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ftcpes feéni&ájci 
A nyugati harctérről. Sebesült ápolása a lövészárokban. 

(Egyesük fényképirodák, Amsterdam.) 

30. füzet, 1915. május 2 Ara 24 fillér 



A l á i ü o n í lépes 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel-

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

Aki félévre fi. — 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 lüzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekböl négy egymás után 
következő számot beküldésiek. 

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 kötelenkint 40 fillér, vidéken kötelenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1. J e p h s o n : E m i n P a s a é s a l á z a d á s 
A e q u a t o r i á b a n . G a z d a g o n i l l u s z t r á l t 
m ű , 1 k ö t e t . U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett r á f i z e t é s 2 k o r . 

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Slanlev-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

2 — 3 . H i i b n e r S á n d o r g r ó f : A b r i t t b i r o 
d a l m o n k e r e s z t ü l . Két kötet s z á m o s 
k é p p e l é s t é r k é p p e l . 20 kor. bolti ár he
lyett kötelenkint r á f i z e t é s 2 k o r . 5 0 f i l l . 

Hiibner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt ,ami t 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. 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 kötelenkint rá
fizetés 3 kor. 

E mű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejlett életet éltek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket élelteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már 'maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mű 
kiváló értékét bizonyítja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

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

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

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

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

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

BEKÖTÉSI T Á B L A 
a Krónika I. és II. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



30. füzet. 
Ha füzetenklnt veszi a Világ
háború Képes Krónikáját és 
négy ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a 
borítékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

szállítunk 

SZERKESZTŐ 
RÉVHI-KIHDAS 

SULE HNTHL 
TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI HR '/„ ÉVRE 3 K. >/> ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDHPEST VIII. ÜLLŐ1-ÚT 18. 

fl TÖRÖKÖK fl HÁBORÚBAN. mv 

Török csapatok előnyomulása a Kaukázusban. 

lebben a csodálatos, képzeletet és álmot felülmúló háborúban a legtávolibb végletek talál
koznak. Franciaország földjén ott harcolnak a délöv feketéi s a próféta dicsőséges zöld 
zászlója lobog az ortodox szentek földjén. Törökország csak addig volt a béna, beteg 
ember, míg a nagy leszámolásnál elő nem kapta mankóját, azóta ropog és törik olt, 
ahová vele sújt. Konstantinápolynál vashomlokát szegi a tolakodó ellenségnek, a Kaukázus
ban pedig sorjában veri a muszka hadakat. Tüzesebb, ragyogóbb sohasem volt a félhold, 
mint amilyen most, amikor újra fölkelt a török vitézségnek s Mohamed vallásának teljes 

fényében. 

A világháború képes krónikája. III. 97 



Török tüzérség messzelátóval és tábori telefonnal. 

H H H H H 
A szenussziak sejkje (jobbról a második) kiséretével. 
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Fiatal török népfölkelők útban gyakorlatra. 

Fahkiddine pasa, a 12. török hadosztály parancsnoka szemlét tart a damaszkusi ezred fölött. 
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Egy török hadtest menetelése. 

Török csapatok a kaukázusi határon. 



IIIIIil'illllHIBI 

Vörös-kereszt expedíció a Tauros-hegységben. 

mmjmwwm 

A Vörös-félhold képviselői Berlinben. 



Őrjárat Konstantinápoly utcáin. 

Konstantinápoly. A galatai-i híd melletti rakodópart a háború idején. 



MILLIÓK CSATÁJA AZ AISNE MENTEN. 

«A nyugati harciéren a hadműveletek új csatát eredményeztek, mely ked
vezően «//.» 

A német hadvezetőség ezzel a néhány szürke szóval jelentettebe szep
tember, közepén annak a gigászi mérkőzésnek a kezdetét, mely az Aisne 
mentén megindult s melyhez fogható hatalmas küzdelmet a háborúk törté
nete nem ismer. Mintegy három millió ember állt szemben egymással két
száz kilométernél hosszabb vonalon s a legnagyobb elkeseredettséggel folyt 
a harc mindkét részen. A franciák, akiket a németeknek a Marne mentéről 
való visszavonulása mámorba ejtett, azt hitték, hogy elérkezett a pillanat a 
gyűlölt ellenség kiverésére, a németek pedig erejük tudatában szívósan 
védelmeztek minden talpalatnyi helyet azon a vonalon, amelyre visszavonullak 
s amelynek minden pontja az ellenség országában volt. 

S az az eredmény, amit a németek azután az Aisne mentén vívott harcok
ban elértek, megdönthetetlen bizonyítéka egyúttal annak, hogy a német had
vezetőség milyen bölcsen járt el, midőn a megváltozott körülmények között egy 
pillanatig sem habozott, hogy hátrábblevő, kedvezőbb állásban védelembe 
menjen át. 

JofTre tábornok a hihetetlen iramban előnyomuló német csapatok elől 
kétszázhúsz kilométernyire vonult vissza a Sézanne-tól nyugati irányban 
Paris felé haladó Grand Morin folyó völgyéig. A Grand Morintól, melynek 
védelmi vonala a legkedvezőbb volt a franciákra, északi tájékon párhuza
mosan haladnak a Marne és az Aisne folyók. Joffre nyilván a Grand Morin 
mentén akarta döntő ütközetre kényszeríteni a németeket, akik ebben az esetben, 
hátuk mögött a Marne-ig terjedő, szerfölött nehéz terepszakaszszal, a nyugati 
szárnyon még a [párisi védősereg átkarolásának is ki lettek volna téve. 
Ezenkívül közben új erős csapatok érkezlek, .a vonatok mindenünnen hoz
ták az erősítéseket a franciáknak s Angliából is újabb erők vonultak fel, 
melyeknek idejük volt Paris körül és a Szajna keleti folyása körül rendbe is 
szedniök magukat. Az újabb erők érkezéséről s elhelyezkedéséről kimerítő 
jelentéseket hoztak a német aviatikusok, mire a német hadvezetőség habo
zás nélkül elrendelte a visszavonulása Két napon és két éjszakán át tartott 
ez a visszavonulás, tüneményes rendben s anélkül, hogy az ellenségnek sej:-
telme is lett volna a németek elhatározásáról. A németek pedig, akik az 
Aisne mentét részben már korábban elkészített lövészárkokkal megerősítet
ték, ezen a helyen a legnagyobb rendben..foglalták el új pozícióikat. 
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A franciák mámora csakhamar elszállt. Egy héttel a Marne mentén ki
vívott nagy francia «diadal» után a hivatalos jelentések ugyan még mindig 
francia sikerekről szóltak, azonban a kormány szükségesnek tartotta 
a lapok útján kissé megzavarni a francia álmodozást a német sereg ki
űzéséről. 

Az Aisne mellett vívott csata, amely immár nyolc napja tart — mondta a 
sugalmazott közlemény — nem kelthet bámulatot. Elég, ha az orosz-japán háborúra 
emlékeztetünk. A Marne mellett vívott csatában az egész francia támadást rázúdí
tottuk az ellenségre, amely ezzel nem számolt és nem vult már ideje, hogy védő
állást foglaljon el. Ettől azonban alaposan különböznek az Aisne mellett folyó csata 
föltételei olyan ellenség ellen, amely megerősítheti magát a természet által rengeteg 
módon kedvezően befolyásolt pozícióban és amely szervezetét folyton megjavítja. 
Azonban ennél is többet mondott az angol hivatalos távirati ügynök

ségnek egy közleménye, mely nyilván French tábornok jelentése alapján 
készült s hangzott eképpen: 

Most már nem lehet a németek visszavonulási harcáról beszélni, mert ez inkább 
egyike a legnagyobb küzdelmeknek, amelyek a francia földön folyó nagyarányú 
hadműveletekben a döntést fogják meghozni. Annyival is inkább, mert a német 
hadállások az Aisne jobbpartján nagyon erősek. 

A francia hadvezetőségnek inkább a német összekötő vonalak fenyegetésére kel
lene törekednie, mintsem a német hadállások harctámadására. 
A franciák igyekeztek is megfogadni a jó tanácsot s a harctámadások 

mellett heteken át kísérleteket tettek a német vonalak fenyegetésére. 

