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

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

Aki félévre 6.— koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
egy-egy kötetei 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 füzeiéhez mellékelt kedvezményszelvényekből 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. 

M i n d e n k i ott szerezheti meg a k e d v e z m é n y e k e t , a honnan a k r ó n i k á t kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 
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1. J ephson : E m i n Pasa é s a l á z a d á s 
A e q u a t o r i á b a n . Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fill. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

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

2—3. H ü b n e r S á n d o r g r ó f : A britt b i ro
da lmon k e r e s z t ü l . Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 f i l l . 

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 lapos s ágga l megfigvelt, 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. H ö h n e l L a j o s : A Rudo l f é s S t e f á n i a 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kölet. 

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

E m í í érdekfesz í tően tárja fel Teleky S á m u e l gr. 
fe l fedező ú t jának történelét és olyan n é p e k k e l is-
merlet meg, melyek mindeddig minden idegen be
fo lyástó l é r i n t e t l e n ü l , s enk i tő l sem sejlett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Mór i cz eml ék i r a t a i 
é s ú t l e í r á s a i . Fordította Jókai Mór. 
Két kötél. 19 kor. 20 fill. bolti úr helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky M ó r i c z é l e t t ö r t é 
nete. Irta Jókai Mór. Két kölet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyeit ráfizetés 
kötetenkint 2 kor . 

Gróf Benyovszky Mőricz 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 
Jóka i Mór é r d e m e s n e k ta lá l ta , hogy Benyovszky 
iratait közreadja és é lettörténetét megírja, a m ű 
k i v á l ó értékét b i zony í t ja . A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
L É G R Á D Y F É L E K I A D Á S O K D Í S Z K Ö T É S B E N . 

10. Besztercze os t roma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 f i l l . 

11. K i s é r t e t L u b l ó n és e g y é b e l b e s z é l é 
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor . 20 f i l l . 

12. Szent P é t e r e s e r n y ő j e . Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
úr helyett ráfizetés 3 kor . 20 f i l l . 

13. A z uj Z r i n y i á s z . Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált ) 12 kor. bolti úr heltjett rálizetés 
1 kor. 50 f i l l . 

Mindkét csoportban foglalt müvek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 
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Árúbódé a megszállott Antwerpenben. Hirdetmény kifüggesztése. 



A németek Antwerpent tatarozzák. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 



A nlwerpen lakói visszatérnek. A főparancsnokság előtt állanak, ahol az új lakék jegyzékebe 
beírják őket. 



A varos határán őrség ügyel arra, hogy igazolás nélkül senki Antwerpenbe be ne jöhessen. 

Az Antwerpenbe visszatérő lakosok okmányainak megvizsgálása. 



Élelmiszerkocsi az antwerpeni pályaudvaron. Innen látják el élelmiszerrel egész Belgiumot. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

Németországból érkezett lovak kivagonozása Antwerpenben. (Egyesült iényképirodák, 
Amsterdam.) 



ANTWERPEN BEVÉTELE. 
A német ostromló sereg, amely Antwerpen i rányában előrehaladt, a 

rettegett hírű erősség ellen készült támadást intézni. Katonai dolgokban jára tos 
emberekszámára eléggé ismeretes volt, hogy a nagyszerű kikötő város köröskörül 
úgy meg van erősítve, hogy a bevétele szinte lehetetlenség. Erre a helyre 
központosította a belga hadvezetőség már béke idején is a legtöbb védő
eszközt és katonát úgy, hogy Antwerpen ostromának megkísérlése ember
fölötti vállalkozásnak látszott. Jellemzésül elegendő annyi, hogy csak a ren
des várvédő ütegeknek a száma meghaladja az 50-et, ami mintegy 300 ágyú 
s ehhez csatlakozott az ostrom idejére az a rengeteg sok löveg is, amelyet 
az ország egyes részeiből visszavonuló csapatok vittek magukkal Antwer
penbe. Hivatalos kimutatás szerint 1913-ban 145 páncélozott ágyútorony volt 
beépítve Antwerpen erősségeibe. Ezek közül 63 páncéltorony a külső erőd
vonalat védelmezte s közülök 15 toronyban két-két ágyú volt, a többiben 
pedig egy-egy ágyú vagy mozsár. Ezeket a páncéltornyokat és ágyúkat a 
világhírű lüttichi Coqueril/-gyártelep szállította, amely tudvalevően augusztus 
elején Lüttich bevételekor szintén német kézre került. A további 82 páncél
torony franciaországi gyárakból került k i és javarészben kiskaliberű, gyors
tüzelő lövegekkel van fölszerelve, melyeket részint az első, részint a második 
védelmi vonalban helyeztek el. Ezenkívül na«jy mértékben fokozta volna 
Antwerpen védőképességét számos 28 centiméteres kaliberű nehéz-ágyú, 
amelyet 1909-ben rendeltek a belgák a német Krupp gyárban. Ezek a hatalmas 
ágyúk már huzamosabb ideje el is készültek, a gyár már szállította is volna, 
azonban Antwerpen körül még nem építették fel azokat a védőműveket , 
amelyekbe ezeket az ágyúkat szánták. Emiatt nem sokkal a háború kitörése 
előtt nagy botrány is volt a belga parlamentben. 

Mindebből nyilvánvaló, hogy Antwerpen csakugyan félelmetes erősség. 
De figyelembe kell venni azt is, hogy a belga kikötő-város már I. Napóleon 
idejében is nagyszabású erősség volt, amelyet azután 1859-ben Brialmont 
generális, Namur és Lültich erődítéseinek tervezője még tovább fejlesztett. 
Ezután tem maradt abba Antwerpen újabb és újabb megerősítése 1877 ulán 
az első védelmi gyűrűt egy másodikkal vették körül és azután is egyre tar
tottak az építkezések, amelyek lassanként a földkerekség egyik legnagyobb 
és legfélelmetesebb hírű erősségévé tették Antwerpent, amelyről általában az 
volt a feltevés, hogy vagy egyáltalában megvivhatatlan, vagy csak esztendős 
ostrom és borzalmas véráldozat árán juthat ellenséges seregek hatalmába. 



S miután a belgák mindazt megtették, amit várak, páncélos tornyok, 
sáncok és egyéb védőművek építésével Antwerpen biztosítására elkövet
hettek, még egy hatalmas védőeszközről is gondoskodtak. Antwerpen tudva
levően a Schelde partján épült, amely a városon túl már több kilométer 
széles és nyolc—tíz méter mély, hatalmas folyammá dagad. Valóságos fél
körben veszi körül a várost néhány kilométernyire a A7e//ie és liupel folyó, 
valamint több csatorna is. Már most ezeknek a folyóknak a segítségével és 

Antwerpen és erődjei. 

felhasználva a nagyszerű belga víziműveket, a hadvezetőség olyan tervet 
gondolt k i Antwerpen védelmére, amelynek révén a város körül óriási, több 
mint hetven négyzetmérföldnyi terület víz alá borítható. 

A németeknek tehát azzal is számolniuk kellett, hogy olyan mesterséges 
árterületen kell keresztülvergődniök, ahol mindenütt szöges drótkerítésekbe 
ütközhetnek, robbanó aknák fölé juthatnak, s ahol általában ezer ismeretlen 
veszedelem rémségeit kell elszenvedniök. Mindezt jól tudták a németek, de 



mások is és belgák, franciák és angolok állandóan arra hivatkoztak, hogy 
Lüttich, Namur és Brüsszel eleste mit sem jelent, mert áll még Antwerpen, 
a belga katonai halalom legfőbb kifejezője, leghatalmasabb bástyája, amelyen 
meg fog törni a németek minden vitézsége és tüzérségüknek minden ret
tenetes hatalma. 

Mindezt fennen hirdették a belgák és Németországban is, nálunk is 
aggódó figyelem követte a német seregeket, amelyek Beseler t ábornok veze
tésével Antwerpen ellen indultak. 

Az ostrom. 
A nagy belga kikötőváros tényleges ostroma csak szeptember 28-án 

kezdődött, ám az erre irányuló hadműveletek valójában m á r sokkal előbb 
megindultak. Az volt a legfontosabb, hogy Antwerpent a szárazföld felől tel
jesen körülzárják és éppen ezért el kellett foglalni a környező összes nagyobb 
városokat. Ehhez képest szeptember 7-én megszállották a németek Gent 
városát, Kelet-Flandria fővárosát, amelynek 170.000 lakója van. Miután Gent 
lakossága becsületesen viselkedett és nem vett részt az alattomos franktirőr-
harcokban, tehát a német hadvezetőség is megkímélte a várost attól, hogy 
hadisarcot fizessen. Mindössze annyit kértek a dúsgazdag várostól, hogy 
némi benzint, automobilrészeket, szivart és a sebesültek számára ásvány
vizet adjon. 

