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

tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván i ngyen kapják meg a nekik tetsző 
műveket, a kővetkező 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 válaszlhal. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer- egy kötetei választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez 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. 

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓRFÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

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

Hübner Sándor grőf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adia 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 idugen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

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

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

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már "maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek titlálta, hogy Henyovszky 
iralait közreadja és élettörténetét megírin* a mű 
kiváló értékét bi 'onyít ja. A mi itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepeit 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

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

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

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

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

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, 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. 



35. füzet, 

Ha füzeteoklnt veszi a°Világ
háború Képe* Krónikáját és 
négy Ilyen szelvényt beküld, 
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a 
borítékon hirdetünk és az ott 
feltüntetett módozatok mellett 

szállítunk. 
RÉVFll-KIHDrtS TELEFON 56-27 ELŐFIZET É 

EGY FÜZET 
ÉVRE 3 K, >/. ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIRDÓ 
BUDHPEST VIII. ÜLLŐI-ÜT 18. 

NÉMET KATONÁK ÉLETE A TÁBORBAN. 
(Az amsterdami Egyesült fényképirodák felvételei.) 

Egy tiszt legénységének elbeszéli élményeit. 

A legádázabb harcoknak is van szünete s mikor hallgatnak a fegyverek, a táborban 
ebékéso élet folyik. Végzik azt a polgári munkát, ami a harcok közepette is szükséges, 
azonkívül még szórakozásra is jut idő, hogy a fáradalmakat elfelejthessék. S itt nincs 
különbség tiszt és legénység között. Egyformán veszik ki részüket bajból, szenvedésből 

s testvériesen osztják meg a jót-is, amit e nomád-éleijjyújtani tud. 

A világhAboru képes krónikája. III. - 257 — 17 
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Postagalambok elindítása. 

Énekgyakorlat. 



ERDEI HÁBORÚ AZ ARGONNEOKBAN. 

Az argonnei rengetegben, ahol egykor francia királyok és vidám bur
gundi hercegek űzték a vadat, a háború eleje óta a leggyilkosabb ember
vadászat folyt. A százados fák koronáiban — szelíd fészkek helyett — gép
fegyverek rejtőzködtek, gyökereiket pedig a lövészárkok ásói szaggatták fel. 
Az Argonne-okból a halál erdeje lett. Folytak itt már máskor is harcok, 
legutóbb az 1870. évi német-francia.háborúban, de mindezek ártatlan csete
paték voltak ezekhez a gyilkos küzdelmekhez képest, melyek a német ki
tartásnak örökké emlékezetes próbatételei maradnak. Amilyen csodálatra
méltó volt viharos előnyomulásuk a háború első szakában, éppen olyan 
bámulatos az a szívósság, mellyel később megálltak helyüket mindenütt, az 
ellenségnek bármilyen tömegével kellett is szembeszállniuk. 

A német trónörökös diadalmas hadserege Longwy és Montmédy bevé
tele után az Argonne-okon át üldözte a menekülő franciákat s eljutott a Ver-
duntől délnyugati irányban lévő Vaubecourtig, a Marne folyó felé. Csak ezen 
a vidéken szedték össze magukat egy kissé a franciák, akik itt újabb és 
újabb erősítéseket kaptak. 

Ez szeptember elején történt. A német trónörökös vitéz csapatai bizo
nyára itt is sikerrel fölvették volna a harcot a franciákkal, azonban ekkor 
következett el a franciák általános visszavonulása. Kénytelen volt tehát a 
trónörökös is az Argonnei-erdőn át gyorsan visszavonni seregét, nehogy Ver-
dun telől oldaltámadást intézhessenek ellene. A visszavonulás itt is olyan 
tüneményes rendben és gyorsasággal történt meg, mint az északi seregeknél. 
Két nap leforgása alatt már elérték az Argonne-októl északra lévő Montfaucont, 
s a trónörökös főhadiszállását a Montmédy közelében lévő Stenay helységben 
ütötte fel. 

Nem sokáig pihent azonban a diadalmas sereg. Szeptember 17-én újra 
támadásba mentek át s öt nap múlva már rohammal visszahódították az 
Argonne-ok keleti szélén lévő Varennest s azután nyugat felé mentek 
tovább. 

Ekkor kezdődött meg a gyilkos, hosszú hónapokon át tartó harc az 
Argonnei-erdőben. A német főhadiszállás szűkszavú jelentéseit, melyek idő
szakonként hirül adták, hogy «az Argonne-okban elkeseredett harc folyik», 
csak akkor érthetjük meg teljesen, ha legalább némileg ismerjük e rettenetes 
harcok színhelyét. 
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Az Argonne-ok. 
Tágabb értelemben az Argonne-ok elnevezés alatt a Champagne vízben 

gazdag területét értik, amely a Maas és Aisne folyók között terűi el. Szűkebb 
értelemben azonban az Argonnei-erdő azt az erdős hegyláncolatot jelenti, 
amelyet nyugaton az Aisne folyása, keleten egy völgy határol, amely völgyet 
délen az Aire egészen a Grand-Pré mellett való nyugati kercsztültöréséig, 
azután a beléje ömlő Agron patak, tovább pedig a Maasba ömlő Bar öntöz. 
A Verdimnél 25 kilométer széles hegyes terület a Maas és Aire között Ver
dimtől nyugatra tíz kilométernyire éri el legnagyobb magasságát, a Sivry la 
Perche-től Esnesig húzódó hegygerincen, amely 357 méter magas. Északi irány
ban egészen Montfauconig húzódik és csatlakozik a buzancy-i magaslatokhoz. 

A szorosabb értelemben vett Argonne-okat délen a Fleury sur Aire-
Villiers en Argonne vonal, északon a Chesne-le-Populeux határolja. Hossza 
tehát több, mint hatvan kilométer, szélessége pedig 15 kilométer. A délről 
jövő liiesme folyócska szűk völgye hosszában két részre osztja; ez a folyó 
25 kilométernyi út után Vienne le Cháteaunál, nyugat felé keresztültör az 
Aisnehez. Kereszt-irányban a Grand-Pré-szoros mellett nyugatnak az Aisne 
felé keresztültörő Aire, egy húsz kilométer hosszú északi és egy 40 kilométer 
hosszú déli szakaszra osztja. Ezen a körülbelül egy kilométer széles, sűrű 
erdőborította völgyön kívül, amelyen Bouziersből Varennesbe vezető 

Német gyalogság lövészárokban az Argonnei-erdő szélén. 
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országút halad, még a Les-Islettes-hágónak van különösebb fontossága, 
amelyet az országút és a St. Menehauldból Clermontba vivő vasútvonal is 
használ, hogy ezen a helyen a kettős hegyláncolatot átlépje. Itt van tehát 
a közvetetlen összeköttetés Chalons sur Marne és Verdun között. E két szo
roson kivül még három másik is van és pedig a déli szakaszon a Chalade-szoros, 
amely a Varennes—Vienne le Cháteau közötti közlekedést bonyolítja le és 
az északi szakaszon a Croix-au-Bois-szoros, amelyen a Stenayból Buzancyn 
keresztül Vouziersbe vivő országút vezet keresztül a járhatóbb északi szaka
szon. Végül a Chéne-Populeux-szoros Bouziers felé vezető országúttal. 

Az Argonneok a legtöbb helyen sűrű erdővel vannak borítva s nem
csak fákkal, hanem mindenféle bozóttal is be vannak nőve, amelyek a járást 
igen megnehezítik. A hegyeket hirtelen mély szakadékok szakítják meg, külö
nösen keleti irányban. Vannak ezenfelül mocsaras helyei is úgy, hogy ez a 
meredek hegyi vidék, különösen nedves időjárásban, alig-alig járható. Nehe
zebb jármű általában csak a kövezettel ellátott utakon közlekedhet. Ilyen 
út azonban kevés van. 

