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79. füzet, 1916. április 9. Ára 24 fillér 



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

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

Aki negyedévre 3.— koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötetét választhat. 

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból félévenkint 
egy-egy kötetei választhat. 

Áki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy egy kötetet választhat. 

Akik fűzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldést: ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1—2. Stanley M. H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Equátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulását — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fül. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fill. 

aMegyek mindig előre, mig el nem ju tok azon helyre, 
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.j A Koránnak ezt a mondatá t választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
czél elérésében; való rendületlen hit, melyet ez a 
mondatsymbolizál , áthatotta Stanleyt. .Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 

tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás, 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
9. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körül. 

Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti, kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyeit rá
fizetés 4 korona. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Keleti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11."Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva. 12 kor. bolti ár 
helyeit ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

12. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

13. Jókai Mór: Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolli 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—VI. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1 kor. 20 fill., melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



79. füzet 

SZERKESZTI- ÜLE HNTHL 
RÉVHI-KlflDHS ' F.LEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
ELŐFIZETÉSI flR «/4 ÉVRE 3 K, •/, ÉVRE 6 K 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÚ 
BUDAPEST VIII. ÜLLŐI ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK. 

Szalvátor-huszárok a lövészárokban. 

A világháború átalakító és átformáló, hatása, amely szinte pillanatok alatt fújta el a 
régebbi hadviselés hagj'ományait, lassanként megfosztotta a magyar huszárt is a ragyogó 
külsőségektől. Az első, hatalmas összeütközések után, amikor az egész világ csodálatát 
és bámulatát kivívták a avörös ördögök», kifejlődött a lövészárok-háború, és ezzel a hatal
mas lovastömegek szerepe is megszűnt egyelőre. Lövészárokba kerültek a daliás huszá
rok, akik fájó szívvel váltak meg kedves lovaiktól. De hogy lő nélkül is milyen csodá
latos katona a huszár, arról csakhamar tudomást szerzett az ellenség és az egész világ. 
Limanovánál ős még számos más ponton is magyar huszárok törték meg az ellenség ere
jét, magyar huszárok pecsételték meg hősi halálukkal, hogy gyalog is rettenthetetlen, 

hűséges fiai hazájuknak. 

A vilÚRháború képes krónikája. VII. _ ] _ \ 



Kirohanás a hófedte lövészárokból. (Pósfay Andor felvétele.) 

Telefon-vonal-járör összeköti az elszakadt vonalat. 
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A háború művészete. — Egy hős sirja. 

• 

Honvéd-temető a Sztripa mentén. 
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Zsákmányolt régi típusú belga ágyú. 

Angol, afrikai, német, francia és belga sebesültek egy brüsszeli kórházban. 
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BULGÁRIA HADJÁRATA. 

Bulgáriának a világháború első évében nem volt szándékában tényleges 
és fegyveres részt venni a hadjáratban. Vezető államférfiai ismételten kije
lentették, hogy Bulgária semleges akar és fog maradni mindaddig, míg 
a világháború eseményei életérdekeit nem érintik. Az antant Bulgáriát 
úgy .akarta rábírni arra, hogy a központi hatalmak ellen fegyvert fogjon, 
hogy — persze Szerbia megkérdezése nélkül — szerb kézben levő macedón 
területeket Ígérgetett neki. A mikor azután 1915. év őszén a központi hatal
mak támadása Szerbia ellen kezdetét vette, az anlant-hatalmak fenyege
tésekkel igyekezték rábírni Bulgáriát arra, hogy ősi ellenségét, Szerbiát támo
gassa. Sőt Oroszország szeptember közepén ultimátumot is intézett Bulgá
riához, ha nem nyilatkozik úgy, ahogyan az az antantnak kedves lett volna, 
s azután az antant elindította Szaloniki felé expediciós hadseregét, értésére 
adva Bulgáriának, hogy e vállalkozás 
célja nem csupán az, hogy Szerbiát tá
mogassa, hanem az is, hogy Bulgáriát 
fegyverrel kényszerítse a semlegesség 
fejadására, sőt hogy szükség esetén 
megfenyítse. Ehhez járult még az is, 
hogy a szerb hadvezetőség nagy erő
ket vetett a bolgár határra és sietve 
megerősítette azt, elárulván ezzel, hogy 
egyáltalán nem viseltetik békés szándék
kal keleti szomszédja iránt. 

Bulgária uralkodója és vezető 
emberei elérkezettnek látták azt a pil
lanatot, amikor országuk léte forog 
kockán s ezért megtették a szükséges 
fegyveres intézkedéseket. Szeptember 
24-én Ferdinánd cár elrendelte a bol
gár hadsereg általános mozgósítását, 
Hadoszlavov miniszterelnök azonban 
még ekkor is kijelentette, hogy e moz
gósítás kizáróan védelmi célokat szol
gál. Erre az egyáltalán nem támadó 
fellépésre a szerb hadvezetőségnek Radoszlavov, bolgár miniszterelnök. 
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nem akadt sürgősebb dolga, mint hogy Belogradcsiknál és Küsztendilnél 
szerb bandákkal, de reguláris szerb katonasággal is bolgár területre nyomult 
be és az ott álló bolgár határőröket felkoncoltatta. Erre a hihetetlen eljá
rásra természetesen Bulgária nem válaszolhatott másként, mint hogy követei 
útján közölte a hatalmakkal, hogy október 14-én reggeltől kezdve Szerbiá
val hadiállapotban lévőnek tekinti magát. Nyomban ezután meg is kezdőd
tek a közben felvonult bolgár haderő hadműveletei. 

A szerbek keleti határuk biztosítására jelentékeny erőket koncent
ráltak a bolgár határ mentén. Legfelül a Timok folyó által és erős tábori 
földművekkel is körülvett Zajecsár erősségnél három hadosztályuk állott, lejjebb 
a Nisava völgyét elzáró Pirot erősségnél ugyancsak három hadosztályuk, 
mig e két állandó erősség között fekvő Knyazsevácnál csak egy hadosz
tályuk. Épp úgy még egy hadosztályuk állt a Pirottól délnyugatra fekvő 
Vranjánál. Legerősebb volt tehát frontjuk két szárnya, s a leggyengébb a 
közepe, s ennek természetes magyarázata az volt, hogy épp az arcvonaluk 
közepével szemben álló határhegységrész volt a legjárhatatlanabb. 

A bolgár haderő e szerb erőkkel szemben két hadseregbe tagolódott. 
Az első hadsereg Bojadzsev tábornok vezetése alatt a Dunától egészen a Küsz
tendiltől északra lévő Vlasinszko fensikig, tehát mintegy 200 kilométer hosszú 
arcvonalat foglalt el, míg ettől délre Küsztendiltől egészen a bolgár Strumicáig, 
állott a Todorov tábornok vezetése alatt levő második bolgár hadsereg. 

Az előbbi négy hadosztályból állott, utóbbi 
valamivel erősebb. Meg kell jegyezni, hogy 
míg egy szerb hadosztály csak négy ezred
ből állt, addig a bolgár hadosztályok 
hat ezredből tevődtek össze. Ennek 
ellenére az első bolgár hadsereg, amellyel 
szemben állt a szerb erők javarésze, 
számra nézve gyengébb volt ellenfelénél. 
Mindkét bolgár hadsereg egyszerre kezdte 
meg operációit. 

A bolgár hadsereg élére Zsekov tá
bornokot, az előbbeni hadügyminisztert 
nevezték ki, helyére pedig Najdenov 
tábornok került, aki készséggel vállalta 
a miniszteri teendőket a bolgár história 
nagyszerű, új korszaka kezdetén. Zsekov 
kitűnő képességeit jól ismerték Bulgáriá
ban és teljes nyugalommal tekintettek 
a nagy küzdelem elé, A hadseregparancs
nokok megválasztása is a legszerencsé
sebb volt. A trónörökösön kívül két ki
próbált, pompás katona jutott fontos és 

Bojadzsev tábornok dicsőséges szerephez a Szerbia és az 
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antant segélycsapatai ellen vívott küzdelméében: Bojadzsev és Todorov 
tábornok. 

Bojadzsev Klement tábornok, az első bolgár hadsereg parancsnoka, 
fölötte érdekes alakja a magasabbrangú bolgár tisztek csoportjának. Már 
külsejénél fogva is kiváló ez a magas termetű, széles vállú katona, 
akinek kemény akaratáról tanúságot tesz határozott tekintetű és szinte szug
geráló erejű szeme. A tábornok hallgatag természetű, a társalgásban rövid. 
Egészben véve zárkózott embernek mondható, de ennek dacára igazi nép
szerűségnek örvend és katonái rajongó szeretettel beszélnek róla. Régi bolgár 
családból származik, bár a macedóniai Ochridában született. Bulgária föl
szabadítása után Szófiába ment, ahol gimnáziumot végzett, majd pedig 
belépett a katonaiskolába. 1885 folyamán, még egész fiatalon végigküzdötte 
a Szerbia elleni első háborút és hadnagyi rangot kapott. Nemsokára Turinba 
vezényelték a tehetséges fiatal hadnagyot, hogy elvégezhesse a vezérkari 
iskolát. Ilyenformán Bojadzsev az első a bolgár tisztek közül, akik nem 
Oroszországban nyerték nagyobb katonai képesítésüket. Olaszországból való 
visszatérése után csapatszolgálatot teljesített hosszú éveken át és még az 
1912. évi balkáni háború során is. Elkerült Szófiából a vidékre, ahol mint 
csapatparancsnok futotta meg korábbi pályáját. Katonáinak élt csaknem 
évtizedeken át és nem csoda, hogy híre és népszerűsége elterjedt az egész 
bolgár hadseregben, nemsokára pedig a nép körében is. 