Amikor a német csapatok átvonultak a városon, mégis megtörtént, 

Antwerpen kikötője. 



hogy valaki rálőlt két német tisztre, akik közül az egyik nyomban meg 
is halt. Azonban ezt sem követte megtorlás. Gent polgármestere a saj
nálatos esemény után automobilon azonnal a német hadiszállásra sietett és 
ott a város nevében bocsánatot kért a felháborító gyilkosságért. A városnak 
nem is támadt semminemű kellemetlensége. 

Ezután már teljessé vált Antwerpen körülzárása és a gyönyörű város 
lakói csakhamar szintén kénytelenek voltak tudomást venni arról, hogy a 
lapok és a hatóságok minden megnyugtató kijelentése ellenérc is közel van 
hozzájuk az ostrom veszedelme. Bármennyire elkábították is a lakosságot 
hazugságokkal, ezt észre kellett venniök. Szeptember elejétől fogva nap-nap 
után német repülőgépek és léghajók látogaltak el Antwerpen fölé és ugyan 
csak sok borzalmat és kárt okoztak a városban. Hogy a lakosság kedély
hangulatát némiképpen emeljék, szeptember 12-én az antweipeni helyőrség 
egy része kitört védett állásaiból és megtámadta az ostromhoz készülődő 
német seregeket. Az eredmény csak annyi volt, hogy a belga sereg súlyos 
veszteségekkel kénytelen volt visszatakarodni. A belgáknak ezzel a kitöréssel 
komolyabb céljaik voltak és szentül meg voltak győződve róla, hogy 
csapataik Brüsszelig meg sem állanak. A kitörés azzal kezdődött, hogy a 
belgák napokon át heves ágyútűzben tartották a német ostromló seregnek 
azt a részéi, amelynek állásain keresztül akarták hatolni. A belga ágyútűz 
azonban nem gá to l t an németeket abban, hogy tovább építsék ostromágyiiik 
számára a fedezékeket, valamint hogy lövészárkaikat mind közelebb" és 
közelebb, vezessék a belga védővonalhoz. A belga ágyúzás szeptember 11-én 

A németek tábora Mecheln piacán. 



vált a leghevesebbé és ekkor már nehéz gránátokkal lőtték a német állá
sokat. A német tüzérség csak gyengén viszonozta a belga tüzelést, annál is 
inkább, mert a belga lövedékek csak jelentéktelen kárt okoztak a német 
hadállásokban. Ám a belgák ezt félreértették és azt hitték, hogy a német 
tüzérség visszahúzódott. 

Csakhamar borzalmas leckéből kellett megtanulniuk, hogy csalódtak. 
Amikor ugyanis a belga csapatok tüzérségi előkészítő akciója után valóban 
közelebb jutottak a német hadállásokhoz, hihetetlen gyorsasággal odavág
tatott a német lovastüzérség számos ütege és párat lan gyorsasággal tüzelni 
kezdett. A meglepett belga csapatok borzalmas katasztrófát szenvedtek. 
A német golyók csapatostul pusztították el őket, a többiek pedig fegyverei
ket, hátizsákjukat elhajigálva, eszeveszetten futottak vissza védett állásaikba. 

Ezt a kitörést nagy reklám előzte meg, ám amikor a belga csapatok 
megtépázva és megtizedelve visszatámolyogtak az erődítésekbe, észretért 
Antwerpen népe, amely addig bevehetetlennek tartotta a várost. Kezdődött a 
menekülés, amelyben eleinte, mint mindenütt , itt is csak a gazdag emberek 
vettek részt. Ezrével hagyták el a várost legmódosabb polgárai, akik nagy
részt Hollandiába, kisebb részben pedig Angliába utaztak. Ennek a mene
külésnek a híre és a magyarázata azonban nem terjedhetett el nagyobb 
mértékben. A lapok ugyanis itt is épp oly hazug módon írtak, mint Brüsszel
ben s amint ott, itt is épp úgy megtörtént, hogy egy nappal a város eleste 
előtt még arról írtak az újságok, hogy a németeket ismét súlyosan meg
verték és hogy a belga haderő legyőzhetetlen, maga Antwerpen bevehetetlen. 

A belga «nagy gárJa» Antwerpen védműveiben. (Underwood és Underwood.) 



Természetes, hogy a hazugságoknak a mesterséges szövedéke nem 
maradhatott állandó. Csakhamar megjelent Antwerpenben is az a rendelet, 
hogy a világílást már a legkoraibb esti órákban mindenütt meg kell szün
tetni, hogy a német repülőgépek és léghajók esti kirándulásait a lehelőség 
szerint megnehezítsék. Persze mindez hiábavaló volt s egyízben éppen az 
éjszaka közepén jelent meg a város fölött egy Zeppelin, amelynek bombái 
sok embert elpusztítottak. Ugyanekkor állítólag közel 400 házat döntött 
romba vagy károsított meg nagy mértékben az aláhulló számos bomba. 

Amikor a német csapatok már túlságosan elvonták a szabad levegőt a 
város körül s amikor délnyugati i rányban a német seregek már a Scheldén 
is át akartak kelni, Termonde város közelében szeptember 27-én újabb kitö
rést kísérelt meg az antwerpeni helyőrség. Ezúttal rendkívül heves harcok 
támadtak, amennyiben a belga csapatok roppant tűzzel és a németek által 
is elismert nagy vitézséggel háromszor újították meg a heves támadást. 
Mind a három ízben kínos vereséget szenvedtek, noha a Termonde körül 
operáló német seregek számban gyöngébbek voltak a belgáknál. 

Ennek a vereségnek a belgákra nézve súlyosabb következménye lett, 
semmint előre gondolták volna. Egy nappal később ugyanis — szeptember 
28-án — megkezdődölt a németek részéről a komolyabb támadás a legkül
sőbb antwerpeni erődvonal ellen. Mint említettük, a németek a belgák ágyú
tüze ellenére zavartalanul kiépítették nehéz-ütegeik számára a tűzállá-
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sokat úgy, hogy szeptember 28-án már a 42-ős mozsarak is működésre kész 
állapotban voltak. Megjelenlek az oszlrák-maggar motoros ütegek is és elfog
lalták elkészített állásaikat. Ilyenformán szeptember 28-án megkezdődhetett a 
három legszélsőbb belga védőműnek, Waelhem, St.-Catherine és Wawre erő
döknek a lövelése. 

A tüzelést a rettenetes ütegek másnap is folytatták és pedig olyan bor
zalmas eredménnyel, hogy a célbavett erődműveknek egyes részei szinte 
nyomtalanal eltűntek abban a pokoli robbanásban, amely egy-egy óriási 
lövedék lecsapódásakor támadt . Ugyancsak szeptember 29-én kezdődött a 
délnyugatra levő Liezele és Breendong e rődök lövetése is. Ám még ebben 
sem merült ki a német tüzérség tevékenysége, mert északkeleti i rányból 
Turnhout városából is előbbre húzódtak a német csapatok és Heyst op den 
Berg városka mellől lőni kezdték a külső antwerpeni erődöket. 

A német tüzérség munkájának szinte csodálatosan nagy és gyors sikere 
volt. A bombázás harmadik napján, szeptember 30-án a célbavett erődök 
közül kettő már elpusztult. A Waelhem erősségnél levegőbe röpítették a 
német gránátok a lőporraktárt . Rommá lőtték a vízműveket és elfoglalták 
Lierret és Herenlhalsot. Szeptember 30-áról október 1-ére virradó éjszaka 
szakadatlanul bombázták a németek az összes tüzelés alá fogott erődöket és 
hogy a belga védősereg kétségbeesése még nagyobb legyen, hajnali negyedfél 
órakor újra megjelent egy Zeppelin a belga hadállások fölött, bombáka t 
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hajigált alá és az ijedelmen kívül nem csekély kárt is okozott a belgák 
között. A Waelhem erőd elpusztulását így mondotta el egy belga sebesült, 
aki az erőd védői közé tartozott. 

Mindjárt az ostrom kezdetekor végzetessé vált a helyzetünk. Pokoli zaj vett 
körül bennünket. Teljesen tehetetlenek voltunk. Szeptember 29-én délben egyetlen 
lövés elpusztította a páncéltorony kupoláját. Húsz perccel később három lövés a ka
szárnyát érte. Földalatti folyosón menekültünk, hogy a legrettenetesebb véget elke
rüljük, likkor következett be a legszörnyűbb robbanás. Egyetlen ellenséges lövedék 
elég volt, hogy a lőporraklárt légbe röpítse és ezzel a villamos telepet is elpusztítsa. 
Ez a robbanás háromszáz emberünk életébe került. A menekülők közül sokan a 
földre buktak s mert a föld alatt áthatolhatatlan sötétség uralkodott, az elesettek 
közül sokat agyontapostak. 