Az Argonnei-erdő stratégiai jelentőségét az adja meg, hogy ez az erdő
ség a tóul—verduni erdővonal hátsó fedezete. Eredményes támadásra az 
erődök ellen az Argonne-ok birtoka nélkül gondolni sem lehet, mert az erő
dök körülkarolása mindaddig lehetetlen, míg az ostromló sereget a franciák 
folytonos oldaltámadással fenyegethetik az Argonnei-erdőből. 

Francia járőrök az Argonnei-erdőben. 
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A harcok kezdetén a franciák nyilván nem gondoltak arra, hogy a 
németek olyan boszorkányos gyorsasággal hatolnak be országukba s ezért 
az Argonnei-erdőt nem is erősítették meg. A háború kezdetén arról álmo
doztak, hogy ők lesznek a támadók s ezen a vonalon a legkevesebb, amit 
elérnek, Metz megszállása lesz. Azonban, amint tudjuk, egészen másképpen 
fordultak a dolgok. Midőn azután súlyos vereségek s futások árán feleszmél
tek, s a németek visszavonulása alkalmat adott nekik erre, sietve igyekeztek 
pótolni mulasztásukat. Ez pedig nem is volt nehéz munka, mert ebben még 
az erdőség elhanyagolt állapota is segítségükre volt. A bozóttal benőtt, jár
hatatlan utak voltak legjobb segítőtársaik. Az erdő sűrűjében elhelyezkedett 
franciák, különösen kezdetben, sokkal előnyösebb helyzetben is voltak, mint 
támadóik. Meglepetésszerűen bukkantak fel itt és amott, váratlanul rácsaptak 
a közeledő németekre, akiknek csak nagy nehézséggel sikerült, főkép nyirkos, 
ködös napokon, az ellenség hollétét földeriteni. 

Szeptember vége felé kezdődött a hevesebb küzdelem. A német csapa
tok az Aire-völgyéből nyugat felé nyomultak előre s szeptember 28-án az 
erdőség keleti részéről egészen Binarvilleig visszakergették a makacsul véde
kező franciákat. 

Az Argonnei-erdőben harcoló egyik sereg parancsnoka Haeseler gróf 
marsall volt, ennek a vidéknek legkiválóbb ismerője. Hogy mily nehéz küz
delem folyt itt, arról világos képet nyújtanak az agg marsall egyik parancsőr-

Németektől megszállott erdőszél az Argonne-okban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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tisztjének szavai, aki az Argonnei-érdőben vívott gyilkos harc nehézségeit 
mindjárt e harcok kezdetén tisztán megállapította. 

— Az Argonnei-erdőben folyó harc — mondotta — taktikai tekintetben 
újság. Az erdőt eddig a védekező küzdelemben inkább oly módon hasz
nálták ki, hogy az erdőnek az ellenségre néző határát lövészekkel rakták 
meg. A lövészek és a mögöttük elhelyezett tartalék ilyképpen láthatatlan volt 
és akadálytalan lőtere volt. A tulajdonképeni defenzívát az erdő közepére 
helyezni, ezt az újítást eddig alig kísérelték meg. A franciák az Argonne-ok 
keleti erdőszélét egyáltalán nem is védelmezték, nehogy álló célpontot adja
nak a német tüzérségnek. Csak jó négy kilométernyire az erdő szélétől akad
tak a csapatok komoly ellenállásra. 

Az Argonne-ok nem egyszerű hegyi erdőség. A talajon elburjánzó bozót 
az elhanyagolt erdőmívelés következtében helyenként olyan sűrű, hogy 
már néhány lépésnyi távolságból is teljesen átláthatatlan. Azonfelül meredek 
szakadékok barázdálják meg az Argonne-ok lejtőit; a szakadékok mögül 
könnyű és kevés kockázattal járó vállalkozás, az ellenséget puskatűzzel 
elárasztani. 

A franciák mindezeket, a védekezésnek kedvező tényezőket ügyesen 
értékesítették a maguk számára. Lövészárkaik nagy leleményességgel alkalmaz
kodnak a terep természetéhez. Olykor hosszabb vonalak alakjában vonulnak 
föl, amelyeket megerősített szakaszok védenek, s amelyek, ha a terep meg-

Elsáncolt francia tüzérségi állás az Argonne-okban 155 milliméteres lövegek számára. 

— 267 — 



engedi, lépcsőzetesen helyezkednek el egymás mögött. Vannak azonban olyan 
lövészárkaik is, melyekben legfölebb egy vagy két katona férhet el; az ilyen 
elé rendszerint fatörzseket guritanak mellvédül. A sűrű bozót miatt a támadó 
sokszor mindössze néhány lépésnyi távolságból veszi észre a francia védelmi 
állásokat. A franciák úgy készítették el árkaikat, hogy a bozótba kitekintésre 
alkalmas nyílásokat vágtak. Azért ők nyomban észrevették a közeledő el
lenséget s akkor heves tüzelést indítottak egyszerűen a bozótra. 

Az a körülmény is az ellenség érdekét szolgálta, hogy a tüzérség itt 
csaknem hasznavehetetlen. Minthogy az ellenséges sáncárkok helyzetét kinyo
mozni szinte lehetetlen, távolságát pedig meghatározni még lehetetlenebb, ágyú
val legfölebb véletlenül lehet célba venni az ellenséget. Minthogy továbbá 
igen nehéz annak megállapítása is, hogy helyenként milyen messzire jutnak 
a csapatok, igen nagy a veszedelem, hogy a tüzérség önnön csapatát lövi. 
A németeknek mindezért az egyszerű gyalogosharcot kellett választaniok. 
Aránytalan veszteség nélkül foglalni el az ellenség hadállásait csak rendszeres 
eljárással volt lehetséges. A német csapatok lépésről-lépésre hatoltak előre 
s persze ők is felhasználták az ostromtechnika minden eszközét. Helyenként 
néhány méternyire megközelítették lövészárkaik az ellenségéit. Ilyenkor azután 
a szurony mondotta ki a döntő szót. Nagyon természetes, hogy ezekben a 
harcokban elsőrendű szerepe jutott az árkászoknak, akik minden dicsérelet 
felülmúló módon támogatták a gyalogság munkáját. 

Német csapatok átvonulása az Argonnei-erdőn. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Küzdelem éjjel-nappal. 

Különösen hevesek és pusztítóak voltak az éjszakai támadások, melyek 
mindkét fél lelkierejét nagyon próbára tették. Ilyen izgalmas harczról számol 
be egy német őrmesternek az alábbi naplójegyzete: 

— Kiadom a parancsot: minden szakaszból négy ember lépjen elő és lövésre kfsz 
fegyverrel óvatosan haladjon előre a fák között. A többiek ássák szélesebbre a bajtár
sainktól megkezdett lövészárkokat. Most a százados személyesen jön a divíziótól újabb 
parancscsal. Az alkony beállta előtt támadás várható. 

Tehát arczczal előre, fegyvereinket az ellenségre irányítjuk. A bozótban alig látunk 
négy lépésnyire, a sötétség is beáll. Figyelünk. Úgy rémlik, hogy halk franczia vezény
szót hallok s balról már a fegyver ropogása hallik. Néhány perez óla nem kélsdges, hogy 
az ellenség alig ötven méternyire van tőlünk védett állásban. Ugyanekkor lúlról is ellen
séges lövedékek érkeznek s az árok mögött csapódnak le. Most mi is megkezdjük a tüzelést. 
Éjfélig szünetlenül tart a gépfegyverropogás, azután a francziák beszüntetik a támadást. 
Most munkához láthatunk, egy-két magányos lövés vagy sortűz nem gátol meg benne. 
Közben nem feledkezünk meg a köteles óvatosságról sem: a magas fák, melyek élesen 
rajzolódnak ki a holdfényben, fölöttébb gyanúsak. Gondolataimba merülök. Hát ez micsoda ! 
Úgy rémlik, hogy zöldesen villogó szempár mered reám. Amott még egy szempár, aztán 
még egy, egyre többen . . . s mindjobban világítanak. Az ellenséges őrszemek kémlelődnek 
közelünkben. Végre megállapítom, hogy a rothadó gyökerek fbszforeszkálnak és világíta
nak az éjszakában. 

