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A NAGY LESZÁMOLÁS. 

A sziklabegység oldalában, vagy lábánál megmozdul egy apró kavics, 
silány törmelék és megindul az egész hegység összeomlása. Évtizedek száguldó 
szélvésze, sötét vihara megkopasztotta, sziklákat görgetett le róla, áradások 
aknákat ástak beléje, ám a végső katasztrófát a kavics idézte föl. Parányi 
törmelék: magában jelentéktelen, de helyzeténél fogva — sorsdöntő'. 

A világpolitika építményében Szerbia volt ez a hitvány kavics, mely 
évtizedeken át élt helyzetének abból a tudatából hogy azon a ponton, ahol 
áll, veszedelmessé is válhat. Ez tette vakmeró'vé, követelővé és arcátlanná. 
És hogy jól ítélte meg a helyzetét, azt ma már bizonyíthatja az egész, lángra 
lobbant Európa. 

Áll a harc: Paristól Anverszig, Lembergtől Lublinig, Valjevótól a Dri-
náig. Nagyobb vonalon mint a mekkora darabját a földnek egyáltalában 
ismerték a legvéresebb római háborúk idején és a harcosok száma felül
múlja a földrész akkori egész lakosságáét. A történelem új fejezetet nyit, 
mert ami most történik és ami még történhet, ép oly kevéssé foglalható egy 
oldalba minden eddigi néptámadással, mint ahogy nem fér meg egy arzenál 
csarnokában a negyvenkettes ágyú Mátyás király szakállas faltörőivel, a Mann
licher a kováspuskával vagy Zeppelin levegőjáró csodavárai a középkori 
harcok cigánykémjeivel. Csodára születtünk, rettentő és gyönyörű csodájára 
annak, hogy mint abogy a hegység valamennyi patakja egyetlen folyóba 
ömlik, úgy patakzik bele a világháború beteljesült gondolatába mindaz, amit 
ember évszázadokon át munkában, erkölcsben, tudásban magából kitermelt. 
Ma nincs tudomány, csak a hadviselés tudománya. Nincs művészet, hacsak 
nem a háborúé. Nincs fegyelem, nincs rend, nincs függés, nincs parancs, csak 
az, mely hadra vezényel és mely hadi célra parancsol engedelmességet. Minden 
tehetségünk munkájának egyetlen iránya van és minden vágyunknak, remé
nyünknek, imádságunknak egyetlen célja: — a győzelem. Akik tegnap még 
megborzadtunk a csirke vérétől, a siker csillagára szegezett tekintetünk ma 
megnyugodva síklik át a vér folyamán és a holttestek-takarta mezőségeken, 
s kiket korábban a hétköznapok apró tragédiái is kétségbeejtettek, ma fel
magasztosult lélekkel egy nemzedék életáldozatát is meghozzuk a ragyogó 
jövendőért, fajtánk, országunk védelmének és felvirágoztatásának gondola
tában. 

Ez a világháború, a népek, a huszadik század népeinek a csatája. Ma 
csak ez van és egyéb nincs; ez folyik földön és vizén és a levegőben. Év-

A világháború képes krónikája. — 1 1 
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tizedeken át rettegtük az árnyékát, bor
zadtunk a nevétől és elhervadt min
den energiánk, ha lehelete érintett ben
nünket. Ma itt van és ráeszmélünk, hogy 
hamis volt róla minden képzetünk, hazug 
minden filozófiánk, üres émelygés vala
mennyi frázisunk és tehetetlen minden 
kísérlet, mely szalmaszálat akart keresztbe 
fektetni a zúduló lavina útján. A háború 
nem csupán lehetőség; valóság az, mely
nek ép úgy el kell következnie, mint az 
égzengésnek, ha feszültséggel túlfűtött a 
levegő és a földrengésnek, vagy láva
ömlésnek, ha a felgyűlt gázak már szét-
repeszteni készülnek a földgolyó kérgét. 

Ma itt van. Es nem csupán borzalom, 
nem csak a véres és vázfejü szörnyeteg. 
Ez minden emberi erőnek és erkölcs
nek világot átformáló, tisztító és teremtő 
felmagasztosulása. 

Mi hozta reánk, mi az, ami éppen 
most, 1914 őszén, fölidézte véres förge-
tegét ? 

Ha most jött, bizonyára itt volt az 
ideje, mint ahogy a villamos felhő is a 
maga pillanatában sül ki. Bizonyára 
most érkezett el annak a perce, hogy 
a nemzetközi élet szövevényes erőténye

zői, melyek milliónyi szálon sohasem szűnnek meg munkálni a fölszinen és 
az alatt, megérjenek a kilobbanásra. Ez a fellángolás pedig egyképpen táplál
kozik a hatalmi, a faji és nemzeti, közgazdasági és kultúrai versengés gyújtó 
anyagából és ebben a versengésben egyképpen fontos és ható tényező a szláv, 
vagy a sárga faj terjeszkedő ösztöne, az angolszász fajta hódító üzleti zsenije 
és a lobbanékony francia közszellem romantikus csapongása. Nincs az a nagy, 
vagy parányi ország, mely egy kövecskét ne hordott volna a világháború épü
letéhez és ezért nincs egy sem az öt földrészen, mely annak jó, vagy rossz hatá
sától menekedhetnék. A világháborút felidéző okok milliónyi apró erecskék gya
nánt patakzottak bele néhány közvetetlen nagy tényező megdagadt folya
mába, amilyen Oroszország hagyományos terjeszkedési vág •"•*»» 
gerek felé. Anglia és Németország gazdasági versengése és a francia politika 
lírai eleme: a reváns gondolata, meggyarapodva a marokkói kérdés puska
poros anyagával. Az apró erecskék csak ezeknek a hatalmas áradatoknak 
duzzasztották a vizét: az eszeveszettségig nagyralátó szerb aspirációkat az 

II. Miklós orosz cár és Poincaré, 
a francia köztársaság elnöke 
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Péter szerb király V. György angol király 

orosz vonta a maga hatalmi körébe, Belgiumot a francia, míg az Lszaki-
és Keleti-tenger többi országát életérdeke a német mellé állítja. A nagy
hatalmi érdekeknek ép ily kisebb mellékágai csörgedeznek a Balkánon, hol 
a bolgár érdekek kiegyenlíthctetlenül szemben állanak a szerb és görög érde
kekkel, a görög aspirációk Albánia mai földrajzi határaival, Romániára pedig 
egyenesen a lét és nemlét kérdése az, hogy meg ne lazuljon az a merev és 
szilárd vonal, mely a Keleti-tengertől a Fekete-tengerig nyúlik és ércfalat 
ver az északi szláv és a délszláv egymásfelé nyújtott karjai közé. 

