a hadjárat egészéhez képest. Igen sek ütközet csak a kényszerűség műve 
volt a franciák számára. Nem volt mindig lehetséges kitérni a mérkőzés elől. Az ellenség 
egy-egy heves előretörése kényszerítette a franciákat a csatára, hogy fedezhessék vissza
vonulásukat, hogy meggátolhassák a menetelő francia seregek zárt sorokban való meg
támadását. Néhány stratégiai ponton, a folyókon való átkelésnél, ahol lehetetlen elkerülni 
a késlekedést, — föl kelleti venni a harcot, mert csak így lehetett biztosítani a francia
angol seregek számára a visszavonulást. Néhol pedig az tetle kikerülhetetlenné a csatát, 
hogy a németek váratlanul rajtaütöttek a francia, vagy az angol seregeken. így történt 
Compiégne-né\, ahol az angolok nyugodtan táboroztak, amikor nem is német lovasság, 
de gyalogság támadta meg őket . . . 

A franciák üldözése. 
Az a francia sereg, amely egyre állandóan visszafelé húzódott, részint 

azokból a hadtestekből állott, amelyeket Lotaringiába küldöttek azzal a 
büszke föladattal, hogy a németeket saját földjükön szorongassák, más sereg-

Angol tábor Compiégne-nél. 
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részeket viszont északra küldöttek azzal a paranccsal, hogy a Belgium felől 
fenyegető ellenséget föltartóztassák. Ezeknek a seregeknek a balszárnyát az 
angol csapatok alkották. Lassanként azután előállott oz a furcsa, szinte 
kalandos helyzet, hogy a hátráló francia csapatok valósággal úgy szerepel
tek, mintha előőrsei lettek volna a német seregeknek. 

A németekkel csupán a francia lovasság állott folytonos érintkezésben. 
A francia lovasoknak igen gyakran rettenetes német puska tüzet kellett 
elszenvedniök, ha csak órákra is meg akar ták állítani a német seregek előre
tolt részeit. A németek ilyenkor csakugyan kénytelenek voltak megállani 
egy-egy rövid időre, nem is harcolás céljából, hanem azért, hogy óvatosan 
kikémleljék a francia ellenállás jelentőségét és azt, hogy az első vonalban 
levő gyöngébb francia erők mögött nincsenek-e erősebb seregrészek, amelyek 
tőrbe akarják csalni az üldözőket. így jutottak olykor-olykor pár órai nyu
galomhoz a futó franciák s ilyen alkalmakkor mindig sikerült néhány kilo
méternyi egérutat nyerniök a kérlelhetetlen német seregek előtt. Ámde ennek 
sem sok hasznát vették. Minden ilyen ál-ütközet után a német repülőgépek 
egész raja vette üldözőbe a francia csapatokat, kilesvén minden titkukat, 
minden gyöngeségüket. 

Ilyenkor rendszerint új alakulása következett a harcnak. A Taubék 
útján szerzett felderítés alapján a német ulánusok itt is, ott is megjelentek 
szörnyű váratlansággal és megtámadták a francia lovasokat, akik abban a 
hitben, hogy ellenségeik távol vannak, nyugodtan pihentek táborhelyükön. 

A visszavonuló franciák tábora. 



Az ilyen támadások többnyire erdők szélén, elhagyatott községekben érték 
a franciákat s ilyenkor mindig szörnyű vérontás volt, amelyet a menekülő 
franciák üldözése, sőt valóságos vadászása követett. A sötét éjszakában 
dühös, gyilkos vágtatással kergették a német lovasok a franciákat ország
úton, mezőkön, erdőkön át. Később azután már nem is mertek megpihenni 
a francia lovasok. Bármily biztosságban hitték is magukat a németektől, 
lovaikat éjjel sem szerelték le, a szegény állatok úgy pihentek nyereggel, 
kantárral, a katonák pedig ébren lestek az elmaradhatatlannak hitt német 
támadást. így hajszolták a németek a francia csapatokat Belgium határai tól 
le egészen Parisig . . . 

A francia gyalogság, néhány nagy ütközet s ugyanannyi nagy vereség 
leszámításával, alig látta a német hadakat. Minden este, amikor a mene
küléstől elfultan meg kellett pihenniök, a francia csapatok mindig véde
kező hadállásba helyezkedtek, árkokat ástak, drótsövénnyel vették körül 
magukat; minden este ütközetre készültek. Ámde kora reggel megint csak 
kezdődött a — futás . . . 

A katona nem keresi a hadimozdulatok felsőbb okait, a katona nem 
tud mást, csak amit — lát ; a legénység gondolatai végtelenül egyszerűek, 
magáról a háborúról is fölötte primitíven gondolkozik. A legénység számára 
előremenni annyi, mint győzni, a visszavonulás pedig egyenlő a vereséggel. 
Ez az őrületes futás, Belgiumtól egészen Parisig, teljesen tönkretette a tran-

Figyelőhely futóárokban az ütközet alatt. 



cia hadsereg szellemét, kedvét, bizalmát. A francia seregek, amikor egészen 
a fővárosukig kergették őket, azt hitték, hogy már minden a — németeké. 
A rend és a fegyelem nem bomlott még föl a franciák soraiban, de teljes
séggel vigasztalan volt a hangulat. A lakosság előtte futott a katonaságnak, 
mintha csak a végzet, a katasztrófa közeledését érezte volna. 

Még a hatósági emberek is mindenünnen elmenekültek. Igen sok község
ben, mint például Luzarches-ban is, a papon kívül semmiféle vezető szemé
lyiség sem maradt hátra . A luzarches-i pap beült a polgármester hivatalába 
s azután ő volt a város vezetője, ő adott k i menedékleveleket, fogadta a 
vezérkari tiszteket, egy személyben képviselte az összes elmenekült hatósági 
embereket. Mindez oly félelmetes hangulatot ébresztett, hogy a francia katonák 
reményvesztetten haladtak végig a kihalt, kétségbeesett országrészen. 

A z ilyen érzelmi mozzanatoktól függetlenül is azonban rettenetes volt 
a futó francia csapatok helyzete. A németek s különösen az ulánusok, szinte 
boszorkányos dolgokat míveltek. Nem egyszer megtörtént, hogy a franciák 
a biztosság érzetével haladtak valamelyik folyó innenső partján, abban a 
hitben, hogy még messze mögöttük van az ellenség. Nyugalommal várták a 
pillanatot, hogy majd átkeljenek a folyón, amikor egyszerre csak azt kel
lett látniok, hogy a német lovasok már ott is vannak a túlsó oldalon és 
várják a franciák átkelését, hogy azután két tűz közé szorítsák őket. 

A z Oise mellett fekvő Creil városkával szintén különös eset történt. 
Itt is roppant sietséggel keltek át a francia csapatok a hídon s alig, hogy 
befejeződött az átkelés, a túlsó szélen már ott voltak a német lovasok. 
A híd jóelőre alá volt aknázva, tehát nyomban felrobbanthatták. Igen ám> 
a hidat azonban hatalmas gázkandeláberek világították meg s arra már 
nem volt idő, hogy a francia ka tonák elvághatlak volna a gázvezetékei. 
A híd a levegőbe röpült, ezzel egyidőben a gáz meggyulladt, ettől a városka 
számos pontján tűz támadt s néhány óra alatt Creil-nek több mint a fele 
elhamvadt. Ilyen epizódok között ment végbe a francia visszavonulás. 