Német katonák az Aisne vidékén, barlanglakások előtt. 
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Heteken át a nehéz lövészárok-harcok mellett újra meg újra megpróbál
koztak a német jobbszárny átkarolásával is, de minden igyekezetük meg
törött a német sereg ércfalán. A harcok a hatalmas német tüzérség s a 
bevehetetlen német tábori erődítések folytán rendkívül hevesek voltak. Az 
Aisne mentén mintegy két hét leforgása alatt — az olasz félhivatalos Gior-
nale d'Italia című újság párisi jelentése szerint — a franciák vesztesége 
haloitakban és sebesültekben több volt százezer embernél. Ezzel szemben az 
ímgol Daily Telegraph jelentése szerint a németek vesztesége ugyanezen idő 
alatt mintegy tizennégyezer ember volt. A franciák igen nagy veszteséget 
szenvedtek tisztekben is s több tábornokuk is elesett. A rengeteg sebesült 
szállítására pedig százhetven vonatot rendeltek ki. Igen nagy vesztesége volt 
az .'ingoloknak is, különösen a soissonsi csatában. Egy angol katona, aki az 
északfranciaországi harcokban megsebesült, a következőket mondotta egy 
angol lap tudósítójának: 

— Higyjék el, uraim, nem is háború volt ez, hanem maga a pokol. Résztvet-
tem a boxerek elleni harcokban s a búr háborúban, de ez mind gyerekség volt. 
A támadás mindig váratlanul ért bennünket. Azt hittük, hogy a németek még 
tizenöt mértföldnyire vannak s egyszerre csak valósággal elárasztottak hatalmas 
ágyúik shrapnell-záporával. Tudja, uram, mi történt a mi ezredünkkel 1 Csata után 
az én századomból mindössze hárman jelentkeztünk. A legborzasztóbb azonban a 
némeiek szuronytámadása volt; többen is voltak mint mi, ellenállásról szó sem 

Drótsövény a francia lövészárkok előtt. A drótok magas nyomású villamossággal vannak 
telítve. 
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lehetett. Német léghajók röpködtek felettünk; utóbb kiderült, hogy alaposán tanul
mányozhatták pozícióinkat. Lövészárkaink éppenséggel nem nyújtottak menedéket. 
A golyók egész áradata zúdult reánk, valóságos ólomeső. Azt se tudtuk, mi történik 
velünk, ördögökkel viaskodunk e vagy emberekkel? 

«A láthatatlan ellenség.)) 

Az Aisne mentén kezdó'dött harcok elején a párisi Matin hosszabb 
cikket írt L'invisible enneini — A láthalatlan ellenség — címmel a német 
katonákról. 

— Az ördögbe! golyót kaptam az oldalamba, az bizonyos. Halljuk 
őket, érezzük, hogy a közelben vannak, de — nem látunk ellenséget sehol! 
— egy francia sebesültnek ezzel a felkiáltásával kezdődik a cikk. Majd elis
meréssel szól a német taktikájáról, melynek úgylátszik, látni és nem láitatni 
a lőelvo. 

Majd így folytatja a sebesült szavainak elmondását: 
— Tizennégy kilométer távolságra lövő ágyúik reggeltől-estig szünet nélkül lövöldözik 

azokat a helyekét, hol bennünket sejtenek. Valóságos cikkázó utat kell tennünk, ha el 
akarjuk kerülni e lövedékeket. De természetesen, ez nén¥ mindig sikerül. Egy Zászlóalj 
például ezt nem teheti. Ha megmozdulunk, rögtön megjelenik fölöttünk kétezer méter 
magasságban egy német repülőgép. De a német hadtestet nem látjuk sehol! . . . Mély 
sáncokat ásnak, melyek fenekén járhatnak észrevétlenül, fagalyak, bokrok, mind nekik 

A (-láthatatlan ellenség'). Földalatti lakások bejárata az Aisne menlén. (Egyesült fénykép
irodák, Amsterdam.) 
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szolgálnak rejtekhelyükön ; legkevésbbé vehetjük észre az uniformisuk szinét. Míg a mi 
katonáink kék és vörös uniformisai élénken feltűnnek a szemhatáron, a német forma
ruha összeolvad a mező szinével úgy, hogy az ellenséges sereg egyedül érzi magát. 
A németeket érezzük, de nem látjuk. Ez a bizonytalanság, és a megfoghatatlan, közeli 
veszedelem! 

Ha viszont csapataink egy sáncot fölfedeznek, akkor néhány német katonát vesznek 
észre, akik szöknek. De ez ujabb ravaszság, mert ezek a katonák csak arra valók, hogy 
a német kartácsszórők közelébe csalják a francia csapatokat. A harc így valósággal 
lidércek és kísérletek üldözése a mi részünkről. 

Egyik későbbi számában pedig egy német lövészárok ábráját is közölte 
keresztmetszetben a Matin, a következő magyarázatot fűzvén hozzá: 

Pontosan figyeljétek meg ezt a rajzot és meg fogjátok érteni, hogy miért tartott 
olyan sokáig a Mar ne melletti harc és miért folyik még mindig az Aisne melletti csata. 
A német gyalogság elhelyezkedik a lövészárkokban, ezekben a valóságos apró erődök
ben, ahol egyaránt védve vannak az ellenség megfigyelése! és golyói elől. Az esőt egy 
hátsó lefolyó-csatornán vezetik el. A lövészárokban levő legénység tetszés szerint ülhet 
és alhatik is. Sem tüzérségünk, sem gyalogságunk nem láthatja az így eltemetkezett 
németeket. A francia gránátok csakis akkor hatásosak, ha egyenesen a lövészárokba talál
nak. Itt a támadás valóságos vadászattá válik. A veszedelem mindenütt a földből nő elő. 
Mielőlt győzhetnénk az ellenségen, azt a földből kell előbb kiásnunk. Meg kell gondolnunk 
azt is, hogy a német tüzérségnek hasonlóan megerősített állása van, hogy drótsövények
kel van körülvéve és hogy az ágyúk között gépfegyverek leskelődnek a mi ostromló 
csapatainkra és hogy a tábori ágyúk mögött nehéz tüzérség áll, amelynek nagy távolra-

Egy kártyaparti a német lövészárokban az Aisne mellett. 
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hatása bármely visszavonulást valóságos tűzfallal vesz körül. Gondoljátok meg mindezt, 
akkor majd belátjátok, hogy az ilyen hadsereget, amelyik lábát így megvetette, állásaiból 
minő nehéz elűzni. 

S a francia lapnak igaza volt! A német lövészárkok, a modern hadiművé
szet e remekművei tették bevehetetlenné az Aisne mellett elfoglalt poziciókat. 

Valóban csodálatos tökéletességre emelték a németek a lövészárkok 
rendszerét. Igazi német alapossággal dolgozták ki technikáját s megmutat
ták, hogy az ásó éppen olyan eró's fegyver a kezükben, mint a puska vagy 
a kard. Mindenütt alkalmazkodtak a talajviszonyokhoz, védekezve nemcsak 
az ellenséges tüzelés ellen, hanem az eső s a talaj nedvessége ellen is. A fran
ciáknak is voltak lövészárkaik s még nagyobb gondot fordítottak ezekre, 
miután ellenségeik földalatti várait látták, azonban ők többnyire csak félig 
ásták be magukat, míg a németek lövészárkai két méter mélységűéit voltak. 

Lövészárkaikban s a földalatti folyosóikban, melyeknek rendszere az 
ürgék földalatti folyosóihoz hasonlít — írta egy angol haditudósító — a bar
langlakók életét élik a katonák. A szűk árkokban, amelyek most az ő ott
honuk és védelmük gyanánt szolgálnak, fegyverrel az oldalukon alusznak, 
mindig készen arra, hogy a legelső alarmjelzésre fölugorjanak. Megfeszítelt 
idegekkel őrködnek az előőrsök a ködös hajnalon és ha a «Wer da?» ki
áltás fölhangzik, ha eldördül egy lövés, fölriadnak álmukból a katonák és 
fegyverük után kapnak. Sok lövészárkot cementtel erősítettek meg, tetőket 

A futóárkot alátámasztják bedőlés ellen. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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alkalmaztak rájuk, amelyek túlnyúlnak az árkok szélein és gyeptéglákkal 
vannak befedve úgy, hogy egyidejűleg védelmül szolgálnak az eső ellen és 
elrejtik az állásokat az ellenséges légi járművek elől. Külön helyiségekre 
vannak elosztva, amelyeket ajtók kötnek össze egymással. Természetesen 
több vonalban húzódnak egymás mögött. A legjobban előretolt árokban az 
előőrsök tartják éjszakai őrségüket. 200—300 méterrel emögött kezdődik 
ezután az elsáncolás fővonala, ezek mögött a sorok mögött ismét nagy 
árkok vannak vájva a földbe, hogy konyhák és háló helyiségek gyanánt sze
repeljenek, amelyekben az első vonalak tartalékjai tartózkodhassanak és ki
pihenhessék magukat. Ezek a hálsó árkok az előttük levő vonalakkal pár
huzamos menetű átjáróútakkal vannak összekötve, más parallel utakon 
pedig gépfegyvereket állítottak fel, hogy a mellvédeken fekvő és tüzelő 
emberek feje felett lövöldözzenek velük. Mindezek mögött legtöbbnyire 
a dombok kőbányáiba vannak beleépítve a nagy oslromágyuk, ezek a hatal
mas ütegek, amelyek cement alépítményükről fenyegetőleg tekintenek alá és 
a mozsarak, amelyek magasra vetik a levegőbe a gránátokat, hogy ezek 
aztán öt kilométer távolságra a földre hulljanak. 