Az a természetes és szinte geográfiailag is igazolható közösség, mely 
a monarchiát és Németországot összefűzi, az ánlánt hatalmai: Oroszország, 
Anglia és Franciaország között sohasem volt meg. Jellegzetes alkalmi egye
sülés ez, hijjával minden erkölcsi ideálnak. Nem tartja össze őket más, mint 
a préda közös reménysége és legfeljebb Franciaország, ennek a szövetkezés
nek áldozata az, mely a revans eszméjében emberibb befektetéssel gyara
pítja a szövetkezés eszmei tőkéjét. 

A mai helyzetnek, a világháború kilobbantásának előkészítése pedig 
már évtizedek óta tart és nem csupán a lázas katoni készülődésekben. 
Az orosz tőr, az orosz méreg, az árulás és a rubel és minden gazság, mely 
csak egy rabszolgaország rothadt légkörében tenyészhet ki, már régóta szü
netlenül működik körülöttünk mindenütt, ahová csak tekintünk és az sem 
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lepett meg bennünket, hogy itt-ott, ahol rubelt sejtettünk, sterlinget találtunk 
egy-egy balkáni esemény hála mögött. A szándék nyilvánvaló volt: Orosz
ország széttörni akarta a monarchiát, Anglia és Francziaország csak legyön
gíteni, hogy az elszigetelendő Németország hathatós segítőtárs nélkül maradjon. 
Az orosz kéz, tudjuk, átnyúlt a Kárpátokon és a legutóbbi napokig hatá 
rainkon belül is garázdálkodott és a maga tisztán orosz politikáját pánszláv 
faji politika színesebb köpenyébe bujtatva kísérletezett nemzetiségeink között. 
És amit az orosz művelt sötétben, ravaszul, azt űzte impertinens nyíltsággal 
a perfid Szerbia az anneklált tartományokban, amelyekben bizony nem 
a szerajevói iszonyú dráma alkalmával találtak először kragujeváci bombákat. 

És ezzel, a lazításig és orgyilkosságig nggressziv politikával szemközt 
mit sem használt monarchiánknak az a, mindig a morál alapján nyugvó poli
tikája, mely lojalitását két balkáni háborúban is megmutatta és hasztalan 
volt Európa legnemesebb, agg uralkodójának őszinte és intenzív vágya a béke 
fentartására. Hasztalan volt Németország minden megértetést kereső törek
vése Angliával és a franciákkal szemközt. Franciaország közben jobban 
felkészítette a háborúra orosz szövetségesét, mint önmagát, a német császár
nak azzal a kijelentésével szemben pedig, hogy védekezni fogunk utolsó 
csepp vérünkig, Anglia kijelenti, hogy háborút akar — utolsó permijéig. 

Az aknák tehát, melyeket alánk raktak, felrobbantak, de mint minden 
orosz lövőszerszám, ezek is rosszul robbantak: minden jel arra vall, hogy 
nem bennünk tesznek kárt. Mi volt a robbanás közvetetlen oka: egész hatá
rozottsággal ma még nem tudhatjuk. De bizonyos az, hogy az ántánt hatal
masságai akarták a leszámolást és mi nem térhettünk ki előle. És bizonyos, 
hogy a pánszlávizmus vasgyűrűje korántsem volt oly keményre körénk ková
csolva, mint ellenségeink hitték. 

A végzet úgy akarta, hogy a mi határunkon lobbanjon fel először a 
háború tüze, hogy itt kezdődjék a nagy leszámolás. Magyarország fiai, első 
sorban állván a küzdelemben, megmutatják most, hogy őseiknek a harc 
mezején is méltó utódai s életük és vérük hullásával is készek tanúságot 
tenni ez ország erejéről és hűségéről. 

Polonius mondásaként: nem kerestük a verekedést, de benne lévén, álljuk 
emberül. Álljuk, míg férfikar fegyvert bír ebben a hazában, álljuk,- míg koszo
rús hegységeink fölött föl nem ragyog a végső és teljes győzelem napja. Azé a 
győzelemé, mely új országhatárokat fog kijelölni, új hatalmakat és új erkölcsö
ket megállapítani. Soha nép szeplőtlenebb igazsággal és szentebb célért nem 
szállt háborúba, mert soha népet gyalázatosabb kalóz céllal és rabló hajlan
dósággal meg nem támadtak. Ez hevíti csodás fiainkat, ez adja élét a kardjuknak, 
hegyét a szuronyuknak, rettentő bátorságát a szívüknek, midőn haláltosztó 
csapásaikat mérik az északi rettenetesre és a déli banditákra. Amit ők visznek 
diadalmas szuronyuk hegyén, az az emberi jog, az igazság és a szabadság és 
amit letipornak, az arabszolgaság gyalázata, a hitszegés, az árulás, az orgyilkos 
bűnnek már-már politikai dogmává emelt utálata. Istenkáromlás volna kétel
kedni az eredményben, bármi nagy ideig várasson is magára. 
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A SZERAJEVÓI MERÉNYLET 

A hegyes-völgyes Bosznia szép és érdekes fővárosában, Szerajevóban, 
1914 június 28-án, egy szép, felhőtelen nyári vasárnapon ölte meg egy-egy 
revolvergolyó Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Hohenberg Zsófia 
hercegnőt. A kétszeres orgyilkosság egy nagy, ünneplő kedvben és ünnepi 
díszben pompázó város közepén történt, mégis úgy, hogy mindmáig sem sike
rült teljes pontossággal megállapítani: mikép játszódott le ez a históriai jelen
tőségű gazság, amely a háborúnak minden furiáját, országoknak véres gyil
kos veszedelmét szabadította reá jóformán az egész földkerekségre. 

A nagy nyilvánosság csak akkor vett tudomást a szerajevói borzalmak
ról, amikor irtózó lélekkel és megbénult idegzettel már a két vérző fejedelmi 
holttest tragikus képét kellett szemlélnie. De a vizsgálat, amelyet a szemjevói 
törvényszék bírái és ügvészei lankadatlan erővel végeztek hosszú hónapokon 

Ferenc Ferdinánd, néhai trónörökösünk Zsófia hercegnő 

— 7 — 



át s amelynek eredményeit diplomáciánk munkája is meggyarapította — ez 
a vizsgálat kétségtelenül beigazolta, hogy csak nekünk, a sirató népnek volt 
új és megrendítő esemény a trónörökös-pár megöletése: a királygyilko
sok földjén, Szerbiában nagyon jól tudták, mire virrad Ferenc Ferdinánd 
és felesége a szép júniusvégi vasárnapon. Nagyon jól tudták, annyival is job
ban, mert az egészet ők csinálták. 

De nemcsak Szerbia, a hiuatalos Szerbia tudott előre a készülő ocsmány-
ságról, amelyhez hasonlót az apostolok kivégeztetése óta hasztalanul keresnénk 
a história könyveiben, tudott arról Oroszország is, sőt, akkor sem esünk túl
zásba, ha azt mondjuk, hogy a gentleman-ek birodalmának, Angolországnak 
ravasz és képmutató erkölcsén is ott ég örök foltként a szerajevói fejedelmi 
vérnek egy-két drága csöppje. 