Az angolok azonban, — nem is egyszer, — még sokkal furcsábban 
járlak. Például az volt a megbízatásuk, hogy Chantilly-nél pusztítsák el a 
folyó hídját. Azonban — elfelejtették. Később viszont, ugyancsak tévedésből 
a levegőbe röpítették Lagny mellett a Marne hídját, amelynek épségben 
maradása életbevágó fontosságú lett volna az angol-francia seregekre. Mindez 
nyílván azt mutálja, hogy úgy a francia, mint az angol seregben példátlan zavar 
és rettegés uralkodott s hogy a párszor megvert csapatok már nem voltak 
urai legegyszerűbb cselekedeleiknek sem. A francia seregek főhadiszállása a 
rettenetes futás u tán Raincy-ban állapodott meg, mindössze tíz kilométer messze
ségre Paristól. 

A németek visszavonulása. 

Ekkor volt, szeptember első napjaiban, hogy az egész világ, de legin
kább a francia hadsereg biztosra vette Paris ostromát. A német repülőgé
pek nap-nap után szinte sétautakat tettek Paris fölött és rendes posta mód-



jára közvetítették a német hadvezetőség üzeneteit a francia főváros lakos
ságának. A francia kormánynál együtt elmenekült, a fővárosból nem kevesebb, 
mint nyolcszázkilencvenezer megriadt párisi lakos is, akik pedig a fenyegetett 
városban maradtak, nyíltan, titkolózás nélkül beszéltek róla, nem az volna-e leg
helyesebb, ha az ellenségnek szabad bevonulást engednének Parisba . . . A német 
hadvezetőség mindezt természetesen igen jól tudta és ennek ellenére sem 
gondolt arra, hogy Parist ostrom alá fogja, a német seregek inkább a Paris 
és Verdun között lévő ellenséges hadakra vetették magukat, ahol a francia 
seregek zömét koncentrálták. 

Az az élő francia védőgát ugyanis, mely a német seregekkel szemben 
nem tudott létrejönni a kellő időben sem a Sambre, sem az Oise mentén, 
végre is kialakulóban volt Paristól keletre és délkeletre a Marne, a Szajna 
és az Aubetin folyók közén. Hogy mekkora francia sereg állott föl itten, azt 
természetesen, nem lehetett pontosan megállapítani. Csupán az tény, hogy 
délkeleti Franciaországot mintegy két héten át a katonai vonatok százai 
szelték keresztül északi irányban, szállítván a rengeteg ágyút, muníciót és a 
katonák száz- és százezreit. Valamennyi francia hadsereg óriási fordulatokat 
végzett. Az egész haderőnek a frontja teljességgel megváltozott. Sőt, nemcsak 
ezeket az eléggé látható mozdulatokat végezte el a francia haderő, hanem 
voltak titkos mozdulatai is. Például a legnevesebb francia hadvezér, Pau 
tábornok parancsnoksága alatt egy új, titkos beosztású és rendeltetésű had
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sereget is szerveztek a franciák. Ennek az új seregnek még a koncentrációs 
helye sem vált ismeretessé. 

Mihelyt a német hadvezetőség észrevette, — s ez persze nem váratott 
magára sokáig, — hogy a francia seregek mérhetetlen jelentőségű új formá
ción mentek át, azonnal lemondott Paris ostromáról és elfoglalásáról, ami 
teljesen másodrangú kérdéssé vált a roppant arányú csapatösszevonások 
mellett, amelyeket a francia hadvezetőség Paris és Verdiin között végeztetelt. 
Vilmos császár hadai nyomban annak a nagyobb feladatnak a megoldásához 
fogtak, hogy az új francia arcvonalat támadják és ha lehet, áttörjék, s így 
az egész francia haditervet felborítsák. 

Azonban, amikor a német inváziós seregek teljes erejükkel az újonnan 
elhelyezkedett francia seregek ellen fordultak, a jobb szárnyukon ott kellett 
hagyniok azt a francia sereget, amelyet északról egészen Paris erődítési vona
láig kergettek vissza. E z az összetört, kissé talán le is nézett sereg, amely a 
párisi erődöknél keresett menedéket, a főváros védőseregével egyetemben 
ismét jelentős erőt képviselt, kiváltképpen azáltal, hogy nagyszámú nehéz 
tüzérséggel rendelkezett, amelyet Paris védőműveiből vontak el. A tizenkét 
napon át kergetett, megállani sem tudó francia sereg új csapatokkal, új tüzér
séggel megerősítve, tekintélyes ha ta lommá vált, amely nagy súllyal neheze
dett reá a német seregek szélső jobb szárnyára, Kluck generálóberstnek ren
geteg harcok és fáradalmak után lévő hadaira. 

F r a n c i a offenzíva. 

Az új alakulás szeptember 4-ikén kezdte éreztetni a hatását. Az angol-
franczia seregek támadásba mentek át, sőt másnap, 5-ikén, Paris védőserege, 
amelyet 300.000 főre, sőt ennél is többre tettek, szintén előretört és meg
támadta Kluck, Bülow és Hausen tábornokok seregeit, amelyek Parist északi 
és észak-keleti ívű félkörben szorongatták. Annak ellenére, hogy a francia 
seregnek rengeteg nehéz ágyúja is volt, valamint igen nagy, teljesen pihent 
tartalékja, a francia kitörés csúfos kudarccal végződött s a francia csapatok 
újabb vereséggel gazdagodva menekültek vissza a p á r i s i erődök oltalma alá. 
Ámde, miután nyilvánvaló volt, hogy ezen a szárnyon a német seregek szám
ban is, fölszerelésben is gyengébbek a francia haderőnél , a végtelenül higgadt 
és óvatos német hadvezetőség visszavonta a csapatokat a fenyegetett pontról 
s a Marne és a Grand Morin folyók közé, a Meaux-Montmirail vonalon 
vonta össze. A franciák és angolok ettől fogva ezt a német szárnyat állan
dóan támadták és roppant erőfeszítéssel állandóan megkerülni igyekeztek. 
E z a merész tervük persze nem sikerült, ellenben azt elérték, hogy a német 
arcvonal ezen a részen elhajolt és kiterjedt, északi i rányban Arras felé, nyu
gatra pedig egészen a — tengerig. 

Ennek a nevezetes hadműveletnek körülbelül ez volt a stratégiai menete: 
A párisi védősereg szeptember negyedikétől hetedikéig igyekezett ered
ményt elérni, még pedig észak-keleti irányban, az Ourcq folyó csatornája 
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mentén támadva. A francia arcvonal északról délnek állott, az angol sereg 
alkotta a jobb szárnyat, m l ' g a támadás iránya nyugatról keletnek haladt. 
Kissé messzebb észak-nyugati i rányban még két angol-francia sereg állott; 
a jelek szerint ennek lett volna a feladata a bekerítő mozdulatok elvégzése. 
Ugyanez időpontban rendkívül hevesen támadot t a francia haderő az Argonneok-
ban is. aminek az volt a nyilvánvaló célja, hogy onnan a németek ne küld-
hess'iiek erősítést a szorongatott jobbszárny részére. Azonban a németek 
védekezése épp oly heves volt, mint a francia támadás és a siker ismét á 
németekre mosolygott: a francia támadás meddő maradt s csak a nagy 
veszteségek által vált emlékezetessé, amelyeket a franciák szenvedtek. 