Gondolataimba merülve, szeretteimre gondolok. 

Német labor az Argonnei-erdőben. A földalatti lakások bejáratait gallyakkal maszkírozzák. 
(Sajtóiroda, Lcipzig.) 
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— Őrmester ú r ! — súgja meliettém'válaki. Ez a nyírfa balfelől gyanúsan mozog. 
Csakugyan, a fa koronája balra hajlik s egyszerre kilencz fegyverünk dördül el. 

Három nappal utóbb, a mikor előrenyomultunk,, megállapítottuk, hogy egy alpesi vadász 
esett el e helyen. Szijjánál fogva lógott a fa koronáján, ahonnan ránk leselkedett. 

így telt el az éjszaka. Á francziák tüzelését nem viszonoztuk, mert ez municzió-
pazarlás lett volna. Közben parancs érkezik, hogy teljesen el kell bújni a fedezék mögött, 
mert hátunk mögött tulajdon gépfegyvereink kezdik meg a tüzelést. A lövedékeket is gon
dosan figyeljük, de amikor ötven méterrel előttünk lecsapódnak, mi is földre vetjük 
magunkat, mert a robbanás ereje, a szilánkok három-négyszáz méternyire -visznek. A leg
nagyobb gyönyörűségünk abban telik, hogy e leggyilkosabb tüzelés közben megjegyzé
sekkel és élczekkel kísérjük a harcz minden mozdulatát. Az est beálltával azt reméltük, 
hogy most már rövidesen felváltanak bennünket. Ezzel szemben parancs érkezik, hogy a 
második szakasz még huszonnégy óráig helyén marad. Ekkor felállítják a tábori konyhát-, 
kenyeret is hoznak s megkezdődik a lakoma. Egy szakasz pionír egészíti ki csapatainkat. 
Előremászunk, hogy kikémleljük az ellenséges lövészárkokat, de menekülnünk kell, mert 
sortűzzel fogadnak. 

Másnap este csakugyan felváltanak s én szakaszommal négyszáz méternyire hátrább 
masírozok. A szakaszomnak mindössze három sebesültje van. Hatvan óra hosszat virrasz
tottunk, most végre álomra hajthatjuk fejünket. Félálomban még hallom, a mint század
parancsnokunk másnapra kiadja a parancsot: egy órai tanítás, egy órai gyakorlatozás, 
fegyvertisztítás és az egyenruha rendbeszedése . . . S mindez alig két kilométernyire tör
ténik az ellenséges puskacsövektől. • 

A francziák tagadhatatlanul nagyszerűen elsánczolták magukat a? Argon-
nei-erdőben és igen ügyesen hasznosították azt a természetes védelmet, a mit 

Francia gyalogság az Argonnei-erdő környékén. 
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egy nagy erdőség nyújthat. Nagyon jól felhasználták azt az előnyt is, hogy 
az erdőség délről a verduni erődre támaszkodik, valamint azt a körülményt, 
hogy az erdő nyugati nyúlványai a chalonsí táborral határosak. Az erdőség
ben rengeteg sok a farkasverem és a leshely is, az utakat pedig részben 
magas tölgyekre erősített gépfegyverek és ágyúk állták el. A francziák külö
nösen az erdészházak, telepek és faházak tájékát erősítették meg. A bozótokban 
sodronykerítésekef vontak, hatalmas fákat döntöttek le, hogy a menetelést lehe
tőleg megakadályozzák. Ezek mögött voltak a franczia lövészárkok, mely
ből könnyűszerrel lődözhettek az ügygyel-bajjal előretörtető német csapa
tokra. 

Rohammal tehát nem lehetett kiverni az erdőben elsánczolt franczia kato
naságot. A puska- és ágyútüzelés is érthető akadályokba ütközött. Igen kényes 
a hadipilóták felderítő szolgálata, mert a magasból nem lehetett megfigyelni 
az ellenséges csapatok mozdulatait. Az erdőszélen még könnyűszerrel vissza 
lehetett vetni a francziák elővédjeit, utóbb azonban a főerővel szemben óva
tosan kellett viselkedniök a németeknek és földalatti árkokban megközelíteni 
az ellenséges lövészárkokat. Közben a francziák, különösen az alpesi vadá
szok ellentámadása is sokszor igen heves volt, de azért a német csapatok 
többnyire győzelmesen kerültek ki a csetepatékból. 

Német dragonyos őrjárat az Argonne-okban tüzel az ellenségre. (Egyesült fényképirodák, 
Amsterdam.) 
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Erdei harc az Argonne-okban. 
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A németek térhódítása. 

«Szeptemberu!olsónapjaiban — írta egy német haditudósító — Verdimtől 
nyugatra az Argonnei-erdő magaslatain és völgyeiben javában viharzott az ágyú-
harcz. Afrancziák tulajdon városaikat és községeiket lövöldözték rommá, mert 
abban a föltevésben voltak, hogy a mi csapataink ott rejtó'znek. Az Ardennekben 
és az Argonne-okban esett pusztítások túlnyomó része a francziák lelkiismeretét 
terheli. Sebesültjeink, kik az ütközetből a kötözőhely felé tartottak, azt beszél
ték, hogy állandóan téri nyerünk, ha mindjárt keserves küzdelem árán is jutunk 
előre. Különösen az angol tüzérség ad nagy munkát az Argonnei-erdőben.» 

Október közepén a németek az Argonnei-erdő nyugati részén levő három 
fontos pontot: a Barricade, a St. Hubert és Bagatelle Pavillont elfoglalták 
s azután tovább folytatták lassú előnyomulásukat. 

Lövészárokról lövészárokra haladtak előre. Néha csak egy árkot sikerült 
elfoglalniok, néha azonban rohammal megszállták egész sorát az ellenséges 
lövészárkoknak. Közben, természetesen, itt-amott a franciáknak is voltak 
kisebb sikereik, de az előnyomulást tartósan megakadályozni nem tudták. 
Talán gyorsabb eredményeket is érhettek volna el a németek, ha nem ügyel
tek volna gondosan arra, hogy minden fölösleges emberáldozatot kerüljenek. 
De ók inkább a lassú, rendszeres küzdelmet választották. S hogy ezt sikeressé 
tegyék emberfeletti nehézségekkel kellett megbirkózniuk s hihetetlen nélkülö
zéseket szenvedtek el. Ahol rosszak voltak az utak, ott megjavították, vagy 
újakat építettek; ahol ez sem volt elég, ott vasúti síneket fektettek le. Gon
doskodtak róla, hogy viztől mentessé tegyék lövészárkaikat, higiénikus intéz
kedéseikkel pedig elhárították maguklól a járványok veszedelmét. 

Hónapokon át tartott ez az egyhangú harcz s a sok fáradság még sem 
tudott erőt venni a jókedélyű németeken. Kedvük vidám volt és bizakodó. 
Lövészárkaikban — a pihenés órái alatt — olvastak, kártyáztuk, sőt egyik 
zászlóalj tornaegyesületet is alakított s a mint felváltották őket a sánczárkok
ban, szorgalmasan tornáztak. Nagyban hozzájárult lelkesedésük fentartásához, 
hogy vezéreik velük együtt éltek ott s kivették részüket minden veszedelem
ből. A császár is több ízben meglátogatta az Argonne-okban harczoló vitéz 
csapatokat, hadseregparancsnokuk, a trónörökös pedig gyakori vendégük volt. 
S ott élt a csapatok között egyik argóiméi falucskában Haeseler gróf tábor 
n:igy is, a kinek mindennap jelentést kellett tenni a legújabb erdei harczokról. 

A németek a lassú siker ellenére vidámak és elégedettek voltak, ellenben 
a francziákat rendkívül lesújtották kudarcaik s főképpen nagy veszteségeik. 

Mintegy kép hónap leforgása alatt e harcokban a franciáknak négyezer 
halotljuk s tizenháromezer sebesültjük volt. 