A balkáni háború kitörésekor a sum-
lai, negyedik Preszlav-divizió parancsnoka 
volt. A divizió akkor a harmadik had
sereghez tartozott, amely megvívta Kir-
kilisszét, megverte a háromnapos lüle-
burgasz-bunárhisszári csatában a törökö
ket és végül egészen Csataldzsáig szorí
totta az ellenséget. Bojadzsev divíziója a 
londoni tárgyalások félbeszakítása után 
résztvett a csataldzsai harcokban, a 
melyek során a «vas-divizió» elnevezést 
nyerte. A második balkáni háború alatt 
a szerbek ellen küzdött a tábornok diví
ziója Macedóniában. Midőn a harmadik 
hadsereg parancsnokát, Radko Dimitrievet 
a bolgár seregek főparancsnokává nevez
ték ki, utódjául Bojadzsevet jelölték. 
1913. év folyamán, a leszerelés után a 
tábornokhadvezér követte a hadügymi
niszteri székben elődjét Vaszov generálist. 
Egy évig vezette a minisztérium ügyeit, 
majd lemondott és visszatért katonái
hoz Ruszcsükba, ahol a harmadik had- Todorov tábornok. 

-
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test felügyelője lett. 1915 folyamán fájdalmas csapás érte: fia, aki a királyi 
testőrségnél szolgált, áldozatul esett annak a gálád merényletnek, melyet 
egy álarcosbál alkalmával kíséreltek meg Oroszország és Anglia fizetett 
emberei a bolgár vezértisztek ellen. A tábornok mélyen megrendülve tért 
vissza Szófiába családjához. Itt azután újabb elismerés várta; meghívták a 
hadügyminisztériumba vezékari főnöknek. Alig néhány nappal az 1915. évi 
szerb-bolgár háború megindulása előtt Bojadzsev ismét visszatért katonáihoz ; 
átvette az első hadsereg vezérletét. Hogy mennyire jogosultak voltak a hoz
zája ffizött remények és milyen reátermettséggel, igazi hadvezéri eréllyel 
oldotta meg a reája bízott feladatot, azt teljes mértékben igazolják az 
események. 

Mikor Bulgária elhatározása nyilvánvalóvá lett a világ előtt és meg
indultak a drámái gyorsasággal fejlődő harcok a szerbek és szövetsé
geseik ellen, hamarosan tudomást szerzett a világháború új eseményeit láza
san figyelő közönség egy másik bolgár hadvezér nevéről is. Bojadzsev mel
lett Todorov tábornok is egyik diadalt a másik után aratta. A bolgárokra 
nézve ez nem volt meglepetés, mert hiszen Szófiában jól tudták, hogy Todo-
rovban a legkitűnőbb katonák egyike került a második számú, Macedóniá
ban működő sereg élére. Alig néhány hét telt el azonban, mikor bámulattal 
emlékeztek meg a bolgárok maguk is arról, milyen elsőrangú hadvezér 
Todorov tábornok, aki a bátor és energikus előretörésekkel és óvatos körül
tekintésével egyformán kivált. A franciák és angolok azt hitték, hogy könnyű 
dolguk lesz Macedóniában és a bolgár seregek elpáholása után hamarosan 
Nis előtt teremhetnek. Todorov tábornok azonban, amig csapatai egy része 
Szerbiában küzdött, valóságos vasgyűrfit állított az előrenyomuló szövetsége
sek és a szerbek hadereje közé. Egy bizonyos ideig csekély erőkkel meg
hiúsított minden előretörési kisérletet, mikor pedig elegendő számú katonaság 
és ágyú állott rendelkezésére, véres csapásokkal mutatta meg a nagyhangú 
szövetségeseknek, hogy Bulgária nem ijed meg senkitől sem és megvédi 
igazságos jogait a franciákkal és angolokkal szemben is. 

A győzedelmes tábornok a háború kitörésekor ötvenhetedik életévében 
volt. Katonai pályafutása egyébként minden tekintetben megfelel későb
bem érvényesülésének és hadvezéri pályafutásának. Alig hogy közép
iskoláit bevégezte, a katonai pályára lépett és húsz esztendős korá
ban már hadnagy lett. Harmincnyolc esztendei katonai szolgálata alatt 
három ízben vett részt háborúban és tökéletesíthette tapasztalatait köz
vetlen szereplés útján is. 1885 folyamán végigküzdötte a bolgár-szerb hábo
rút, amelyben, mint ismeretes, a bolgárok megverték a szerb seregeket és 
már egészen Nisig nyomultak. A fiatal Todorov e háború során ismételten 
példáját adta vitézségének és kiváló képességeinek. Természetes, hogy pályája 
további folyamán ez csak előnyére vált. Az első balkáni háború során mái-
vezető szerepben találjuk. A hetedik divízió parancsnoka volt és kiváló szol
gálatokat végezett hazája javára. A második balkáni háborúban, 1913 folya
mán, mikor Bulgáriát hiéna módjára támadták meg előbbeni szövetségesei, 
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ugyanezt a divíziót a szerbek ellen vezényelte. Teljesítményei a kétségbe
esett küzdelem során is oly kitűnőek voltak, hogy a békekötés után a had
sereg főfelügyelőjévé nevezték ki. Megkapta a legmagasabb bolgár kitün
tetéseket, amelyek közül a legelsőt, még egészen ifjú korában, az 1885. 
évi háborúban bátorságával szerezte. 

Egy katonai szakíró a következőképen jellemezte Todorov tábornokot: 
«Todorov a gondolkodás és a tett embere. Alapjában véve hallgatag 

és szelid férfi, aki sohasem beszédes és közlékeny, de ha beszél, akkor éke
sen szól. Tisztán erezhetni a vele való érintkezés során, hogy nem szükséglet 
számára a bőséges társalgás, csak szeretetreméltó modora nem engedi, hogy 
hallgatásba burkolózzék. Ám ha beszél és társalog, szavai nem árulnak el 
semmit lelkéből, oly kitűnően tud uralkodni gondolatai és érzései fölött. 
Terveit hosszasan mérlegeli, gondolatait szeretettel ápolja, a cselekvés terén 
azonban villámgyors és energikus.)) 

Bár ez a leírás inkább a lélekbúvár aprólékosságával készült, nagy 
vonásaiban mégis teljesen fedi a valóságot. Todorov bizonyos előkészületek 
után minden esetben gyorsan és szinte ellenállhatatlan energiával támadott. 
Ezt mutatják az alább vázolandó szerbiai és macedóniai események is. 

A Bojadzsev-hadsereg győzelmes harcai. 

A Bojadzsev-féle első hadsereg számára három hegyszoros állott 
rendelkezésre, hogy a határon átkeljen.. Ám egyik használhatatlanabb volt 
a másiknál. Az első. a volt Zajecsárral szemben levő szoros, melyet 
azonban a zajecsári erődök zártak el. A második volt valamivel Knya-
zsevác alatt a Svati-Nikola szoros, amelyet évtizedek óta nem hasz
náltak s így. annyira használhatatlan volt, hogy a szerbek lehetetlennek tartották, 
hogy nagyobb haderő, például egy hadosztály át tudjon rajta kelni a tüzér
ségével, lovasságával és trénjeivel. A harmadik volt az említett két szoros 
között fekvő szoros, mely a Kadibogas régi török nevet viseli, ami «Birák 
útját» jelent. A legkönnyebben járható kényelmes műút a Nisava völgyén 
vezetett Szófiából Nisbe, azonban ezt Pirot erősség és az ott álló három 
szerb hadosztály zárták el. Ennek folytán Bojadzsev tábornok a határhegy
ség említett lehetetlen rossz három szorosán át nyomult be a szerb területre, 
és pedig miután a szerb centrum volt a leggyengébb, ennélfogva Knya-
zsevácra irányuló főiránnyal, mint a honnan jó utak vezettek egyfelől Nis, 
másfelől Pirot erősség oldalába. Hihetetlen pontossággal és gyorsasággal dol
goztak a bolgárok. Október 14-én kezdték Csak meg az ellenségeskedést és 
már másnap azt jelenthették, hogy a szorosok kezükben vannak, az azokat 
védő szerb erőket visszavetették és Negotin és Strumica között számos 
helyen benyomultak a szerb földre. Október 16-án pedig már Zajecsár erős
ség keleti frontjának előállásait rohammal megvették, majd Zajecsártól délre 
átmentek az erősen megdagadt Timok folyón és a Knyazseváctól keletre fekvő 
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s az azt uraló 1200 méter magas Glogovica-hegyet a katonáiknál szokásos 
ellenállhatatlan rohammal megvették. 

A Bojadzsev-hadsereg egy másik oszlopa ugyanezen idő alatt Pirotnál 
is újabb sikereket ért el. Október 19-én már Pirot erődműveinek nagyrésze 
a kezükben volt és északról megkerülve az erősséget elfoglalták a várost 
északról takaró Musli Percsin és Babin hegyeket. A szerbek azonban kemé
nyen tartották magukat a Bojadzsev-hadsereggel szemben és minden jel 
újabb és újabb bizonyság volt arra, mennyire fel voltak készülve arra, 
hogy Bulgáriával hadat fognak viselni. A bolgár katonaságnak nemcsak 
a reguláris szerb csapatokkal, de még a lakossággal is harcolnia kellett, 
sokkal inkább mint az északi fronton a magyar-osztrák és német hadsere
geknek, mert maga a hadvezetőség látta el egészen modern fegyverekkel pol
gárait és valóságos franktirőr-bandákat alakított. 

Október 28-án jelenthették csak a bolgárok, hogy a váratlanul meg
lepő gondossággal megerősített Knyazsevác várost és Zajecsárt sikerült 
elfoglalniuk. Pirot ellenben csak a következő napon esett a Bojadzsev-had
sereg kezébe. 