A német jobbszárnynak ebben a hatalmas küzdelmében Claije-Souilly 
városka mellett folyt le a legirtózatosabb ütközet. Az egyik nagy olasz 
újság színes tudósítása alapján adjuk erről az ütközetről az itt következő leírást : 

. . . Az ütközet az előőrsök összetűzésével kezdődölt. A csata frontja 
párhuzamosan haladt előre az Ourcg-csatornával, amelynek vize nyaktörő? 
de szép vidéken folyik. A francia seregek szélső balszárnya Nanteuil-le-
Haudoidn városkára támaszkodott , 25 kilométer messzeségben az Ourcq-tól 
északi i rányban. Elhagyván Meaux széles műútját, balra kanyarodva érjük 
a sziép zöld mezőséget, amely a borzalmas csatának szinteréül szolgált. 
A sebesültekkel teli gépkocsik processiója még egyre tart. Az ágyúk is böm
bölnek még a Crepg-en-Valois és Villers-Cotterets i rányában. A csata is, mint 
a zivatar, messzebbre húzódott . 

Charny, egy kicsi helység, amely teljesen elrejtőzik a zöld lombok közölt 
és messziről nem is látszik, egyetlen óriási kötözőtábor, tele szekerekkel, 
automobilokkal, amelyek zsúfolva vannak a sebesültekkel, akiknek a vére 
átszivárog a fehér kötéseken. A sebesültek nem is az orvos kezére várakoz
nak a legtürelmetlenebbül, inkább a friss kenyér felé nézegetnek mohón, 
amihez azonban még nem juthatnak, mert a kenyérosztót máris nagy tömeg 
sebesült állja körül. A békés kis helységben is ég néhány ház ; az utak szélén 
elhullott ökrök, tehenek levernek: békés legelés közben egy-egy eltévedt löve
dék érte őket. Amerre csak ellátni, a faluban, a mezőn, mindenütt ezernyi 
jele a lezajlott roppant tusakodásnak. Szinte látni, hol állottak meg egy-egy 
percre rohanás közben a csapatok, hol pihentek meg, hol rugaszkodtak 
neki az új szuronytámadásnak. Mindenütt kisebb-nagyobb gödrök, mintha 
vadállatok talpa túrta volna föl a talajt. Mindenfelé a töltényhüvelyek ezrei 
hevernek, azonfölül ujságdarabok, konzervcs dobozok, fegyverek, összetört 
fölszerelési tárgyak, rongyok, vérrel itatott fehérnemű s egyéb tárgyak kime
ríthetetlen változatosságban hevernek szanaszéjjel . . . 

Az angol és francia csapatok szörnyű zavarodottságának szinte humo
ros példája az az eset, amelyet Bülow tábornok jelentett szeptember 5-ikén. 
A ki tűnő hadvezér csapatai ugyanis elfogtak egy egész angol zászlóaljat, még 
pedig úgy, hogy az angol katonák még csak nem is láthatták német ellen
feleiket. Hogyan volt ez lehetséges? A kérdés jogosult, a felelet egyszerű. 
A z angol zászlóalj katonai vonattal igyekezett a harctér bizonyos megjelölt 
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pontjára. Mikor azonban az angol vonat odaérkezett, az a bizonyos hely már 
a németek kezében volt s amikor a vonat megállott, német katonák üdvö
zölték az angolokat. 

— Urak, — mondották a német katonák teljes udvariassággal, — méltóz
tassék kiszállni. 

Az angolok szinte megnémultak meglepetésükben és szótlanul, komoran 
léptek k i a kocsikból és egyenesen a fogságba mentek. 

Az ilyen meglepő' eseteknek természetesen hírük támadt és a franciák 
is tudomást szereztek a dologról. Ehhez képest nem valami barátságosan 
írtak az angol csapatokról. A lapok rendkívül súlyos ítéletet mondottak az 
angol hadseregről. 

Az angol katona — írták a francia újságok, — az irodába 
való, de nem a harctérre. Az angolok annyit értenek a modern hadviselés
hez, mint az ökör a Rubens-képhez. Az angol tiszt nem tud tervezni, nem 
tud semmit sem kezdeni és csak a külső irányításnak, nyomásnak enged. 
A legénységet, mint a barmot, a vágóhídra viszik. Meglehet, hogy tizedré
szük sem fog élve hazakerülni. A maubeuge-i és charleroi-i zavarnak is az 
angolok voltak a legfőbb okozói. Már a nyelvi nehézség is igen sok bajnak 
lett a forrása és a harc rettentő zajában csak úgy lehetett boldogulni, hogy 
szótárral a kézben igyekeztek megértetni az angol katonákkal a parancsokat. 

Ezzel szemben az angolok sem fukarkodtak a gorombaságokkal , ha 

Nehéz francia ágyút automobillal vontatnak a frontba. 
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azokkal francia szövetségesüknek kellemetlenkedhettek. Például a londoni 
Times ezeket írta szeptember 5-iki számában : 

«Sajnálatos, hogy mennyire eltitkolják a párisiak előtt a némelek előre
nyomulását. A lapok a kormány kívánságára még azt is elhallgatják, hogy 
Namur elesett, nem írnak a német seregeknek a Maas mentén kivívott győzel
meiről és még arról sem tesznek említést, hogy az angol segítő sereg 
St.-Quentintől déli i rányban visszavonult. Elhallgatják pedig a német győzel
meket azért, mert pánik kitörésétől félnek.» 

A Times ugyanebben a számában megemlíti, hogy a német gép
fegyverek valóságos vérfürdőt okoztak az angolok között, a kitűnő 
német lovasság pedig elérte, hogy az angolok visszavonulása vad futássá és 
meneküléssé vált. Ugyancsak a londoni lapok jelentették szeptember 5-ikén, 
hollandiai hír alapján, hogy a németek a rendkívüli fontos vasúti csomó
pontot, Amienst is elfoglalták. A város birtokáért La Fére körül véres, nagy 
ütközet volt, amelyben az angolok ismét kénytelenek voltak elfutni s ilyfor-
mán maga a La F'ere-erősség is harc nélkül a németek kezére jutott. Amiens 
környékén há rom napig folyt a rémes küzdelem, amely a németek teljes 
diadalával ért véget. Ugyanekkor ürítették k i a franciák Rouent s amint azt 
már részletesen ismertettük, Reims-t is. Paristól északra, Chantilly mellett 
is roppant erős ütközet volt szeptember 8. és 10-ike között. Az angol 
lapok leírása szerint ezen a környéken hatalmas erdőségek vannak s azok
ban folyt a heves küzdelem. A németeknek lépésről lépésre kellett elfoglalni 
minden talpalatnyi helyet. Eközben még a német tüzérség is bevonult 
ágyúival az erdőségbe. A harc vége az lett, hogy a franciák futva elmene
küllek, igen nagy zsákmányt hagyván há t ra a németek kezében. Chantillyben 
van a francia versenylótenyésztés egyik legfőbb telepe és ily formán igen sok 
elsőrangú versenyparipa is a németek bir tokába jutott. Ezekről a szétágazó,, 
roppant területen folyó harcokról megemlékezett a német nagyvezérkar 
alábbi jelentése is, amelyet szeptember 10-ikén tettek közzé : 