Az Argonne-okban harczoló franczia csapatok akkori hangulatát s csüg-
gedtségét legjobban jellemzik egy franczia hadnagynak a szavai, a ki az 
argonnei táborból hazaküldött levelében ezt írta: 

— Mi feláldozzuk magunkat, de tudjuk nagyon jól, hogy vérünk vesztett 
ügyért omlik. 

A világháború képes krónikája. III. — 273 — 18 



A BÚROK FÖLKELÉSE. 

A világháború nemcsak az angol anyaország gyöngeségeit mutatta meg, 
hanem csillogóan megvilágította azokat a réseket és szakadékokat is, amelyek 
Angolország és a britt gyarmatok között tátonganak és amelyek előbb-utóbb 
teljessé teszik a szakadást az irtózatos világimpérium egyes részei között. 
Lázongás Indiában, a legkomolyabb forrongás Egyiptomban, az elszakadásra 
való teljes készség Kanadában: ezek voltak azok a keserű eredmények, 
amelyeket Anglia a háború első korszakában elért, nem említvén a borzal
mas vereségeket, amelyek a szárazföldi és tengeri harctereken egyre-másra 
osztályrészéül jutottak a rémes világégés gyujtogatójának: a britt impé-
riumnak. 

S alig múlt el a háború első hónapja, már ismét másik ponton kezdett 
recsegni a vérrel, árulással és erőszakkal egybeillesztett világbirodalom. Lent, 
Dél-Afrikában, amely az angoloknak talán legnagyobb küzdelemmel meg
szerzett s így legbecsesebb zsákmánya, szeptember elején szintén éledezni 
kezdett a lázongás szellője, amely csakhamar veszedelmes viharrá nőtt s ha 
el nem söpörhette is az angol uralmat, de azt megmutatta, hogy az az ura
lom ma is oly népszerűtlen és utált a búrok földjén, mint az emlékezetes 
élet-halálharc idején volt. 

Sajnos, a búr fölkelésről még nincsenek teljesen részletes és tökéletesen 
megbízható adatok. Minden dél-afrikai hír angol cenzúrán megy keresztül 
és az emberiség csak arról vehet tudomást, amit az angol kormány jónak 
lát közreadni. De a töredékes és nyilván meghamisított angol hírekből is 
kiviláglik, hogy a dél-afrikai Egyesült-Államokban nagy volt a felháborodás 
az angolok és főképpen az ellen, hogy az angol kormány a háborút Dél-
Afrikába is áttelepítette, ahol pedig a búrok testvéri szeretetben és egyet
értésben éltek úgy a közöttük lakó, mint a szomszédos gyarmatokon meg
telepedett németekkel. Az angol lelketlenség tehát valósággal a testvérháború 
magvait akarta elhinteni a búrok becsületes, sokat szenvedett földjén. 
A csúfos terv vége az lett, hogy szinte az egész köztársaság föllázadt Anglia 
ellen és a búrok legtiszteltebb férfiai, legkitűnőbb hadvezérei fegyvert is fog
tak a zsarnoki uralom ellen és a becstelenül megtámadott, törpe kisebbség
ben lévő németség védelmére. 

A lázongás szeptember 11-én kezdődött a köztársaság miniszterelnöké
nek, Botha generálisnak ízléstelen szereplése miatt. Fölösleges emlékezetbe 
idézni, hogy az angol-búr háború idején a dél-afrikai haderőnek egyik leg-
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nevesebb vezére éppen Botha volt, aki Európában is járt, hogy a sze
rencsétlen nép javára hangulatot teremtsen és ha lehet, támogatást szerezzen. 
A legmelegebb és legőszintébb fogadásra Botha éppen Németországban talált, 
hiszen tudvalévő, hogy a nemeslelkü és férfias Vilmos császár szinte vesze
delmes mértékben is megmutatta rokonérzését az üldözött és halomra gyil
kolt kis nép iránt. Akkor Botha a nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támoga
tásért is örök hálát és hűséget esküdött Németországnak. Szeptember 
11-ikén azután háláját azzal mutatta meg Botha generális, hogy javaslatot 
terjesztett & Fokvárosban ülésező parlament elé és a következőket kérte: 

Mondja ki a Dél-Afrika-Egyesült államok parlamentje, hogy megújítja 
hűségi fogadalmát V. György angol király iránt; kifejezi bámulatát Albert 
belga király személyével szemben; a belga népet biztosítja legteljesebb rokon
érzéséről és végül kimondja, hogy miután Anglia háborúban van, a Dél-
Afrikai Egyesült Államok js hadi állapotban levőnek tekinti magát Angol
ország valamennyi ellenségével szemben. 

Ennek az elfogadott javaslatnak csak az utolsó mondata fontos, mert 
abban volt elrejtve a búr fölkelésnek az oka. Ugyanis a javarészint hollan
dus származású búr nép a legnagyobb barátságban élt a németséggel és a 
világért sem akarti, hogy a háború pusztítása átcsapjon a saját földjére, 
amely még most is nyögi az angolokkal való háborúnak fájdalmas követ
kezéseit. Ámde Botha, aki szabadsághősből csodás alapossággal alakult át 

Botha Lajos búr tábornok. 
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Anglia túlzottan is alázatos szolgájává, különös és csúfos módon szembe
helyezkedett az egész búr néppel és még szeptember 11-én kihirdelte a hadi
állapotot. Ennek fájdalmas és szomorú következései lettek. Mindenekelőtt az 
ország belsejében, Roberls-Htighis-ben koncentrációs tábort létesítettek és ott 
összeszedték a búr földön lévő összes német férfiakat 19 évestől 45 évesig. 
Néhány nappal később már 4500 szerencsétlen német volt együtt az irtóza-

' tos fogolytáborban, amelynek az a híre, hogy a pokol minden gyötrődését 
kell elszenvedniök azoknak, akik odakerültek. 

Tudjuk nagyon jói, hogy a németek nem szándékoztak átplántálni a 
háborút Dél-Alfrikába, illetve egyik gyarmatnak a területére sem. Ezt az 
angolok csinálták. Az Európában szenvedett szörnyű vereségeikért akartak 
olcsó vigasztalást szerezni ott, ahol a németség nem is készült, nem is. akart 
háborút. Azonban az angolok ezúttal is rosszul számítottak. Nem gondoltak 
arra, hogy a búr nép becsületes érzése föl fog lázadni az angol gyalázatos
ság ellen és maga siet a fenyegetett németség védelmére. A búr nép most is 
méltó maradt ősi, nemes erkölcseihez, csupán vezetői között akadtak, akiket 
megszédített a — hatalom. 

Voltak viszont olyan búr előkelőségek is. akik a világháború forgata
gában is hívek maradtak eszményeikhez. E nagy férfiak között is elsősor
ban Beyers tábornokot, a dél-afrikai belföldi katonaság főparancsnokát kell 
említenünk, aki a hadiállapot kihirdetésekor azonnal leköszönt tisztségéről. 

Búr különítmény. (Sajtóiroda, Leipzig). 
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Már maga ez a cselekedete is nagyjelentőségű volt, de világhírű eseménnyé 
tette az a nyilt levél, amelyben férfias elhatározását bejelentette. 

íme, Beyers levele: 

«A dél-afrikai kormánynak tudnia kell, — írta Beyers tábornok, — hogy 
Dél-Afrikának hollandusul beszélő lakossága nagy többségében kárhoztatja 
azt a határozatot, hogy mi átlépjük a német birtokok határát és azt is tudnia 
kell, hogy a kerületi hadseregparancsnokok Pretoriában megtartott két tanács
kozása erről nem régen igen ékesen szóló bizonysággal is szolgált. 

Fölszólítom a kormányt, hogy a nemzet megkérdezésével, de minden 
kényszer kifejtése nélkül más eredményre iparkodjék jutni. Azt mondják, 
hogy Angolország az igazságosságért, a kis népek függetlenségének védel
méért és a szerződések tiszteletbentartásáért vett részt a háborúban, de az 
a tény, hogy három angol miniszter kilépett a kabinetből, bizonyítja, hogy 
még Angolországban is van egy erős kisebbség, amelyet nem lehetett meg
győzni arról, hogy a Németországgal való háboré igazságos. 