És — ami a legszomorúbb, legmegrendítőbb — alig kétséges immár, 
hogy Ferenc Ferdinánd és nemes hitvese is igen jól és előre tudták, milyen 
veszedelem fenyegeti őket odalent, a kopár, nagy hegyek országában. A most 
már félig rommá lett Belgrádban heteken át nyiltan, hangosan beszéltek trón
örökösünk meggyilkolásáról, amelyet Szerbiában nemzeti ügynek, nemzeti 
vállalkozásnak tekintettek és amelyre ez a nemes nép a hozzája méltó ural
kodó családnak személyes közreműködésével készülődött. A gyilkos söpre
déknek ez a hangos fegyvercsörgetése nem maradhatott titok és a hír a fülébe 
jutott Ferenc Ferdinándnak is. De ő egész férfi volt és azonfelül büszke, 
makacs egyéniség. Királyunk képviseletében le akart menni Boszniába, ahol 
az idén különösen jelentős, nagy, harcszerű gyakorlatot tartoltak katonáink. 
Amikor arról kapott közlést, hogy a szállongó hír szerint szerb orgyilkosok 
várják a jöttét: még szilárdabbá vált az elhatározása . . . És Zsófia hercegnő, 
a szép, nemes asszony vele ment az útra. 

A hadgyakorlaton. 

Június 25-én a kora hajnali órákban a dalmáciai Metkovic kikötő 
előtt leeresztette horgonyát hadi flottánk egyik leghatalmasabb hajója, a 
Viribus Unitis dreadnought. Ez a hajóóriás vitte fedélzetén Ferenc Ferdi
nándot, aki azután átszállott a Dalmát nevű folyami naszádra és a Narentán 
Metkovicba hajózott. Metkovicból a hercegovinai fővárosba, Mosztarba uta
zott a trónörökös, majd pedig délután három órakor megérkezett Szera-
jevóba, illetve a bosnyák főváros tőszomszédságában lévő gyönyörű fürdő
helyre, Ilidzsébe. Itt várta fenséges neje, aki vasúton már előzően a bosnyák 
üdülőhelyre utazott, ahol a bosnyák országos kincstár tulajdonában lévő gyö
nyörű Boszim szállót rendezték be a fenséges pár számára. 

A hadgyakorlaton, amelyet Bosznia tartományi főnöke, Poiiorek Oszkár 
táborszernagy, hadseregfelügyelő vezetett, az egész XV. és XVI. hadtest részt 
vett. Amíg a hadgyakorlat tartott, napokon keresztül szörnyű felhőszakadás 
volt, ám ennek ellenére is csapataink nagyszerű magatartást tanúsítottak, amit 
a trónörökös a lefúvást elrendelő napiparancsában magasztaló szóval elismert. 
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Közben úgy a trónörökösné, mint 
maga Ferenc Ferdinánd is több izben 
berándult automobilon Ilidzséből Szera-
jevóba, annélkül, hogy erről akár a 
katonaságot, akár a rendőrséget érte
sítette volna. Sőt, amikor figyelmeztet
ték, hogy Szerajevóban akadhatnak 
ellenséges érzésű szerbiai emberek, akik 
miatt jó volna a legnagyobb óvatos
ságot tanúsítani: a trónörökös megtil
totta, hogy szerajevói hivatalos láto
gatása alkalmával katonai és rendőrségi 
kordont alkalmazzanak és ezzel a népet 
távoltartsák gépkocsijától. Természetes, 
hogy azért őrizték Ferenc Ferdinándot. 
Detektívek, rendőrök, csendőrök min
dent meglettek, amit feltűnés nélkül 
tehettek s amint később kiderült, a 
csendőrök az orgyilkos Principet már 
Ilidzsében háromszor is igazolásra szó
lították föl. De mindannyiszor sikerült 
megtévesztenie az egyébként óvatos 
embereket. 

Potiorek Oszkár táborszernagy, 
Bosznia és Hercegovina tartományi főnöke 

A bombavetés. 
A tragikus vasárnap reggelén tizedfél órakor indult el automobilon Sze-

rajevóba a trónörökös meg a felesége. Útjuk a városban az Appel-rakodó-
parton vezetett végig. Ez a rakodópart — amely egyébként a bosnyák fővá
ros legszebb és leghosszabb útja és egyáltalában nem szolgál árúk rakodására 
— a keskeny kőgátak között futó Miljacka folyót szegélyezi. Ezen az úton 
van Szerajevó legtöbb nevezetes palotája: a városház, amely egyben kép
viselőház, rendőrség és törvényszék is, a főposta, a nagy bankok épületei és 
így tovább. A rakodópartot számos híd köti össze a folyó túlsó felével, ahol 
a legszebb mecsetek törnek az ég felé s ahol — a török városrész tövében 
— az ősi konak, a tartományi főnök rezidenciája található. 

Az Appel-rakodópart 24. számú házáig, amely Dimovics doktornak, a 
szábor egyik alelnökének a tulajdona, baj nélkül jutott el a trónörököspár 
automobilja, amely lassú iramodással suhant el az úton. nyomában a szinént 
gépkocsikon ülő kísérettel. 

A Dimovics-ház előtt történt az első merénylet. Az útnak a folyóparti 
széléről, néhány méternyi távolságból egy kicsi, négyszögletes tárgy repült a 
trónörököspár automobiljába. A súlyos, fekete tárgyat Ferenc Ferdinánd 
lelökte a gépkocsiról, anélkül, hogy sejtette volna, hogy bombát dobtak rája. 
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Amint mondotta, azt hitte, hogy fekete zacskóba rejtett kérőlevél hullott a 
kocsijába. 

Ugyanabban a pillanatban, amikor a négyszögletes, nehéz tárgy a kocsi-
útra zuhant, irtózatos dördülés hallatszott: a bomba közvetlenül a trónörö
kös kocsija mögött fölrobbant. Az utcát jajveszékelés lármája töltötte meg, 
a gyalogjárón számos néző megsebesültén, vérezve a földre roskadt, még a 
Dimovics-ház második emeleti ablakaiból is sikoltozás hallatszott: a nézők 
ott is megsebesültek a borzalmas erejű bomba szétröppenő szilánkjaitól. 
Súlyos sebből vérzett Merizzi alezredes is, Potiorek hadseregfelügyelő szárny
segéde, aki Boos-Waldeck gróffal a trónörökös kocsija után haladó automo
bilban ült. 

Ferenc Ferdinánd a rémes pillanatokban csodálatos nyugalmat tanusí-

Szerajevó látképe 

tott. Kérve-kérték, hogy automobiljával továbbsiessen, ő azonban megállít
tatta kocsi,át és ki is szállt belőle s azután kedves szavakkal arra kérte a 
feleségét, hogy forduljon vissza, ő majd egyedül járja végig a programmha 
vett utat. Hohenberg Zsófia azonban meleg, szerelmes hangon így felelt: 

— Nálad maradok, Ferenc. Nem hagylak el: olt akarok maradni, ahol 
te vagy. 