R'-ndkívül sokat szenvedett Lierre városa is, amely a hasonló nevű erőd 
mögött fekszik. Itt a városban helyezték el az ostrom sebesültjeit és például 
az egyik szállodában 150 sebesült feküdt. 

Bár még Antwerpentől több kilométernyire folyt a harc, már bent a 
városban is érezték a lakosság százezrei a közeledő veszedelmet. Waelhemben, 
amint mondottuk, tönkrementek a vízművek, ami annál nagyobb katasztrófa 
volt, mert innen látják el egész Antwerpent vízzel. Már szeptember 30-án 
kénytelen volt az erősség parancsnoka, Guise tábornok felhívást intézni a 

Két összelőtt templom Lierre-ben. Elől a jezsuiták teljesen elpusztult temploma, hátul 
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lakossághoz, hogy a legnagyobb mértékben takarékoskodjék az ivóvízzel a 
kórházak, illetve a sebesültek és betegek érdekében. 

Mintha a szerencsétlenség egyenesen célba vette volna Antwerpent, újabb 
nagy baj támadt október 2-án. Egy német repülőgép jelent meg a város 
fölött és ott keringett anélkül, hogy bombákat dobott volna alá. Antwerpen
ben azonban már túlságosan izgatottak voltak az emberek, elvesztették a 
fejüket és így történt, hogy az egy szál repülőgépre rengeteg gránátot lövöl
döztek, amelyek azonban mind visszahullottak a városra és ott igen sok 
embert megöltek, míg a repülőgépnek semmi baja sem esett. A német Taube 
ezúttal nem is azért jött, hogy kárt okozzon Antwerpenben. Egyetlen célja 
az volt, hogy elhozza a német sereg parancsnokának, Beseler generálisnak 
a jóakaratú izenetét és figyelmeztetését az antwerpeniek számára. 

A következő napon, október 3-án pontosan bekövetkezett az, amire 
Beseler kiáltványa az antwerpenieket előre figyelmeztette. A várost védő 
külső erődsor teljes egészében megsemmisült, úgyhogy most már az ant
werpeni parancsnok is szükségesnek látta, hogy nyugalomra intse Antwerpen 
kétségbeesett lakosságát. A belga csapatok, amennyire lehetséges volt, a belső 
erődvonal védelme alá húzódtak s onnan készültek a makacs és döntő ellen
állásra, amelynek foeszközéül a környező földterület elárasztását szánták. De 
ez már csak afféle végső kapkodás volt. Hogy a helyzet reménytelen volt, 
az meglátszott a belga kormány viselkedésén. Ugyanis minden előkészületet 
megtettek arra, hogy a kormány a tengeren át Angliába meneküljön. Ez annál 
is inkább tanácsos volt, mert október 4-től kezdve már a belső erődöket 
lőtték a német nehéziitegek, melyek most már mindössze 18 kilométerre vol
tak Antwerpen városától. Közben megszállották a német csapatok Lanaeken 
városát is, amely a hollandi haláron van úgy, hogy Antwerpen körülzárása 
ekkor már tökéletessé vált. 

Mindezek a hirek a legszigorúbb cenzúra ellenére is bejutottak Antwer
penbe és ott keserves kiábrándulást okoztak. A lakosság csakugyan hitt 
abban, amit évtizedeken át egyre hallott, hogy Antwerpen megvívhatallnn 
erősség és csak annál rettenetesebb volt a megdöbbenés, hogy a németek 
néhány rövid nap alatt szinte elsöpörték a föld színéről azokat az egészen 
modern erődöket, amelyeket a belgák bevehetetleneknek tartottak. 

Az angol fölmentő sereg. 

Október 5-én, hogy a pánikot megakadályozza, Guise tábornok újabb 
manifesztumot volt kénytelen kibocsátani, amelyben minden jóval kecseg
tette a lakosságot, többek között azzal is, hogy közeledik már angol részről 
a nagy felmentő sereg, amelynek megérkezése Antwerpent igazán legyőz-
hetellenné teszi. Kijelentette a tábornok, hogy Antwerpen helyzetét ugyan 
kitűnőnek tartja, de azért mindenkinek joga van eltávozni a városból, ám 
azzal a feltétellel, hogy aki elmegy az ostrom tartama alatt, oda többé vissza 
nem térhet. 



Elkövetkezett azután október 6-ika ; mely napon a német csapatok át
keltek a Nethe folyón. Ezt az átkelést a belgák lehetetlen feladatnak tartot
ták, mert a négyszáz méter szélességű, hatalmas víznek a túlsó pariján a 
belga tüzérség minden jobb sztralégiai pontot megszállott és a hadi tudo
mány szerint olyan pozíciót foglalt el, amelyből meggátolhatta a német csa
patoknak vízen való átkelését. E z azonban csak a papiroson volt így. A német 
ütegek, támogatva a mi motoros ágyúink eredményes tüzétől, néhány nap 
alatt annyira meggyöngítették a belga tüzérségi pozíciókat a Nethe túlsó 
partján, hogy október 6-án már eredményesnek ígérkezett a folyón való 
átkelés megkísérlése. 

Kétségtelen, hogy ez borzalmas feladat volt. De sikerült. Támogatva 
a nagyszerű tüzérség állal, a németek mindenekelőtt pionir-csapatokat kül
döttek ál a folyó túlsó partjára, amit csak úszva lehetett megtenni. Ez csak 
számos kísérlet után, hihetetlen erőfeszítéssel és nagy veszteségek árán sike
rült. Amikor a műszaki csapatok azután már szerencsésen odaát voltak, a 
tüzérség fedezete alatt egy-kettőre sikerült hidat verni a folyón, amelyen a 
németek szerencsésen átszállíthatták nehéz-ütegeiket is. 

Amíg északkeleten már sikerült áthatolni a folyón, délnyugatra Ant
werpentől a Puers erősségnél még állott a legelkeseredettebb csata. Itl szá
mos gyalogsági rohamot verlek vissza a belgák, mígnem azután ezen a tájon 
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is megkísérelhették a német csapatok a folyón való átkelést. Ez is rettenetes 
feladat volt. Háromszor-négyszer már-már készen volt a híd, amelyet az 
életükkel nem törődő német műszaki csapatok vertek a folyón s mindannyiszor 
elpusztult a híd is és az építők hős serege is. Végre azonban győzött a német 
energia, a hihetetlen elszántság és vitézség és megépültek az erős hidak, 
amelyeken folytathatták diadalmas előretörésüket a német katonák. 

Miután az antwerpeni harcok legnehezebb része, a Nethe folyón való 
átkeléssel befejeződött, sorra került volna magának a városnak az ostroma 
is. A német vezér azonban kímélni óhajtotta a gazdag és remek várost, 
amelynek 400.000 lakója cél nélkül szenvedett volna a belga kormány bűnei 
és a belga hadvezetőség rövidlátása miatt. Éppen ezért Beseler generális a 
hágai nemzetközi egyezmény parancsa szerint október hó 7-én délután érte
sítette Antwerpen parancsnokát és polgári hatóságait, hogy a várost, ha 
szépszerével meg nem adják, lövetni kezdi. 

Ámde közben nevezetes esemény történt. Antwerpen népe ujjongó 
örömmel vette tudomásul, hogy a hetek óta Ígérgetett angol segítség csak
ugyan megérkezett. Már 5-én angol csapatok jelentek meg Antwerpen utcáin 
és tüntető felvonulást rendeztek a nép riadó lelkesedése közepett. S elláto
gatott Antwerpenbe Churchill angol miniszter is, aki a végsőkig való ellen-
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ellenállásra buzdította a város védelmezőit. Nem rontotta az antwerpeniek 
örömét az sem, hogy ugyanekkor jött a híre annak is, hogy a németek meg
szállották Mecheln városát, ahol súlyos tüzérségi harc támadt a német és a 
belga csapatok között és hogy a belgák kíméletlenül összelövöldözlék saját 
pompás városukat, amikor oda a németek bevonultak. 