Knyazsevác elfoglalásánál nemcsak a lakosság harcolt a reguláris szerb 
csapatokkal, de ezek is arra törekedtek, hogy megtévesszék a bolgár kato
nákat. Amikor ugyanis az egyik bolgár zászlóalj rohamra indult, egyszerre 
ismerős orosz formaruhát láttak a bolgárok maguk előtt. A bolgár legénység 
elsőbb meghökkenve habozott, ne hagyja-e abba a rohamot, csakhamar azonban 

Ferdinánd király Boris trónörökössel útban a harptérre. 
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«a hazaérts kiáltással rávetették magukat az orosz ruhába bujtatott szer
bekre. A három határtvédő megerősített hely: Pirot, Knyazsevác és Zaje-
csár elfoglalása után, amelyeknél nemcsak a bolgár gyalogság tűnt ki, hanem 
különösen az újjászervezett, mozgékony tüzérség is, Bojadzsev nyomban 
sarkába lépett a visszavonuló szerbeknek, akikből bizony kevés fogoly esett. 

Azonban még egy nehéz feladat várakozott Bojadzsevre, még pedig az, 
hogy az orsovai Dünaszegletben átkelni akaró szövetséges csapatok átkelé
sét támogassa. Negotintól tehát fel kellett tolnia oszlopát, hogy hátába 
kerüljön a Brza Palánka fölött álló szerb erőknek. Ez a hadművelet a leg
teljesebb sikerre vezetett s ennek volt köszönhető, hogy Orsovánál csapa
taink aránylag könnyen kelhettek át és, mint tudjuk, kőzvetetlen következ
ménye volt, hogy a Bojadzsev-hadsereg helyreállította az összeköttetést szö
vetségeseinek csapataival. 

Todorov sikerei Szerb-Macedóniában. 

Míg a Bojadzsev-hadseregnek igen nehéz harcok árán kellett minden 
talpalatnyi földet megvenni, a legelső gyors sikerek után aránylag csak las
sabban juthatott előre, addig a tőle délre operáló Todorov-féle hadseregnek 
könnyebben ment a dolga s óriási lendülettel mehetett előre. 

Ennek a hadseregnek előnyomulási iránya a szerb Macedónia volt. 
A Bojadzsev-hadserepgel egyidejűen lépte át a határt és már október 
17-én elérte a szerb területen fekvő Béla Palánka és az ettől délre fekvő Isztip 
(Stip) vonalát. Ezenfelül azonban ugyanekkor biztosítania kellett összeköt
tetését az északra harcoló Bojadzsev-hadsereggel és így Todorov egy oszlopa 
a bolgár Morava völgyében lévő Vranja felé nyomult előre s már október 
19-én az ott álló szerb hadosztályt ki is verte a városból s ezzel a Szaloniki 
és Nis közötti vasúti összeköttetést mintegy 20 kilométer szélességben meg
szakította s a vasútvonal e részét kezébe kerítette. A következő napokban 
igen erős szerb ellenállásra talált az Egri Palánkától Kumanovo felé vezető 
utat uraló Sultan Tepe hegy körül, amelyet csak kétnapi elkeseredett harc 
után tudott megtörni. Ez alkalommal 12 ágyút zsákmányolt és 2000 foglyot 
ejtett. Todorovnak az volt a feladata, hogy a Veleztől keletre álló szerbeket 
és a Strumicától délre, tehát a bolgár határon Demirkapunál álló francia
angol erőket visszavesse s hogy a szerbek és antant-csapatok egyesülését 
megakadályozza. Október 20-án elérte célját, mert serege elfoglalta Velezt 
és Kumanovót s a szerbek egy részét nyugat felé, más részét dél felé vetette, 
a franciákat pedig átdobta a Vardar folyó túlsó partjára. Ezzel még azt is 
elérte, hogy a szerb Bozovics-dandárt egészen elvágta a szerb főerőktől úgy, 
hogy ennek a számára nem maradt más választás, mint vagy megkísérelni 
az egyesülést az antant-csapatokkal, ami jóformán lehetetlenné vált, vagy 
Monasztir felé hátrálni, tehát leszámolni azzal, hogy a harcok további folya
mán kénytelen lesz görög területre lépni s ott esetleg lefegyvereztetni magát. 

Október 21-e után a szerbek és franciák minden erejüket összeszedve, 
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elkeseredett ellentámadásokat kezdtek főképp Pirot felől Todorov jobbszár
nyának oldalába. Gyors offenzívája tehát egy pillanatra megakadt. De a 
bolgárok legyőztek minden nehézséget. Az ellentámadásokat visszaverték s 
egy erős lökéssel Üszküböt is kezükbe kerítették, délen pedig a franciákat 
és angolokat szorították a Vardar és Cserna folyók szögébe.- Üszküb meg
szállásával a vardar-völgyi vasút nyugati elágazása is bolgár kézbe került. 
A szerbek el voltak vágva az antanttól s többé egy szem muníciót vagy 
élelmiszert sem kaphattak nyugati pártfogóiktól. 

Üszküb meghódítása. 

A szerencsétlen szerbek tehát hiába reménykedtek, hogy a Szaloniki-
ban partraszállított angol és francia expedíciós seregek idejében megérkez
nek, megállítják a bolgár offenzívát és. alkalmat adnak az egész fronton 
megvert szerb hadsereg számára, hogy a minden oldalról szorongatott ország 
belsejében újra csoportosuljon. A reménykedés teljesen alaptalan volt, mert 
a bolgárok az első hatalmasabb összecsapásnál, október tizennyolcadikán 
Valandovo mellett a franciákat és a híres segélycsapatokat visszavonulásra 
kéiiyszerítették. A bolgárok ugyanekkor föltartózhalatlanul folytatták diadalmi 
útjukat Új-Szerbián át. Meghódították Kumanovót, Isztipet, Köprülüt és 
komolyan fenyegették a Vardar völgyében fekvő Cszküböt, amelyet a szer-

Üszküb vára. (Sajtóiroda, Leipzig.) 



bek az első balkáni háború során Skoplje névre kereszteltek. Üszküböt a 
rómaiak Scupinak hívták és ezt a nevet ferdítették el a maguk ízlése szerint 
a szerbek. Üszküb politikai és geográfiai tekintetben is középpontja Új-
Szerbiának. Az ősrégi város rezidenciája volt valaha a bolgár, majd pedig 
a szerb királyoknak is. Belgrád és Nis mellett legnagyobb városa Szerbiának, 
fekvésénél fogva pedig talán csak Nis mondható hasonló fontosságúnak. 
Szinte az egész ország útvonalai Üszkübnél kereszteződnek. Az útvonalak 
délen Köprülün át Monasztir, északnyugaton Prizrend és Novibazár, észak
keleten pedig a kumanovói medence felé vezetnek. Az említett utak további 
folytatása Üszküböt Macedóniával, Boszniával., Albániával, Görögországgal, 
Bulgáriával és Ó-Szerbiával köti össze. A vasúti vonalak sem lekicsinyelen-
dők, mert a város a szalonikj—nis—belgrádi lővonal mentén fekszik és itt 
ágazik el a rövid, de fontos szárnyvonal északnyugati irányban Mitrovica 
felé. Üszküb még néhány esztendővel török birtok volt, mint ismeretes, és 
fővárosa volt az egykori Kosszovo-vilajetnek. Már a törökök is fölismer
ték a fontos gócpont nagy stratégiai jelentőségét és megerősítették a várost. 
Még most is sötéten emelkedik a régi török vár a két domb fölött, amelyek 
lábánál a Vardar termékeny völgyében fekszik a város. Az első balkáni 
háború során, a kumanovói nagy vereség után azonban nem tarthatták a 
törökök a várat és Üszküb harc nélkül jutott a szerbek kezére. 

Most, hogy a bolgárok ellenállhatatlan rohama Üszküb felé közeledett, 
elhatározták a szerbek, hogy a nehezen megszerzett, drága kincset utolsó 
leheletükig védelmezni fogják. A dombokon és a völgyben új erődítéseket 
készítettek lázas sietséggel és szándékuk az volt, hogy Skopljét addig tart
ják, bármibe kerüljön, amíg megéi'kezik dél felől az angol, francia fölmentő 
sereg. A polgári lakosság nagy része kénytelen volt ennélfogva kiüríteni a 
várost és Monasztir, valamint Prisztina felé elmenekülni. Ezalatt a Karadagh 
szorosaiból elűzték a bolgárok az utolsó szerb csapatokat is és Üszküb 
közelébe jutottak. Október huszonharmadikán már Üázküb előtt állottak, 
ahol a védelmezők még egyszer, utoljára akarták föltartóztatni őket. Elke
seredett közelharc kezdődött, amelynek során a bolgárok lépésről-lépésre 
haladhattak csupán előre. Rövidesen mégis kezűkre kerítették a városnak 
a Vardar folyó jobb partján fekvő részét, míg a balparton, valamint a 
város fölötti citadellában szívósan tartották magukat a szerbek. A nagyobb
részt bolgárokból és mohamedánokból álló lakosság érthető izgalommal és 
örömmel látta az események szerencsés fejlődését. A fölszabadítókat itt is 
szívszorongva lestek, hiszen a szerbek az elmúlt két év alatt valóságos rém
uralmat teremlettek. A lakosság részéről valóban nem volt mitől tartani, 
de azért Üszküb utcáinak megvétele nem folyt le simán. A házakban szerb 
katonák és komitácsik rejtőzködtek el, akikkel kemény utcai harcot voltak 
kénytelenek folylatni a bolgárok. Végül azonban be kellett látniok a védel
mezőknek, hogy hiábavaló a küzdelem. Ekkor azután megindult az esze
veszett menekülés. A szerb katonaság a lakosság hátramaradt tömegeive 
vad futásnak eredt. A Vardar ötszázéves régi hídján át teljes összevisszaság-
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ban menekültek a szerbek, akik kiürítették a citadellát is. A régi fellegvár
ban és a városban a hadianyagok hatalmas raktárát voltak kénytelenek 
hátrahagyni a futás sietségében. 