A Mar ne mellett és a Marneon túl az ellenség üldözése közben elő
nyomult csapaltesteinket Paristól keletre, Parisból és a Meaux-Montmirail 
között túlerőben lévő ellenség támadta meg. Csapataink két napig tartó 
nehéz küzdelemben föllartóztalták az ellenséget, sőt sikereket is érlek el. 
Amidőn új erős ellenséges csapatok közeledését jelentették, a németek ezt 
a számgat visszavonták. Az ellenség nem követte a visszavonulókat. Ezek
ben a harcokban a német csapatok ötven ággúl zsákmányoltak és néhány 
ezer foglyot ejtettek. A Verdunlől nyugatra lévő csapatok még mindig 
harcolnak. Lolaringiában és a Vogézekben a helgzet változatlan 
Csakhamar újabb, az előzőket hevességben, terjedelemben egyaránt 

felülmúló csata következett a Meauxtól északra fekvő Nanleuil és a Chalonstól 
délkeletre lévő Vilrg le Frangais között. Itt a francia seregek jóelőre hatal
masan megerősített állásban helyezkedtek el, ami nagy felsőbbséget biztosí
tott számukra. Viszont az előretörő németeknek mindenütt a folyókon, 
csatornákon való átkeléssel kellett vesződniük, ami roppantul megnehezí-



tette a feladatukat. A német hadvezérek nyomban felismerték a reájuk 
veszedelmessé válható helyzetet és azonnal visszavonták erről a vidékről 
fenyegetett seregeiket, amelyeket Joffre oldalt akart megkerültetni és ezzel 
megsemmisíteni. A német oldalvéd, amely az Ourcq csatornára támaszkodott , 
fölvette a harcot a franciákkal, viszont a jobbszárny zöme kereste a csatla
kozást a német centrummal, és hogy ez megtörténhessék, lassankint az A is ne 
folyó környékére húzódott, ahol kedvezőbb természeti föltélelek közepette 
folytathatta a küzdelmet. 

A német trónörökös harcai. 

A semleges sajtó, valamint a francia lapok hírei szerint is ezekben a 
csatákban hihetetlenül nagy seregek, mindkét oldalon másfél-másfél millió, 
összesen tehát há rom millió 
ember vett részt. De folyt a 
harc a franciákkal egyebütt 
is. Szeptember 10-ikén a 
német trónörökös seregei ro
hammal elfoglalták Verdun-
től délnyugatra a franciák 
megerősített hadállásait. — 
Ugyanekkor seregeinek egy 
része a Verduntől délre lévő 
záróerődök ellen is meg
kezdték a támadást, amit 
megelőzően már 24 órán át 
lőtték ezeket az erősségeket a 
németek nehéz ostromágyúi. 
Ez a példátlanul heves tá
madás legfőként a híres Toul-
Verdun erődvonal központja 
ellen irányult, mert ezt a 
vonalat akarták a németek 
kettészakítani. A támadást 
maga a trónörökös vezette, 
még pedig a metzi csapatok 
élén. A leghevesebb bombá
zást a Gironville záróerőd 
ellen intézték, mert ennek 
elfoglalása biztatott a leg
jobb sikerrel. Hogy minden
nek ellenére Verdiin oly 
makacsul ellenállott, koránt
sem az erősség szilárdságá- A franciák által felrobbantott triancourt-
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bari, nem is a védősereg különösebb hősiességében lelte magyarázatát, hanem 
abban, hogy a német nehéz tüzérség nem vonult föl Verdun ellen a kellő 
erővel, mert egyebütt volt dolga. Másrészt pedig a német hadvezetőség egyik 
legfőbb elve, hogy a katonák életét nem pazarolja vakmerő rohamokban 
s így Verdun ellen sem intéztek kellően elő nem készített támadást. 

Mindamellett Verdiin környékén is roppantul heves harcok diiltak teljes 
négy napon keresztül. Csatáztak a folyónál, az erdőben, a szántóföldeken, 
mígnem az Aisne a rengeteg esőzéstől kiáradt, úgy hogy nem lehetett átkelni 
rajta. Az angoloknak mégis át kellett volna jutniok a folyón s e végből hidat 
vertek. Eközben rettenetes sokat szenvedtek a német tüzérségtől és több 
ezred, amely az Aisne északi partján szorult, szörnyű veszteségeket szenve
dett. Angol újságok írták, a Daily Chronicle, a Times, meg a többi, hogy a 
Marne mentén valósággal elborították a csatateret a francia és angol, meg 
a német halottak. Paris felé ezrével vitték a vonatok a sebesültekel. Mikor 
a küzdő seregek m á r eltávoztak erről a vidékről, ott 7000 temeteilen holt
testet találtak . . . 

A n o y o n i csata. 

A harcokban lassankint részt vettek a keleten álló erők is és csak
hamar 180 kilométer hosszaságú lett az a vonal, amelyen véges-végig folyt 
az ádáz küzdelem. Noha itt a franciák túlerőben voltak mégis sikerült a 
németeknek részleges sikereket kivívniok. A francia offenziva szeptember 
17-ig tartott ; nap-nap után megismétlődtek a támadások, anélkül azonban, 
hogy a döntő harcot kikényszeríthették volna. Szeptember 17-ikén, az 
offenziva utolsó napján kísérelték meg a franciák a legmerészebb mozdu
latot: a szélső német jobb-szárny áttörését, ámde eredménytelenül. A támadás 
önmagától összeomlott s ugyancsak más tekintetben is látható jeleit adták 
a franciák teljes kimerültségüknek. Két francia hadtest, a 4. és a 13., amelyhez 
még egy hadosztály részei csatlakoztak, Noyóntól délre döntő vereséget 
szenvedtek és több ütegüket is elveszítették. Noyon nyugatra fekszik Laon 
erősségtől, az Oise folyó mellett. Itt kapott k i borzalmasan a két francia 
hadtest, amelyek veresége annyival is fájóbb volt, mert például a 4. had
testet állítólag a franciák legkitűnőbb újoncaiból sorozták. Ezek a francia 
seregek azzal hagyták el a párisi védőműveket , hogy halálos csapást mérnek 
a németek jobb szárnyára. A dolog vége az lelt, hogy a franciák kaptak 
ismét rettenetes verést, annyira, hogy még egész ágyúütegeket is elszedlek 
tőlük a németek. Az arcvonal egyéb részein is mindenütt a németek maradtak 
felül, noha a franciák ugyancsak komolyan vették az offenzívát s még a 
verduni védősereg is ki-kitört védett állásaiból. Ezek a kitörések mind szo
morúan végződtek a franciákra, sőt szeptember 18-án hivatalos híradás 
érkezett, hogy a németek Chateau Brimont-ná\ egy rohamban 2500 franciát 
foglyul ejtettek. 