A jó antwerpeniek elfelejtetlek minden bajt és veszedelmet és csak 
azzal foglalkoztak, hogy a hatalmas Anglia csakugyan megtartja a szavát és 
csakugyan megsegíti és meg is menti a szegény kis Belgiumot. Három napon 
át tartott az angol csapatok érkezése és bevonulása. Ágyúkkal, zászlókkal és 
egyéb gazdag felszereléssel jöttek az angol kalonák, akik még londoni eme
letes autóbuszokat is hoztak magukkal. Általában 40.000 főre becsülték az 
angol segítő csapatokat, ez a szám azonban túlzott volt, mert valójában leg
feljebb 20.000 teljesen kiképzetlen angol katona jött Belgiumba, akik azután 
ugyancsak nagy csalódást okoztak. A megérkezésük azonban mégis csak 
ünnep volt, a belgák lelkébe visszatért az önbizalom és helyesléssel fogadták 
Guise tábornok október 7-én megjelent plakátját, amelyben a belga parancs
nok t u d o m á s é r ^ á d t a Antwerpen, valamint a szomszédos helységek lakosainak 
hogy a r íéméteksia 'várost lőni fogják és éppen ezért azok, akik félnek, 
elmenekülhetnek. 

Egyben pedig az antwerpeni városi vezetőségnek azt is kijelentette a 
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belga katonai parancsnok, hogy a város esetleges löveléseért ő vállalja a 
felelősséget. E z természetesen mindenkit megnyugtatott és a lakosság szó 
nélkül, bizalommal engedelmeskedett annak a szigorú parancsnak, amelyet 
az esetleges ostrom alkalmára adott k i a katonai parancsnok. A példátlanul 
szigorú rendelkezés így hangzott: 

Mindenki vonuljon le a pincékbe. A gázcsöveket el kell vágni, hogg robbanás 
esetén az egész város ki ne gyulladjon. Edényekben sok ivóvizet kell összegyűjteni. 
Amikor a pincébe levonul, mindenki lássa el magát ásóval és kapával arra az esetre, 
ha a házak összeomlanak és másként nem volna lehetséges eltávozni a pincéből. Végül 
pedig a pincéknek az utcára néző ablakait és nyílásait liomokzsákokkal el kell 
torlaszolni. 

A poklok harca. 
Általában minden intézkedés megtörtént Antwerpen os t romának meg

kezdésére. A német sereg parancsnoka még október elején levelet intézett a 
belga főparancsnokhoz, akit arra kért, hogy jelölje meg mindazokat a 
műbecsű épületeket, templomokat és kórházakat , valamint általában mind
azokat az épületeket, amelyeknek a lövetését a belgák elkerülni óhajtják. 
Erre a nemes ajánlatra Guise tábornok elutasító választ adott. A belga kor
mány ugyanis abban az együgyű hitben volt, hogy a németek azoknak a 
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térképeknek a segítségével, amelyekben a belga hadvezetőség megjelölte volna 
a kíméletre jogot tartó antwerpeni épületeket, esetleg útmutatásul szolgál
hatott volna a német tüzérségnek. Mikor azután a német parancsnok beje
lentette, hogy meg fogja kezdeni Antwerpen ostromát, a belga kormánynak 
eszébe jutott Beseler generális ajánlata és utólag sietett is azt elfogadni. 
A belga kormány október 7-én a brüsszeli amerikai követ útján kéréssel 
fordult a brüsszeli német parancsnokhoz az antwerpeni műemlékek érde
kében. A belga kormány elküldötte Brüsszelbe az antwerpeni műemlékek 
lajstromát, valamint a város térképét száz és száz példányban, amelyek mind
egyikén meg voltak jelölve a műbecsű antik épületek, a kórházak és az 
egyéb jótékony intézmények épületei. Ezeket a térképeket a brüsszeli német 
parancsnok eljuttatta Beseler generálishoz, aki még aznap este kiosztotta a 
térképeket az egyes ütegek parancsnokainak. S ilyformán történt, hogy az 
irtózatos bombázásban, amely másnap csakugyan elkövetkezett, a német 
tüzérek — kezükben a térképpel, — becsületes, nemes gonddal őrködtek 
azon, hogy Antwerpen remekművei az általános pusztulásban, az értékek 
rettenetes összeomlásában parányi kárt se szenvedjenek. S amint az ostrom 
után ezt ellenség és jóbará t egyaránt megállapította, ez gyönyörűen sikerült 
a német hősöknek. A — barbároknak! 

Október 7-én pontban éjfélkor, amint azt Beseler tábornok megüzente, 
megdördültek a német ágyúk s az osztrák-magyar mozsarak és most m á r 
nemcsak az erődöket vette célba, hanem magát a szerencsétlen várost is. Az 
első gránátok és shrapnellek a külső városrészekben csaptak le, ahol elképzel
hetetlen és le nem írható rémülelet okoztak. Antwerpen ugyanis az ostrom 
napjaiban a rendesnél hasonlíthatatlanul népesebb volt. A keletről nyugatra 
haladó német seregek elől mintegy 500.000 ember menekült, többnyire olya
nok, akik résztvettek a franktirőr-harcokban s amiatt megtorlástól féltek. 

A város bombázása, amely éjfélkor kezdődött, egész éjszaka tartott és 
reggelre Antwerpen, amint a szemtanuk mondták, számos helyen, talán 15 
különböző ponton is égett. Egeit a legnagyobb kaszárnya, hiheletlen lángo
lással égtek a kikötőben a hatalmas petroleumtartók és égett a hadiszerek 
rak tá ra is. A németek természetesen azt hitték, hogy mindezeket az ő ágyú
zásuk gyújtotta fel, de később kiderült, hogy a tüzet maguk a belgák és 
angolok okozták szántszándékkal. Tudatában voltak, hogy a várost nem 
sokáig védhetik és csupán pusztulást és romokat akartak maguk után hagyni. 

Az a rettenetes dörgés, amelyet a sok száz ágyú okozott, éppen ellen
kező hatással volt, mintsem előre várták. A rengeteg tömeg, amely a belga 
parancsnok kívánsága szerint csakugyan a pincékbe húzódott az ostrom 
veszedelmei elől, többnapi fogság után szinte őrjöngve éppen akkor tódult 
k i a szabadba, amikor a legborzalmasabb volt az ágyúzás. Nem volt, aki 
rendet tarlson, de nem is lehetett. A katonaság az erődökben tartózkodott, 
vagy a várost körülölelő sáncokban, bent a városban nem volt többé paran
csoló, nem volt tekintély, a fejetlenség uralkodott teljes hatalmával és ször
nyűségével. 



Ott csatangoltak az emberek a bombázot t utcákon s amikor menekülni 
igyekeztek, éppen a legnagyobb veszedelembe futottak és rendkívül sokan 
estek az ágyúgolyóknak, vagy a tűzvésznek áldozatául. 

A legfélelmetesebb kép a Schelde partján reggel tárult az antwerpeniek 
szeme elé. A folyó vize valósággal vörös volt részint a vértől, részint a száz 
és száz égő ház lángjának a visszasugárzásától. A hullámok tömegesen 
sodorták magukkal a holttesteket. A fogházakból kiszabadultak a gonosz
tevők, valamint a katonaszökevények, akik mind a hollandi határ felé igye
keztek. A szemtanuk szerint olyan volt az egész város, mint egyetlen bor
zalmas kráter. Az emberekről leszakadt a ruha, a szemük égett és a füstös, 
lőporszagú, nyomasztó levegőben csak zihálva tudtak lélekzetet venni. Az 
egész légkört vastag, sárgás köd töltötte meg, amely az egész várost hét kilo
méteres sugarú körben borította. 

Természetes, hogy ekkor — október 8-án — őrületessé vált a menekü
lők futása, akik a Scheldén át mind Hollandiába igyekeztek. 

A királyi pár menekülése. 
A nyomorúságos tömegben elvegyülve, csaknem észrevétlenül menekült 

az országát vesztett Albert király is feleségével egy közönséges szürke kato-

Az angolok és belgák menekülésekor Antwerpenben felgyújtott petróleum-tartályok. 



nai automobilon. A belga királyi pár a város eleste előtt harminchat órával 
még Antwerpenben volt és tovább is ott akart maradni. Az udvari díszvo
nat ugyan indulásra készen ott állott a központi pályaudvaron, ám egy 
német bomba, mintha varázseiejű kéz irányította volna, elpusztította a király 
vonatát. Ugyanezekben a percekben robbant fel az antwerpeni főúton is több 
bomba, egy lövedék pedig levegőbe röpítette a gázgyár hatalmas rezervoár-
ját. Gyújtógránátok röppentek a kikötő óriási raktáraiba, amelyek kigyul
ladva irtózatos lángoszlopokat bocsátottak az égbolt felé. 