A bolgár csapatokat Üszkübben is őszinte és nagy lelkesedéssel fogadta 
a lakosság, mint ahogyan ez Macedónia összes falvaiban és városaiban tör
tént. A házakon bolgár zászlókat lobogtatott a szél és a házak ablakaiból 
valóságos virágeső szakadt a bevonulókra. A győzedelmes bolgár sereg élén 
Kirill herceg, az uralkodó kisebbik fia lovagolt a hadseregparancsnok mel
lett. Az ifjú herceget megható módon halmozta el szeretetével a lakosság. 
Öregek, fiatalok, asszonyok és gyermekek tolongtak feléje, kezét és csizmáit 
csókolgatták könnyes szemekkel. A bolgárok és mohamedánok, akiket föl
szabadítottak a győzők, odaborultak a bolgár katonák keblére és boldog 
örömmel éltették őket. A város albán és török lakossága, amely a leg
kegyetlenebb bánásmódnak volt kitéve a szerb katonák és hivatalnokok 
részéről, egyforma hódolattal és barátsággal tekintett a bolgárokra, mert 
mindenki tudta, hogy ők Macedónia igazi urai és uralmuk alatt helyreáll a 
jog és rend uralma. Mint a többi elhódított szerb városokban, itt is könnyek 
között, kitörő lelkesedéssel fogadták a hátrahagyott magyar és osztrák fog
lyok a hódítókat. Üszküb meghódításával a bolgárok elsőrangú támasz
pontot nyertek a Rigómező, Monasztir és az albán határ felé való előre-
nvomulásra. 

Az I. Sándor-ezred elhagyja Szófiát, hogy a harctérre menjen. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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A Timok folyótól a Morava völgyéig. 
Zajecsár, Knyazsevác és Pirot volt a három határvédő erősség, melyre 

a szerbek a bolgár határ mentén támaszkodhattak. Ezeknek elvesztése után 
fel kellett adniok a határmenti hegygerincet is, a mely védekezésükre ugyan
csak fölötte alkalmas volt és meg kellett kezdeniök a visszavonulást egész 
keleti arcvonalukon a Bojadzsev tábornok parancsnoksága alatt álló győzel
mes első bolgár hadsereg elől. E hadsereg a három határzáró erősség meg
vételével a kezébe kerítette egészen e harmadik nagy természetes aka
dályt, az egész Timok folyó völgyét s most ezzel feladatának első részét 
meg is oldotta. Második feladata az volt most már, hogy a Morava folyó 
völgyét is hatalmába kerítse. A Duna szabaddá tétele ugyan megnyitotta a 
középponti hatalmak számára a vizi utat s ennek útján megteremtette az 
összeköttetést Berlin és Konstantinápoly között, azonban e vizi út biz
tossága némileg kétséges volt és használhatósága az időjárástól is függvén, 
okvetlen szükséges volt, hogy a Morava völgyén, Nisen és Piroton át Szó
fiába futó keleti vasútvonal is rendelkezésre álljon. A Bojadzsev-hadsereg fel
adata volt ezt a vasútvonalat megszerezni. Ez azonban nem ment könnyen. 

A Bojadzsevvel szemben álló szerb erők megkezdték ugyan a visszavonulást; 
azonban minden talpalatnyi földet védtek, hátrálásuk csak lépésről-lépésre 
ment végbe s ugyanazt a szívós és igen ügyesen vezetett ellenállást tanúsí
tották, mint északon az oroszok tavaszi sikeres offenzivánk folyamán. Bojad
zsev Zajecsár, Knyazsevác és Pirot elfoglalása után nyomban felvette s meg
kezdte a hátráló szerbek üldözését, ezek azonban csakhamar megállásra 
kényszerítették. Az első bolgár hadsereg előnyomulása számára a Morava 
felé három útvonal állott rendelkezésre. Valamennyi nyugati, illetve dél
nyugati irányban vezetett. Az első, a legészakibb volt az, amely Zajecsártól 
Paracsinba vezetett, a második, mely a Bojadzsev-hadsereg centrumából : 
Knyazsevácból Soko Bánján át Aleksinácra vitt, végül a harmadik, amely 
legdélebbre esett és ugyancsak Knyazsevácból délnyugat felé kanyarodva, 
Svrljigen keresztül Nisbe vezetett. Éhez képest a Bojadzsev-hadsereg is három 
oszlopba tagolva nyomult előre, míg egy negyedik, tőle független oszlop 
Vlasotince felé menetelt. Nyomban az első kilométereknél heves ellenállásra 
talált valamennyi hadoszlop. A legerősebb ellenállással a Soko Bánján át 
Aleksinácra vezető utón haladó oszlop találkozott, s ez annál feltűnőbb volt, 
mert éppen ez volt az a vonal, amelyen a terepviszonyok inkább a bolgá
roknak kedveztek. Ezért ez az oszlop lassabban is bírt csak előbbrejutni, 
mint két társoszlopa. A Knyazseváctól alig két kilométerre nyugatra fekvő 
Slatinánál a szerbek máris megállottak és bár november másodikán sikerült 
a bolgároknak a slatinai szerb állást uraló és Slatinától délnyugatra fekvő 
775 méter magas Bezdán hegyet elkeseredett kézitusa után elfoglalni, innen 
azonban egyelőre nem tudtak e vonalon előbbrejutni. Ezalatt a másik két 
hadoszlop közül az északi a Planinicától nyugatra és a déli oszlop a Nisava 
folyó völgyében lévő Béla Palánkától nyugatra lévő magaslatokat vette meg. 
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Ugyancsak még november másodikán sikerült a Knyazsevácból délnyugat 
felé haladó oszlopnak a Svrljig városától keléire folyó Túrija folyócska mind
két oldalán emelkedő magaslatokat megszerezni s lejjebb, a Nisava völgyé
ben operáló oszlop a Béla Palánkától északnyugatra fekvő Vrandol városkát 
foglalta el. A következő napon a legészakibb oszlop a paracsini út mindkét 
oldalán Planinicától nyugatra vetette vissza az ellenálló szerbeket, 230-at fog
lyul ejtett közülök és négy ágyút zsákmányolt. 

A Béla Palánka felől a Nisava völgyén előrenyomuló oszlop azonban 
Vrandol elfoglalása után igen nehéz helyzetbe került. Ez a vonal vezetett 
ugyanis Nis keleti frontja felé és a szerbek, érdekük lévén Nist minél tovább 
tartani, jelentékeny erőket vetettek az itt előretörő bolgárok elé. Négy szerb 
gyalogezred állott itt a bolgárok két ezredével szemben. Bojadzsev látta, hogy 
Nist homloktámadássul nem tudja megközelíteni s így az egyik knyazseváei 
oszlopra vetette a fősúlyt, hogy Nist északi és főként északkeleti frontján 
érje el. Ez az oszlop azonban szintén igen nehéz harcokba keveredett és 
szintén nem tudott előbbrejutni úgy, hogy az aleksináci útvonalon operáló 
bolgár erőknek meg kellett állni, hogy onnan vehessenek el erősítéseket a 
másik knyazseváei oszlop erősítésére. A Nisava völgyében operáló bolgár erő
ket ezalatt a szerbek visszaverték úgy, hogy azok kénytelenek voltak Béla 
Palánkára visszavonulni, azonban ennek ellenére sikerült a várostól nyu
gatra fekvő, 1154 méter magas Bogov hegyet megtartani s ott a szerbek 

Bolgár gyalogság vasúton a felvonulási területre indul. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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ellentámadását megállítani. Időközben azután a Túrija folyó mindkét oldalán 
keményen harcoló második knyazseváci oszlop megkapta az első knyazse
váci oszloptól a már említett erősítést, továbbá a Svali-Nikola szoroson 
keresztül magához vonta a tartalékban álló egészen friss 9-ik bolgár had
osztályt s így erőteljes támadásba mehetett át. Először megrohanta a svrljigi 
hidfőt és azt el is foglalta. A legnehezebb feladat volt azonban az ezen erőt 
a Nisava völgyétől elválasztó 1327 méteres Ples és 1369 méteres Goljanska 
hegyet megverni. Két egymást követő, mindkét félre nézve fölötte veszte
ségteljes és véres éjjeli támadás után sikerült mindkét hegyet elfoglalni, mi
közben 300 szerb esett fogságba és 2 gépfegyver esett a bolgárok kezébe. 
Ez a hadmozdulat a Ples és Goljanska planinára jutott bolgárokat a Béla 
Palánkáig előrenyomult- szerb erők oldalába hozta és így arra kényszerítette 
az utóbbiakat, hogy visszahúzódjanak Nis felé, mire a Béla Palánkáig vissza
ment bolgár oszlop ismét megkezdhette ehőnyomulását a Nisava völgyén 
Nis felé. A Ples és Goljanska hegyekre jutott bolgár oszlop jobbszárnya 
ugyanekkor elfoglalta a Nistől északkeletre emelkedő Lipnica hegyet és 
ezzel visszadobta a Nistől északra álló szerb erőket is Nis erődvonalára. 
Míg a Bojadzsev-hadsereg két szélső oszlopa lassan közeledett Aleksinác, 
illetve Paracsin és délen Vlasotince felől Leskovác felé, addig a knyazseváci 
második oszlop, mely két hadosztályból állott és a Pirot és Béla Palánka 
elől operáló oszlopok eljutottak Nis védővonala elé. Ezen utóbbi bolgár 

Bolgnr csapatok útban a szerb harctérre. 
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seregtestekre tekintett most egész Bulgária, de mondhatni egész Európa is. 
Nis volt a szerbek második fővárosa, itt székelt még csak nemrég Petár 
király, a szerb kormány és a szkupstina és meseszerű hírek keringtek e leg
nagyobb szerb megerődített táborhely felől. 

Nis megvétele. 