A történelem végül arra tanít bennünket, hogy valahányszor Angol-
ország érdekeinek megfelel, ez az ország kész a kis népek érdekeinek 
niegvédelmezésére is. De sajnos, olyan példáról is tud a történelem, hogy 
ugyanez a birodalom a kis népeknek függetlenségre való szent jogát megsérti 
és a szerződéseket figyelembe sem veszi. Ennek bizonyítékául csak arra 

Búr harcosok tüzelésre készen (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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kell emlékeztetnem, hogyan sértette meg a délafrikai köztársaságok és az 
Oranje szabad állam függetlenségét és mily kevéssé törődött a zandrivier-i 
megállapodással. 

Azt mondják, hogy a háborút a németek barbarizmusa ellen viselik. 
Én megbocsátottam, de nem felejtettem el mindazt, ami barbarizmust a dél
afrikai háború során ebben a mi saját országunkban követtek el. Igen cse
kély kivétellel minden telepet, nem is szólva sók városról, elpusztítottak éppen 
úgy mint most Löwent, amelyről annyit hallunk. És ebben a válságos pilla
natban kihirdetik a parlamentben, hogy az angol kormány hét millió font 
sterling kölcsönt adott a mi kormányunknak. Ez nagyon jellemző. Erről 
mindenkinek meg lehet a maga véleménye. 

Bármi történjék is Dél-Afrikában, a háború sorsa mindenesetre Európá
ban dől el. Ha Németország győz és elhatározza ami megtámadásunkat, 
akkor azután majd még Angolország sem tudhat nekünk segíteni. De akkor 
legalább szent és tiszta ügyért küzdünk, amikor országunkat a legvégsőig 
megvédelmezzük és határainkon belül maradunk. Ha bennünket megtámad
nak, akkor népünk egyértelmüleg fog jogaink védelmére sietni. De különben 
is teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az a nyolcezer főnyi csapat, 
amely most a német védőterületen 'van, nem lesz olyan balga, hogy támadást 
intézzen a mi országunk ellen. 

Ha az Uniót megtámadják, a búr és a britt vállvetve fogja ezt az orszá-

Angol tüzérség fedezékben a Fokföldön. Egy löveg töltése. 
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got megvédeni. Ebben az esetben nagy tisztességnek és nagy kitüntetésnek 
fogom tartani, ha hazám védőerejének élén újra elfoglalhatom helyemet.» 

Beyers generális példaadásának nemcsak az erkölcsi, hanem a tényleges 
hatása is igen nagy volt és nyomban jelentkezett. Kemp búr tábornok, a 
búrok egyik legkedveltebb vezető katonája azonnal követte Beyers útmuta
tását és szintén lemondott parancsnoki állásáról. Még nevezetesebb esemény 
volt Hercog generális föllépése, aki a fokföVdi parlament hatalmas ellenzéki 
pártjának hosszú évek óta vezére és aki az igazi búr hagyományok védel
mezője a renegát Bothával szemben. Hercog tábornok mellett az egész ország 
oly értelemben foglalt állást, hogy a búrok — noha hűséges angol alattvalók, 
a német Délnyugat-Afrika ellen való támadást nem tartják politikailag helyes
nek, sem észszerűnek és még kevésbbé — szükségesnek. Mindez azonban 
nem gátolta meg Bothát, helyesebben az angol kormányt abban, hogy a 
német gyarmatokat megtámadják. 

Melegebbé azonban csak szeptember vége felé váltak az angol-német 
összetűzések. Ekkor jelentették Johannisburgból, hogy német és angol csa
patok között a becsuán-földi Upingtonban komoly harc fejlődött, amelynek 
következtében az a félelem, hogy a németek Kimberley, a világhíres gyé
mántváros ellen vonulnak. Upington az Oranje folyó mentén fekszik, az 
Oranje folyó viszont a határvonal a német és az angol gyarmatok között. 
Ehhez a vidékhez a németeket az angolokkal kapcsolatosan már sok keserű 

Angol csapatok Dél-Afrikában egy kikötőnél őrségen. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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emlék fűzi. Amikor a németek hozzáfogtak nehéz gyarmatosító munkájuk
hoz, a szerecsen és vérengző hottentották úgy harcoltak, hogy mindig az 
angol határig vonultak és csata közben a német seregek elől angol terü
letre húzódtak. Itt az angol védőcsapatok, ahelyett, hogy a szerecsen bandi
tákat lefegyverezték volna, ellenkezően, még maguk látták el fegyverrel és 
munícióval és úgy bocsátották azután vissza őket. Képzelhető, hogy ily 
emlékek hatása alatt milyen elszánt erővel mentek most neki a német csa
patok a határukat őrző angol katonáknak. 

A németeknek ez az upingtoni betörése azonban korántsem jelezte á 
németségnek azt a szándékát, hogy támadó harcot kezdjen. Erre a lépésre 
az afrikai német haderő kérdéses részét az indította, hogy angolokból, 
kevésszámú búrból és főként feketékből álló nagyobb sereg betört a néme
tek délnyugat-afrikai birtokára, még pedig azzal az aljas szándékkal, hogy 
a rendkívül harcias és vérszomjas /lera-ó-törzset föllázítsa és a német 
gyarmatosok kiirtására bírja. A délnyugat-afrikai német csapatok azonban 
meglepő gyorsasággal átkeltek a határon. Az első komoly ütközetben meg
verték az angolok szedett-vedett seregét és azután Upington közelében el
sáncolták magukat. 

Az itt felsorolt részletek azonban csak igen csekély töredékét adják 
azoknak a sötét cselekedeteknek, amelyeket az angolok — túlerejük segítsé
gével — elkövettek. Megtörtént, hogy egészen kis német őrsöket, amelyek 

Búr előőrs egy hegyszakadékban közelgő vonatot figyel. 
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5—6 tagból állottak, nagyobb angol csapatok megleptek éjszaka idején és 
minden ok nélkül, kegyetlenül felkoncollak. A németek, akik elenyészően 
kis haderővel rendelkeztek az angolokkal szemközt, alig tehettek valamit 
az angol aljasság megtorlására. Maga a búr nép azonban felemelte szavát 
az angol túlkapások és a gyalázatos erőszakoskodás ellen, amely miatt a 
búroknak is oly rettenetesen kellett szenvedniök. Akik előbb csak szóval 
tiltakoztak a csúfságok ellen, amelyet búr földön követett el az angol ura
lom, később tettekkel is sorompóba léptek és lassankint egész Dél-Afrikában 
elharapózott a harcok tüze. 

Beyers generális, aki először megelégedett azzal, hogy eldobta főpa-
rancsnoki állását, október folyamán ismét élére állolt hűséges csapatainak, 
de most már nem angol szolgálatban, hanem — Anglia ellen. Október végén 
már a londoni lapok is egyre-másra írták, hogy Dél-Afrikában aggasztó 
méretekre hatalmasodott a lázadás és mind újabb és újabb nagy nevek 
kerültek a lázadók élére. Amíg Beyers tábornok Transzvál nyugati részében 
gyűjtötte a fölkelő csapatokat, egy másik világhírű búr tábornok, De Wett 
Keresztély Oranje szabad államban toborozta azokat az erőket, akik az 
angol uralommal általában, de különösen a németekkel szemben való csúfos 
eljárással sehogy sem tudtak megbékülni. 