A lövészárkokba vonuló ellenségek harcából alakult ki azután teljesen 
a modern csata képe, melyről Hamilton Fyfe, az ismert nevű angol harctéri 
tudósító adta a legmegkapóbb leírást egyik tudósításában, melyet az Aisne 
mentén lefolyt harctéri eseményekről irt. 

. . . Tájkép apró felhőcsMkkel — így jellemezte a modern csatát egy 
francia csataképfestő. Ez nem csupán szellemes mondás, — mondja tudósí
tása során, — hanem valódi leírása a mai csatának. A mai harc folyamán 
a szemlélő a vidéken magán, a távoli füstfelhőcskéken kivül, amit tudniillik 
a gránátok robbanása idéz elő, semmi rendkívüli dolgot nem lát. Még az is, 
akinek a legkitűnőbb messzelátó áll a rendelkezésére, csak hosszas tanulmá
nyozás után ismeri fel a távolban folyó harc egyes további jelenségeit. 

Az ellenség ágyúi fedett állásban vannak. Talán valamely dombocska 
hátsó lejtőjén, vagy pedig a folyó partján levő fasor mögött vannak elhe
lyezve. Rendszerint egyik fél ágyúi sem láthatók, vagy legalább is nehezen 
fedezhetők fel. A legénység valósággal odalapul az árkokba és egyéb föld
mélyedésekbe, amelyek rendszerint nedvesek és éppenséggel nem barátsá
gosak. Hébekorba a mezőségen bizonytalan vonalak láthatók, amelyek vala
mely hangyabolyra emlékeztetnek, néha-néha egy-egy domb magaslaton hir
telen élénkség tapasztalható: apró fekete pontok százai tűnnek fel zavart 
csoportokban, távolról morajló zajongással, éppen úgy mintha valaki a 
hangyabolyt bottal megpiszkálná és arra az apró állatkák riadtan menekül
nének. Mindannak, amit csata szó alatt elképzelünk, nyomát sem találjuk. 

A laikus, aki a modern csatát elképzelni akarja és emellett a muzeu
mokban levő festményekre, vagy a történelmi munkákban levő tarka képekre 
gondol, még mindig olyannak látja a modern csatát, hogy a csapatok nagy 
tömege vonul egymás ellen, hogy mindkét fél ágyúi az ellenfél sorait pusz
títják; azt hiszi, hogy az ellenséges sorok feltartóztathatatlanul nyomulnak 
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egymás ellen, míg a kézi fegyver hatáskörébe érnek. És akkor, — rendsze
rint így képzeljnk el, — lövöldöznek egymásra, míg az egyik fel lőszere ki
fogy, vagy a türelme vész el és végül az ellenséges tömegek az egész vona
lon- ember-ember ellen vad mészárlásban összekavarodnak, a lovasság szin
tén rájuk vágtat és hasonlóképpen vadul beavatkozik a küzdelembe, a vége 
pedig az, hogy az egyik sereg megverve visszavonul és elmenekül, a másik 
sereg parancsnoka pedig ünnepélyesen kihirdeti, hogy az ő csapatai 
győztek. 

Ezt a csataképet, amely pedig az általános képzelet tárgya, teljesen 
száműzni, kell fantáziánkból, ha a modern csata értelmét és külső jelen
ségeit akarjuk megérteni. A mai csata nem sport, nem is verekedés, hanem 
valóságos tudomány. 

A modern háború tudományos szerkezete éppen abban áll, hogy a 
modern csatából minél kevesebb legyen látható. A gyó'zelem ma már nem 
a legbátrabbaké, hanem azoké, akik a legjobb eszközökkel, s a legkiválóbb 
szervezettel bírnak, akik legjobban tudnak elrejtőzni, az árkokban elbújni. 
Ha rákerül a sor a szemtől-szembe való izgató küzdelemre, a szurony
rohamra és a kézitusára, akkor csakis azok, akik egymással küzdenek, van
nak elég közel ahhoz, hogy erről a küzdelemről valamit el is beszél
hessenek. 

Zuávok a front mögött barlanglakásokban. A_ barlang bejáratánál egy zuáv szoborműve. 
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A soissonsi csata. 
A szövetséges francia és angol csapatok átkarolási kísérletei során a 

legvéresebb harc Soissons mellett dúlt. Itt a németek szeptember 11-én kel
tek át az Aisne folyón, melynek északi partján igen erős állást foglaltak el. 
A következő napon French tábornok egy hadtesttel eljutott Soissons mellé 
s minden áron át akart kelni a folyón. Kétnapi gyilkos küzdelem után, 
szeptember 14-én sikerült is ez neki, anélkül azonban, hogy bármi hasznát 
látta volna később a rettenetes véráldozatnak, amibe oktalan vállalkozása 
került. A németek már korábban felrobbantották a folyó minden hídját, 
egyetlenegy kis híd kivételével, s így az angoloknak pontonokon kellett meg-
kisérelniök az átkelést. 

A folyón való átkelés borzalniairól az angol lapok tudósítói olyan jelen
téseket közöltek, melyekből nemcsak rettenetes veszteségeik derülnek ki, 
hanem annak az elismerése is, hogy az' egész?"vérontás teljesen hiábavaló 
volt. A Times tudósítója például a következőképpen -számolt be a borzalmas 
harcról: ., . ,. . ., , 

A németek nehéz ütegei borznlmas pusztítást vittek véghez. A folyó völgye csak
hamar valóságos pokollá lett. A magaslatokról egyre-másra dörögtek a hatalmas ágyuk. 
A gránátok átrepültek a folyón s a csapatokat, a melyek az átkelést meg akarták kísé
relni, golyózáporral árasztották el. A pontonokat külön-:e célra épített kocsikon szállítot-

r • - • • • - . ' . . 

Egy Aisne-híd, melyet a franciák felrobbantottak. 
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ták. Nem kellett más csak hogy vízre bocsássák és összekötözzék őket. Ezt a munkát a 
legrettenetesebb tűzben kellett végrehajtani. Gránátok, gépfegyverek és puskák a hidat 
építő mérnököket a lövedékek felhőjébe borították. Az ellenség különböző pontokon mélyen 
beásta magát és az egész folyót tetszése szerint lövöldözhette. Emellett olyan tűzzel árasz
totta el a szövetségeseket, hogy az egyik ponton a hídépítést abban kellett hagyni. A jele
net hatalmas és leírhatatlanul félelmetes volt s ehhez járult még az a csoda, melyet angol 
és francia aviatikusok produkállak. Egy ideig egy ilyen repülőgép alatt állottam és a 
legnagyobb izgatottságban tekintettem föl a levegőbe a nagy szárnyashoz, a mely az 
ellenséges sorok fölött repült ezerszeres haláltól fenyegetve. Ha aztán a repülőgép lejcbb 
szállt, hogy egy hadállást kikémleljen, az izgalom szinte elviselhetetlen lett. A repülőgépek 
kattogása, a gránátok süvítése közt a szövetséges hadak a folyóig nyomultak előre. Hála 
a még ép hidnak, az angol hadsereg egy része aránylag gyorsan kelhetett át a folyón. 
Amikor aztán a mérnökök föladatukat szerencsésen befejezték, és a többi csapalok az 
új hidakon előrenyomultak, éjnek idején az átkelést végre is hajtották, de ez az álkelés 
nem jelentelt győzelmet. Az ellenség nagy fényszórói egész éjjel kémlelték a folyót, hogy 
csapataink hadállását kinyomozzák. A tüzelés egész éjszakán át tartott s a katonáknak 
egy szót sem volt szabad szólniok, nehogy állásukat az ellenségnek elárulják. Eközben 
egy angol gyalogost a karján lövés érte. A legény fájdalmában fölsikoltott, a következő 
pillanatban azonban a másik kezével egy csomó füvet dugott a szájába, hogy többé egy 
hang ne osonjon ki rajta. 