A szerb hadvezetőségnek eleddig sikerült ugyan elkerülni azt, hogy egy 
döntő jellegű nagy csatát vívjon, azonban számos rázkódtatás és a Belgrád 
elestét követő sorozatos kudarcok úgy a magyar-osztrák, mint a német és 
bolgár seregekkel szemben, a szerb hadseregre gyakorolt hatás szempontjá
ból felértek egy nagy elvesztett csatával. Az egyes hadseregek fizikai ellen
álló képessége egyre fogyott és egyre kevésbbé törődtek a szerb katonák 
azzal, hogy a legfontosabb hadiszereket megmentsék. Ez magyarázza, miért 
vesztett annyi ágyút és muníciót ez az offenzíva elején ugyancsak rettent-
hetetlenül küzdő hadsereg. Azért a visszavonuló szerb erők helyenként még 
mindig elkeseredett ellenállást fejtettek ki, annak bizonyságául, hogy a sok 
vereség és az örökös hátrálás a szerb katonaanyagot nem tudta annyira 
demorizálni, hogy fényes tulajdonságaiból legalább valami ne marad
jon épségben, azonban tény az, hogy például azokat a szerb csapatokat, 
amelyeknek a vadul rohamozó, veszedelmes bolgár ellenféllel szemben kellett 
helytállni, leitatták, mert másként nem lett volna meg a lelki erejük, 
hogy állásaikban maradjanak a sokszor tüzérségi előkészítés nélkül, szótla
nul rohamozó bolgárokkal szemben. Jellemzők azok a harctéri tudósítások, 
melyeket Magrini olasz újságíró küldött haza lapjának, a «Secolo»-nak 
akkor, amikor a bolgárok Nis felé közeledtek. E jelentések szerb vezérkari 
tisztek nyilatkozatait tartalmazták, akik ekkor már lemondtak a sikeres 
ellenállás lehetőségének minden reményéről, hátborzongató dolgokat mesél
tek a központi hatalmak nehéz tüzérségének hatásáról és a legnagyobb 
elkeseredettséggel nyilatkoztak az antantról, mely nem tudott, vagy nem 
akart segíteni a kétségkívül hősiesen harcoló szerbeken. Zajecsár. Knyazse-
vác, Pirot és Kragujevác elvesztése után, amikor északról, nyugatról, kelet
ről és délkeletről óriási ív alakjában nyomultak előre a szövetségesek a 
szerb területen, amikor már Szerbiának csak egy harmadrésze volt szerb 
kézen, amikor az egész szerb-macedón terület Todorov bolgár generális kezén 
volt s a szerbeknél csak időnyerésről lehetett szó és arról: sikerül e a szerb 
haderőnek Prisztinán keresztül albán és montenegrói földre visszahúzódni, 
akkor már — ezt maguk a szerbek is beismerték — csak a fegyverek és 
a zászló becsületéért küzdöttek és legfeljebb Pasics fenyegetései késztett-
hették arra a szerb főtiszteket, hogy le ne tegyék a fegyvert. Ez a szerb 
hadseregben uralkodó állapotokról rajzolt kép egyik oldala. A másik pedig 
azt mutatta, hogy a szerb hadsereg hangulata jó és még jelentékeny része 
akcióképes. A szerb hadsereg veszteségi statisztikája azt mutatta, hogy 
november legelején az eredetileg több mint 300.000 főt számláló szerb had-
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seregből 50.000 ember esett a fogságba, régi gyakorlat szerint tehát legalább 
ugyanannyit lehetett elpusztultnak venni s így a jelzett időpontban a szerb 
haderő még mindig 200.000 embert tett ki. Ez a hozzávetően helyes 
számítás megmagyarázza azt is, hogyan lehettek még képesek arra, hogy 
aránylag kellő erővel folytassák a védekezést. 

November harmadikán tehát a Bojadzsev-hadsereg egyik oszlopa elérte 
Nis erődvonalát, azt a fontos pontot, amely a kettősvágányú konstanti
nápolyi vasútat zárta el és így Ausztria-Magyarország és Bulgária közvetet-
len összeköttetését tette lehetetlenné. A nagyméretű erősséget már a világ
háború tartama alatt modernizálták, úgy hogy magát a várost régi török 
eredetű erődmagjával, az úgynevezett citadellával együtt nemcsak egy több
százados és így modern szempontból nem sokat érő bástyákkal szegett 
sánc-árok, hanem ezenkívül előretolt erődök gyűrűje vette körül. Ez erőd
gyűrű körülbelül 40 kilométer hosszú körívet alkotott a város körül, mely
nek a háború előtt egyetlen és legnagyobb hibája s gyengesége abban rej
lett, hogy ez erődök, akárcsak az orosz erősségek erődéi, legalább is az 
erősségek északi és déli frontján csupán 3—4 kilométer távolságra voltak á 
várostól, s így a támadó fél tüzérsége tűzhatásának nemcsak az erődök, 
hanem a város is ki volt téve. Keleti frontján azonban 7—8 kilométerre 
voltak az erődök a várostól és így a modern követelményeknek is megfelel
tek. A Nisava völgyében azonban a városnak mind a négy oldalán s attól 

Hadiszolgálatra behívott bolgár tartalékosok és népfölkelők. 
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mintegy 10 kilométerre bástyaszerűen emelkednek a többszáz méter magas 
hegyek és a hadjárat ideje alatt a szerbek e hegyekre állandó föld
műveket raktak, s ezzel Nis ellenállóképeségét jelentékenyen növelték. 

Egyetlen frontrésze maradt csak Nisnek, mely gyöngébb volt: az észak
keleti, ahol csupán a régi török erődök védték a várost. Bojadzsev jól tudta 
ezt és ezért ezen a ponton akarta a főtámadást intézni. Mielőtt azonban 
ehhez hozzákezdhetett volna, be kellett várnia a nehéz tüzérség megérke
zését, mert Nis eléggé fel volt szerelve részben ugyan régibb tipusú, de igen 
jó nehéztüzérséggel. Végre megérkezett Zajecsár alól az egész bolgár tüzér
ség és megkezdődhetett a támadás Nis ellen. A szerb Timok-hadosztályt 
visszavetették a bolgárok az erősségbe, s elég rendben vonulván vissza, 
első dolga volt, hogy elkezdett Nisben fosztogatni, egyfelől, hogy azután e 
fosztogatást ráfoghassa a bolgárokra, másfelől, hogy a további visszavonu
láshoz szükséges élelmiszerrel ellássa magát. 

Megfelelő tüzérségi előkészítés és háromnapos elkeseredett harc után 
november hatodikán délután három órakor a 9-ik bolgár hadosztály benyo
mult a fenekestül felfordított Nisbe, ahol 3600 foglyot ejtett és több mint 
száz ágyút és temérdek hadiszert zsákmányolt. November hetedikén Cupri-
jánál a Bojadzsev-hadsereg jobbszárnya egyesült a Gallwitz-hadsereg balszár
nyával. November 8-án azután az Aleksinác irányában operáló bolgár 
oszlop is elérte Nis magasságát és rövid harc után átdobta a szerbeket a 

Ferdinánd bolgár király a bolgár hadsereg két vezénylő tábornokával beszélget. 
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Morava folyón. Végül november 12-én Bojadzsev déli oszlopa elérte és roham
mal elfoglalta Leskovácot, hol 12 ágyút zsákmányolt. Ezzel azután az egész 
Morava-völgy a bolgárok illetve a szövetségesek kezébe került. Helyre 
volt állítva a közvetlen összeköttetés Belgrádon, Nisen keresztül Szófiával és 
tovább kelet felé: Konstantinápollyal. 

Rendkívül izgalmas napokat éltek át Nis bolgár és török lakói a 
város meghódítását közvetlenül megelőző időben. A városban, melyet 
nem akartak elhagyni, a komitácsik voltak az urak. A szerb- kor
mány húsz bandát hagyott hátra azzal a parancscsal, hogy tartsák 
szemmel a bolgárokat, valamint a mohamedánokat és ha közben he-
vonulnának a városba az ellenséges csapatok, lőjjenek rájuk a bolgárok 
házaiból. Az aljas terv azt a célt szolgálta, hogy a felbőszült ellenséges 
katonaság gyújtsa föl a várost és hányja kardélre a lakosságot. Szerencsére 
egy kegyes férfi fáradozásának sikerült ezt a borzalmat megakadályozni. 
üoszitej püspök addig könyörgött és fenyegetőzött, amíg a bandák is elvo
nultak. A szerbek különben éppen idejében takarodtak el, mert a bolgárok 
egy bekerítő mozdulattal hirtelen Nis előtt termettek és a védelmezők csak 
hanyatt-homlok menekülhettek. Elmúlt tehát a nagy veszedelem a félelem és 
örömteli várakozás között remegő bolgárok, mohamedánok fölött, nem
sokára pedig ütött a megváltás órája. November hatodikán, délután három 
órakor mutatkozott az első bolgár előőrs Nisben. Egy négy gyalogos kato
nából álló járőrcsapat közeledett a városhoz, ahol már lázas izgatottsággal 
készülődlek a bevonulásra. Az utcákon bántódás nélkül haladhattak végig a 
bolgár katonák, Nisben nem volt többé ellenség. Mindössze tizenhárom szerb 
katonával találkoztak, de ezek a jámborok azért maradtak hátra, hogy 
fegyvertelenül, föltartott karokkal nyomban megadják magukat. Ilyenformán 
teháf teljes bátorsággal megtörténheteit a hódító sereg ünnepélyes bevonu
lása is. Délután, még a sötétség beállta előtt énekszóval és csengő katona
zenével érkeztek meg a bolgárok. A Nisava hidján lovascsapatok jelentek 
meg először, aztán a régi török városnegyed festői utcáin megérkezett a 
gyalogság is. A lakosság kendőket, zászlókat lengetve, ujjongva rohant az 
utcákra, ahol vidáman, boldog szívvel üdvözölte a győztes bolgárokat. Meg
ható volt a lakosság lelkesedése, de még jobban megindították a diadalmas 
bevonulókat a magyar és osztrák foglyok. Nisben ugyanis néhány száz magyar 
és osztrák hadifoglyot felejtettek nagy sietségükben a szerbek. Ezek a fog
lyok, sebesültek, betegek és rokkantak elhagyták az orvosok és ápolók nél
kül maradt kórházakat és kitódultak a bolgárok elé. Könnyek között, az 
örömtől és meghatottságtól sirva rohantak sokan a hős bolgárokhoz, akik 
megszabadították őket rabságukból és bizonytalan sorsuktól. 