A fenséges pár újra helyet foglalt az automobilban, amelyet szintén ért 
a bomba néhány szilánkja s azután — most már gyorsabb tempóban — 
tovább haladt a városháza felé. Közben egy Marosi nevű borbélymester 
elfogta a merénylőt, aki a bomba elhajítása után belevetette magát a Miljac-
kába. A magyar borbély utána ugrott és szerencsésen megragadta a gaz
embert: Cabrinovics, helyesebben Cabrinja Nedjelkót, aki Szerajevóba jöve
tele előtt a belgrádi állami nyomdában volt alkalmazva. 
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. . . A bomba tenyérnyi nagyságú, mély lyukat ütött a kocsiúton. Szi
lánkjai s a benne levő vasdarabok pedig egy közelben lévő üres háztelek 
deszkapalánkján száz és száz lyukat fúrtak. Azt a bombát kitűnően készítet
ték el a kragujeváci szerb állami fegyvergyárban. Olyan kitűnően, hogy amint 
a jelek mutatják, egész Szerbiát is sikerült felrobbantania. 

Két halálos golyó. 

A szörnyű epizód után néhány perccel az arab stilű városháza előtt 
állott meg a trónörököspár automobilja. Ferenc Ferdinánd katona volt, nem 
engedte magát eltéríttetni az útjából. Mikor azonban a szerajevói polgármes
ter, aki már tudott a merényletről, ennek ellenére is az általános nagy sze
retetről beszélt, amely a trónörököspárt a bosnyák főváros minden polgára 
részéről egyformán környezi — az egyenes lelkű, férfiasan őszinte nagyúr 
nem állhatta meg, hogy egy keserű megjegyzéssel félbe ne szakítsa a szem
forgató férfiú kenetes beszédét. 

Húsz percig tartott a városházán az ünnepség. Amikor a trónörökös 
automobilba szállott, a tartományi főnök arra kérte Ferenc Ferdinándot, 
hogy mondjon le útjának folytatásáról és térjen vissza a konakba, amely 
mindössze két-három percnyire van a városházától. A trónörökös azonban 
hajlíthatatlan maradt. Nemcsak kiszabott programmját akarta megtartani, de 
egy új pontot is illesztelt abba: íöl akarta keresni a kórházban a megsebesült 
Merizzi alezredest. Minthogy azonban a saját gépkocsija kissé megrongáló
dott, Harrach gróf aiüomobiljába szállott. Balján ült a felesége, szemközt vele 
Potiorek tartományi főnök, oldalt pedig, a kívüllevő lépcsőn Harrach gróf 
állott, akinek balsejtelme, úgy látszik, megsúgta, hogy a fenséges párt még 
egyéb veszedelem is fenyegeti s a saját testével akarta fedezni őket. 

Az automobil megint az Appel-rakodóparton haladt, most már vissza
felé. A terv az volt, hogy a kocsik befordulnak a keskeny Ferenc József
utcába és úgy mennek el a katonai kórházhoz. Ez a kitérés nem volt a 
programmban, éppen ezért a Ferenc József-utcában nem is voltak ünneplő 
emberek. Mindössze hárman-négyen álldogáltak ott, ezek között volt egy 
budapesti pénzintézet szerajevói fiókjának a tisztviselője, Smec kisasszony 
aki így mondotta el a világtragédia hiteles történetét: 

— A Ferenc József-utca a Latin-hídnak a folytatása, ennek az utcának 
az elején történt a merénylet. A Ferenc József-utca és Appel-út sarkán van 
a Schiller Móric fűszeres boltja, mellette van egy borbélyműhely, ennek az 
ajtaja előtt állott Princip Gavrilo, a gyilkos merénylő. A nézőközönség az 
Appel-úton foglait helyet, benn a szűk Ferenc József-utcában alig hárman-
négyen állottunk. Mellettem egy karakterisztikus szerb arcú fiatalember állott, 
aki egy pópával beszélgetett. Az utca túlsó felén néhány férfi tartózkodott 

— A két utca szegleténél egyszerre csak felhangzott a zsiviózás, ami 
jelezte, hogy a trónörököspár közeledik. E percben a szerb fiatalember ott 
hagyta a pópát, előbbre lépett és várt. Ha nem láttam volna, hogy pappal 
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beszélgetett, akit ismerősének tartottam, gyanúsnak találtam volna a fiatal
embert, aki nagyon föltűnően viselkedett. 

— Először az a két automobil fordult be, amelyben a fenséges pár kisé-
rete foglalt helyet. Amikor a harmadik kocsi is befordult, amelyben a trón
örökös ült a feleségével, az automobilok váratlanul megállottak. Csodálkozva 
láttam a dolgot, de hirtelen más valami vonta magára a figyelmemet. A szerb 
fiatalember, aki mellettem állott, revolvert tartott a kezében és kinyújtott karral, 
irtózatosan nyugodt, hideg arccal rácélzott a irónörökösnére. Ha lett volna 
nálam valami, legalább napernyő, ráütöttem volna kinyújtott karjára, de nem 

A trónörökös és felesége gyilkosának elfogatása 

volt nálam semmi. Megbénultan néztem, amint a gyilkos pontos célzás után 
legföljebb két méternyiről kétszer egymásután elsütötte revolverét. Az egész 
jelenet nem tarthatott tovább két másodpercnél. A fenséges ur feje abban a 
pillanatban oldalra hajlott. Csak amikor harmadszor akarta elsütni revolverét, 
támadtak reá a gyilkosra, aki a Schiller-ié\e boltba akart bemenekülni. 

— Ugyancsak ott, az utcán egy bombát is láttunk, amely nem robbant 
föl. Roppant különös volt, hogy amíg a merénylet előtt jóformán senkisem 
volt a közelben, a merénylet pillanatában már egész sereg fiatalember vette 
körül a gyilkost. Összeesküvő társai lehetlek, mert csak ezzel magyarázható, 
hogy a gyilkosnak még a kezét sem próbálta félrelökni senki. Testőrség 
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módjára vették körül, azért tudott olyan jól és, sajnos, olyan halálos biztos
sággal célozni Princip. 

. . . Eddig tart a szemtanú elbeszélése, amely minden pontjában be
bizonyított, ellenőrzött hitelességű. A trónörököspár automobilja, két haldokló 
utasával megfordult és a Látin-hídon át őrületes száguldással a konakba 
ment. Segítség nem volt: a két fenséges szív néhány perc múlva már nem 
dobogott többé. 

Princip Gavrilót a gyilkosság után megrohanta a tömeg és csaknem 
agyonverte. A rendőrség azonban és a közönség gondolkodó része megmen
tette a nyomorult életét, annak a bölcs meggondolásnak az alapján, hogy a 
fiatal, éretlen gyilkos borzalmas cselekedete mögött kiszámíthatatlan súlyú 
titoknak kell lappangania. 

Az összeesküvés. 