Erre a veszedelmes éjszakára hidegen és szellősen köszöntölt be a reggel. A néme
tek az egész vonalon beásták magukat azokba a lyukakba, a melyeket olyan ügyesen tud
nak maguknak elkészíteni. A szövetségesek is be voltak ásva és hosszú tüzelés kezdő
dött. Majd a németek rettenetes támadást intéztek, miuel látszólag erősítést kaptak. Az a 
mód, a hogyan magukat a magaslatokon beásták, s a mellyel nagy ágyúikat elrejtették 

Repülőgépes tisztek automobilokkal a Laontól délre fekvő harctéren. 
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ták. Nem kellett más csak hogy vízre bocsássák és összekötözzék őket. Ezt a munkát a 
legrettenetesebb tűzben kellett végrehajtani. Gránátok, gépfegyverek és puskák a hidat 
építő mérnököket a lövedékek felhőjébe borították. Az ellenség különböző pontokon mélyen 
beásta magát és az egész folyót tetszése szerint lövöldözhette. Emellett olyan tűzzel árasz
totta el a szövetségeseket, hogy az egyik ponton a hídépítést abban kellett hagyni. A jele
net hatalmas és leírhatatlanul félelmetes volt s ehhez járult még az a csoda, melyet angol 
és francia aviatikusok produkállak. Egy ideig egy ilyen repülőgép alatt állottam és a 
legnagyobb izgatottságban tekintettem föl a levegőbe a nagy szárnyashoz, a mely az 
ellenséges sorok fölött repült ezerszeres haláltól fenyegetve. Ha aztán a repülőgép lejcbb 
szállt, hogy egy hadállást kikémleljen, az izgalom szinte elviselhetetlen lett. A repülőgépek 
kattogása, a gránátok süvítése közt a szövetséges hadak a folyóig nyomultak előre. Hála 
a még ép hidnak, az angol hadsereg egy része aránylag gyorsan kelhetett át a folyón. 
Amikor aztán a mérnökök föladatukat szerencsésen befejezték, és a többi csapalok az 
új hidakon előrenyomultak, éjnek idején az átkelést végre is hajtották, de ez az álkelés 
nem jelentelt győzelmet. Az ellenség nagy fényszórói egész éjjel kémlelték a folyót, hogy 
csapataink hadállását kinyomozzák. A tüzelés egész éjszakán át tartott s a katonáknak 
egy szót sem volt szabad szólniok, nehogy állásukat az ellenségnek elárulják. Eközben 
egy angol gyalogost a karján lövés érte. A legény fájdalmában fölsikoltott, a következő 
pillanatban azonban a másik kezével egy csomó füvet dugott a szájába, hogy többé egy 
hang ne osonjon ki rajta. 

Erre a veszedelmes éjszakára hidegen és szellősen köszöntölt be a reggel. A néme
tek az egész vonalon beásták magukat azokba a lyukakba, a melyeket olyan ügyesen tud
nak maguknak elkészíteni. A szövetségesek is be voltak ásva és hosszú tüzelés kezdő
dött. Majd a németek rettenetes támadást intéztek, miuel látszólag erősítést kaptak. Az a 
mód, a hogyan magukat a magaslatokon beásták, s a mellyel nagy ágyúikat elrejtették 
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valóban bámulatos volt. Képtelenek voltunk eltalálni, hogy a gránátok melyik irányból 
jönnek. A harc rettenetes volt. S a csata egész éjjel s a rákövetkező napon pihenő nélkül 
tartott. 

A Soissons körül vivott harcokban rendkívül sokat szenvedtek a fran
ciák exotikus segítőcsapatai is. A németek gyilkos tüzelésén kívül az őszi, 
esős, hűvös időjárástól is rendkívül sokat szenvedtek. Midőn a harc egy kis 
ideig szünetelt, a falak tövében, a bokrok mellett gubbasztottak, hogy a szél 
ellen védelmet találjanak. Egy marokkói ezred egyik tisztje elmondotta, 
hogy az első ütközetben a legénység fele elesett. Szeptember 17-én Cuffies 
tájékán egy 8000 főnyi zuávdandár német gépfegyvertüzbe került s ezer 
sebesült kivételével úgyszólván teljesen megsemmisült. 

Soissons városa pedig jóformán teljesen romhalmazzá változóit a grá
nátok pokoli tüzében. A házak nagyrésze rombadőlt, a város számos helyén 
kigyulladt. A lakói közül pedig, aki tehette, már a harc kezdetén elmenekült. 
Akik pedig otthon maradtak, a nappal és az éjszaka legnagyobb részét a 
pincékben töltötték. Legelőször a hatósági közegek menekültek el. Mikor a 
németek megérkeztek, már a polgármestert sem találták a városban. 
A német parancsnok előtt egy hölgy jelent meg, madame Macderez és ki 
jelentette, hogy ő képviseli Soissons polgármesterét és hivatalának minden 
felelősségét magára vállalja. A bátor nő meg is felelt Ígéretének s gondos
kodott a német parancsnok minden intézkedésének foganatosításáról. 

Felderítő járőr az Aisne mellett. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Ujabb francia kudarcok. 

A soissonsi véres harcot követő napokban szakadatlanul folyt a küz
delem. Ebben az időben szenvedtek a franciák Noyon mellett döntő vere
séget, s még számos helyen verték vissza a németek a franciák támadásait. 
Néhány nap múlva már azt jelenthette a német hadvezetőség, hogy franciák 
által nagy bravúrral megkísérelt áttörés a legszélsőbb német jobbszárnyon a 
német csapatok minden különösebb erőfeszítése nélkül önmagától összeomlott. 

Ezt az időt felhasználták a németek az egész vonalon újabb erősített 
állásokban való elhelyezkedésre s több helyen még hátrább vonultak. Észa
kon kiürítették Amiens-t s a Péronne-St.-Quentin között levő szakaszban 
foglaltak állást. Ugyancsak ekkor szállhattak meg újra a franciák Reims-t, 
miután az ott zsákmányolt repülőgépekét és felszereléseket a németek maguk
kal vitték. A centrumban pedig Revigfiytiés Brabant-le-Roi-t adták fel. ; 

Közben á franciák ujabb átkarolás! kísérleteket tettek, azonban ezek is 
teljesen sikertelenek voltak. A franciák e támadásaiknál nagymértékben fel
használták vasútaikat is /A németek legszélsőbb'jobbszárnya ellen szeptem
ber 26-ári is nagy kerülővel oldaltámadást intéztek, azonban Bapaume körül 
a németek nemcsák visszaverték a támadókat, hanem: az előretörést is meg
akasztották Hogy milyen nagy óvatossággal akarták végrehajtani a franciák 
ezt a meghiúsított átkárotást,-melynek következménye csupán az lett, hogy 

Az Aisne melletti vidék mögött elvonuló marokkóiak. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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a német hadvezetőség a jobbszárnyat még jobban kiterjesztette, — megért
hetjük abból, hogy Bapaume 65 kilométernyire van északra Noyontól, a hol 
a német jobbszárny széle állt. Ezek után a német front ismét negyven kilo
méterrel szélesebb lett, vagyis immár 250 kilométerre terjedt, amilyen széles 
fronton harc még sohasem folyt. 

Szeptember végén még egy utolsó átkarolási kisérletet tettek a franciák 
Noyonon át, Roye és Albert város felé. Albert városka Amiensto'l északkeletre 
Bapaume-tól délre fekszik. Egyszer már jártak itt német ulánusok s az Albert 
mellett elfolyó kis Ancre-nek egyik hídját felrobbantották. Most újra eljöttek 
ide, s hogy olyan hamar megérkeztek, abban nagy része volt egy félhiva
talos francia közleménynek, mely bejelentette, hogy a német jobbszárny ellen 
új nagy akció készül. A titokzatos jelentés, mely valószínűleg nagyban hozzá
járult a németek gyors sikeréhez s amelyet a párisi Havas távirati ügynökség 
szeptember 28 án adott ki, így hangzott: 

Három nap óta a francia-angol szövetséges csapatok hatalmas akcióba kezdtek. A 
német jobbszárny ellen nagy akciót kezdtek a szövetségesek, de hogy mit, még nem 
árulhatjuk el. A szövetségeseknek egy egészen új hadtesttel, mely nyugatról jött, 
sikerült áttörniük Kluck seregeit és azt úgyszólván teljesen megkerülték. Gallieni 
tábornok, Paris főkormányzója, elhagyta Parist és új francia hadtest élén Amiens-ben 
van. Gallieni tábornoknak az amiensi új hadtest élére való állásával kapcsolatban 

Az Aisne mellett. Egy őrjáraton volt huszárt sebesülten találnak meg bajtársai. (Egyesült 
fényképirodák, Amsterdam,)j 
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közlik, hogy az új hadtestnek hivatását és terveit a francia legfőbb körök előtt is 
mély titokban tartják. 
így történhetett, hogy Albert mellett már a német sereg támadott. 