Felrobbantak Antwerpen világhírű rengeleg stearingyárai, végezetfd 
pedig a lángoló atmoszférában lelketrázó dördüléssel légbe röpült a legnagyobb 
antwerpeni puskaportorony is 

Ekkor már nem volt helye a vitának és Albert királyt, valamint fele
ségét a királyi palota udvarán beültették egy egyszerű katonai gépkocsiba és 
elindultak velük a hollandi ha tár felé. Az automobil, miután nagy nehézségek 
között kijutott a városból, egy katonai hajóhídon átment a Scheldén és a 
belga-hollandi határon levő Selzaeba rohant. Itt a királyi pár egy De Claerk 
nevű úri családnak a házában szállott meg s ott is maradt mindaddig, amig 
déli i rányban tovább utazott. Október 9-én, Antwerpen elestének a napján a 
belga királyi pá r még Selzaeben volt. A királyt többször látták az utcán. 
Tábornoki ruhában já r t és rendszerint egy angol katonaliszttel beszélgetett. 
Véghetetlenül szomorúnak látszott ezekben az órákban, a fejét lehorgasztotta 
és gépies mozdulattal szalutált azoknak, akik üdvözölték. 

A francia és az angol lapok írták meg, nyílván jó forrásból, hogy Albert 

Egy 42 centiméteres lövedék hatása Antwerpen előtt. 



király és felesége egyáltalában nem akartak menekülni, mert azt hitték, hogy 
Antwerpen még hónapokig ellenállhat. Végre is a belga miniszterelnök Bvoc-
queuille, a következő, szinte fenyegető szavakat intézte a k i rá lyhoz: 

Ha jelségtek itt maradnak, ebből semmi haszna sem lesz az ország
nak. Mert mi történhetik 9 Királyunk megsebesül és fogságba jut. Ez a 
nemzetre és a hadseregre bénítóbban halna, mintha Antwerpen elesik. 
De ha elmenekül, még használhat országának. 
Mikor a történelmi nevezetességű szürke automobil elindult, —jegyezte 

fel a belga krónikás, — a királyné sírt, Albert király pedig komoran nézett 
körül az égő városban. 

Természetes, hogy a király távozása szintén növelte azoknak a számát, 
akik mindenáron menekülni akartak a pokollá vált városból. Azonban a 
távozás majdnem lehetetlen volt. A pályaudvarokon több mint 40,000 ember 
sereglett össze és követelte, hogy szállítsák el őket. A menekülők, akiknek 
közelében minduntalan le-lecsaptak a német ágyúgolyók, dühös gyűlölettel 
szidalmazták az angolokat, akiket megrontóiknak tartottak. Az emberek 
halálra taposták egymást, hogy a pályaudvarokra bejuthassanak, ahol azután 
azt az értesítést kapták, hogy vonatok eggáltalában nem indulnak, mert nincs 
sem vonat, sem vasúti személgzet. Nem maradt egyéb út a szabadulásra, 
csakis a Scheldén át, Akik átélték ezt a futást, rettenetes és szivetfacsaró rész 
leteket meséltek róla. Amikor a folyón vert pontonokon átkeltek, közvetlen 
közelségükben csaptak le a vízbe a német ágyúk lövedékei. Természetes, 
hogy számtalan ember megsebesült, igen sokan pedig s köztük különösen a 
kisgyermekek, el is pusztultak a vízben. 

Szinte fájdalmas említést tenni azoknak a szegény belga és angol sebeT 
sülteknek a helyzetéről, akiket tízezrével ápoltak az antwerpeni kórházakban. 
Ezeket is kétségbeesett ijedelem fogta el a bombázás alatt, úgyhogy a kór
házakat meg kellett nyitni és meg kellett engedni a sebesülteknek és betegek
nek, hogy távozhassanak. Azonban nem volt senki, aki elszállította volna 
őket, egyetlen kocsi, egyetlen ló sem állott rendelkezésükre. A nyomorultak
nak saját lábukon kellett elvánszorogniuk, egyedül a halálosan sebesülteket 
vitték el kocsikon, amelyeket nem lovak, hanem belga katonák húztak. Mint 
valami önkéntelenül is gúnyos és tragikus megállapítás zárja le a menekülés
nek ezt a leírását az, hogy a há rom utolsó polgári személy, aki egy csónakon 
Antwerpent elhagyta, az angol, a francia és az orosz követ volt. 

Az utolsó órák. 

Nem egy kurta fejezetben, de egy hatalmas könyvben sem lehetne egy-
től-egyig visszaadni mindazt a sok és megrendítő mozzanatot, amely Antwer
pen ostromának utolsó óráiban lejátszódolt. De jellemzésül elmondunk egy 
epizódot, amely a legmeghatóbbak közül való. Az ostrom folyamán elpusz
tult a világhírű antwerpeni állatkert is, amely nemcsak a belga, de az egye
temes természettudománynak is egyik értékes kincse volt. A nagyszerű 



állatkert pusztulásában azonban nincs egyenes része az ostromló német se
regnek. Az állatokat belga csendőrök pusztították el a városparancsnoknak 
a rendeletére. Ugyanis az volt a feltevés, hogy a német gránátok könnyen 
élhet ik az állatkert épületeit és ketreceit is, amely esetben a vadállatok ki
szabadulva, minden borzalmat meghaladó bajt okozhatlak volna az amúgy 
is halálra rémült antwerpeniek között. Csendőröket küldöttek tehát ki az 
állatkertbe, akik először is a nagy szárnyasokat, a sasokat és keselyűket 
pusztították el, mert félő volt, hogy a német lövedékek legelőször a magas 
ketreceket fogják eltalálni és az így kiszabaduló sasok és egyéb hatalmas 
ragadozó madarak nagy ijedelmet és bajt okozhatnak. Amikor a német 
ágyuk bombazápora fokozottabb mértékben kezdett hullani a városra, a 
parancsnok ujabb rendeletet adott ki , hogy az állatkert valamennyi drága 
és ritka vadját el kell pusztítani. A csendőrök, akiknek a rácsozaton keresz
tül agyon kellett lőniök a vadakat, könnyes szemmel végezték feladatukat. 

Természetes, hogy ez a nagy pusztulás nem történhetett meg a szépsé
ges, kincses város vezetőségének a hozzájárulásával. A város polgármestere, 
mindjárt Antwerpen lövetésének első perceiben követelte a város meghódo
lását, ám ekkor már egy angol generális vette át a város parancsnokságát 
és kereken elutasította a polgármester békés ajánlatát. Általánosságban el
mondhatni, hogy a belgák bár vitézen, de céltudatosság nélkül harcoltak 

Az antwerpeni állatkertben a vár eleste előtt agyonlövik a vadállatokat, nehogy a 
bombázás alalt kiszabaduljanak. 



Antwerpennél. Tudták jól, hogy Belgiumra nézve már nem jelent hasznot 
az, ha porrá lövetik is a világnak egyik legnagyszerűbb kikötővárosát , amely 
Belgium egész kereskedelmének és gazdagságának fő gyűjtőhelye. Antwerpen 
védelmére és esetleges megmentésére csakis az angoloknak volt szükségük, 
mert ők bölcsen tudták, mit jelent az, ha e város a németek kezére jut : 
Angliával szemben. Ezért érkezeit a parancs Londonból, hoyy Antwerpent 
minden eszközzel és a végletekig tartani kell. 

Ez a feladat azonban sokkal nagyobb volt, mint amekkorát az angol 
és a belga haderő teljesíteni tudott. A belga katonák már fáradtak voltak a 
kéthónapos állandó harctól és reménytelenek az örökös vereségtől. Az 
angolokról viszont az derült k i , hogg csupa kiképzetlen és ggakorlatlan katonát 
küldöllek Antwerpenbe s közöttük sok olyat is, akiknek még soha, puska 
sem volt a kezükben. 

A város elfoglalása. 

A végzetet nem lehetett megállítani útjában sőt már késleltetni sem. 
Október 9-én elestek Antwerpen belső erődítési vonalának a védőművei, úgy
hogy délután már a városi is elfoglalhatták a németek. Már ezt megelőzően 

Német tengerészek bevonulása Antwerpenbe. 
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a belga parancsnok, valamint a belga csapatok elhagyták az erődöket és 
annak a néhány erősségnek a védelme alá húzódtak, amelyek még ellen
állottak. Azt azonban már nem gátolhatták meg, hogy a németek be ne 
vonuljanak a városba. Az utolsó éjszaka borzalmait aránytalanul megnövelte 
az is, hogy egyszerre hat Zeppelin léghajó jelent meg Antwerpenjeiéit és segí
tett teljessé tenni a német seregek ostromló művét. A belga csapatok nagy 
része ekkor már elhagyta a várost és Osztende irányában elvonulni igyekezett. 