Szerajevó lakosságának becsületes része, a horvát, mohammedán, vala
mint az oda bevándorolt magyar és osztrák elem nyomban megsejtette, hogy 
Cabrinja és Princip gazságáért a felbujtás felelősségét Szerbia viseli és hogy 
ebben a felelősségben osztozkodik Bosznia szerbségének az a része, amely 
mindig nyíltan követte a nagyszerb agitátorok útmutatását. Szerajevóban is 
százakra ment az ilyen közismert szerb hazaárulóknak a száma s ezekkel 
szemben a nép vállalkozott az Ítélkezésre és a megtorlásra. 

Óriási tömeg verődött össze, amely égve a bosszúállás dühös vágyától. 

A szerajevoi szerbellenes tüntetésekből. Egy összerombolt szerb nyomda 
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rendre odavonult a jól ismert szerb ko-
lomposok házai elé. Csak a nép büntetése 
lehet oly teljes és kimé.etet nem ismerő, 
mint a hogyan Szerajevó lakossága Ítél
kezett a gyilkosok cinkostársai lőtt. Házak 
dőltek romba, üzletek, lakások pusztultak 
el peicek alatt s ha a rendőrség és katona
ság a kellő időben ki nem vonul s ha 
a tartományi főnök nyomban el nem 
rendeli az ostromállapotot, a szerb izga
tók százai szolgáltak volna kiengesztelő 
hekatombául Ferenc Ferdinánd és Hohen-
berg Zsófia szivettépően szomorú haláláért. 

A trónörököspár meggyilkolásáról a 
bosnyák szábor elnöke, Basagics Savfet 
bég ezeket mondotta a gyilkosság után: 

— Szomorú, végtelenül szomorú ez 
a tragédia és nem áltathatjuk magunkat: 
ez nemcsak a szerbek, hanem egész 
Szerajevó, egész Bosznia szégyene, hogy 
megtörténhetett. Mit mondjak a dolog
ról ? Ennek meg kellett történnie. En 

nem mutathatok rá azokra, akik ebben a tragédiában a gyilkosokon 
kívül is bűnösök. Tény az, hogy itt oly messzeágazó, példátlanul megszer
vezett összeesküvés történt, amelynek már a gondolata is borzalmas. 

— A szegény fenséges párnak itt Bosznia területén el kellett pusztulnia: 
halálra ítélték az összeesküvők. Amikor az első bomba nem ért célt, követ
kezett a revolver. Ha ez sem oltotta volna ki a két nemes életet, tíz lépés
sel odáb bomba, húsz lépésnyire megint revolver következett volna mind
addig, amíg fejedelmi vendégeink örökre le nem hunyják a szemüket. 

— Azon az útvonalon, ahol a fenséges párnak egy szomszédos községbe 
menet el kellett haladnia, még a fákon is bombákat találtak. A gyilkosok 
olyan hálót szőttek, amelyből Ferenc Ferdinánd nem szabadulhatott . . . 

Jankovics Bozsó tábornok, 
a «Narodna Obrana» elnöke 

A Narodna Obrana. 

Zvara Ferenc dr. szerajevói államügyész, aki a trónörököspár meggyil
kolásával kapcsolatos bűnügyet vezetie, Cabrinja és Princip vallomása alapján 
elmondotta Szerbiának a merénylettel kapcsolatos szerepét. Ez a hivatalos 
megállapítás, amely kiinduló pontja volt a mai világfelfordulásnak, így hangzik: 

' — Kiderült, mondotta az ügyész, hogy nemcsak a két merénylő, hanem 
a többi letartóztatott és alaposan gyanúsított ember közül is sokan a trón
örökös fogadtatásának alkalmára, tehát a merénylet végrehajtására jöttek át 
Szerbiából Boszniába. Princip elmondotta, hogy az összeesküvést az egyik 
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belgrádi kávéházban szőtték, ahol már 
napokkal előbb köztudomású volt, mi készül 
a trónörökös ellen. Belgrádban nyiltan be
széltek róla, hogy Ferenc Ferdinánd nem 
fog élve eltávozni Boszniából és - mon
dotta Princip — «ludtam, mi a kötelessé
gem, mit vár tőlem Szerbián. 

— Kétségtelen, hogy sem Cabrinovics, 
sem Princip nem egyedül, önmagukra utalva 
cselekedtek. A bombákat a kragnjeváci ál
lami fegyvergyárból szerezték, a szükséges 
nagyösszegü pénzt egy szerb egyesülettől 
kapták. Ez a szerb egyesület a Narodna 
Obrana, a Nemzeti Védelem, amelynek az az 
egyetlen célja, hogy minden olyan mozgal
mat támogasson, amely Ausztria és Magyar
ország meggyöngítésére vezet és főképp a 
monarkia hadseregének válik kárára. Ez az 
egyesület, amelynek elnöke Jankovics Bozsó 
szerb hadtestparancsnok, titkára pedig 
Pribicsevics Milán őrnagy, látta el pénzzel 
Principet is, akinek a lakásán nagy összeget 
találtak. A bűnügyi nyomozás adatai később 
kötetekre bŐVÖltek-Tőkéletes bizonyossággal A «Narodna Obrana» jelvénye 
megállapították, hogy trónörökösünknek és 
feleségeink megölésére mint valami nemzeti ünnepre készülődött egész Szerbia, 
a Karagyorgyék vezérletével, a háttérben pedig helyeslő vigyorgással nézte, 
és intézte az eseményeket a fehér cár és környezete . . . 

Hartvig halála. 

A szerajevói orgyilkosság után már az első napokban nyilvánvaló lett 
hogy Ausztria-Magyarország diplomáciai lépéseket fog tenni Szerbiában az 
elégtételszerzés dolgában. A diplomáciai közbelépés hire nagy izgalomban 
tartotta a szerb főváros lakosságát. Belgrád sajtója veszett módon izgatott 
Ausztria-Magyarország ellen és szinte fanatizálta a szerbséget. 

Ilyen körülmények között érte Belgrád lakosságát az a hír, hogy Hartvig 
Miklós, Oroszország belgrádi követe, a pánszláv eszméknek ez a lelkiisme
retlen harcosa, — hirtelen meghalt Giesl Vladimír bárónak, belgrádi köve
tünknek lakásán. Hartvig július 10-én este kereste föl követünket s alig 
időzött nála egy-két percig, szívszélhűdés érte és lebukott a karszékről a földre. 
Követünk és családja rögtön ápolásba vette s néhány perc múlva telefonos 
hívásra odaérkezett az orosz követség orvosa is, de már nem segíthettek 
a régóta szívbajos Hartvigon. 
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Halálának hire leírhatatlan izgalmat keltett Belgrádban, különösen akkor, 
a midőn egyes szerb lapok azt a gyalázatos hazugságot terjesztették el, hogy 
Hartvig nem természetes halállal halt meg, hanem az osztrák-magyar követ
ségen megmérgezték. 