E városkától 35 kilométerre délre vannak a roye-i magaslatok s ezek között és 
a város között a fresnoy-i dombok. E két, mintegy hatvan méteres magas
latot, melyek a St. Quentinbe vezető utakat elzárják s az Ancre és Avre 
folyók legfontosabb hídjait. E magaslatokat szeptember 29-én rohammal 
elfoglalták. A francia balszárnynak az Albert városától északra és délre 
előnyomuló csapatait a németek visszaverték, Albert lakói már akkor jóformán 
valamennyien elmenekültek Amiens felé, midőn a francia csapatok városukba 
megérkeztek. Háromnapos csata fejlődött ki. Rettenetes ágyúharc volt s a 
szétrobbanó gránátok két éjszakán át megvilágították az égboltozatot. Albert 
várost a harc során a német tüzérség teljesen rommá lőtte. Szeptember 30-án 
azután Kluck tábornok seregei általános rohamot intéztek a franciák ellen, 
akik most már futva menekültek s csak így tudták elérni, hogy az Alberttől 
nyugatra álló francia hadosztályokat el ne vágják s teljesen meg ne semmi
sítsék a diadalmas németek. 

Október harmadikán a francia főhadiszállás jelentésében így számolt be 
e kudarcokról: 

Balszárnyunk az Oisetől északra a legnagyobb hevességgel foly
tatja a harcot. A harc egyelőre eldöntetlen. Egyes pontokon vissza 
kellett vonulnunk. 
Nagyon természetes, hogy a franciák és szövetségeseik sokat foglalkoztak 

e balsikerek okával. S ezekben az elmélkedésekben különösen érdekes az, hogy 
— kelletlenül bár, — de elismerik a német tüzérség fölényét. Az angol főhadi
szállás egyik jelentésében a német tüzérség nagyszerű működéséről a követ
kezőképpen emlékezett meg: 

Az ellenség nehéz ütegeinek tüzelése azt bizonyítja, hogy a németek rendszere
sen egy külön kiválasztott pontra irányítják a tüzelést, még pedig oda, ahol a felderítő 
szolgálatra kiküldött aviatikusaik a mi ágyúinkat sejtik, vagy olyan falvakra, ahol 
a német aviatikusok csapataink elszállásolásáról és csoportosulásáról tettek jelentést. 
A németek csatája ellenünk teljesen az ostromhoz hasonlít. A német tüzérség mindig 
megerősített állásokból tüzel és harcba küldött csapatait nem osztja részekre. 
Joffre generalisszimus pedig egyik napiparancsában, melyben a francia 

vereségek okaival foglalkozott, kifejtelte, hogy a francia gyalogság mindig 
a tüzérség akcióba lépése előtt támad s ezáltal időnek előtte jut az ellenség 
tüzébe. Azonkívül a gyalogsági harcokat sem lehetett mindig elegendő nagy 
arcvonalon megvívni — mondta a hadiparancs — s ezért az ellenségnek 
sikerült a francia offenzívát megtörni. 

A franciák tisztában voltak immár a helyzettel s hadvezetőségük hiva
talos jelentéseiaek értékével. Lapjaik melyek napról napra vérmesebb remény
séggel kecsegtették olvasóikai, kénytelenek voltak tudomást venni a nagy 
kudarcról. A Temps, egyik legnagyobb francia lap, az Aisne mentén vívott 
harcokról szólván, így fejezte be szomorú hangú elmélkedését: 

— Ez a kimerülés csatája. 
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ANGOL ((HÓDÍTÁSOK) A GYARMATOKON. 

Az angolok, nyilván első sikereiken felbuzdulva, nagy mohósággal foly
tatták a harcot a német gyarmatok ellen. Egymásután szállták meg benn
szülött csapatok segítségével a meg nem erősített német gyarmatokat s 
toglalták el az ottani nyilt kikötővárosokat. 

Eljárásukat semmivel nem lehet magyarázni, csak azzal, hogy elvakult 
dühükben minden módon kárt akartak okozni félelmes ellenségüknek. S erre 
a célra minden eszközt lelkiismeretlenül felhasználtak. 

A gyarmati háború céltalan voltát egyébként a józanabb angolok maguk 
is hangoztatták. Egyik legnagyobb lapjuk, a Morningpost nyíltan elismerte 
annak a német álláspontnak a helyességét, hogy a német gyarmatok sorsa az 
európai csatatereken dől el. Az angolok és franciák megszállhatják valamennyi 
német gyarmatot — írta — az állandó birtoklás azonban attól függ, tudnak-e 
a szövetségesek Európában győzni, mert döntő győzelem nélkül Német-

Német tábori üteg Kamerunban. 
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országot nem lehet arra kényszeríteni, hogy a szövetségesek békeföltételeit 
elfogadja. 

A gyarmatokon lefolyt eseményekről természetesen csak gyér jelentések 
érkeztek, mert a hajóforgalom szünetelt, s az angolok elvágták a kábeleket, 
a szikratáviróállomásokat pedig elpusztították. A német gyarmatügyi hivatal 
is jórészt angol jelentésekből értesült csak a gyarmatokon lefolyt eseményekről. 

Szeptember 8-án adtak ki hivatalos jelentést arról, hogy az angolok 
augusztus 29-én megszállták Szamoát. 

Egy angol jelentés szerint Szamoa megszállása angol csapalok által 
úgy történt, hogy egy angol hadihajó, amely fehér zászlót hordott, befutott 
Apia kikötőjébe. A kormányzó akkor nem volt otthon, hanem a drótnélküli 
távíróállomás épületében tartózkodott, helyettese pedig vonakodott csupán 
szépszóra átengedni a kikötőt a angolok részére. Erre az angol csapatok 
partra szállottak és elfoglalták Apia városát. Noumeaban (Uj-Kaledónia)} a 
franciák valóságos királyi fogadtatásban részesítették, a Reuter-ügynökség 
jelentése szerint, az odaérkezett angolokat. Szamoa sziget elfoglalását 
augusztus 30-án ünnepélyesen proklamálták; kormányzóvá Lovant nevezték 
ki. Schultz német kormányzót becsületszóra szabadon hagyták, a szigetről 
azonban nem volt szabad eltávoznia. 

A Marshall-szigeteken ezzel egyidőben megszállták az angolok Naurut. 
Énnek elfoglalásáról szeptember elején érkezett híradás. Eszerint a német 
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kormányzó semmiféle ellenállást nem fejtett ki, meg sem próbálkozott a 
drótnélküli állomás megvédelmezésével, amelyet az angolok elpusztítottak. 

Uj-Guinea megszállása már nehezebb feladat volt. Egy szeptember 12 iki 
angol hivatalos jelentés szerint Herbertshöhet kardcsapás nélkül foglalta el 
az ausztráliai expedíciós hadtest, ezzel azonban élénk ellentmondásban van 
egy másik angol hivatalos jelentés, amely szerint Herbertshöhe körül több 
mint hat angol mérföldnyi távolságban élénk harcok folytak. A drótnélküli 
távíróállomást itt is elpusztították és kitűzték a brit lobogót. Simpenhafen 
elfoglalása a következő napra esett. Egy tengerészkülönítményt heves ellen
állás fogadott a németek részéről. Az angolok kora hajnalban támadtak s 
mintegy négy angol mérföldnyi vonalon elkeseredett: ütközet fejlődött ki. 

Néhány nappal később azután német csapatok megszállták Rabault, 
Uj-Guihea kormányzójának székhelyét. ' 

Kelet-Afrikában is folytak harcok. Egy angol jelentés szerint egy német 
kelet-afrikai védőcsapat augusztus végén betört Észak-Rodéziába s meg
támadta Abercorn-telepet, de sikertelenül. 