Szeptember 19-ikén azután már jogos büszkeséggel jelenthette a német 



nagy vezérkar, hogy a francia-angol haderő az egész vonalon kénytelen volt 
védekező állásba helyezkedni. De jól védett állásokban voltak ekkor már a 
németek is és mindakét ellenséges sereg kitűnően megerősítette fedezékeit. 
Ezen a napon vált nyilvánossá, hogy az addig folyt harcok képe teljesen 
megváltozott, a síkföldi ütközetek átalakultak és az ostromharc jellegét 
öltötlék. Az angol-francia seregek oldalt való megkerülése többé már nem 
mutatkozott lehetségesnek, mert mind a két oldalon hatalmas erősségek 
védelmezték. Ettől fogva nyilvánvaló volt az is, hogy a német sikerek, a 
német előhaladás formája és tempója is teljesen á ta lakul : megszűnik a 
száguldó, viharszerű rohanás és elkezdődik a helyhez kötöttebb, kitártó, de 
a végső sikert épp úgy biztosító árokharc, az emberi erőnek, kitartásnak a 
legerősebb próbatétele . . * 

Elhullott lovak a harctéren. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



A FRANCIA FLOTTA AZ ADRIÁN. 
Valamennyi harctéren, északon, délen és nyugaton egyaránt hallatlan 

hevességgel folyt a harc, ellenben az Adriáról csak nem jött semmi hír. 
A kislelkűek — és hol nincsenek ilyenek ? — aggodalmaskodni kezdtek. Alig 
hihető, mondot ták, hogy a hatalmas francia flotta mozdulatlanu 1 pihenne 
az Adrián és valószínű, hogy már nagy, igen nagy bajokat okozott a mi 
kicsi hajóhadunknak. 

Sokáig, szeptember 24-ig kellett várniok az aggodalmaskodóknak, amikor 
végül megszólalt a hadvezetőség és kiadott egy jelentést az Adria eseményeiről. 
Akik nagy dolgokat vártak, pusztító csaták hírét, hajók elmeiülésél. győzel
met vagy vereséget vártak, — az elgondolható legnagyobb mértékben csalat

koztak. Mert a jelentéiben 
ilyesmiről nem volt egyet
len szó sem. Csupán arról 
volt szó, hogy a nagy — 
mintegy negyoen hajóból 
álló — francia flotta szé-
gyelheti magát. — Olyan 
cselekedetre vállalkozott, 
amely nem a földkerekség 
egyik legnagyobb tengeri 
hatalmasságához, de a leg
kisebb, legelmaradottabb 
exotikus országocskához 
sem volna méltó. Álljon itt 
egyébként maga a hivata
los jelentés, amelyet szep
tember 23-án este adott ki 
a hadvezetőség s amely 
így szólt: 

A francia flotta, amely a 
Punta d'Ostronak szeptember 
1-én való eredménytelen bom
bázása óta az Adrián kívül tar
tózkodott, az utóbbi napokban 
újabb (ihöstetteketa vitt véghez. 
A flotta e hónap 19-én reggeli A cattarói öböl. 



hal órakor újból megjelent a Docche di Cattaro előtt, legnagyobb ágyúiból ismét egy órán 
át bombázta a bejárai erődéit, három ízben talált és egy tüzért megsebesített. Azután a flotta, 
mely összesen körülbelül negyven egységből állott, Lissza felé hajózott, délelőtt tíz órakor a 
szemafor-állomást és a világító-tornyot ágyúzta, két embert megsebesített, különben csak jelen
téktelen kárt tudott tenni. A flotta nagyobb része körülbelül délután öt óráig operált a lisszai 
vizeken, azután délnyugati irányban elhagyta ('tevékenységének* színhelyét. 

Visszavonulása közben a flotta egy része Pelagosa előtt is megjeleni, itt is a világító
tornyot bombázta. Miután a jelzőállomást elpusztítólía, a partraszállított matrózok az ivóvizet 
undorító módon bemocskolták és a szegény toronyőrök kevés élelmiszerét és néhány darab 
fehérneműjét magukkal vitték, ez a hajóraj is elhagyta az Adriát. 

Ehhez a jelentéshez voltaképp nincs is mit hozzátenni, erkölcsi kom
mentár meg éppen fölösleges. Amit a francia tengerészek cselekedtek, részint 
gyalázat, részint oktalanság és nem is szolgált egyébre, csak hogy bosszút 
álljon, amiért az osztrák-magyar flotta néhány hajója eló'ző napon, szep
tember 18-án újra bombázta Montenegró fő-kikötőjét Anüvárit. A jó crna-
gorcok nyugodtan éldegéltek abban a tudatban, hogy Európa egyik leg
nagyobb hadiflottája, a francia hajóhad ügyel reájuk s ennélfogva őket 
mi baj sem fenyegeti a tenger felől. Erre azután szép nyugodtan megjelen
tek az őszi reggelen a mi hajóink és ugyancsak szép nyugodtan bombázni 
kezdték Antivári erősségeit, a kaszárnyát, a szikratávíró állomást és magát 
a kikötőt. Miután pedig körülbelül egy órán át ugyancsak temérdek kárt 
okoztak, amint jöttek, bátor, méltóságos nyugalommal elhajóztak északnak 

Francia és angol hadihajók a cattarói öbölben. 



és visszatértek a Bocche di Caitaro megvívhatatlan erősségeinek ol
talma alá. 

Nyomban azután a francia flotta parancsnoka, Boué de Lapeyrére 
admirális üzenetet küldöt t a montenegrói haderőnek, hogy másnap, szep
tember 19-ikén kezdjenek általános támadást a szárazföldön Cattaro, vala
mint a szomszédos erősségeink ellen, viszont a francia flotta majd a tenger 
felől fog küzdeni. Amint láttuk, gyönyörű kis küzdelem volt. Ugyanerről az 
eseményről egy német jelentés a következőket mondta: Szeptember 19-ikén, 
ködös időben 15 nagy és 3 kisebb francia hadihajó vonult a Punla d'Ostro 
erősség ellen. Cattaro védői egészen hat kilométernyire engedték a francia 
hajókat, mert szeretlek volna reácsalni őket az aknákra. Ámde ezen a ponton 
a franciák hirtelen megállottak és nem mentek előbbre. Ugyanebben a 
pillanatban, amikor a francia hajók oldalukkal fordultak az erősség felé, 
a Kobila e rőd jelzőlövést adott, mire a Lustica és a Manuda erődök ütegei 
is nyomban megszólaltak és irtózatos sortüzeket adtak a pompás célpontul 
szolgáló francia hajókra. A hatás — mondja a német tudósítás — nem 
is maradt el. Már az első sortűz eltalálta az egyik francia csatahajót, 
amelyet legalább 24 gránát ért és múlhatatlanul megsemmisített. Másik két 
francia csatahajó szintén súlyos sérüléseket szenvedett, a többi pedig sietve 

A cattarói öböl látképe. 



eliramodott. A franciák is lövöldöztek, de csak kétszer találtak. Egy osztrák-
magyar tüzér súlyosan, egy pedig könnyebben megsebesült. 