Ez alaptalan és rosszakaratú híresztelésnek alapja az volt, hogy mindenki 
úgy ismerte a váratlanul elhunyt követet, mint Ausztria-Magyarország legna
gyobb ellenségét. Hartvigot Teheránból, Perzsiából helyezték át Belgrádba. 
A perzsa fővárosban abban az időben képviselte kormányát, amikor Anglia 
megállapodott Oroszországgal a perzsiai érdekszférák tekintetében. Már akkor 
is a saját politikáját követte, már akkor is szinte az ellenkezőjét cselekedte 
annak, amit kormánya ráparancsolt. Szakadatlanul Anglia ellen izgatott, úgy 
hogy majdnem komoly veszedelembe sodorta az új barátságot. Ez az oka 
annak, hogy az orosz kormány visszahívta Hartvigot Perzsiából s olyan 
helyre küldte, amely Hartvig egyéniségének jobban megfelelt. Szerbia fővárosa 
volt ez az állomás. Sehol másutt nem illett volna annyira helyére ez a diplo
mata. Azzal a kész programmal ment oda, hogy a Balkánt Ausztria-Magyar
ország ellenségévé s a pánszlávizmus melegágyává teszi, a melylyel Orosz
ország kénye-kedve szerint rendelkezhetik. Sikerült is megteremtenie a Balkán
szövetséget, a mely azonban, szerencsére, fölbomlott a török koncon való 
osztozkodásban. 

Hartvig a személyes érintkezésben rendkívül szeretetreméltó volt s bár 
nem volt nagyvagyonú ember, belgrádi háza az előkelő szerbség centruma 
volt. Már régóta szívbajos volt, de ez nem csökkentette munkakedvét. Orvosai 
még halála előtt pár nappal is sürgették, hogy utazzék el Nauheimba, de 
Hartvig addig halogatta elutazását, amíg végre utóiérte a katasztrófa. Két 
felnőtt gyermeke maradt: egy fia, aki halála idején Konstantinápolyban idő
zött édesanyjával s egy fiatal leánya. 

Két nappal a haláleset után, juliús 12-én nagy ünnepségre virradt Belgrád: 
Petár király születésnapját ünnepelték Te Deummal és csapatszemlével. Dél 
tájban fogadás volt a konakban, amelyen résztvett Giesl báró is. A mikor köve
tünk a konakból hazament, több megbízható helyről azt az értesítést kapta, hogy 
éjjelre merénylet készül a követség és a belgrádi osztrák-magyar kolónia ellen. 

Giesl báró, mivel teljesen megbízható helyről informálták a készülő 
Szent Bertalan éjszakáról, elküldte Pongrácz gróf követségi titkárt Pasics 
miniszterelnökhöz. Tudatta vele, hogy értesülése szerint az ország belsejéből 
kétszáz komitácsi érkezett Belgrádba azzal a szándékkal, hogy éjszaka bom
bával a merényletek egész sorozatát akarja elkövetni a követség és az osztrák 
és magyar alattvalók ellen. Pongrácz gróf nyomatékosan kijelentette, hogy a 
követ egyenesen Pasicsot teszi felelőssé a történendőkért és ha a monarchia 
alattvalóit bántalom éri, a monárkia a legteljesebb erélylyel fog eljárni Szerbia 
ellen. Pasics megígérte, hogy gondoskodni fog a készülő merényletek meg
akadályozásáról. 

Giesl bárónak gondja volt arra is, hogy a Belgrádban élő osztrák és 
magyar alattvalókat értesítse a veszedelemről. Felszólította őket, hogy jól 
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teszik, ha az éjszakát Zimonyban töltik. Erre az esti hajóval és vonattal több 
szász osztrák és magyar alattvaló ment át Zimonyba, akik pedig Belgrádban 
rekedtek, a követségen töltötték el az éjszakát. 

Pasics miniszterelnök megrettent a követ energikus fellépésétől és csend
őrséggel, katonasággal őriztette az osztrák-magyar követség palotáját. így 
történt, hogy a félelmetes éjszaka nyugodtan telt el és másnap reggel vissza
térhettek Zimonyból az oda menekült osztrákok és magyarok is. 

Hartvig belgrádi orosz követ, 
a belgrádi osztrák-magyar követségen tett látogatása 

alkalmával szívszélhüdésben hirtelen meghalt. 

A világháború képos krónikája. — 17 — 
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A merénylet, melynek Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége áldozatul cselt 

Schnormsliiíll Félix rajza ultin. 



I. Ferdinánd, az új román király. 

beavatkozni. Egyetlen gondja a bukaresti béke által a Balkánon teremtett 
egyensúly megóvása. 

Az orosz kéz, természetesen, már régtől fogva serény munkában volt a 
román földön is és bár Károly király a koronatanács napján kapta meg Miklós 
cár táviratát, melyben barátságára apellál, a szláv mosoly csábítása kudar
cot vallott és megtörött a hivatalos Romániának szilárd koncepcióra valló 
belátásán. 

Ám Romániát bizonyára nemcsak Bulgária viselkedése érdekli, hanem 
Törökországé, sőt Görögországé is. A Balkánon ugyanis alig mozdulhat meg 
kavics a nélkül, hogy lavina ne mozduljon utána. A konfliktus kitörésekor 
Románia a bukaresti béke megállapításainak a védelmét tekintette legfőbb 
feladatának és ezen a ponton ellenkezésben van Bulgária aspirációival, viszont 
Bulgária elhatározására nagy hatással lehet Görögország megmozdulása. 

Abban a néhány napban, melynek történetét ez a fejezetünk felöleli, 
Bulgária, ha nem is végső elhatározását, de a szimpátiáját már mindenesetre 
fölszinre vetette. Szerbia bajbakeveredésének tapsolt az egész ország. A mi 
hadüzenetünk napján hatalmas tüntetések voltak mellettünk Szófia utcáin, 
éltették Ferenc József királyt, Magyarországot. Az útrakelő, ottani magyar 
tartalékosokat lelkes ünnepségek keretében búcsúztatták és a kormány fél
hivatalos újságja a többi közt ezt írta: 
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Osztrák-magyar lovasság Krakótól északra megsza'aszt egy előrenyomult kozák-csapatot. 
Gause W. rajza alán. 



ULTIMÁTUM SZERBIÁHOZ 

A szerajevói gyilkos merénylet után megindított vizsgálat, bár rögtön 
az első napokban megállapította, hogy Szerbiában szőtt összeesküvésről van 
szó, majdnem egy egész hónapig tartott. 

A monarchia egész közvéleménye ezalatt türelmetlenül várta, hogy 
Ausztria-Magyarország elégtételt vegyen Szerbián s a késedelembe csak azért 
nyugodott bele, mert hivatalosan tudatták, hogy az úgynevezett deniars 
vagyis diplomáciai lépés nem fog elmaradni, de be kell várni a szerajevói 
vizsgálat befejezését, hogy a monarchia az összes bizonyítékokkal fölszerelve 
szállhasson síkra. 