Egy másik angol jelentés az angol keletafrikai és a Njassza-vidéki 
határokon lefolyt harcokról így számolt be: A Viktória-tónál Moholó vidékén 
egy német különítmény átlépte a határt, megszállotta Kartungut és Kisli felé 
nyomult előre, harcba elegyedett az oltani benszülött csapatokkal. A csata 
részleteiről kevés hír jött. Natrobiba érkezett angol sebesültek jelentették, 

Német gyarmati tevés csapatok. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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hogy a németek gépfegyverekkel hevesen lövöldözték az angolokat, mire azok 
szuronytámadást kíséreltek meg, hogy a gépfegyvereket hatalmukba ejtsék, 
e támadásuk azonban meghiúsult. 

Nyugat-Afrikában szeptember 19-én Rietfontein megerősített angol őr-
állomást körülbelül kétszáz főből álló német csapat megszállta. 

Szeptember végén az angol és francia szövetségeseknek utolsó sikere 
Kamerun nyilt kikötőjének, Dualának harc nélkül való megszállása volt. 
Ugyanekkor a franciák a Német Kongó területén levő Ukokót is megszállották. 
Ukoko — régebbi néven Cocobeach — azon a területen fekszik, melyet 
1912-ben a marokkói tárgyalások során engedett át Franciaország a néme
teknek. Midőn ennek az új «hódítás»-nak a híre Bordeaux-ba eljutott, 
Augagneur tengerészetügyi miniszter büszkén jelentette a minisztertanácsnak, 
hogy a foglalás, melyet a «jogtalanul feladott Kongó-területek visszanyerése 
szimbolumá»-nak kell tekinteni, — a Surprise francia ágyúnaszád segítségé
vel történt meg. 

Szóval, mindenütt győztek a szövetségesek, — ahol nem találtak ellen
állásra. 

Német gyarmati katonák reggelinél. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

Német hercegek a harctéren. 

Agamemnon, a «hadak fejedelme» s a homéroszi idők többi királyi hőse 
elevenedik meg előttünk, midőn a német uralkodóházak tagjainak a hábo
rúban való dicsőséges szerepléséről szólunk. Vilmos császár hívó szavára 
íegyvert fogott egész népe s kezdettől fogva az első sorban álltak az ő fiai 
s a németországi fejedelmi családok sarjai. Ott harcoltak, szenvedtek s vérez
tek együtt azokkal, akiknek vezetői voltak a diadalmas küzdelmekben. 

Nem szemlélői voltak a csatáknak, hanem valóságos résztvevői s közü
lök nem egy halálával pecsételte meg azt a magasztos egybeolvadást, mely 
a német népet a nagy küzdelemben összeforrasztotta s erejét megacélozta. 

A császár fiai közül Vilmos trónörökös, Longwy hőse, szerzett először 
babért. Az első sebesült pedig a császár legifjabb fia, Joachim volt, akit 
szeptember elején a keleti harctéren ért egy shrapnell-lövés. Eiíel Frigyest 
pedig, aki az 1. gárdaezred élén harcolt, október első napjaiban baleset érle, 
lebukott lováról s összezúzta térdét. 

Oszkár herceg gránátosai élén harcolt Verdun tájékán. A herceg egy 
szeptember 24-én vívott gyilkos harcban is győzelemre vezette az ezredet. Az 
oldala mellett több tiszt holtan esett el és igen sokan megsebesültek, de a régi, 
büszke ezred gránátosai pompásan verekedtek. A harc bevégzése után Oszkár 
herceg az akut szívbaja miatt ájultan esett össze. A naphosszat való meg
erőltetés, a szörnyűséges harc, sok derék tiszttársának és derék katonájának 
halála, mindaz, ami tulajdonképpen az ő rendelkezésére történt, végül is rövid 
időre megbénította az erejét. Metzbe szállították kórházba. 

Szeptember 26-án Metzbe érkezett a herceg ifjú neje. Kölntől automobilon 
tette meg az utat. Délután három órakor a császár is megérkezett, hogy meg
látogassa beteg fiát. 

A találkozás igen megható volt. Midőn a császár hős fiának betegszobájá
hoz ért, már az ajtóban kitárta karjait s e szavakkal lépett be: 

— Fiam, csakhogy látlak, fiam! 
A császár egy óra hosszat időzött fia betegágyánál s bizalommal eltelve 

távozott. 
Adalbert herceg, a császár másik fia, aki a háború' elején esküdött meg 

a szépséges szász-meiningeni Adelheiddel, a haditengerészetnél szolgált, mint 
tiszt, nagybátyjának, Henrik porosz hercegnek a vezetése alatt, Ágost Vilmos 
pedig a testőrhadtestben teljesített szolgálatot a harctéren. 
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Frigyes, szász-meiningeni herceg. Ernő, lippei herceg. 

Frigyes Vilmos, lippei herceg. Joachim, porosz herceg. Frigyes Károly, hesseni herceg. 

Henrik, bajor herceg. Ernő, szász-meiningeni herceg. 
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A Hohenzollern-hercegek majdnem kivétel nélkül a harctéren voltak 
kezdettől fogva, így Henrik porosz herceg két fiával, Waldemar és Zsigmond 
hercegekkel, Frigyes Lipót herceg három fiával, Albert porosz herceg, Joachim 
Frigyes herceg, aki őrnagy az egyik testőrezredben, Károly Antal HohenzoUern 
herceg az egyik hadtest parancsnokságához volt beosztva. 

A bajor királyi család tagjainak szintén dicsőséges szerepük volt mind
járt a háború elején. A bajor trónörökös Metz körül harcolt diadalmasan, 
midőn kis fia Luitpold otthon elhunyt. Nagy bánatán erőt véve ezt írta haza : 

A kötelesség most azt kívánja, hogy cselekedjünk, nem szabad 
gyászolnunk! 
A bajor király szintén ott volt hű bajorjai között állandóan, fia Ferenc 

pedig már szeptember 28-án egy shrapnell-lövést kapott, mely hosszabb 
időre ágynak döntötte. 

Rupprecht bajor trónörökös szintén a harctéren parancsnokolt. Henrik 
herceg egy lovasezredben őrnagy, Ggörgy herceg az önkéntes automobiltestület 
tagja, Konrád herceg szakaszparancsnok az egyik lovasezredben, Albert herceg 
tüzérhadnagy, Lajos Vilmos herceg a lovasságnál szakaszparancsnok volt, 
Alfonz herceg löbbedmagával önkéntesen ment a csatába. Lajos Ferdinánd 
herceg pedig katonaorvos. 

Württembergben, az agg Fülöp herceg kivételével, a királyi ház valameny-
nyi férfisálja hábúorba megy, Vilmos király maga vezeti seregét. A württem-
bergi király egyike annak a kevés szövetséges fejedelmeknek, a kik az 1870/71-iki 
háborúban résztvettek. Albert württembergi trónörökös mind a három fiával 
elment a csatatérre. 

A szász trónörökös s fivére Frigyes Krisztián hasonlóképpen a háború 
első napjától kezdve dicsőséges részt vettek a nngy küzdelemben. 

Frigyes Károly hesseni nagyherceg, Vilmos császár sógora, szeptember 
7-én megsebesült Villiers-le-Sec mellett egy ütközetben. Fiát Frigyes Vilmost 
ugyanakkor egy golyó érte a mellén. Együtt vitték mindkettőjüket a lavali 
kórházba. Frigyes Károly a 81. gyalogezredet vezette egy magaslat megostrom-
lásánál s midőn a zászlótartó sebesülten leroskadt, maga vette kezébe a 
zászlót s diadalra vitte seregét. Maximilián hesszeni herceg pedig október 
12 én Bailleul-nél esett el húsz éves korában. 

A háború első áldozatai közé tartozik a szász-meiningeni család két 
tagja. A tizennyoícéves Ernő herceg augusztus 7-én Maubeuge ostrománál 
halálosan megsebesült, atyját Frigyes herceget pedig Namur-nél augusztus 
23-án ölte meg egy gránát. 

Hasonló tragikus végzet kisérte a Lippe hercegi családot Frigyes Vilmos 
herceg Lüttichnél esett el augusztus 7-én, midőn ezredét rohamra vezette, 
Ernő lippei herceg pedig augusztus 28-án esett el. A háború első szakának 
fejedelmi halottai között az utolsó Wolrad, Waldeck és Tyrmont hercege, 
aki Észak-Franciaországban esett el Mosly-nál, október 17-én, midőn egy 
őrjáratot vezetett. 
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A MAI HADVISELÉS. 