A fölkelők október folyamán egymásután aratták a fényes sikerekel. 
Elfoglalták például Heilbronn városát s ott még a kormány állal kinevezett 
lisztviselőket is letartóztatták. Reizben a fölkelők egy egész vonatot elfogtak, 
amely tele volt kormánycsapatokkal és hadi fölszereléssel s az egészet 
birtokukba vették, a csapatokat pedig lefegyverezték/ 

Angliában rendkívüli szomorúságot okoztak a dél-afrikai hírek és 
különösen De Wett föllépése, akit európai értelemben is a legkitűnőbb, leg
képzettebb búr generálisnak tartottak. Ugyancsak nagyon féltek az angolok 
Hercog tábornoknak, a búr ellenzék parlamenti vezérének a szereplésétől, 
aki Bothával szemben mindig a német álláspontot védte s akinek a részéről 
atlól is tartottak, hogy híveivel fegyveresen is csatlakozni fog a fölkelők
höz. Nagy feltűnést keltelt Mavilz búr ezredes eljárása is, aki a maga részé
ről szintén a német álláspontnak lett a szószólója, sőt, szeptember 16-án 
csapatai előtt kihirdette a német Délnyugat-Afrika kormányzójának, Seytz 
dr.-nak azt a kiáltványát, amelyben kijelenti, hogy a németek sohasem fog
nak harcolni hollandusok, hanem csak az angolok ellen. Később azután 
Maritz ezredes sem maradt m >g ezen az elméleti úton, hanem csapatával 
egyetemben a németi khez csatlakozott. 

Botha tábornok seregei október 29-ikén ülköztek meg először Beyers 
generális fölkelő csapataival. A hivatalos angol jelentés szerint a csata 
Botha győzelmével végződött, aki Beyers 80 emberét is elfogta. Amint 
ebből az adatból látnivaló, komoly harcról ekkor még nem volt szó. 
A nevezetesebb események a búr nép sokat próbált földjén csak a harc 
lovábbi folyamán következtek. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 
Fischer Ede. 

Csodálatos embereket csodálatos idők teremtenek. Élt Bukovinában egy 
derék, kedves ember, tudós passziói voltak, barátkozott a néppel, könyveket 
bujt, hegyeket méricskélt, térképeket rajzolt: megmosolyogták. Csendőrtiszt 
volt. Minek az a rettentő sok tudomány, parasztbarátkozás, könyvböngészés, 
térképezgetés egy isten háta mögött élő csendőrtisztnek ? . . . És ime, egy
szerre földindulás rázza meg a világot, fenekestöl felfordul a békés élet rendje, 
ágyúkkal barázdálják a szántást, halál arat a mezőkön és a kis megmosoly-
gott csendőrtiszt — a világ legnagyobb háborújának legendás hőse. És azzá 
éppen lemosolygott szenvedélyei, rigolyái: népismerete, tudása, térképei tették. 

E legendás tevékenységű, ritka embernek érdekes az élete folyása is. 
1866-ban született a bukovinai Rochin községben. Családja régi patrícius 
familia Bukovinának e német-sváb telepes városában. Atyja szerény állami 
tisztviselő volt, aki kitűnően tanuló fiát a bécsi hadapródiskolában neveltette. 
Nagyszerűen tanult a kis kadét, de mielőtt az utolsó évfolyamra beiratkozott 
volna, meghalt atyja s neki kellett eltartania családját. Nem mehetett vissza 
az iskolába s keserűséggel szivében felcsapott csendőrnek. Hamarosan elvégezte 
az altiszti iskolát s káplár, majd őrmester lett a bukovinai csendőrségnél. 
Ó volt csapatának legintelligensebb, legképzettebb tagja s ezért kivételes enge
déllyel letette a tiszti vizsgát: hadnagy lett Csernoviczban. 

Élete ezután unalmas, eseménynélküli s éppen ezért gazdag, eredményes 
és tartalmas. Hosszú ideig főhadnagyoskodott, majd rövid kapitányoskodás 
után négy hónappal a háború kitörése előtt lett csak őrnagy. A háború ki
törésekor azonban méltányolták kiváló kvalitásait, rögtön alezredes lett, három 
hónapi alezredeskedés után pedig ezredes. 

Már hadnagy korában szenvedélyes történész volt. Folyton történelmi 
könyveket olvasott, felkutatta Bukovina összes levéltárait, emlékeit, szájhagyo
mányait s tíz évi hihetetlen munkálkodás eredményeként megírta két nagy 
történelmi munkáját. Az egyik Bukovina, a másik Moldva történetéről szól. 
Egyik művét a bécsi tudományos akadémia pályadíjjal koszorúzta, őt pedig 
a király megajándékozta a «pro litteris et artibus» rendjellel, amellyel csak 
kiváló írókat, költőket s tudósokat szoktak jutalmazni. Fischer még sok törté
nelmi tanulmányt írt. Őt tartják ezenkívül Ausztria egyik legjelesebb numiz-
matikusának. 
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E tanulmányai köz
ben azonban tudási szen
vedélye más irányba 
vonzotta. Először meg
ismerte, megtanulta és 
megszerette Bukovina 
népeit, szokásait, erköl
cseit. Tökéletesen beszél 
németül, oroszul, ruté
nul, lengyelül és r om ánul, 
de úgy, hogy e nyel
vek minden dialektusát 
is beszéli. 

Megismerte Buko
vinának minden faluját, 
minden dombját, titkos 
hegyi ösvényét. Ezért 
hát kartológus lett, meg
csinálta Bukovina legtö
kéletesebb térképét, min
den rejtett ösvényével, 
eldugott vízmosásával. 

A háború kezde
tén éppen ezért nevez
ték ki pár hónapi őr-
nagyoskodás után so-
ronkívül alezredessé, 
mert méltányolták e ki- Fischer Ede csendőrezredes, 
tűnő emberben azt, hogy 
annyira ismeri e terepet, népét, népeinek nyelvét, mint senki más. Ekkor 
azonban kiderült, hogy a népszerű és népbarát tudós elsőrangú, szinte ki
vételes szervező tehetség. Felszólította Bukovina ifjúságát, hogy az általa 
szervezendő lövészegyletbe lépjen be és egy nagyszerű hadsereget szervezett 
szinte percek alatt a fiatal, lelkes «Jungschütz»-ökből. 

Ezek a gyerekek védtek elsősorban a Físcher csendőreivel, nép föl
kelőivel oly derekasan s hősiesen a sokszoros orosz túlerő ellen Bukovina 
határát s lépésről-lépésre minden talpalatnyi földet. 

Ekkor szervezte híressé vált huzul-szabadcsapatait is. Trénje alig volt, 
úgy szedték össze naponként az élelmet; felderítő, hírszerzőszolgálata azon
ban olyan volt, hogy ennek párja alig van. Ehhez természetesen az ő töké
letes hely- és nyelvismerete, memóriája, néprajzi tudása és népszerűsége kellett. 
Csak ezekkel lehetett elérni azt a csodálatos eredményt, melyet a háború első 
szakában felmutatott s azt a gyors előmenetelt, melyben része volt. 
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A MAI HADVISELÉS. 

Az automobil a háborúban. 
Háború még sohasem volt az emberek harca melleit annyira a gépek 

harca is, mint a most folyó küzdelem. A katonák tökéletesnek mondható 
fegyverzete mellett, az ágyúanyag, az ágyúk lövedéke, a tengeralattjáró, a 
repülőgép mindmegannyi technikai meglepetései az újfajta hadviselésnek, 
amelyek harcászati értékéről eddig csak feltételes módban volt szokás 
beszélni. Épp így állt a dolog a vasúttal, melynek óriási jelentősége e világ
háború hatalmas arányai között bontakozhatott csak ki és még inkább egy 
másik szállítógéppel, melyet eddig jóformán csak az utcáról ismertünk, s ez 
a vasút kiegészítője, méltó versenytársa és segítője: az automobil. 

A háború legelején a legtöbb hadvezetőség alig rendelkezett automobil
készlettel, automobilparkokkal, míg ma tízezrekre és tízezrekre rúg a harc
tereken, vagy azok közvetlen közelében használatban lévő autók száma. 
A legtöbb hadvezetőség a hadsereg organizációján belül ugyan állított fel 
külön gépkocsizó osztagokat, azonban csupán kis keretek közölt s azt hitte, 
hogy azzal, hogy megengedi önkéntes jelentkezőknek, hogy a saját autóik
kal résztvehessenek a katonai szolgálatban s hogy külön testületet, az úgy
nevezett önkéntes gépkocsizok testületét szervezzék, bőven fedezve látta egy 
jövendő hadjárat gépkocsi-szükségletét. Ám ma a helyzet az, hogy az automobil 
feladatköre egyre bővül s ami a legjellemzőbb, számos oly feladat vár reá, 
melyet semmiféle más járművel, de emberi erővel és ügyességgel sem s 
kizáróan csak autóval lehet megoldani. Ezért valamennyi hadvezetőség már 
a háború során a magánosok gépkocsijainak megvétele, az úgynevezett rek
virálás útján volt kénytelen kiegészíteni gépkocsiparkját, még az e tekintet
ben legjobban felkészült Német- és Franciaországot sem véve ki. 