Az izgalom már tetőfokát érte el, amikor végre július 23-án este hat 
órakor monarchiánk belgrádi követe, Giesl Vladimír báró átadta a szerb 
kormánynak a jegyzéket. Az átadás a következő módon történt: 

Kövelünk megkérdeztette a szerb külügyminisztériumban Pacsu pénz
ügyminisztert, aki az ország belsejében kortesúton lévő Pasics miniszter
elnököt helyettesítette, vájjon fogadhatja-e őt fontos és sürgős ügyben. Pacsu, 
aki sejtette, miről van szó, azt felelte, este hat órakor rendelkezésére áll. Giesl 
báró a jelzett időben a külügyminisztériumba hajtatott s bement Pacsuhoz. 
Átadta neki a jegyzéket. A szerb miniszter megigérie, hogy a jegyzékre 
adandó választ a legrövidebb idő alatt eljuttatja a követhez. Giesl báró erre 
elhagyta a külügyminiszteri palotát. 

A monarchia jegyzéke, amely a világháború egyik legfontosabb okmánya 
bevezetésében figyelmezteti Szerbiát, hogy 1909 március 31-én bécsi követe 
útján kötelező Ígéretet tett, hogy Bosznia-Hercegovina annexiójával szemben 
tanúsított tilbikozó álláspontját föladja és hogy Ausztria-Magyarországgal 
szemben jó szomszédi lábon akar élni. A szerb kormány ahelyett, hogy 
beváltotta volna ünnepies igéretét, tétlenül tűrte, hogy egyesületek, szerve
zetek, katonatisztek, hivatalnokok olyan propagandát űzzenek, amely a 
monarchia egyes területi részeinek elszakítására irányult. 

A jegyzék rámutat arra, hogy a szerajevói merénylők vallomásai szerint 
az orgyilkosságot Belgrádban szervezték, a náluk levő fegyvereket és bom
bákat a Narodna Obrana nevű szerb egyesületbe tartozó tisztektől és hiva
talnokoktól kapták. 
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Mindezek az okok arra birták Ausztria-Magyarországot, hogy felszólítsa 
a szerb kormányt e propagandát elítélő nyilatkozat megtételére, még pedig 
úgy, hogy a szerb hivatalos lap július 26-iki számának első oldalán a következő 
közleményt tegye közzé: 

«A szerb királyi kormány elítéli az Ausztria és Magyarország ellen 
irányuló propagandát, vagyis amaz irányzatok összességét, amelyek végered
ményükben az osztrák és magyar monarchiához tartozó egyes területek elsza-
kítását célozzák, és őszintén fájlalja e bűnös üzelmek gyászos következményeit. 

Tanácskozás a demarsról 
Balről jobbra: Stürgkh osztrák miniszterelnök, Bilinski közös pénzügyminiszter, Krobatin közös 
hadügyminiszter, Berchtold közös külügyminiszter, min t elnök, Tisza István magyar miniszterelnök. 
Hötzendorfi Conrád, a vezérkar főnöke, Kailer ellentengernagy, a tengerészeti parancsnok helyettese 

A királyi kormány sajnálja, hogy szerb lisztek és hivatalnokok részt 
vettek ebben a propagandában s ezzel ama jó szomszédi viszonyt zavarták 
meg, amelyre magát a királyi kormány 1909 március 31-iki nyilatkozatában 
ünnepiesen kötelezte. 

A királyi kormány helyteleníti és elutasítja magától az Ausztria és 
Magyarország bármely része lakóinak sorsába -való beavatkozásnak minden 
gondolatát vagy kísérletét s kötelességének tartja, hogy komolyan figyelmez-

— 19 — 2* 



tesse a tiszteket, hivatalnokokat s a királyság egész lakosságát, hogy jövőre 
a legnagyobb szigorral fog mindazokkal szemben eljárni, akik részesek vol
nának ezekben az üzelmekben, amely üzelmeket a legnagyobb erőfeszítéssel 
fog igyekezni megelőzni, illetőleg megtorolni.)) 

A jegyzék azután azt követelte, hogy ezt a nyilatkozatot a szerb király 
a hadsereg hivatalos lapjában napiparancs alakjában a hadseregnek tudomá
sára hozza. 

A szerb kormánynak azonkívül köteleznie kell magát, hogy megaka
dályozza az olyan nyomtatványok megjelenését, amelyek a monarchia ellen 
izgatnak; hogy feloszlatja a Narodna Obranát és minden egyesületet, amely 
a monarchia iránt ellenséges propagandát űz; hogy kiküszöböli az iskolákból a 
gyűlöletes propagandát és eltávolítja a hadseregből és az államhivatalokból 
azokat, akik részesek a monarchia ellen szított ellenségeskedésben; hogy 
elfogadja monarchiánk közreműködését az Ausztria-Magyarország területi 
épsége ellen irányult mozgalom elfojtására; hogy birói vizsgálatot indít a 
szerajevói merénylet szerb területen levő részesei ellen és hogy ebben a 
nyomozásban igénvbe veszi a császári és királyi kormány kiküldött hatósági 
szerveit; hogy sürgősen elfogatja az összeesküvés két főrészesét, Tankosic 
Volja őrnagyot és az állítólagos Ciganovic Milán szerb állami alkalmazottat; 
hogy szigorúan megbüuteti azokat a határőröket, akik segítettek a merény
lőknek a határ átlépésében, továbbá hogy magyarázatot ad előkelő szerb 
hivatalnokok ellenséges hangú nyilatkozataiért, amelyeket a szerajevói 
merénylet után tettek. 

A jegyzék végezetül hangoztatja, hogy a cs. és kir. kormány legkésőbb 
július 25-én esti hat óráig vár a szerb kormány válaszára. 

A jegyzékhez memorandum volt csatolva,- amely a szerajevói vizsgálat 
eredményét ismerteti. A memorandumot a bécsi külügyminisztérium meg-
küldötte valamennyi hatalmasság kormányának, hadd tudja meg az egész 
világ, hogy mennyire jogos volt a monarchia erélyes lépése. 

A negyvennyolc óra. 

Az ultimátum szövege július 21-én készült a Bécsben tartott közös 
miniszteri tanácskozáson. 

Az ultimátumra adandó válaszra negyvennyolc órai meggondolási ideje 
volt a szerb kormánynak. Ezt a két napot feszült izgalomban töltötte az egész 
világ, amely európai háborús bonyodalomtól félt. 

Nálunk Magyarországon és Ausztriában a háborús kedv, amelyet a sze
rajevói gaz merénylet szított, egyre fokozódott, ellenben az elvakult Szerbia 
népe rettegve gondolt a közeli terminusra. Ez a balkáni háborúkban kimerült, 
vérevesztett és nyomorúságban sínylődő ország már-már hajlott is a békés 
megoldás felé s a szerb hivatalos lap a demarsot követő napon békés 
húrokta dengetett, amiből arra lehetett következtetni, hogy a szerb kor-
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mány teljesíteni fogja a monarchia összes 
követeléseit, dacára annak, hogy az orosz 
hivatalos lap a következő' kommünikét 
tette közzé: 

Az orosz császári kormány, amely
nek élénk gondot okoznak a meglepő 
események és az Ausztria Magyaror
szág által Szerbiához intézett ultimátum, 
figyelemmel kiséri az osztrák-magyar és 
szerb konfliktus fejlődését, amelyben 
Oroszország nem maradhat közömbös. 