A fényszórók és a világító-lövedékek. 
A japán-orosz és a balkáni háborúk harctéri tapasztalatai, különösen 

a modern tüzérségi tűz óriási mértékben növekedett hatásossága, valamint a 
levegő járművei szembetűnően előtérbe juttatták az éjjeli harcot. Naponta 
olvasunk éjjeli támadásokról, éjjeli földerítésekről, sőt nemcsak a fegyveres 
mérkőzések idejét teszik át szívesen az esti és éjjeli órákra, hanem a 
különböző vállalkozások előkészítése: csapateltolások, csapatok felváltása, 
elvonása és megerősítése, a főzőkocsikban készült étel előrejuttatása is 
egyre inkább csak éjjel bonyolítható le zavartalanul. Nemcsak az állandó 
erősségeknél van így, hanem a táborbaszállt, a szabadon mozgó serege
testeknél is. Az éjjeli vállalkozások és általában a csapatok éjjeli munkája 
természetesen csak megfelelő technikai eszközök segítségével lehetséges. 
Ilyen eszközök a fényszórók, vagy reflektorok, a világító bombák és rakéták, 
s a világító pisztolyok és puskák. A legértékesebb szerszám ezek között a 
reflektor, amelynek számtalan tipusa van s aminővel nemcsak az erősségek, 
hanem ma már a mozgó csapatok is bőven el vannak látva. Két főfajtáját 
kell megkülönböztetnünk: egyik a keréken szállítható reflektor, amelyei 
három kocsin szállítanak. Első az úgynevezett világítókocsi a benzinmotorral 
és az áramfejlesztő dinamógéppel, a másik a nagy érctükröt szállító kocsi, 
s a harmadik a tornyos kocsi, amely egy körülbelül tíz méter magasra kitol
ható toronyszerű alkotmányt hordoz, melyek együtt nem lehetnek nehe
zebbek egy felszerelt ágyúnál. Ennek a három egymásbaakasztott kocsinak 
a továbbviteléhez vagy motor vagy négy erős ló szükséges. E tipus hátránya, 
hogy nehézkes, úthoz kötött és felállításához jó negyedóra kell. A másik, 
ismertebb tipus az úgynevezett hordozható reflektor. Ez négy részre szed
hető szét és lovakra, öszvérekre rakva bármily úton továbbítható és öt perc 
alatt összerakható. A reflektorok fényforrása vagy elektromos fény vagy 
acetiléngáz fénye, amelyek a nagy fémtükör előtt elhelyezve a tükörről vissza
verődnek és a készülék előtt lévő térséget vakító fénnyel világítják meg. 
A fény erőssége és a terület, melyet a reflektor megvilágítani képes, a 
reflektáló tükör nagyságától függ. Ennek átmérője átlag 30 és 120 centiméter 
között s a megvilágítható terület ehhez képest 1200 és 3500 méter között 
váltakozik. Ha egy csapat éjjeli támadást akar intézni, vagy ha ezt meg
előzően fel akarja deríteni, hogy mi van előtte, úgyszintén ha egymagát beásott 
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csapat éjjeli támadástól tart, nehogy meglepetés érje, a fedezékei, lövészárkai 
és egyéb tábori erődítései előtt lévő területet időnként ily reflektorokkal 
tapogatja végig. Két ily reflektorból áll egy «uilágüó-szakasz«, s parancsnoká
nak, még mielőtt működésbe hozná instrumentumait meg kell ismerkednie 
a megvilágítandó területtel, ezenfelül saját csapatainak elhelyezését is tudnia 
kell, nehogy tévedésből épp ezek állását világítsa meg az ellenség számára. 
A világító osztag tisztjének fontos segítőtársa a megfigyelő, mert ez közli az 
észleleteket, amelyekhez alkalmazkodik azután az inslrumentumot kezelő 
tiszt, kinek munkája egy egész embert leköt. Ha tehát a reflektor számára 
alkalmas domináns pontot találtak, s a készülékeket felállították, e pozíciótól 
egy két kilométerre oldalt és eTőbbretolva helyezkedik el a megfigyelő, 
lehetőén egy magas fán, vagy egyéb a tájékot uraló ponton, s telefonvezeték 
segítségével azonnal összeköttetést létesít a reflektorállomással. 

Érdekesek a tapasztalatok, amelyeket ilyen reflektorok munkájánál eddig 
gyűjtöttek. így a világosabb színű tárgyak a reflektor rájukvetődő fényében 
fölötte élesen válnak ki a sötét háttérből s ezért a valóságosnál sokkal 
közelebb fekvőknek látszanak. Viszont sötétebb tárgyak, minők a fák, bokrok, 
frissen felhányt föld stb., elmosódnak és így a valóságosnál sokkal nagyobb 
távolságra lévőknek tetszenek. Némely színárnyalat egészen más tónust kap: 
a sárga szín fehéret, a vilá
goszöld sárgát mutat. Száraz 
utakat és utcákat, homokos 
és kavicsos lapályokat, víz
tükröket, házakat és falakat 
igen tisztán felismerni, viszont 
például a kőrakásokat gyak
ran tévesztik össze álló szeke
rekkel. Ha az utak és utcák 
nedvesek, akkor alig lehet 
azokat környezetüktől meg
különböztetni. A terület ki
sebb szabálytalanságai nem 
tűnnek szembe, inkább bele
simulnak a mögöttük húzódó 
terepszakaszba, s ha a háttér 
zöld, akkor az előtte lévő 
egyes lombos fák alig vehe
tők észre, ellenben kopasz 
fák, távirópóznák és keríté
sek élénken kirajzolódnak. 
Fölötte előnyös tehát, ha a 
reflektor pozíciója előtt lévő 
terület le van tarolva. Ezt 
azonban a leggyakrabban Kézifegyverből kilőtt rakéták. 
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nem lehet megcsinálni, s ezért a reflektort lehetőleg kiemelkedő ponton 
állítják föl, már csak azért is, mert ha mélyen áll, akkora közelebbfekvő 
tárgyak igen nagy és sok érzéki csalódást okozó árnyékot vetnek. Fehér 
és sötét egyenruhát jól látni a reflektor fényénél, ellenben a csukaszürke 
uniformis valósággal «láthatatlan». A fegyver, cipő, arc, kéz jobban kive
hetők, mint a test törzse, a megvilágított területen felcsapó fényvillanások, 
mint a puskatűz és ágyútűz azonban alig észrevehető jelenségek. Csodá
latos a vakító fénykévében az állatok szeme. Ragyogásuk nagy távol
ságra ellátszik s olyan, mint megannyi vakítóan zöld kézilámpás, úgy hogy 
már kisebb lovasosztagok is messziről észrevehetők Az időjárás és a levegő, 
az atmoszféra természetesen nagyban befolyásolja a reflektor működésének 
eredményét. A megfigyelésre legalkalmasabb idő a sötét éjszaka, a tiszta 
száraz levegő és szélcsend. Nyirkos levegő a fény intenzitását jobban csökkenti, 
mint például erős eső, vagy hó. Füst és köd pedig egyszerűen használhatat
lanná teszi a fényszórót. 

A csapatok, melyekre a fényszóró fénykévéje rázúdul, semmit sem látnak 
abból, ami a fénykéve által megvilágított területen kívül történik s amellett 
egy hirtelen rávilágítás gyakran oly nagy hatással van az emberekre, hogy 
pánikot idéz elő. Legalább is az embertömegek akaratlan mozdulatokat 
visznek véghez, s így még jobban elárulják magukat. A japán-orosz háború 
folyamán Port-Artur ostrománál nem egy ízben megtörtént, hogy az elő
nyomuló japán katonák egyszerre egy csomó orosz fényszóró hatókörébe 

kerültek és a legnagyobb rendetlen
ségben állva maradtak, majd egészen 
elvesztették a tájékozódást és az 
orosz géppuskák és fegyverek áldo
zatai lettek. Még nagyobb hatása 
van azonban a roppanterejű fénynek 
a lovasságra. Békés hadgyakorlatok
nál megtörtént, hogy annak a lovas
csapatnak a parancsnoka, mely ép
pen egy fényszóróosztagot akart 
megattakirozni, ahogy a fényszórók 
fénykévéjébe jutott, kénytelen volt 
kérni, hogy fordítsák el a fényvető 
tükröket, mert a fény nemcsak hogy 
egészen megvadította a lovakat, 
hanem képtelenné tette őket szökke
néseik ösztönös beosztásira és így 
valamennyi a lábát töite volna. 