Amint látnivaló, ez a német tudósítás többet mond, mint a mi hiva
talosunk. Nem vesszük készpénznek, amit mond, bá r szó sincs róla, 
hogy minden szava igaz ne lehetne. Reánk nézve a legfontosabb min
denesetre az, hogy a jelentés reánk vonatkozó része tökéletesen igaz, 
vagyis, hogy a mi veszteségeink valóban oly jelentéktelenek voltak amint 
azt a hivatalos kö/lés jelezte. Nos, erre nézve olyan tanúbizonyságot idéz
hetünk, amelynél tökéletesebb már nem is képzelhető. Ezt a tanu^ágtételt a 
Times egyik cikke szolgáltatja. A tudósításnak French fleet in the Adrialic 
(A francia flotta az Adrián) a címe s a bennünket érdeklő része így hangzik: 

A francia flottának az Adrián való sikertelen szereplése azzal magyarázható, 
hogy a francia hajóhad anélkül vállalkozott Montenegró partjainak a védelmére, 
hogy tengerészeti bázisa lett volna. A francia tengerészeti vezetőség azt remélte, hogy 
az adriai flotta képes lesz megszerezni Cattaro kikötőjét operációs bázisul, ámde 
Caltaro elfoglalása nem következett be. 

Ennek a kikötőnek a dicsőséges ellenállása a háborúnak egyik meglepetése, 
The glorius resistance of this part constitules one of the surprises in this war — 
amint a Times szó szerint írta. 

Az volt az általános fölfogás, hogy Cattarót lehetetlen védeni, miután a Lovcsen-

Ilatárhegy Cattaro és a Lovcsen között. 



hegy teljesen uralkodik rajta. Mindazáltal bebizonyult, hogy a Lovcsenről való bom
bázásnak nem volt meg a kívánt hatása és az ott létesített tüzérségi állásokat a tél 
további tartamára ki is ürítették. 

Számításba kell venni azt is, hogy a hadi bázis hiányában a francia flotta 
ki volt téve az osztrák és magyar torpedóhajók, valamint a búvárhajók támadásainak. 

így szól a Times közlése, amely önmagában véve is fölötte hizelgő volna 
reánk nézve. Ám ezenkívül a Matin egyik számában is, amelyben szintén 
ezzel a kérdéssel foglalkozott, rezignált, fájdalmas hangon ismerte el, hogy 
a francia flottának teljes balsikerrel kellett eltakarodnia az Adriáról. A Matin 
kö/.lése, amelynek Nos marins en Adriatique (Haditengerészeink az Adrián) 
a címe, egyebek közölt ezeket mondja: 

Ami az Adrián folyik, az a legrejtelmesebb háború. Mindenfelé, ahol csak a víz 
mélysége lehetővé tette, aknákkal van tele a tenger és aknahalászainknak ugyan
csak van mit végezniök. Sikerüli is nekik eddig megvédeniük bennünket, de kétség
telen, hogy szerencsénk is volt. Vannak azután az Adrián tengeralattjáró hajók is, 
még pedig igen vakmerőek. Ezek a búvárhajók egy ideig Cattaro környékén tartóz
kodtak, ám, íme, egy szép napon messzire elmerészkednek és közülök az egyik el is 
találja páncélosunkat. Az is a mi szerencsénk javára Írandó, hogy a szerencsétlenség 
nem volt nagyobb. 

Mert mi ezen a tengeren sokkal többet kockáztatunk, mint az angolok az északi 
vizeken. Az angoloknak vannak könnyű kis cirkálóik, amelyek alkalmasak a blokád 
végrehajtására. És az ő páncélosaik kikötőikben maradhatnak. Nekünk viszont nem 
állott rendelkezésünkre más kikötő csak Málta, az pedig nagyon messze van és 
azonfelül nekünk nincsenek kis cirkálóink. Valóságos csoda, hogy amit eddig tettünk, 
veszteségek nélkül cselekedhetlük. 

Mindig a tengeren kell fölvennünk szenet, élelmiszert, vizet és egyéb holmit, 
amit hajókon hoznak oda nekünk. Állandóan lesben kell állnunk és keresnünk kell 
a búvárhajók periszkópját nappal és a torpedónaszádok körvonalait éjszaka. Meny
nyire kívánnák a csatát, az igazi ütközetet, ahol látjuk az ellenséget s amelybe ugyan
azokkal a fegyverekkel küzdenek. Szeretnők a nyílt csatát, amelyben manőverezhet
nénk, hogy akaratunkat reá kényszerítsük az ellenségre, egyszóval, amelyben — 
cselekedhetnénk. Szinte szenvedélyesen végeztük el az előtanulmányokat ehhez a 
csatához, készen vagyunk az ütközetre egy még hatalmasabb ellenféllel szemben is 
és, íme, itt vagyunk, erösebbek a kelleténél és nem tuaunk mit kezdeni az erőnkkel. 

Azt hisszük, a nagy angol és nagy francia lapnak ehhez a két közlésé
hez fölösleges egyetlen szót is hozzáfennünk. Nagyszerűen igazolva látjuk azt 
a bizalmat, amelyet kicsiny, de tökéletességében és embereinek vitézségében 
felülmúlhatatlan flottánknak előlegeztünk. Ellenségeink lapjainak a hódoló 
tanúságtétele után fokozott örömmel irjuk ide azt a másik hivatalos jelen
tést, amelyet hadvezetőségünk adott k i külföldi hazug hirek cáfolására. Ez a 
közlemény így szólt: 

Augusztus 16-ika óta, amikor a Zenta elsülyedt, egyetlen hajónk, 
csónakunk, vagy repülőgépünk sem szenvedett semmiféle kárt, noha elég 
puskaport pazaroltak el rá. Flottánk egyetlen egy embere még csak meg 
sem sérült. 



A M A I H A D V I S E L É S . 

A tengeralattjáró naszád. 

Az egész világ izgatott érdeklődését egy új fegyvernem köti le, mely 
ezúttal szerepel elsőizben a tengeri hadviselés történeiében. Az új hajótípus 
husz esztendős, tehát nem is annyira új, azonban csak e nagy napokban, 
jóformán a szemünk előtt nőtt naggyá, csak most nyílik alkalom reá, hogy 
használhatósága beigazolódjék. A békés hadgyakorlatok és a béke éveiben 
folytatott kisérletek, melyeket a tengeralattjáró hajókkal végeztek, csak egy
mást követő szerencsétlenségek révén váltak ismeretesekké, s inkább arra 
voltak alkalmasak, hogy még a szakértőkben is azt a felfogást gyökereztessék 
meg, hogy az új hajótípus a technika mestereinek minden erőlködése elle- * 
nére sem tud tökéletességre vergődni. A világháború e tekintetben is meg-

Német tengeralattjáró. 



lepetést hozott: alaposan megváltoztatta 
a tengeralattjáró hajóról táplált felfogást. 