A szerbek oly sietve voltak kénytelenek menekülni, hogy nem értek rá 
a raktárak és az arzenál felrobbantására. Itt maradt a belgrádi nemzeti és 
egyetemi könyvtár, valamint a belgrádi múzeum egész képiára és minden 
művészeti kincse is. A szerbek ezeket a pótolhatatlan és nagyértékű kullur-
kincseket ládákba csomagolták még az első belgrádi menekülés után, de a 
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bolgárok meglepetésszerűen gyors előrenyomulása következtében nem gon
doskodhattak az elszállításról. A bolgárok nisi zsákmánya azonban más kin
csekben is óriási volt. Hatalmas készletek, hadianyagok jutottak kezükre és 
a magukénak mondhatták a legnagyobb szerb vasúti raktárt. Az állami 
levéltár iratai között a fontos és megbecsülhetetlen jelentőségű titkos akták 
egész tucatjait találták. A hódítók természetesen nyomban teljes rendet 
teremtettek a városban és ezzel megszűnt Nisben a rablás és fosztogatás. 
Szófiában és egész Bulgáriában kitörő lelkesedéssel fogadták a nagy és gaz
dag szerb város elhódításának hírét. A szófiai lakosság lengő zászlókkal, 
ének- és muzsikaszóval járt a város utcáin, megjelent a szövetségesek követ
ségei és a bolgár cár palotája előtt, ahol leírhatatlan őrömmel ünnepelte az 
uralkodót, a hadsereget és a középponti hatalmakat. Ferdinánd cár és 
Radoszlavov miniszterelnök megindult szavakkal mondott köszönetet, kije
lentvén, hogy végre megvalósult a bolgár nemzet történelmi jogosultságú 
igénye, ismét bolgár kézre jutott az a város, amelyet negyven évvel ezelőtt 
ragadtak el tőle. Radoszlavov miniszterelnök így végezte szavait: 

«Nis várának elhódítása és az a körülmény, hogy az erőd sáncain 
bolgár lobogó leng, a király, a dinasztia és a bolgár hősök igazi dicső
ségére, reánk nézve ha'almas jelentőségű történelmi esemény.» 

A bolgár vezérkar. 
Ülve balról a második: Zsekov tábornok a bolgár hadsereg főparancsnoka, mellette 

Jostov vezérkari főnök. 
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FRANCIÁK ÉS ANGOLOK SZALONIKIBAN. 

Anglia és szövetségesei a világháború kezdete óta több nagyobb akcióba 
fogtak, hogy részben a maguk helyzetén lendítsenek, részben pedig végleg 
maguk mellé hódítsák az ingadozó vagy nagyon is komoly, állhatatos sem
legeseket. A legjelentékenyebb vállalkozás volt a Dardanellák elleni támadás, 
amely nemcsak Konstantinápoly ellen irányult, hanem a balkáni semlege
seknek szánt mutatvány is volt. A dardanellai akció azonban rosszul sikerült 
katonai és politikai tekintetben is : a francia és angol katonák ezrei hiába 
véreztek, Románia és a többi balkáni államok pedig féltékeny szemmel tekin
tettek az ostromolt tengerszoros felé. Augusztus végén, 1915 ősze előtt már 
nyilvánvaló volt, hogy a gallipolii harctéren nem fog eredményeket elérni 
a szövetséges francia és angol sereg. Pedig a helyzet egyre kellemetlenebbül 
alakult az antantra nézve is : a középponti hatalmaknak nemcsak diadalai, 
hanem barátai és bizakodó hivei is megszaporodtak. A fölötte imponáló 
oroszországi győzelmek, valamint az a körülmény, hogy Olaszország és az 
egyesült francia-angol haderő nem tudta megingatni a szövetségesek védelmi 
vonalait sem Franciaországban, sem az osztrák határon, meggyőzték a 
semleges szemlélőket arról, hogy a középponti hatalmak csoportja az erő-
sebb. Amíg az események így fordultak, addig a Balkán fölött egyre söté
tebb felhők gyülekezlek. Híre járt, hogy Bulgária szövetségre lép ősi ellen
ségével Törökországgal és régi jóakaróival a középponti hatalmakkal a gyű
lölt, hitszegő szerbek megfenyitésére, az öröklés igaz jogán Bulgáriához tar
tozó Macedónia elhódítására. A fenyegető helyzettel szemben Angliának és 
szövetségeseinek is tennie kellett valamit. Ekkor született meg a szalonikii 
expedíció terve, amely különben többféle célt szolgált. A szövetségesek egy
részt a szerbek segítségére óhajtottak sietni legalább is névlegesen, másrészt 
pedig a görög kikötővárosból akartak nyomást gyakorolni a semleges bal
kániakra, valamint a támadásra kész Bulgáriára. Végül nem tévesztették szem 
elől azt a távoli célt sem, hogy Szaloniki az a pont, amelyből állandóan 
veszélyeztethetik a bolgár szövetség révén most már nagyon is valószínű 
berlin—konstantinápolyi vasúti vonalat. Első törekvésük mégis az volt, hogy 
Görögországot belekényszerítsék a háborúba. A helyzet nem is volt ked
vezőtlen számukra, mert a görög kormány élén egy kalandor jellemű poli
tikus, a korábbi események óta jól ismert Venizelosz állott, aki vakon 
volt hajlandó teljesíteni az antant parancsát, sőt ő maga biztatta föl az ide
gen hatalmakat, hogy tapodjanak reá a görög semlegességre. A kis ország 
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nehéz napokat élt át, de Konstantin király hűséges őre maradt nemzete 
érdekeinek. Politikai viharok és súlyos válságok között megőrizte legalább 
is országa becsületes semlegességét, megóvta nemzetét a szükségtelen vér
ontástól. Venizelosz sorsa csúfos bukás lett, de az idegenek invázióját nem 
lehetett már megakadályozni. Görögország ismételten tiltakozott a francia 
és angol haderők partraszállítása ellen, ám hiába. Anglia, a kis népek nagy
hangú védelmezője, az az ország, amely állítólag Belgium semlegességének 
megsértéséért indított háborút Németország ellen, most százszorosan nagyobb 
vétket kövelett el a kiszolgáltatott Görögországgal szemben. Lábbal tiporta 
a legtisztább semlegességű állam jogait és görög földön, semleges területen 
teljes nyugalommal rendezkedett be egy céljainál fogva valóban jelentékeny
nek mondható akcióra. 

Az antant erőfeszítései a Balkánon. 

Amíg a török—bolgár diplomáciai tárgyalások folytak 1915 nyarán, az 
antant és különösen Anglia kétségbeesett erőfeszítéssel, valóságos ideges 
nyugtalansággal dolgozott azon, hogy a balkáni államokat megnyerje a maga 
pártjára. Szerbiát rákényszerítették, hogy mondjon le egyes hódított terüle-

Konstanlin görög király családjával. 
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teiről Bulgária számára és mikor ez a terv nem sikerült, Romániát valamint 
Görögországot akarták mindenáron belerántani a világháború forgatagába. 
Románia, dacára az egyes pártok antant-barát politikájának, nem sok remény
nyel biztatott; a középponti hatalmak oroszországi nagyszerű győzelmei 
szebben beszéllek az angol és orosz ügynökök ígéreténél és aranyainál. Ügy 
látszott azonban, hogy Görögországban több sikerrel működtek a szövetsé
gesek ármányos diplomatái. A kis Görögország mindenféleképen jobban 
ki van szolgáltatva az antantnak, mint bármely más balkáni állam.Fő éltető 
ere a tengeri kereskedelem és ezt bármely pillanatban elvághatja Anglia 
hajóhada, kikötőit, tengerparti nagy városait egyik óráról a másikra össze-
lővőldözhetik a hajóágyúk. Másrészt azért is esett Görögországra a tehetet
len szövetségesek tekintete, mert ez az állam volt a legszorosabb kapcsolat
ban a szorongatott Szerbiával 1913 óta. És valóban, mintha egy pillanatra 
tényleg az antant számára kedvezett volna a hangulat Athénben. A parla
menti új választások során a német barát Gunarisz miniszterelnök kisebbség
ben maradt és helyét ismétellen Venizelosz foglalta el, aki már ismételten 
el akarta adni hazáját a nyugati szövetségeseknek. Venizelosz a ravasz krétai 
most már más eszközökkel kezdett dolgozni, mert márciusban történt bukása 
óta még sokkal óvatosabb és körmönfontabb lett. Megígérte a királynak, 
hogy semleges politikát fog a lehetőségig követni és kizárólag hazája érde
keit képviseli. Ugyanekkor azonban szünetlenül tárgyalt az angolokkal és 
most már határozottan kitűnő, nagyarányú tervvel lepte meg az antant dip
lomáciája a világot. Ez a terv a szalonikii expedíció volt. A vállalkozás, 
mint említettük, két nagy célt óhajtott szolgálni. Az egyik a végveszedelem előtt 
álló szerbeknek nyújtandó közvetlen segítség, a másik pedig Görögországnak 
és Romániának a háborúba való biztos berántása volt. Venizelosz meg volt 
győződve, hogy Görögország nem akadályozhatja meg a hatalmas franciák 
és angolok partraszállását, ha pedig az antant serege megindul görög földön 
át Bulgária ellen, akkor a görög nemzet sem maradhat tétlen, sőt maga a 
király, az állhatatos Konstantin sem nézheti ölhetett kézzel az eseményeket 
A terv határozottan nem volt ügyellen, de az események mégis másként 
alakultak. 