A hadi autóknak nagyjában háromféle fajtáját különböztetjük meg. 
Kzek: a könnyű autók, vagy úgynevezett tűragépek, azután a teherszállító 
autók, továbbá a motorikus erő által hajtott önműködő mozdonyfélék, melyek 
speciálisan tüzérségi célokat szolgálnak, végül az ágyús (ágyúval felszerelt) 
automobilok. A könnyű automobilok azok, amelyek abban a percben, 
amikor a mozgósított hadsereg felvonulása megkezdődik, azonnal aktiv sze
rephez jutnak. Minden hadseregparancsnokság mellé be van osztva egy-egy 
csoport könnyebbfajta automobil, afféle túragép. A hadseregparancsnokság 
látja el azután ily gépekkel az összes alájarendelt hadtest- és a hadteste-
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ket alkotó hadosztályparancsnokságokat. Ugyanígy van a hadseregenként önálló 
hadtápparancsnokságokkal is, szóval minden magasabb parancsnokság el van 
látva könnyebbfajta gépkocsikkal. Amint a hadsereg felvonulása megkezdő
dik, ez autók előreküldetnek «kvárlélyt csinálni». Veszedelmesebb szerepük 
akkor kezdődik, ha a hadsereg elérte a hadműveleti területet. Itt már palrouille-
szolgálat vár reájuk. Előreküldik őket a felderítő lovastestekhez, sőt sokszor 
külön hírszerző feladatot is kapnak, eddig még ki nem tapogatott utakra s 
vannak snájdig önkéntes gépkocsizóink, akiknek autóját nem egy ellenséges 
puskagolyó érte ily felfedező útja alkalmával. Előretörni, körülnézni, az 
esetleg kifejlődőben lévő ütközetről áttekintést szerezni és azután őrült sebes
séggel visszaszáguldani a parancsnoksághoz, ez az autó második szereplése. 
11a azután sürgősen kell táviró- és távbeszélővezetéket a fronlra vinni, ismét 
a túraautókat rakják meg a szükséges anyaggal. E gépkocsik főfeladata 
azonban mégis csak a parancsok továbbítása, az összeköttetés fentartása az 
egyes parancsnokságok, sőt csapattestek közölt is árkon-bokron által, még 
oly vonalakon is, hol a rendes vasútvonal üzemben van. Viszik a parancsot, 
hozzák a jelentést, közben felszednek egy-két sebesültet, vagy lovátvesztett 
lovast, elhullajtott fegyvereket, előreviszik a parancsnokló tábornokot és 
vezérkari tisztjeit, amikor azok saját szemükkel akarnak meggyőződni a 
«fronton lévő helyzetről)). És mi, akik csak itt a városban látjuk a kényes 
gépkocsikat, el sem hinnők, ha nem szemtanúk bizonyítanák, mily lehetet -

Sínen járó osztrák-magyar elektromos hadiautomobil. (Bálint János felvétele.) 
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len utakon, hóban, feneketlen sárban, úttalan tájakon tud keresztülvergődni 
ily finnyás szalon-autó. 

Mindez persze az autók feladatának kis töredéke. Az igazi nagy feladato
kat az aulok második fajtája, a teherautó bonyolítja le. Az előrenyomuló 
seregtesteknek munícióval és eleséggel való rendes ellátása félig nyert ügyet 
jelent. Erre szolgálnak részben a rendes, részben a keskenyvágányú tábori 
vasutak. Ezek azonban ma nem tudják a kívánalmakat kielégíteni. A rendes 
vasútat a csapatszállítás köti le, a tábori vasút teljesítőképessége csekély, 
lassúsága még a rendes vasúténál is nagyobb, nem is említve azt, hogy az 
országutak a mezei utakkal kombinálva rövidebb útvonalat adnak és kevésbbé 
vannak a felrobbantásnak kitéve. Végül igen gyakori eset (naponta volt reá 
példa a Kárpátokban), hogy a csapattestek oly helyeken vannak, hova sem 
vasút, sem állatvontatta szekér nem tud eljutni, csak az autó. Különösen a 
vasutak végállomása és a front között az egyetlen gyors utánszállítási esz
köz tehát a gépkocsi. A hadlápkörlet és a hadműveleti terület között ez 
tartja fenn az összeköttetést, ez szállít eleséget, muníciót, robbantóanyago^ 
szerszámokat a pionírok számára, fényszórókat, megfigyelésre szolgáló úgy
nevezett leköthető ballonokat, tábori konyhát, hídépítésre szolgáló anyagot, 
a mozgó kórházak részére kötszert, orvosságot, a vízszegény vidéken a csa
patoknak vizet, felszerelést, fegyverzetet, téli és nyári ruhát, szeretetadomá
nyokat, benzint s olajat a többi autó és a repülőgépek számára, végül — 
embereket. A háború elején azt hitték a szakkörök, hogy a teherautók 
legfeljebb kisebb csapatkülönítményeket lesznek képesek egyik helyről a 
másikra továbbítani, azonban az autók e téren is meglepetést szereztek. 
Hindenburg győzelmeit az ántánt-hatalmak szeretik vasúti győzelmeknek 
nevezni. Igazuk van — részben. De egészen tény az, hogy a németek zseniá
lis hadvezére nem egyszer használta föl óriási automobilparkját arra, hogy 
annak segítségével vessen a front egyik részéről, meglepetésszerűen igen 
távoleső frontszakaszra jelentékeny erőket, sőt könnyebbfajta tüzérséget is. 

A trént azelőtt igavonó állatok és lovak vitték. Ma a trén javarészét 
automobilok továbbítják és pedig egész auto-vonatok, mert a motoros kocsi 
mögé több megrakott oly teherkocsit akasztanak, aminőket néha mi is lát
hatunk a körutakon végig dübörögni. Minden hadosztálynak megvan a maga 
autotrén oszlopa, amely egy könnyűfajta turagépből, 10—12 teherautóból, 
egy csapatok szállítására alkalmas autóbuszból, egy benzinszállító autóból s 
egy az autók javítására szolgáló berendezéssel ellátott műhelyautobol áll, s 
ez oszlophoz motoros kerékpárosok vannak beosztva, akik az oszlop előtt 
kerekezve, az utat kémlelik és a netán útbaeső akadályokat takarítják el. 
Hogy mily forgalmat bonyolít le csak egy hadtápparancsnokság autóparkja, 
arról képet ad egy ily francia központ forgalma. Ily depót van például 
Amiensben, tehát mintegy 100 kilométerre a tulajdonképeni front mögött. 
Az eleséget és a muníciót innen a csapatok számára nem kevesebb, mint 
másfélezer teherautó továbbítja. Az utat egy autó hat óra alatt teszi meg, 
ugyanaznap vissza is jön a depotba, másnap azután mechanikusok alaposan 
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átvizsgálják, ha kell megjavítják és harmadnap már ugyanaz a kocsi ismét 
megrakodva megy a frontra. Éppen a franciáknál és angoloknál ugyané 
teherautók sebesültszállítással is foglalkoznak. Hogy a terhét a fronton lerakott 
autó ne tegye meg üresen a visszafelé vezető utat, a kötözőhelyek sebesült
jeit felrakják reájuk. E szállítás azonban minden egyéb, csak nem higiénikus 
s a betegekre nézve is rettenetes a rázós kocsikon való szállítás. Ezért nálunk 
és a német hadseregnél a sebesült- és betegszállítást egyrészt a könnyűfajta 
túraautók, másfelől direkt erre a célra gyártott egészségügyi autók végzik. 
Minden ily szanitéc-autoban egy ápoló és négy súlyosan sebesült részére van 
hely és pedig az utóbbiak számára négy ruganyos ágy, melyek megfordítva 
kényelmes padokat alkotnak tíz könnyű sebesült részére. A kocsit villamos 
akkumulátora villamos világítással is ellátja. Tíz ily kocsi alkot egy egész
ségügyi oszlopot, melynek élén egy parancsnok és egy orvos áll. Az utóbbiak 
számára küiön autó van, két felhajtható ággyal, vízmelegítővel, kézi gyógy
szertárral, kötszerekkel és sebészi készségekkel felszerelve, úgy hogy az orvos 
szükség esetén azonnal operálhat is. 