Az «U 9» és az «TJ 21» valóban 
Verne Gyula Nautilusának megteste
sülései. És a legcsodálatosabb szerep
lésükben az, hogy épp a német techni
kának, a német tengerészelnek adatott 
meg, hogy a tengeralattjárók harc
képességét minden kétséget kizáróan 
bebizonyítsa, jóllehet ugyancsak a 
német tengerészet volt az, amely leg
utoljára látott hozzá, hogy ily naszádo
kat építsen: akkor, amikor Francia-
és Angolországnak már száznál több 
ily hajóegysége volt. Maga a tenger
alattjáró ötlete is francia eredetű. A 
franciák kísérleteztek vele a legtöbbet, 
a francia haditengerészetet érte a leg
több gyász e kísérleteknél. Sőt volt idő, 
amikor a francia tengerészeti szakkörök 
azt vallották, hogy a tengeralattjáróé a 
kizárólagos jövő és éveken át elha
nyagolták a nagy csatahajók és cir
kálók építését s csak tengeralattjárókat 
építettek. Ennek az áramlatnak, melyet 
«jeune école»-nak hivtak, köszönhetik 
a franciák, hogy csupa elavult, elöre
gedett cirkáló haj ójuk és majd más
félszáz tengeralattjáró naszádjuk van, 
amelyek a világháború eddigi során 
semmi érdemes dolgot se tudtak csi
nálni. A legújabb események mégis azt 
látszanak bizonyítani, hogy a «jeune 
école»-nak volt igaza, vagy legalább 
is, hogy félig-meddig jó úton haladt 
s bizonnyal nem tehetett róla, hogy 
lelkesedését a francia technika nem 
birta tudással követni, itt is vereséget 
szenvedett sokkal fiatalabb német rivá
lisától. 

A calaisi csatorna «szörnyetege», 
mint ahogy a német tengeralattjárókat 
hívják az angolok, szivaralakú vízi 
já rmű, tehát egyáltalán nincs hajófor-



mája. Lényege, hogy nemcsak a víz felszínén tud haladni, hanem alá is 
tud merülni s alámerülve is folytatja útját, majd ismét felszínre tud emel
kedni. A naszádnak kettős burka van. A külső és belső burok közötti tér 
az, mely gépezetek segítségével lehetővé teszi, hogy elmerüljön és újból a 
felszínre kerüljön. Ez a légüres tér tartja fenn s külön gépezet szolgál arra, 
hogy azt vízzel telítse. Ekkor alásülyed. Ha azután ismét fel akar buk-
kani, akkor ismét szivattyúszerű gépezetek szorítják k i a két burok közölt 
lévő térségből a vizet, ezenfelül azonban még egy különleges gépezet is 
hajtja fölfelé a naszádot. A naszád belső burka több helyiségre oszlik. Elülső 
és hátsó részében vannak a gépek, ezektől gondosan elkülönítetten a fűtő-
és hajtóanyagok raktára, legbelül pedig a legénység kabinja s a parancsnok 
helyisége, melyből lépcső vezet a vastag üvegfedéllel takart toronyba. E 
toronyba van beépítve a naszád szeme, az úgymevezett «periszkop». E z a 
periszkóp nem egyéb, mint egy 5—6 méter hosszú távcső, mely kissé ferdén 
van beállítva s a tetején applikált prizmák, vagy tükrök felveszik az egész 
horizont képét s egy egész lencserendszer segítségével lehozzák e képet a 
naszád parancsnokának megfigyelőasztalkájára. E kép a valóságot körülbelül 
5—6-szoros nagyításban tünteti fel. A német technikának sikerült ezenfelül a 
a periszkópba egy iránytűt és egy beosztott üveglemezt is beépíteni, amelyek 
nemcsak a tájékozódást teszik lehetővé, hanem módot adnak arra, hogy a 
képen lévő tárgyak távolságát is egy-kettőre k i lehessen számítani. A perisz-
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kóp előnye ezenfelül, hogy minden i rányban forgatható, tehát a láthatárt a 
maga egészében át lehet vele kutatni s használhatóságához nem szükséges, 
hogy a naszád egész teste a vízvonalon kívül leoyen, hanem elég, ha a perisz
kóp fémcsöve kiemelkedik a vízből. Természetesen ez nagysága miatt mesz-
szire látható és ítíy ugyanakkor, amikor módot ad a «látásra», a legnagyobb 
veszélybe is sodorhatja a naszádot. A naszád fegyverzete a torpedóvető
készülék, de legújabban a 7 - 1 0 centiméteres ágyú is, sőt az angolok azt 
állítják, hogy az újtipusú német naszádok egészen kis kaliberű ágyúkkal is 
fel vannak szerelve a repülőgépek ellen. Mindez a fegyverzet a tengeralatt
j á ró fedélzetén van elhelyezve és a hajónak víz alá bukásakor vagy leszedik 
a lövegek*állványát és a lövegeket beviszik a hajó belsejébe, vagy helyben 
hagyják, de vízhatlan burokkal látják el. Ezt a kérdést azonban eddig nem 
sikerült kielégítően megoldani, annak ellenére, hogy már mindenféle tenger
vízálló anyagból készítik a lövegek csövét és alkatrészeit. 