Ideges várakozásban, teljes bizonytalanságban múlt el augusztus és az 
új események csak szeptember utolsó napjaiban bontakoztak ki. Szeptember 
huszadikán aláírták a bolgár—török szerződést és ugyanezen a napon meg
szólaltak a német-magyar és osztrák ágyúk Belgrád alatt. Nemsokára ezután 
gyors egymásutánban nagyjelentőségű dolgok történtek. Bulgária mozgósí
totta hadseregét és alig néhány nap múlva elrendelték a görög haderő mozgó
sítását is. A világ várakozásteljesen tekintett a Balkán felé és sokan azt 
hitlék, hogy Görögország biztosan az antant mellé áll. Nagy volt azonban a 
meglepetés, mikor a görög kormány kijelentette, hogy a mozgósítás nem 
Bulgária ellen irányul. Igaz, hogy szerződés köti össze a szerbeket és görö
göket egy balkáni háború esetére, de jelenleg nem balkáni háborúról van 
szó. Amíg Görögország ilyen választ adott, addig Románia sem visel-
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kedett sokkal biztosabban. Éppen a legkritikusabb időpontban történt, 
hogy a román vasutak ismételten nagyobb szállítmányok továbbítását vál
lalták el Törökország felé. Már pedig Szerbia katonai támogatása halasztha
tatlan volt. Az antantnak nagyobb tettekre kellett a diplomáciai kudarcok 
után elhatároznia magát és gyors egymásutánban történt, hogy Oroszország 
ultimátumot intézett Bulgáriához, Szalonikiban pedig parlraszállottak az első 
angol és francia csapatok. 

A szalonikii partraszállás. 

Szaloniki az ugyanily nevű öbölben, Kalkidike félszigete mellett, egyike 
a legnagyobb és legfontosabb balkáni városoknak. Mögötte termékeny és 
gazdag vidék húzódik el mindhárom irányban és kikötője hatalmas keres
kedelmet bonyolít le. De máskülönben is óriási szerepe van évszázadok óta, 
mert részben ez a kikötő volt a kapuja, a tengerekkel összekötő kapcsa a 
Balkán belsejéből kifelé és oda irányuló kereskedelemnek. A város még pár 

esztendővel ezelőtt a török 
birodalomhoz tartozott, a 
balkáni háború idején azon
ban úgyszólván egyszerre 
vonultak be utcáira a győ
zelmes bolgár és görög se
regek. 

A második háború után 
Görögország kapta a buka
resti béke megállapodásili 
szerint ezt a valóságos drága
gyöngyöt. Hogy az antant 
miért választotta éppen ezt 
a pontot a partraszállásra, 
annak politikai és gazdasági 
tekinteteken kívül stratégiai 
okai is vannak. Szaloniki a 
legközelebb fekvő pont Ma
cedónia, valamint Bulgária 
földjéhez és a szövetséges 
szerbek határa, valamint 
Bulgária felé csapatszállításra 
is alkalmas vasúti vonalak 
ágaznak el pályaudvaráról. 
Szeptember utolsó napjaiban 
történt, hogy Hamilton angol 
tábornok, aki oly sok kudar
cot mondhatott magáénak a Sarrail (balról) és Bailloud franqia íábornokpk 

Szalonikiben. 
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Dardanelláknál, megérkezett a lázas életű, hatalmas forgalmú kikötőbe. Nem 
jött egyedül, mert kíséretében volt francia és angol vezérkar is. A tábor
nok és kísérete egy angol hadihajóról csónakba szállott és nyugodtan kilé
pett a semleges ország földjére. A kikötőben már automobilok várták a 
nagyurakat, akik mindén tartózkodás nélkül rendelkezni kezdtek, mintha 
otthon lennének és nyíltan közölték a görög hatóságokkal, hogy francia
angol segély csapatok számára, ezek partraszállítására tesznek előkészüle
teket, végeznek hivatalos terepszemlét. Nyugodtan mozogtak, hiszen a görög 
miniszterelnök hívta meg őket a vendégszereplésre. A következő napokon 
nagymennyiségű muníciót, építőanyagot és ágyúkat szállítottak az antant 
hadihajói a kikötőbe, szeptember harmincadikán pedig megérkeztek az első 
csapatok is. Konstantin király és a kamara határozott kívánságára még 
egyszer, utoljára hazája érdekei szerint járt el színleg Venizelosz, mikor til
takozott a görög semlegességre való hivatkozással a csapatszállítások ellen. 
Nemsokára azonban megkezdte munkáját nyíltan és határozottan is az 
antant mellett. A Bulgáriához intézett orosz ultimátum után reá akarta 
bírni királyát ós hazáját, hogy üzenjen hadat a bolgároknak, illetve álljon 
Szerbia oldalára, mert hiszen erre kötelezi szerződése is. Október ötödikén, 
a kamara viharos ülésén kifejtette, hogy a történtek után legalább százezer 
katonával kell a szorongatott szövetséges segítségére sietni. Ugyanezen nap 
estéjén kihallgatáson fogadta Konstantin király a hűtlen miniszterelnököt és 

Bolgár ezred zászlóval, indulás előtt. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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tudtára adta, hogy a Venizelosz-kabinettel nem ért egyet. Venizelosz merész 
terve tehát másodszor is megbukott a kiváló uralkodó erős elhatározása és 
megingathatatlan meggyőződése folytán: a miniszterelnök kénytelen volt 
beadni lemondását. Helyét nemsokára Zaimisz foglajta el. A sokat emlegetett 
és sokféleképen magyarázott görög-szerb véd- és dacszövetségi szerződést 
Konstantin király határozottan úgy magyarázta, mint a háború kezdetén. 
A szerződés ugyanis csak balkáni konfliktusokra vonatkozik, már pedig 
Szerbiának a kettős monarchiával való harca nem volt balkáni konfliktusnak 
nevezhető. Bulgáriának a világháborúba történt beavatkozása sem tekinthető 
tehát balkáni bonyodalomnak. 

Az antant jól tudta, hogy Venizelosz tiltakozását nem kell komolyan 
venni, tehát a csapatok partraszállítását nyugodtan folytatta és október ötö
dikén már komolyabb erők léptek görög földre. A bajba jutott Görögország 
teljes kiszolgáltatottságára való tekintettel mit sem tehetett az erőszak ellen 
és kénytelen volt megengedni, hogy a Szalonikiból Szerbia macedóniai része 
felé a vasútat is igénybevegyék az expedíciós csapatok. Az antant külön
ben meg volt győződve, hogy Venizelosz bukása dacára is belekényszerít-
heti a szerencsétlen Görögországot a háborúba, hiszen a parlamenti többség 
mégis csak a bukott miniszterelnöké volt. Október vége felé azután ebben 
a reménységükben is csalatkoztak. Venizelosz még egy utolsó kísérletet tett 
ugyanis, hogy királyát és népét megnyerje a háború számára. A kamara 

Bolgár népfölkelők. 
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ülésén kellemetlen összeütközés támadt a katonai törvényjavaslatok tár
gyalása során a hadügyminiszter és Venizelosz pártja között. Venizelosz 
sértve érezte magát is és egész pártja számára azonnali elégtételt követelt. 
A bocsánatkérés azonban nem történt meg. Tekintettel arra. hogy nyilván
való volt a szándék, miszerint Venizelosz meg akarja alázni a hadügyminisztert, 
a kabinet többi tagjai is kijelentették élükön a miniszterelnökkel, hogy tár
sukkal teljes mértékben egyetértenek. A konfliktust odafejlesztette Venizelosz, 
hogy Zaimisz végül föltette a parlamentben a bizalmi kérdést. Venizelosz 
azt remélte, hogy a bizalmatlansági szavazatok megbuktatják a kormányt 
és azután ismét ő fog, most mái' véglegesen uralomra jutni. A szavazásnál 
a kormány tényleg kisebbségben maradt, mert csak 114 szavazatot kapott 
az ellenzék 174 szavazatával szemben. Zaimisz lemondott és Venizelosz izga
tottan várta, hogy a király magához hivja. Arra nem is gondolt, hogy az 
uralkodó a csak nemrégiben lezajlott választások után a kritikus viszonyok 
között föloszlatja a parlamentet. Az antant ujjongott, a négyesszövetség 
sajtójában pedig nyilatkozott Venizelosz, kijelentvén, hogy nyomban meg
üzeni a háborút Bulgária ellen, amint újból miniszterelnök lesz. Kegyetlen 
volt azonban a csalódás, mikor Konstantin király az ősz Szkuludiszt hivta 
meg a kormány élére és a hazája becsületes szolgálata közben megöregedett 
államférfiú kijelentette, hogy teljesen egyeiért királya politikájával. Ezzé 1 
azután elillant legalább is egyelőre az antant utolsó reménysége is. Többé 
nem hitte senki, hogy Görögország fegyveresen akar beavatkozni Szerbia 
javára. 

Az első harcok a bolgárokkal. 