Érdekes is, különös is, hogy mikor a város a németek kezébe jutóit, 
egyes erődökben erről mit sem tudtak az angol és a belga katonák. Maga 
a belga parancsnoknak, Guise tábornoknak sem volt sejtelme a dologról és 
még javában tervezgette a harcot, amikor már antwerpeni csendőrök jelen
tek meg az erősség előtt nagy fehér lobogóknak a védelme alatt és tudomá
sára adták, hogy a város kapitulált. Ekkor már csak egy gondolata volt a 
belga és az angol seregnek, hogy meneküljön, ami azonhan csak részben 
sikerült. A német gyalogosok ugyanis mit sem törődve szörnyű kimerültségük
kel, üldözőbe vették a menekülő katonákat, akiket részint elfogtak, részint 
pedig átkergettek a hollandi határon, ahol azután lefegyverezték és internál
ták őket. 

Mindezek után október 10-én este megszólalt a német nagyvezérkar és 
bár hivatalos hangon, de mégis lendülettel és lephezhetetlen diadalérzéssel 
jelentette a «bevehetetlen Aniwcrpen» elfoglalását. A históriai jelentőségű köz
lés így hangzott: 

Mindössze tizenkét napig tartó ostrom után kezünkbe került Antwerpen, minden 
erődjével együtt. 

Szeptember 28-án esett az első lövés a külső erödvonal ellen. Október 1-én vél
jük be rohammal az első erődöket. Október 6-án és 7-én kelt át gyalogságunk és 
tüzérségünk az erősen megáradt és a legtöbb helyen iOO méter széles Nethe-folyó 
szakaszon. 

Október 7-én a hájai egyezmény értelmében bejelentettük a város lövetéscl. 
Miután a parancsnok kinyilatkoztatta, hogy vállalja a felelősseget a bombázásért, 
léhát éjfélkor október 7-ről 8-ra virradó éjszaka megkezdődölt a város lövetése. Egy
idejűleg a belső erődök ellen is megkezdődölt a támadás. 

Már 9-én reggelre bevettük a belső vonal két erődjét és délután minden komo
lyabb ellenállás nélkül megszállhaltuk a várost. 

A valószínűleg erős védősereg eleinte hősiesen védelmezte mayát. Mivel azonban 
végül gyalogságunk és lenyerészhadosztályunk rohamával, úgyszólván hatalmas tüzér
ségünk hatásával szemben nem érezte magát elég erősnek, teljes rendellenségben 
menekült. 

A védőseregben volt egy legutóbb érkezett angol tengerészhadosztály is. Ennek 
kellett volna — az angol lapok jelentése szerint — a védelem gerincét alkotnia. 

A belga és angol csapatok felbomlásúnak fokát mutálja az a körülmény, hogy 
az útadás iránti tárgyalásokat a polgármesterrel kellett folytatni, miután semmifele 
l.alonai parancsnokság sem volt található. 

Az átadás megtörténtét Antwerpen eddigi kormányzósági karának főnöke erösí-
lette meg. 

Az utolsó, még át nem adott erődöket csapataink megszállták. 
A foglyok számát még nem lehetett áttekinteni. Sok angol és belga katona Hol

landiába meneküli, ahol őket internálták. 



Mindenféle készlet óriást tömegben jutott birtokunkba. Meghódítottuk tehát az 
utolsó belga erődöt, a "bevehetetlen Antwerpent*. A támadó csapatok rendkívüli fel
adatot oldottak meg és hősiességét a császár azzal jutalmazta, hogg vezérének Beseler 
gyalogsági tábornoknak a Pour le mérite érdemrendet adományozta. 
Beseler tábornok, miután bevonult Antwerpenbe, néhány keresetlen, 

egyszerű szóval fordult a belga kikötőváros népéhez. Ez a rövid prokla-
máció így szólt: 

Antwerpen lakói! A német hadsereg győztesen érkezik várostokba. Egyetlen 
polgárnak sem lesz bántódása, tulajdonában senkit sem fognak háborgatni, ha őriz
kedtek midennemű ellenséges cselekedettől. Azonban bármely ellenségeskedést a 
ha IÍ jog alapján fogunk büntetni és ez esetleg szép várostok elpusztítását is maga 
ulán vonhatja. 
Az antwerpeniek azonban tar tózkodtak a legparányibb tüntetéstől is, 

sőt őszintén boldogok voltak, hogy a rettenetes káoszból városuk teljes pusz
tulása nélkül megszabadulhattak. 

Október 15-én újabb jelentést adott k i a német hadvezetőség, elmond
ván, mily nagy hadizsákmány jutott a németek kezére. Ennek a jetentésnek 
főbb részletei ezek : 

Együttvéve Antwerpenben körülbelül 5000 foglyot ejtettünk. Ehhez kell hozzá
számítani, hogy a harc folyamán igen sok belga katona polgári ruhában átszökött 
a hollandi határon. Hivatalos hollandi megállapítás szerint, mintegy 20,0^0 belga 
és 2000 angol katona lépte át a hollandi határt, ahol azután lefegyverezték őket. 
Futásuk a legnagyobb sietségben történt, amit az is bizonyít, hogy útközben szinte 
minden holmijukat eldobálták, kiváltképpen az angol Royal Naval Divízión tagjai. 
Igen nagy volt az antwerpeni zsákmány is. Legkevesebb ötszáz ágyú, mérhetetlen 
mennyiségű lövőszer, igen sok egészségügyi fölszerelés, számos automobil, lokomotív 
és vasúti kocsi, sok millió értékű gabona, rengeteg liszt, szén, tíz millió márka 
értékű gyapot, továbbá rengeteg réz és ezüst, egy egész páncélos vonat, több tel
jesen fölszerelt betegszállító-vonat és végül igen sok vágó marha. 
Belga és angol hajók azonban már nem voltak Antwerpenben. A háború 

kitörésekor harmincnégy német gőzös és három német vitorlás tar tózkodott 
Antwerpen dokkjaiban. A háború során hire kelt, hogy ezeket a hajókat az 
angolok tehetetlen dühükben elsülyesztették. Ez nem volt igaz, a hajókat a 
német csapatok ott találták Antwerpenben, de használhatat lanná téve. 
Ugyanis valamennyi hajónak a gépezetét elpusztították. Egy hajót pedig a 
Gneisenau nevű gőzöst csakugyan elsülyesztették. 

Antwerpen körül tehát elült a csaták zaja. Mindössze amiatt volt némi vila, 
hogy k i volt az, aki a város kapitulációját annyira siettette. Guise tábornok 
kijelentelte, hogy ő és csapata még javában harcolt, amikor a város tanácsa, 
élén a polgármesterrel, megnyitotta Antwerpen kapuit a német csapatoknak. 
A szorongatott város polgármestere és vezetősége a történelem ítélőszéke 
előtt el is vállalta a felelősséget ezért az emberséges, bölcs cselekedetért. 
Kijelentették, hogy ők csakugyan nem nézték a tisztára harci érdeket, nekik 
az volt a hitük, hogy: Saliis Anlwerpiae suprema lex — Antwerpen üdve a 
legfőbb törvény. 



A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Beseler tábornok. 

Vilmos császárnak talán az a legnagyobb érdeme, hogy minden pozí
cióra meg tudta találni az arra legmegfelelőbb embert. Kelet-Poroszor
szág fölszabadítását Hindenburgra bízta, erre a nyugalomba vonult katonára, 
mert tudta róla, hogy az ottani nehéz hadszintért úgy ismeri, mint a tenye
rét. És a belgiumi várak ostromának vezetésére meghívta Hans von Beseler 
tábornokot, mert ismerte fényes tehetségét és törhetetlen energiáját. Nem 
is csalódott Beselerben, aki dicsőséges szereplését Antwerpen bevételével 
koszorúzta meg. 

Beseler tábornok előkelő polgári családból származik és csak 1904-
ben kapott nemességet, akkor, amidőn kinevezték a pionir- és mérnök
kari testület főnökévé és a német várak főfelügyelőjévé. A Beseler-család 
Holsteinből származik; számos tagja kiváló állást töltött be s jelenté
keny szolgálatot tett hazájának. A tábornok apja, Beseler György híres jog
tudós volt, aki egyizben a porosz urakháza második alelnöki székét töltötte 
be. Nagybátyja, Beseler Vilmos jelentékeny szerepet játszott a schleswig-
holsteini hercegség szabadságharcában. A tábornok testvére porosz igazság
ügyminiszter. 

Hans von Beseler 1850-ben szülelett Greifswaldban. Katonai pályáját 
1868-ban kezdte meg a gárda-pioníroknál. Résztvett az 1870—71-iki francia
országi hadjáratban és a metzi s párisi ostromokban annyira kitüntette 
magát, hogy megszerezte a vaskeresztet. Föllebbvalói már akkor szép jövőt 
jósoltak neki és ez után a háború után utasították, hogy végezze el a tüzér
ségi és mérnökiskolát és később a hadiakadémiát . Beseler nemcsak az iskolában, 
hanem később is, mint főtiszt, folytonosan szakmájába vágó tanulmányok
kal foglalkozott. Mint kapitány a vezérkarban szolgált, mint őrnagy a had
ügyminisztériumban és mint ezredes a 65. kölni gyalogezrednek parancs
noka volt. 