A fényszóró osztagnak azon
ban, — mint már említettük, — 
nemcsak az ellenségre kell ügyelnie, 

Agyúból kilőtt világító bomba. hanem saját csapattestének szándé-
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kait és felállítását és annak erőelosztását is figyelemmel kell kisérnie. így a fény-
szóróoszlag parancsnokának, ha ügyesen dolgozik, gyakran sikerül az ellenség 
szándékát a maga teljességében földeríteni, sőt a hirtelen rávilágítással a zárt 
sorokban előrenyomuló ellenséget korábban s ugy és ott felfejlődésre kény
szeríteni, ahol és ahogyan a saját csapatteslének a legelőnyösebb. A fény
szórókat csak a legritkább esetekben alkalmazzák egyenként. Egyik fény
szóró munkája támogatja és kiegészíti a másikét, sőt ügyes összmunkájukkal 
még a lőtávolságot is hajszálnyi pontossággal meg tudják állapítani. Ha több 
fényszóró áll rendelkezésre, akkor igen könnyen félre tudják vezetni az 
ellenséget és pedig olyformán, hogy egy fényszóró a saját csapataitól meg
lehetős távolságban valamerre egészen más irányból kezd dolgozni, s az 
ellenség abban az irányban sejtve a foerőt, támadását is abba az irányba 
intézi, miáltal oldalát önként kínálja fel az oldaltámadásra. Ezt azután még 
hatásosabbá teszi egy másik fényszórónak a védekező fél igazi állása felől 
jövő világílása, amely a legnagyobb zavarba hozza a támndó csapattesteket. 

Érdekes már mostan, hogy mint védekeznek a fényszórótól meglepett 
csapatok ez inslrumentum ellen. Ha hagy távolságra vannak a fényszórótól, 
akkor amint a fény rajok esik, az emberek hirtelen megállnak és mozdulat
lanul maradnak mindaddig, míg a fényszóró megfigyelő tisztje, azt hivén, 
hogy tévedett, elfordíttatja a fény.-, 
szórót arról a tájékról. Ha ellen
ben már a fényszóró közelében van
nak a csapatok, amikor ennek fénye 
rajok esik, akkor hirtelen hasra vá
gódnak hogy észrevétlenné tegyék 
magukat. A fényszóró vakító és sok
szor pánikot előidézőén z;ivaró 
hatása ellen úgy is védekeznek, hogy 
a támadó fél, a saját fényszóróját
működésbe hozva, úgy irányítja, 
hogy annak fénykévéje egyenest 
belevilágítson az ellenséges fény
szóró fénykévéjébe, vagy legalább 
is keresztezze azt s így paralizálja 
az ellenséges fény erejét és hatá-át. 

A fényszórókat azonban nem
csak az említett akcióknál, hanem 
jelzésekre, sőt táviratozásra is hasz
nálják. A fényszóróval ugyanis rövi
debb-hosszabb jelzéseket adva le, a 
rendes lávirókészüléknél használni 
szokott Morse-féle táviratjelzéseket 
(pont-vonal, pont-vonal) lehet igen 
nagy távolságra továbbítani, úgy Tábori fényszóró. 
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hogy ezen a módon egymástól tekintélyes távolságra levő csapattestek érint
kezhetnek. És pedig a jelzéseket a felhőkre irányított fényszóróval adják le 
s a tapasztalat azt mulatja, hogy ha kedvező az időjárás, akkor e jelzéseket 
50 kilométer távolságra is le tudják olvasni. Természetesen a íényszórók 
nemcsak ilyenkor vannak az égboltozat felé szegezve, hanem olyankor is, ha 
éjjel repülőgépeket és léghajókat szimatolnak. Ezenfelül messze a front mögött 
is jó szolgálatokat tesznek éjjeli munkáknál, minők például a hídépítések 
és a csapatoknak, élelmiszernek és muníciónak valamely folyón való észre
vétlen átszállítása, vagy csapatok éjjeli menetelésénél, amikor, hogy félre
vezessék az ellenséges felderítő repülőgépeket és lovasságot, nem közvet
lenül a menetelő csapat előtti útvonalat világítják meg, hanem a felhőket, 
melyek azután a fényt visszavetik arra az útszakaszra, melyet meg akar
nak világítani. 

Míg a fényszórókat nagyobb távolságokra használják, és — mint láttuk — 
eléggé sokféle alkalmazásban, addig a közvetetlenül a csapatok előtt elterülő 
terület időnkénti megvilágítására szolgálnak a világító rakéták, világító lövedé
kek és gránátok. Ezeket külön e célra készített öblös és meglehetős formátlan, 
úgynevezett világító-puskákból és világító-pisztolyokból lövöldözgetik a ma

gasba. E lövedékek lisztpus
kapor, magnézium és szurok-
keverékből készülnek sívalak-
ban hajíttatván ki, lehullás 
közben fáklyákhoz hasonlóan 
mintegy 8—10 másodpercig, 
körülbelül 500 méter távol
ságra világítják meg a kör
nyéket és különösen a gyalog
sági tűz hatásának megállapí
tása szempontjából igen jó 
szolgálatokat tesznek. Igaz 
ugyan, hogy hátrányuk az, 
hogy csakkis distanciára hasz
nálhatók, viszont azonban 
könnyen hordozhatók, s má
sik előnyük a fényszórókkal 
szemben, hogy míg az utób
biaknál megvan az a veszély, 
hogy saját csapatlestüket is el
árulják, addig a világító-löve
dékek, miután csak lehullá
sukpillanataiban világítanak, 
megvilágítják ugyan a helyet 
amerre kilőtték, de sötétben 

Léghajóból levetett világító bomba. hagyják a saját csapatjukah 
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A háború humora. 
Akkor mi lehetne ő ? 

B. osztályú népfölkelőket oktat a baka-
őrmester. Van a társaságban ügyvéd, mér
nök, hivatalnok, kereskedő, iparos és mun
kás, ügy kicsit nehezen megy a dolog, mert 
az öreg fiúk nem szokták ezt a szántást. 

Különösen sok baj van egy öregedő 
népi'ölkclő újonccal. Az őrmester végre is 
megunja a dolgot és rákiált: 

— Mi maga civilben'? 
— Főmérnök vagyok. 
— Főmérnök'? Maga főmérnök?! Hát 

akkor mi lehelnék én civilben1?! 

Segít magán a huszár. 

Rossz idők jártak akkortájt a huszárokra 
Galíciában. Rettenetes hóförgetegek járha
tatlanná tették az utakat, a trén nehezen 
szállította utánuk az élelmet és bizony 
szűkösen tellett vacsorára. E hét szűk 
esztendőben látják ám, hogy egy huszár 
szalonnát pirít. Kis nyárson forgatja s cse
pegteti zsiros levét a komiszkenyérre. A 
hadnagy végre is megkérdezte: 

— Hol tudtál te szalonnát szerezni itt, 
a hol még békében is szűk világ van? 

— Jót tettem egy orosszal, úgy szereztem. 
— No már erre kíváncsi vagyok. 
— Hát úgy történt, hadnagy úrnak alá-

san jelentem, hogy patrulban voltam, egy 
orosz falun mentem keresztül s betértem 
egy öreg paraszthoz. Az nagyon megijedt 
és mielőtt kérdeztem volna, sírva kiabálta: 

— Nincs ennivaló. Én is éhen halok! 
Tudok egy kicsit oroszul, Beregben ta

nultam, hát beszélgetni kezdtem vele. 
— üreg sztari, mióta nem ettél'? 
— Két napja. 
— Nagyon éhes vagy'? 
— Igen. Talán éhen is halok. 
— No jó, én megszánlak. Szerzek neked 

ennivalót, ha a felét nekem adod. 
— Jól van, — felelte boldogan. 
— Arra felkutattam a házát s megtalál

tam eldugva a szalonnát. 
— Látod, panye, szereztem neked sza

lonnát. Nesze a fele neked, fele nekem. 
— így szereztem én az öreg orosznak 

szalonnát. De magamnak is. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

1 1 l í l i f t bekötési táblája. 
Ara 1 kor., szállítás helyben 20, 

vidéken 35 fillér. 

Mindenki ott szerezheti meg a 
bekötési táblát, a honnan a Króni
kát kapja. 

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

A ki még az 1-ső kötet tábláját 
sem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a két 
kötethez való táblát, nehogy a 
füzetek elkallódjanak. 

Pallas nyomda, Budapest. 



(A
le

xy
 f

el
vé

te
le

.)
 

L
át

og
at

ás
 a

 m
eg

se
be

sü
lt 

éd
es

ap
án

ál
. 