Amíg Görögországban így forrottak az események, addig a német 
magyar és osztrák csapatok a bolgárokkal együtt diadalmasan nyomullak 
előre Szerbia szíve felé. Kétségbeejtő volt a szerb haderő sorsa és a 
katonák a néppel együtt türelmetlenül tekintettek a végső segítség, a 
balkáni expedíciós sereg felé. A francia és angol csapatok azonban egyre 
késtek és hiába ékesítették föl Nis utcáit francia és angol lobogókkal, csak 
nem érkeztek meg dél felől a diadalmas és dicső szövetségesek. Azoknak 
még egyelőre Szalonikiban volt dolguk. A városban kihirdették az ostrom
állapotot és a folytonosan érkező újabb francia és angol katonaság teljesen 
úrrá lett a görög kikötőben. Kibérelték a házakat, megvásárolták az élelmi
szereket, elfoglalták a kávéházakat, vendéglőket és amerre csak lépett a 
szerencsétlen görög polgár, mindenütt részeg, duhajkodó idegen katonákra 
talált. Az expedíciós hadsereg új parancsnokot kapott Sarrail francia tábor
nok személyében és lassanként, de már alaposan elkésve, megérkeztek az 
első angol-francia csapatok Macedónia határára és Bulgária délnyugati szög
lete felé. A görög vasutak megtették kényszerű kötelességüket, elszállították 
Sarrail szedett-vedett hadseregét, de az angolok és franciák nem tudtak föl
mutatni eredményt még hetek múlva sem. Dél-Macedóniában a Cserna-folyón 
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túl, a Doiran-tónál és a bolgár határnál állottak föl és állva maradtak a szó 
szoros értelmében. A bolgárok ezekben a napokban nehéz munkát végeztek, 
halálos csapásokat mértek a szerbekre. Nem csoda tehát, hogy nem küldhet
tek a dél felől érkezett ellenféllel szemben nagyobb erőket. Ilyenformán azután 
befészkelték magukat az angolok és franciák egyes meglehetősen előnyös állá
sokba és heteken át szinte háborítlanul várhatták az újabb erősítések meg
érkezését és az alkalmat, amely kedvezni fog számukra a támadás tekinte
tében. Október folyamán csak kisebb jelentőségű harcok és csatározások 
folytak le a macedóniai fronton, de már ezek során is kitűnt, hogy a terep
pel ismerős, bátor és edzett bolgárok nagy fölényben vannak az idegen 
földön lelkesedés nélkül harcoló expedíciós csapatokkal. Nemsokára azután 
elérkezett az idő a támadásra, illetve az akcióba való lépésre. Szerbia népe 
már látta, hogy a dicsőséges, nagy pártfogók nem tudják megmenteni a 
végromlástól és átokkal és szidalmakkal fordult dél felé, ahol pompásan 
éltek vidám táboraikban az angolok és franciák. Putnik vajda, az ősz had
vezér azonban azt hitte, hogy meg lehet menteni még a szerb hadsereg 
zömét, ha Leskovácon át sikerül áttörni és elérni az expedíciós sereget. 
Ezzel egyesülve, talán megállítható a középponti hatalmak és Bulgária nagy 
támadása is. A terv azonban rosszul ütött ki, a szövetségesek nem tudtak 
mozdulni dél felől, a bolgárok pedig elfoglalván Leskovácot, végleg elvágták 
a szerb angol-francia összeköttetés lehetőségél is. Az expedíciós seregek mind
össze azzal a jelentéktelenebb szerb haderővel állottak kapcsolatban, amely 
Mönasztir környékén Vaszics tábornok parancsnoksága alatt várta a szövet
séges német-magyar-osztrák erők támadását. Tekintettel arra, hogy a szerb 
főhaderő végső összeomlás előtt állott és rohamosan közeledtek dél felé 
a bolgárok, valamint szövetségeseik, Sarrail tábornok most már arra gondolt, 
hogy ha nem haladhat előre, legalább megállhassa a helyét a támadókkal 
szemben. É célból a Cserna vagy más néven Karasszu folyót és a Vardar 
vonalát választotta ki védelmi állás gyanánt. Mint ahogyan ő maga is mondta, 
második Flandriát óhajtott létesíteni Dél-Macedóniában. A Csernánál a fran
ciák, tovább keletre pedig az angolok ástak lövészárkokat és állították föl 
ágyúikat. Az első komoly harcokra november közepe felé került a sor, ami
kor a bolgárok már jelentékeny erőket vethettek ide, a legdélibb frontra is. 
Prilep elfoglalása után a bolgár sereg fenyegető gyorsasággal nyomult előre 
Mönasztir felé. Északról, keletről és úgyszólván dél felől is fenyegették á 
várost és ugyanekkor oldalába kerültek a Cserna melletti francia állásoknak, 
sőt elvágták a szerb csapatokat az Ochrida felé való visszavonulástól is. 
A Cserna folyó Mönasztir vidékén ered és Krivoláktól északra ömlik á 
Vardarba. November tizenharmadikán éjszaka a franciák kezdték a bolgárok 
elleni támadást a Cserna folyó túlsó partján. Azonban még ezen az éjszakán 
keservesen voltak kénytelenek tapasztalni, hogy kikkel kerültek szembe. 
A bolgárok hatalmas ellentámadással válaszoltak és visszavetették az ellen
séget a Cserna jobb partjára. Az első nagyobb ütközet során két "gépfegyvert, 
két ágyút zsákmányoltak és foglyokat is szerezték. Másnap reggel sem pihen-



tek a győzedelmes csapatok, hanem teljessé tették az éjszaka sikerét. A Suma 
Marica kezdetű nemzeti dal eléneklése után megrohamozták a Cserna bal
partján lévő erősen kiépített francia állásokat és az ellenséget visszavonu
lásra kényszerítették. Sarrail terve tehát nem sikerült. Dél-Macedoniában meg
ingatták a bolgárok az expedíciós sereg vonalait és hasonló veszedelem fenye
gette a valondovói fronton álló angolokat is. A cserna-menti győzelem főkép
pen azért volt jelentős, mert végleg elzárta az utat Szerbiából Szaloniki felé. 

A Macedónia déli határán folyó küzdelemben általánosan ismeretes lett 
Sarrail tábornok neve. A világ előtt talán új hangzású lehetett ez a név, de 
a németek jól ismerték. Sarrail az Argonne-okban parancsnokolt azelőtt, 
ahol egyáltalában nem tüntette ki magát hadvezéri kiválóságával. Szerencsét
len ütközetek egész soráért terhelték felelősséggel és már azért is nehezteltek 
reá hazájában, mert royalista hírében állolt. Fölmentették tehát a vezénylettől 
és szinte száműzetésszerüen küldték a távoli keletre. Mikor a bolgárok a 
németek útján értesültek, hogy milyen férfi került velük szembe, erlhetőleg 
nem ijedtek meg nagyon. És az események igazat adtak nekik. Sarrail tábor
nokot elkísérte balszerencséje a Balkánra is. Amíg a bolgárok a szerbek elleni 
nagy rohammal voltak elfoglalva, addig előrenyomult ellenállás hiányában 
az expedíciós sereg, melynek vezetése sem volt egységesnek mondható, mikor 
azonban megkezdődtek a komoly harcok, többé már nem lehetett szó előre
haladásról. 

Macedón önkéntesek jelentkezése Szófiában. (Sajtóiroda, Leipzig). 
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A háború humora. 
Neki csak egy szivar jár. 

Egy sebesült zászlós beszélte, aki hosz-
szabb ideig nyomta valamelyik galíciai 
kórház ágyát. Jó dolguk volt. Szeretettel 
bántak velük, főként a kórház jótevő 
angyala: egy szépséges grófnő, aki igen 
hithű orthodox volt és bár vallásra való 
tekintet nélkül egyforma gyöngédséggel 
gondozta minden betegét, mégis mindennap 
minden sebesülttől megkérdezte: 

— Hány éves? 
— Hol sebesült meg? 
— Hogy érzi magát? 
— Milyen vallású? 
Ha görög katholikus volt a beteg: kapott 

négy szivart, ha római katholikus volt: 
hármat, protestáns kettőt és az izraelita 
egyet. 

Zászlósunkat épen harmadszor kereste 
fel és kérdezte: 

— Hogy hivják? 
— A zászlós megmondta újra a nevét. 
— Hol sebesült meg? 
— Gorliczénél. 
— Hogy érzi magát? 
— Köszönöm, jobban. 
— Milyen vallású? 
— Csókolom a kezét, méltóságos asszony: 

egy szivart kérek, — felelte aj zászlós. 

A grófnő elpirult, — öt szivart adott neki 
s attól fogva elmaradt az a kérdés, nogy 
«milyen vallásu». 

Hogy lehet Velencébe jutni. 
Az olasz háború kitörése előtt, — amikor 

azonban már bizonyos volt, hogy össze
mérjük erőnket a hitszegő taliánnal, — 
egyik tábornokunk, akinek azóta nagy 
szerepe volt e háború intézésében, leuta
zott az olasz határra. 

Egyik határszéli vasúti állomáson sétált 
a tábornok, összeköttetést várt. Elmélyedve 
gondolataiban járkált fel és alá. Az állomás 
tele volt ausztriai olaszokkal, akik a háború 
hírére hazaindultak Itáliába. A nagy tolon
gásban egyszerre csak az egyik utas a 
tábornok elé áll, mélyen köszönti s rászól: 

— Engedje meg, exellenciád, hogy meg
kérdezzem: miként juthatok legbiztosab
ban Velencébe? 

A tábornok ránézett, elmosolyogta magát 
s így válaszolt: 

— Jó ember, ezen gondolkodom éppen 
én is. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

6 1 tn iá 
Ára 1 kor, 20 fillér, szállítás helyben 20, 

vidéken 35 filér. 
Mindenki ott szerezheti meg a 

bekötési táblát,a honnan a Króni
kát kapja. 

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

A krónika 1—5. kötetéhez való tábla 
is minden könyvkereskedésben, árusnál, 
trafikban valamint a kiadóhivatalban 
megrendelhető. Egy-egy tábla ára 1 kor. 
20 fillér, melyhez kézbesítésért helyben 
20, vidéken 35 fillér csatolandó. 

A nyersanyag-árak nagymérvű drágulása folytán a Krónika bekö
tési táblája ezentúl 1 kor. 20 fillérbe kerül. 

Pall&í nyomda, Budapest. 



Védekezés német repülőtámadás ellen Szalonikiban. 

Felelős szerkeszt**: SBIe Antal. Paltas részvénytársaság nyomdája. 