A tengeralattjáró naszádok jellemző tulajdonságait illetőleg még a követ
kezőket kell megemlítenünk. A tengeralattjárónak mintegy 60 méterre kell a 
vízvonal alá szállnia, hogy biztonságban lehessen s ne súrolhassa vala
mely hajó alja. Falai rendkívül vastagok és erősek, hogy kibírják az óriási 
víznyomást, melyet a tenger hatalmas víztömege rájuk gyakorol. Igaz ugyan, 
hogy idegen hajóval való összeütközés esetén ezek a vastag falak előnyére 
válnak, azonban szerfölött megnehezítik a kis hajót s így csökkentik amúgy 
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is mérsékelt gyorsaságát. A tengeralattjárók hossza eredetileg 17—20 méter, 
szélessége ennek megfelelően 3—4 méter s mélysége ugyanennyi volt, míg 
gyorsaságuk a víz szinén óránkint 8 tengeri mérföld, a víz szine alatt pedig 
6 tengeri mérföld volt, tonnatartalmuk alig haladta meg a 100 tonnát, legény
ségük a 12 főt és alig 2 órát ludtak a víz alatt maradni. Ma a tengeralatt
j á ró hossza 80, sőt 100 méter, tehát épp olyan, mint a víz színén 
szaladó torpedónaszádé, szélessége 7—8 méter s csak a mélysége maradt 
4 méter. Olyan tehát, mint egy laposra nyomott szivar. Óriásit nőtt tonna
tartalma, mely a régi száz tonnával szemben ma 800—1200 tonna között válta
kozik. Ezzel függ össze, hogy legénysége is több mint kétszerese a réginek: 
12 fő helyett 30 fő. Sebessége is megnőtt, mert ma m á r víz fölött 15—16, sőt 
állítólag 20 tengeri mérföldet s víz alatt 10—12 mérföldet tud óránként 
megtenni. (A torpedónaszád 34, a gyors páncéloscirkáló 28 mérföldet tesz 
me^.) S míg a tengeralattjáró régi tipusa alig két órát tudott egyfolytában víz 
alatt maradni, addig a német tengeralattjárókról az a hír van elterjedve, 
hogy 72 óráig, tehát há rom napig is kibírják a 160 láb mélységben. E z a 
körülmény már rámutat arra, ami a legfontosabb e hajók fejlődésében s 
ami harci értéküket és használhatóságuk eddigi szűkreszabott korlátait 
jóformán ledöntötte, hogy az úgynevezett «akciórádius»-uk hihetetlenül meg
növekedett. A hajó akciórádiusa alatt azt a távolságmennyiséget kell értenünk, 
melyet kiindulási helyétől számítva, önállóan minden segítség és készletének 
kiegészítése nélkül be tud futni. Tehát egyúttal azt az időt is, ameddig távol 
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tud maradni hazai kikötőjétől, vagy saját flottájának kisérő raktárhajójától . 
Minden tengeralattjáró kétféle hajtógéppel van felszerelve: egyik olajos motor, a 
másik elektromos motor. Az előbbi a víz szinén való mozgásnál hajtja a hajót, 
a második pedig alámerült állapotban. Természetesen minél több időt tud 
a víz szine fölött tölteni, annál nagyobb le.sz az akciórádiusa, vagyis annál 
tovább merészkedhetik, mert a víz felszínén kisebb ellentállással kellvén meg
küzdenie, kevesebb hajtóanyagot használ el a gépe, s így a hajó magával 
vihető fütőanyagké-zlete annál tovább tart. Nem is említve azt, hogy a 
legénység a hajó alámerült állapotában a lélekzéshez szükséges s a magával 
vitt oxigénkészletet fogyasztja, amely úgynevezett «oxigén-patronok»-ba van 
sűrítve. A tengeralattjáró naszádok tökéletesedésének mértéke tehát, — mint 
említettük, — akciórádiusuk megnövekedése. Mig az 1903—1904-ben épült 
ily naszádok óránkénti 13 tengeri mértföld sebességgel haladva összesen 
csak 9 óráig tudtak bázisuktól elmaradni, ami 117 mértföld egyfolytában való 
befutását jelenti, addig ma a német «szörnyetegek» ről az angolok azt állít
ják, hogy akciórádiusuk 2—3000 mérföld. A haladás óriási. És ha tekinletbe 
vesszük, hogy például a németek egyik hadikikötőjétől : Wilhelmshafentől hatal
mas kerülővel az ír partokig, — hol a német naszádok fel-feltünedeznek, — mái-
magában közel 2000 mérföld a távolság s hogy a német «U» naszádoknak még 
ezután vissza is kell térniök, ami ismét ugyanakkora út, megállapíthatjuk, hogy 
az angolok számításukban inkább kisebb akciórádiust mondanak a valóságosnál. 

Elsülyedt tengeralattjárók kiemelésére szolgáló hajó. 



A háború humora. 
A k k o r alkalmas. 

Ez a néprölkclő-sorozásról való. Resz
kető ember lép remegő térdekkel a sorozó 
bizottság elé. 

— Van-e valami baja'? — kérdi töle az 
orvos. 

— Óh, nagy beteg vagyok én, — feleli 
az ipsze. 

— Mi a baja ? 
— Nagyon dobog a szivem. 
— A hazáért dobon ? 
— Igen. 
— Nagyszerű. Éppen ilyen ember kell 

nekünk. 
Ma már katona a dobogó-szivü népfölkelő. 

A keresztek. 
Egy honvédet folyton azzal zaklatott 

a felesége, hogy miért nem kap ő is ke
resztet'? Végre is megunta a derék vitéz 
és így válaszolt: 

— Azt kérdezed, édes lelkem, van-e már 
keresztem ? Bevallom, hogy nincsen. A só
gorom Peti, bizony már kapott érdem
keresztet, sőt falubeli doktoi unk is. A bérlő 
fia meg egyenesen vaskeresztet. Tegnap 
aztán Szabó Bandi, az Írnokunk is kapott 
egy keres/.tet. Szépen kifaragtuk fából, a 
— sirja fölé tűztük. Én hát nem zúgoló
dom, te se szégyenkezz, hogy még nincsen 
keresztem. 

Tanul m á r a n é m e t magyaru l . 
Egy huszár beszéli otthon: 
— Nagyszerű dolgokat csináltunk Német

országban. Tanultunk ám németül is. 
Tudjuk már, hogy a kenyérzsák bródzsák, 
hogy a leves zupa, hogy a főzelékes hús
leves cakumpakk. De a német is megtanult 
magyarul. Keveset tud még, de ez mind 
nem ér semmit, mert nem tud még károm
kodni magyarul. Csak éppen ennyit tud, 
hogy krikszrejkszkrikszminiszter. 

A k i öná l lós í t t a t j a magá t . 
Büszkén emlegeti valaki: 
— Az én famíliámra büszke vagyok, ö t 

fiam harcol a hazáért. Az egyik vitézségi 
érmet is kapott. 

— öt fia ? — szól közbe valaki. — Bol
dog ember, vegyen hozzájuk még egy . gyut 
is. És önállósíthatja magát. 

E z a va lami . 
Sebesültek beszélgetnek. Mindnek meg

van a maga nagyszerű kalandja. Egyik hi
hetetlenebb a másiknál. Végre is egy hon
véd meg okallja és kivágja: 

— Az mind semmi. Hanem a mi én velem 
történt. Borzasztó verekedésünk volt. Ügy 
hullott a golyó, mint a záporeső. Lőttünk, 
lőttünk, egyszerre csak röpül ám felénk 
egy veszett nehéz, tüzes shrapnell, egyet 
lobban, egyet pukkan és — elviszi a köpe
nyemet. Aztán megint lőttünk. Egyszer csak 
jön megint egy másik ormótlan, menny
dörgős shrapnell, retteneteset lobbant, bor
zasztót pukkant. Hát nem visszahozta a kö
penyemet ?! 

A h ő s . 
Itthon beszéli egy átutazó katona: 
— Csoda dolgokat cselekedtem. Én vol

tam a legnagyobb hős az ezredben. 
— No és mi volt a legnagyobb hőstette? 
— Az, amikor egyedül elfogtam egy egé->z 

szakasz muszkát. 
— És hogy lehet az ? 
— Könnyen. 
— Mégis egy ember egy egész szakaszt ? 

Hogy csinálta ezt? 
— Körülkerítettem őket. 

A legjobb rejtekhely. 
Az egyik felvidéki városka lakói nagyon 

megrémültek. Közeledik az orosz. Hová 
bújjanak előle. Tanakodtak, spekuláltak. 
Végre is megszólalt egy fiatal ügyvéd : 

— Rejtőzzetek az én irodámba. Oda 
ugyan nem feszi be soha egy lélek se a lábát. 

Átveszi a k o m m a n d ó t . 
Erős rohamot vezet a százados. A kemény 

verekedés közben, egyszerre csak golyó 
találja és elesik. Erre előugrik egy fő
hadnagy : 

— A százados úr elesett. Én veszem át 
a kommandót. 

M i r éppen előre akar ugrani, amikor 
valnki megkapja a lábát. A százados, aki 
visszanyerte eszméletét és tréfás szemre
hányással kiált r á : 

— Meghalni fiam meghalok, de — ker
getni nem engedem magam. Várj még egy 
kicsit. 

Pallas nyom' da, Budapest 