Kiváló szolgálatot teljesített 1901-ben, amidőn Waldersee kelet-ázsiai 
expedícióját fölszerelte és behajózta. Később a hatodik hadosztály parancs
noka lett Brandenburgban. Hogy mennyire bízott fölényes tehetségében a 
császár, misem bizonyítja jobban, mint hogy döntőbírónak tette meg az 
1902-iki és 1905-iki nagy hadgyakorlatokon, sőt 1909 ben kinevezte a döntő
bíróság elnökévé. 1907-ben nevezték k i gyalogsági tábornokká. 1911-ben 
visszavonult az aktiv szolgálattól a rendelkezési állományba s a következő 
évben a porosz urakháza tagjává nevezték k i . A háború kitörésekor a 
császár parancsa ismét az aktiv szolgálatba állította s egyike volt azoknak a 
tábornokoknak, akik a belga határon először jutottak tűzbe. 



A MAI HADVISELÉS. 

A dreadnought. 

Minden állam flottájának magvát a csatahajók alkotják. Régi elv ez, 
olyan régi, mint maga a tengeri hadviselés. Mindig a csatahajók voltak a ten
geri erő tengelye. Nem lehetetlen azonban, hogy éppen most éljük azokat 
az időket, amikor ez a régi elv megdől, lehet, hogy néhány hónap alatt 
értéktelen tömegekké válnak a hajóóriások és a szó szoros értelmében ten
gerbe dobott pénz lesz a sok milliárd, amibe az egyes ál lamoknak a nagy 
hajóegységek kerüllek. E csatahajók úgy vannak építve, úgy vannak fegyve-" 
rezve és úgy vannak védve, hogy bárminő ellenséggel szembeszállhatnak — 
kivéve talán a tengeralattjáró naszádokat . • 

A dreadnought a köztudatban mint angol eredetű csatahajó szerepel 
s csak kevesen tudják, hogy maga az ötlet olasz agyban született meg. 
Vittorio Cunibertinek hívták azt az olasz mérnököt , aki e század legelején 
azzal a tervvel lépett az olasz admiralitás elé, hogy építsen p róbaképp egy 
12 nehéz ágyúval felszerelt s az addigiaknál nagyobb tonnatar ta lmú csata
hajót. A saját hazájában nem fogadták el tervét, mire Angliába ment. így 
történt, hogy 1905-ben híre kelt, hogy az angol admiralitás oly csatahajót 
épít, amely nagyság és fegyverzet dolgában messze meghaladja az eddigi 
csatahajók arányait. E z egy 179.000 tonnás hajó volt, mely óránként 21 
csomó sebességgel tudott haladni, 280 milliméter vastag pánczél védte és 
kettős tornyokban elhelyezett tíz darab 305 centiméteres nehéz-ágyúval volt 
felszerelve. Annyira félelmetes benyomást keltett, hogy a keresztségben 
a «Dreadnought» (Semmitől se félj) nevet kapta. 

Hogy megértsük, mit jelentett ez az új hajótípus, tudnunk kell, hogy az 
első páncélos csatahajó nem is egészen félszáz év előtt, 1854-ben került vízre 
francia kikötőben. A «.Gloire» nevű páncélos fregattá volt ez, amelynek 
vékony vaspáncél védte az oldalát és az orrát. A hatvanas években szen
záció-számba ment a 100 milliméter vastag vaspáncél. A hajtótipus vál
tozását a vaspáncél vastagodása jelzi, egész 450 milliméter vastagságig, 
majd mikor 1875 körül feltalálták a vontcsövű és hátultöltő ágyúkat, a vas
páncél helyébe az acélpáncél lépett 210 milliméter vastagsággal, amely ter
mészetesen azután szintén egyre nőtt. Az acélpáncélt egy kombinált páncél 
váltotta fel, amelynek külső lemeze kemény acél, belső lemeze puhább, ková
csolt vas volt s e kettőt összeforrasztották. Ezt ismét Krupp nikkel-acélja 



győzte le, azonban most már ez sem ellenállhatatlan, s a hajók új anyagra 
várnak. Ugyanezt a változatosságot látjuk a csatahajók nagyságánál, melyet 
tonnatartalom szerint mérnek. A hatvanas évek páncélos fregattája 3000—5000 
tonnás, tehát akkora, mint ma a kis cirkálók, aminő például az «Emden». 1900 ig 
nem nagy emelkedést mutat a tonnatartalom. 1900-ban felszökken 15.000 
tonnára, majd 1906-ban megszületik a fönt említett első dreadnought és ettől 
kezdve évről-évre egyre nagyobbak lesznek a csatahajók, a dreadnoughtból, 
amikor meghaladja a 30.000 tonnát «mammuth-dreadnought» lesz, s a szám
sor előreláthatóan kulminációját éri el az Egyesült-Államok most épülő 
36.800 tonnás «non plus ultra» hajó-tipusában. Angliának tehát hiú volt 
a reménysége, amikor az első dreadnought építésével azt hitte, hogy behoz
hatatlan előnyre tesz szert a többi államok tengerészetével szemben, mert 
első sorban Japán s azután a többi állam egymásután rálicitált s az 1906 
óta lefolyt nyolc év alatt jóval több mint száz dreadnought épült s építésük 
lázasságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1906 óta átlagban min
den há rom hétre egy-egy hajóóriás építésének megkezdése esett. S bár a 
háború eleje óta folytatott hajóépítési munkálatokról semmit sem lehet 
tudni — tény az, hogy a háború legelején, tehát 1914 nyarán 103 dreadnought 
volt teljesen kész, azaz szolgálatba állítva (nem említve a felszerelés alatt 
lévőket). Ezekből Angliáé 34, Németországé 22, az Egyesült Államoké 10, 
Franciaországé 7, Olaszországé és Japáné 7—7, Oroszországé 5, Ausztria-

A «Friedrich der Grosse» dreadnought. 



Magyarországé 4. Spanyolországé, Argentiniáé, Braziliáé és Törökországé 
2—2 (az utóbbi keltőét tudvalevően Anglia lefoglalta), végül Görögországé 1. 

Ahogyan nőtt a dreadnoughtok tonnalartalma, tebát befogadóképessége 
és nagysága, úgy nőit a harcképességük is. A tonnatartalmat ugy: nis — tudva
lévően — azért kell növelni, hogy a hajón minél több és n;>gyobb gép 
és fűtőanyag legyen elhelyezhető, tehát hogy minél nagyobb legyen a gyor
sasága, másfelől azért, hogy minél több és minél nagyobb kaliberű, tehát 
súlyra is nehezebb ágyút lehessen rájuk szerelni. 

Ahogyan változott a hajók páncélozása és tonnatui talmi), úgy változott 
tehát a csatahajók harmadik alkatrésze: tüzérségi felszerelésük is. A hatvanas 
években a 12—18 centiméteres ágyúk vezeti ck. A hajók első elültöltő ágyúi 
15 centiméteresek voltak, majd felszökött kaliberük 23, 24, 26, 28, sőt 45 
cenlimélerre is. Mindezek csöve azonban rövid s így hordképességük is 
mérsékelt volt. A hordlávolság növelése végett azután a nyolcvanas években 
;iz ágyúk csöveit hosszabbra kezdték készíteni, viszont ennek arányában 
ismét a kaliber szállott alá 26—28 centiméterre, majd ez is megnövekedetl. 
A dreadnought megszületése magával hozta az ágyúk csövének még nagyobb 
hosszabbodását, de egyúttal a kaliber nagyobbodását is, amely 305, majd 
34 sőt 38 cenliméterre nőtt, hogy azután a legeslegújabb hajótipusoknál 
ismét visszamenjen, ezúttal azonban csak a legközvetetlenebbül következő 
kisebb kaliberre a 34 centimé eresre. A lövedék javítása tekintetében a 

Az «Audacious» dreadnought. 



lechnikusok ideálja természetesen oly lövedékek gyártása, melyeknek arány
lag csekély súlyuk mellett a lehető legnagyobb páncél-átütő képességük van, 
emellett a lehető legnagyobb robbantó hatást idézik elő. Ehhez tehát nem 
feltétlenül szükséges a legnagyobb kaliberű ágyú, hanem a legjobb lövedék 
és olyan, ha kisebb kaliberű ágyú is, amelynek célzókészüléke megbízható, 
amelyből gyors egymásutánban lehet tüzelni s amely emellett a legtöbb lövést 
bírja ki , tehát a legellenállóbb, a leggazdaságosabb. Még néhány évedtized előtt a 
tengeri taktika vezérelve volt: az ellenséges flottát megrohanni. Minden hajó k i 
szemelt az ellenséges flottából egy magának való ellenfelet és arra teljes gőzzel 
rárohanva, igyekezett acélos sarkantyújával annak oldalát felszakítani, közben 
tüzérségét elhallgattatni és azutá 1 közvetetten közelből a legénység puskatííz-
harca segítségével az ellenséges hajó legénységét is legyűrni. Annak elleneié 
tehát, hogy flotta állott flottával szemben, mégis csak egyes hajók harca volt ez 
egyes hajók ellenében, s ebben egyik hajó a másikat nem sokat támogat
hatta. Ez természetesen csak az egészen kis távolságra hordozó ágyúk mellett 
volt lehetséges. 