Az autók harmadik fajtája a tüzérségi célokat szolgáló benzinmotorok, 
aminőknek legkiválóbb példányai felett a hadseregünk rendelkezik. Ezek 
íulajdonképen vontatőautomobilok, melyek oly hegyekre is fel tudnak kapasz-

Német hadi automobil. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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kodni, ahová ember is alig jut el. Szerkezetük igen egyszerű. A hegy csúcsán 
megerősítenek egy acélsodronyt, amelynek alsó vége egy a motor állal haj
tott és a kocsin elhelyezett dobra csavarodik s így az autó önmagát von
tatja föl a magaslatra. Mikor felért, horgonyt vet, ráerősítik az ágyút s most 
ezt vontatja fel a dobra csavarodó sodrony. Ha csak kisebb emelkedésről 
van a szó, akkor az autó lent marad a völgyben s úgy vontatja fel az ágyút 
a csúcson lévő fa, vagy ott applikált henger köré csavart kötéllel. 

Utoljára hagytuk a levegő járműveinek leküzdésére szolgál autókat. 
Ezek valóságos mozgófort-ok, mozgóerősségek. Óránként 40—50 kilométer 
sebességre képes gépkocsik, melyeknek kerekei tekintettel arra, hogy a kocsi 
nem maradhat mindig rendes úton, úgy vannak szerkesztve, hogy puhább 
földön is képes legyen haladni és a hirtelen fordulókat biztosan vegye. 
Az ellenséges lövedékek ellen természetesen páncélozva van az autó minden 
könnyen sebezhető része. Persze a legfontosabb rajta az ágyú, mely egy 
forgatható tornyocskában van elhelyezve, akárcsak a hadihajók ágyúi. Csöve 
már eredetileg magasra támasztott állásban van, s majdnem egészen merő
leges állásba hozható. Percenkint mintegy 30 lövést tud leadni, ami óriási 
teljesítmény. Lóhátára 11.000 méter és egészen speciális shrapnellszerű löve
dékének szórása előrefelé számítva 100, szélességben 3—400 méter. Ha még 
tekintetbe vesszük, hogy a lövedék kezdősebessége 670 méter, tehát a löve
dék aránylag rövid idő alatt éri el a légi járművet, tehát mielőtt az meg
látott helyzetét jelentékenyen megváltoztatta volna, valamint azt, hogy úgy 
a gépkocsinak, mint az ágyúnak kezelése rendkívül egyszerű és gyors, elkép
zelhetjük, minő harcászati értéke van ez autónak a levegő nagy szerephez 
jutott járműveivel szemben. 

Krupp-féle páncélos automobil, légi járművek ellen 
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A háború humora. 
A bomba. 

Bizony háborúban, ha megéheznek a fiúk, 
úgy segítenek magukon, ahogy tudnak. Fő
ként, ha a trén egy kicsit késik. Vigyázni 
kell hát az élelmi-szerre, drágább az ékszer
nél és az ezresbankónál is. 

Orosz-Lengyelországban ilyen szűk napon 
egy skatulyát találtak a fiúk és jelentik: 

— Ezt a dobozt találtuk, de nem merjük 
felbontani. 

— Miért? 
— Hátha bomba és felrobban. 
Megnézi a tiszt és rögtön látja, hogy az 

a bomba — elsőrangú, finom orosz rák
konzerv. 

— Van-e sok 1 — kérdezi. 
— Vagy negyven dobozt találtunk. 
— Jól van, fiúk, őrizzétek. Hozzá ne nyúl

jatok, mert ez a legborzasztóbb robbanó 
bomba. Ha szükség lesz rá, én kérek tőletek. 

És vitték a fiúk, mindennap kettővel 
kevesebbet, mert ennyit kért naponként 
a hadnagy, hogy — felhasználja. Elhordták 
minden ehetőt, de a világért sem nyúltak 
volna a hadnagy úr — bombáihoz. 

Szabadúszó. 
Bizony tavasszal rossz világ járt a szegény 

katonákra. Még a jeges zúzmarát csak 
tűrték, de olvadáskor, amikor elöntötte 
a megolvadt hólé az utakat, megtöltötte a 
lövészárkokat is, kellemetlen volt a helyzet. 
Ekkor történt, hogy a kapitány kiszólított 
a sorból egy őrmestert: 

— Tud maga úszni? 
— Jelentem alássan, igen. 
— Szabadúszó'? 
— Igen. 
— Akkor menjen el a lövészárokba és 

hozza el onnan az ottfelejtett látcsövemet. 

A drágaság. 
Asszonyok a drágaságról panaszkodnak. 

Lehetetlen dolog, kibírhatatlan — mond
ják, — tönkre kell menni. 

— Én nem panaszkodhatom, — mondja 
végre az egyik, — nálunk alig fogy valami. 
Mi kisétkűek vagyunk. 

— És a cseléd'? 
— Az nagyétkű, de hála Istennek szep

tembertől karácsonyig alig evett valamit. 
Akkor egyszerre borzasztó étvágya lett egy 
darabig, de azóta mégint nem eszik meg 
naponként egy pár garas árát sem. 

— Hogy lehet az*? 
— Igen egyszerű. Szeptemberben elment 

a bakája a háborúba, karácsonykor néhány 
hétre hazaeresztették és azóta újra Galí
ciában harcol. 

A hadicsekély. 
Beállít egy cigányasszony a vidéki város 

rendőrkapitányságára. 
— Mit akar, asszony 1 — kérdik. 
— Nagy beszédem lenne a kapitány 

úrral, — mondja. El akarják küldeni, de ő 
erősítgeti, hogy fontos az ügye, végre is a 
kapitány elé bocsátják. 

— Csókolom a kezsit-lábát, naccságos-
tekintetes kapitány úr, nagy azs ín kírísem. 

— Na, bökje ki. 
— Mikor less vígé a hábörűnek'? 
— Bíz azt nem tudom. 
— Baj, baj. 
— Miért baj'? 
— Mert azs uram kátoná. 
— Legyen nyugodt, hamarosan hazajön. 
— Micsoda ? Hazsagyün ? — kiabál ijedten 

az asszony. — Hát ezs izs hábörű'? 
— Mért, tán nem akarja, hogy hazajöjjön. 
— Jáj, kapitány úr, csókolom a kezsit-

lábát, csináljanak még vagy két évig hábö-
rűt. Ázs uram ríseges ember, nem keres. 
Most meg, hogy kátoná lett, hadicsekélyt 
kapok minden napra. Ilyen jó dolgom soha
sem volt. Ezst is el akarják venni. 

A hadseregszállító. 
Arról beszélgetnek népfölkelő újoncok, 

hogy a hadseregszállitókat felmentik ka
tonai szolgálat alól. Beszélgetés közben egy 
cselédleány jön lelkendezve és rákiált az 
egyik beszélgetőre: 

— Nagyságos úr, nagyságos úr, tessék 
hazasietni, a nagysága gyermeket szült. 

— Fiú vagy lány'? 
— Fiú. 
— Hála az Istennek. Hét év alatt ez a 

hatodik fiú. Szaladok, szaladok, de nem 
haza, hanem felmentetem magam, mint 
— hadseregszállító. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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