Ma ez elképzelhetetlen, amikor vannak hajóágyúk, melyek 18 kilométer 
távolságra lövik k i lövedékeiket. A maximális távolság azonban, amelyből 
leghatásosabb hajóágyúlövedék a csatahajó átlagosan 300 milliméteresnek 
vehető páncélját még át tudja ülni — 12 kilométer. Ekkora távolságra azon
ban már a célpont egészen kicsiny,, sőt a föld gömbölyfísége folytán egy
általán alig is látható, úgy hogy a lövéshatár körülbelül kilenc kilométer 
távolságban szabható meg. 

Ha azt nézzük: minő eredménye volt a nagy csatahajók eddigi szerep
lésének, csakugyan gondolkozóba kell hogy ejtsen a szakférfiak napirenden 
lévő vitája az állag 60 millió koronába kerülő hajóóriások s az egy milliói) i 
kerülő tengeralattjáró hajók felett. Érdekes, hogy ennek a vitának az elő
játéka közvetetlenül a világháború kitörése élőit hangzott el és éppen Angliá
ban. 1914 tavaszán Sir Percy Scott nyugalmazott angol admirális egy újság
ban nyilt levelet intézett az angol admiráliláshoz, felszólítva azt, hagyja abba 
a nagy hajók építését, mert a tengeralattjáróké és a levegő járműveié a jövő. 
Ám ezt a kérdést — ha az események látszólag igazat is adnak Percy 
admirálisnak — aligha lehet így egy-kettőre elintézni. 

Különösen fontos szempont e kérdés megítélésénél, hogy a dreadnoug'it 
fegyverzete oly hatalmas, akár egy erősségé, s így például tengerparti városok, 
kikötők és erősségek elleni támadásra csak ez használható, s csapatok 
partraszállítása, ami a tengeri fegyveres erő fenntartását talán még a leginkább 
teszi szükségessé, kizáróan nagyobb hadihajók támogatása^niellet t lehet
séges. Egy dolog azonban már most bizonyosnak látszik, s ez az, hogy 
a dreadnoughtok nagyságának, tonnatar ta lmának a már említett 36.800 tonnás 
óriáshajó a határát jelzi. Anglia legújabb hajóépítéseinél már vissza is ment 
egy-két ezer tonnával s kétségkívül azé a csatahajóé a jövő, mely a lehelő 
legkisebb tonnatartalom mellett, a lehelő legerősebb tüzérséget és a lehető leg
nagyobb gyorsaságot tudja koncentrálni. 



A háború humora. 
A lembergi 

Amikor az oroszok ellepték Lemberget, 
a lakosság javarésze elmenekült. Természe
tesen sok lengyelzsidó is. A pályaudvaron 
hatalmas termekben tanyáztak a szegény 
menekülők megmentett holmiaik közt, hogy 
innen vigyék el őket új szállásaikra. 

Több jólelkű úr kijött közéjük: beszél
getett velük, vigasztalta őket. így egy ilyen 
látogató megszóllított egy kis kaftános, 
pájeszes, összetöpörödött emberkét. T i 
pikus galíciai lengyelzsidó volt szegény. 

— Sokan meneküllek Lembcrgből? 
— Aki csak tehette. 
— Mi újság különben Galíciában? 
— Semmi jó. Rettenetesek ott az állapotok. 
— Bíznak a győzelemben .' 
— Mint az Istenben. 
Miután kikérdezte tövéről-hegyére a 

galíciai állapotok felől, a galíciai városok, 
lakosság helyi viszonyairól apróra, pénzt 
adott neki és szánakozva kérdezte: 

— No és hol fog maga szegény meg
húzódni. Hol hajthatja le pihenőre a fejét? 

A kis kaftános öreg erre büszkén húzta 
ki magát és sértődötlen felelte: 

— Hol 1 Hát a lakásomon. Negyven éve 
a Dob-utcában lakom! 

Levél Moszkvába. 
Egymás mellett feküdtek a kórházban 

egy sebesült huszár és egy sebesült orosz 
hadifogoly. A huszár mindig jókedvű volt, 
a muszka folyton jajveszékelt. 

— Jaj, mi lesz a családommal'? Mit gon
dolnak szegények'.' Megeszi az izgalom 
szegény feleségemet, hogy nem tudja mi 
van velem'.' Legalább értesíthetném. Leg
alább csak egy levelet írhatnék hozzá. 

A huszár sokáig gondolkodott, végre is 
elkezdett suttogni valamit az orosszal, ami 
annyira megvigasztalta, hogy ezután ma
darat lehetett volna fogatni a jókedvű 
muszkával. 

Egy szép napon felgyógyult teljesen a 
huszár és jelentkezett a kórházparancsnok-
nál, hogy vezényeljék vissza ezredéhez. 

— Jól van fiam. Áldjon meg az isten, 
gyere haza épen, egészségben! 

— Megköszönöm alázattal, de egy kéré
sem volna. 

— Mi az fiam? 
A huszár cirillbetüs levelet húzott elő 

bekecséből. 
— Mit akarsz ezzel a cifra levéllel fiam ? 
— Alázattal jelentem, az a nyavalyás 

muszka bízta rám, akit ápo'tunk. Megkért, 
hogyha visszamegyek a háborúba, juttassam 
a feleségéhez. 

No és hol lakik a felesége' 

— Moszkvában, instállom. Minthogy arra 
megyünk, elviszem én. Biztos, hogy ott le
szünk a tavaszra. 

A bakonyi fiú. 

Újoncokat tanítanak a kaszárnyában. 
Éppen vívásóra van és azt tanulják, hogy 
mint kell támadni s védekezni szurony
nyal, karddal. A szuronyt hosszú rudakra 
erősített, rongyokba csavart bajonet he
lyettesíti. 

Az egyik baka sehogysem tudja meg
tanulni a vívás művészetét. Az oktató tiszt 
végre is dühbe jön. 

— le ügyetlen! így akarsz a muszkák 
ellen menni? Hiszen se támadni, se véde
kezni nem tudsz. 

A fiú felháborodva feleli: 
— Jelentem alássan bakonyi fiú vagyok 

én. ne tessék engem félteni. Tessék csak 
rám bízni a muszkát. Nem bír az én velem 
azért, hogy ezeket a szamárságokat nem 
tudom megtanulni. Tízszer voltam én vere
kedésért becsukva, mindig én vágtam be 
az ellenfelem fejét, pedig sohasem tanul
tam verekedni. Hejsz csak az a rongy ne 
alkalmatlankodnék a végiben ! 

A szégyellős szerb kapitány. 

Még Valjevó előtt történt, hogy honvéd
járőrök egy század szerbre bukkantak, 
Észrevétlenül vissza akartak surranni a 
mieink, de azok észrevették őket és torkuk 
szakadtából kiabáltak feléjük: 

— Numerácsik, numerác.->ik, gyertek ér
tünk. — A szerbek ugyanis numerácsiknak 
nevezik félelmes honvédeinket, a sapká
jukra ragasztott ezredszámról. 

— Már két nap óta várunk benneteket, 
mondták, vitézül harcoltunk eddig, de fá
radtak vagyunk, napok óta nem ettünk. 
Meg a Karjuk magunkat adni. Várjatok, el
szaladunk a tisztjeinkért, benn tanyáznak-
az erdőben. 

— Nem úgy lesz az, szólt az egyik honvéd
altiszt, I i így nem adhatjátok meg magatokat, 
ez gyávaság lenne. És később a háború 
után, ha hazakerültök, hadbíróság elé állí
tanának benneteKet, hanem itt maradtok, 
lehiyátoka tisztjeiteket is, mi egy egész 
századot küldünk ellenetek, akik szurony
szegezve rohannak meg benneteket, amire 
ti engedve a túlerőnek jogosan megadhatjá
tok magatokat. így is történt, a honvéd
század rohamot intézett a szerb század ellen, 
azo* meglepetve nem védekezhettek, föl
emelték kezeiket és megadták magukat 
kénytelenségből. 