Ez a kormány-nyilatkozat már előre
vetette a világháború árnyékát.A szerbek 
maguk azonban nem igen bizakodtak az 
orosz segítségben, mert július 25-én a 
válaszadásra kitűzött napon még az első 
délutáni órákban is, úgylátszott, hogy a 
válasz kielégítő lesz. 

A szerb kormány minisztertanácsot 
tartott kora reggeltől kezdve, amelyen a 
beteg Péter király helyett uralkodó Sándor 
trónörökös is résztvett. A minisztertanácsról olyan hírek szivárogtak ki, hogy 
Szerbia kénytelen teljes egészében elfogadni az osztrák-magyar követeléseket, 
mert ereje gyönge a hatalmas monarchiával szemben. 

Délután három órakor váratlan fordulat történt. Tisztek rohantak ki a 
konakból, ahol a miniszteri tanácskozás folyt és ezt kiáltották a künn vára
kozó óriás tömeg felé: 

— Éljen a háború! Velünk van Oroszország! 
Az történt ugyanis, hogy néhány perccel előbb Szasszonov orosz kül

ügyminisztertől hosszú távirat érkezett Pasics címére. Tudatta vele, hogy 
Oroszország elrendelte az általános mozgósítást. Ez döntött Szerbia elhatá
rozásában. Sándor trónörökös 3 óra 15 perckor kiadta a mozgósítási parancsot. 

A szenzációs fordulat híre percek alatt szétment Belgrádban s értesült 
róla követünk is, aki rögtön táviratban tudatta a külügyminisztériummal a 
szerb mozgósítást, azután várta a szerb miniszterelnök bejelentett látogatását. 

Lovag Giesl Vladimír belgrádi 
követünk 

Az elutasító válasz. 

Pasics július 25-én, szombaton este 8/46 órakor fiakkeren érkezett követ
ségünk elé. Giesl báró rögtön fogadta. Pasics szó nélkül elővette a szerb 
kormány válaszát tartalmazó négyrét összehajtott fehér ívet. 

Giesl báró átfutotta a választ s rögtön látta, hogy nem kielégítő, mert 
néhány követelésünket hajlandó ugyan teljesíteni, de a főbb pontokat mel-
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lőzi. Követünk erre bejelentette a szerb miniszterelnöknek a diplomáciai 
viszony megszakítását, amire Pasics eltávozott. 

Giesl báró még sietve elégette a fontos iratokat, lepecsételte a követség 
épületét, azután családjával kocsiba ült s a követség személyzetével együtt 
a belgrádi pályaudvarra hajtatott. 

Este 6 óra 38 perckor érkezett meg Giesl báró és kísérete a zimonyi 
pályaudvarra. Vele együtt sok száz magyar és osztrák alattvaló is elhagyta 
Belgrádot. A pályaudvaron a város közönsége viharos éljenzéssel fogadta a 
követet, akinek első dolga volt, hogy telefonon értesítette a fontos ese
ményekről Tisza István gróf miniszterelnököt és Berchtold gróf külügy
miniszteri. 

Leírhatatlan lelkes tüntetés volt később a vacsoránál a zimonyi 
Central-szálló éttermében. A közönség éltette a királyt, a hadsereget, a hábo
rút és Giesl bárót. Itt, ezen a helyen kezdődött az az összeforrasztó pro
cesszus, amely Magyarországot és Ausztriát érzésben is teljesen egygyé 
kovácsolta: itt énekelték először egymásután a magyar Himnuszt és a 
Gotterhaltét. 

Giesl báró másnap reggel már Budapestre érkezeti s miután a keleti 
pályaudvaron a reá várakozó Tisza István gróffal félóra hosszáig értekezett, 
Schönbrunnba utazott, hogy jelentést tegyen a királynak. 

A diplomáciai viszony megszakítása után a még Belgrádban rekedt 
osztrákok és magyarok védelmét Greisinger némel követ vette át, a kinek 
fáradozására megengedte a szerb kormány, hogy a Bassarab román gőz
hajó elszállítsa a magyar partra a belgrádi osztrákokat és magyarokat. 

Pasics szerb miniszterelnök 
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FERENC JÓZSEF AZT ÜZENTE . . . 
A nagy események első szele július 25-én, egy szombati nap esős éjsza

káján fujt végig a magyar fővároson és ez a szél tele volt a készülő nagy 
leszámolás fűszerével. Kiderült, hogy nálunk az emberek csak egytől félnek : 
attól, hogy a szerb diplomácia ravaszsága az utolsó pillanatban valami — 
kibiivót talál. Nagy világossággal derült ki, hogy Szerbiának évek óta űzött 
az a mesterkedése, hogy felingerelje a monarchiát, teljes mértékben sikerült. 
Még nem tudtuk: mi fog történni, de az a kétségtelen tudat ragyogó vilá
gossággal mindnyájunkba belénk nyilait, hogy — ez a háború. 

Ez emberek apró megfigyeléseken kezdték. Hogy a hatóságok olyan 
helyekre is ragasztatnak ki plakátokat, melyekre előbb nem volt szabad. 
Az utcákon katonai fogatok és gépkocsik száguldtak korábban meg nem 
engedett gyorsasággal. Lám, a rendőr ott áll a helyén s nem tartóztatja fel 
Őket. Az utcákat a szombati szakadó esőben kiabáló és daloló tömegek járják 
végig, zavarják a közcsendet, idegen államok zászlóit is lobogtatják. Egész 
hajnalig zajos az utca. Csupa tiltott dolog — és a rendőrség nem szól ellene. 
Olyan dolgok ezek, amik eddig nem voltak. Ez a háború. 

Tüntetés a háború melleit. Felvonulás az Andrássy-úton 
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Az ország harci lázban. 
A budapesti hadtestparancsnok elrendelte, hogy a katonai zenekarok 

takarodóval járják be a várost. A zenekaroknak a szombat esti zuhogó esó'ben 
is rengeteg, tíz- és húszezer főnyi tömegek szegődtek a nyomukba, nemzeti lobo
gókkal, éltetve a hazát, a királyt, a német császárt és a háborút. Leomlottak 
a társadalmi választófalak és megszűntek a politikai pártkülönbségek. 

— Éljen Tisza István! Éljen a háború! — zúgott a tömeg és első útja 
a nemzeti munkapárt Károly-körúti klubja elé vezetett, hol elénekelték a 
Himnuszt és a Klapka-indulót. 

Mindenfelé a Himnusz és a Wacht am Rhein fenséges dallama harsog, 
az emberek levett kalappal énekelnek. A hadseregekkel felérő közönség esté
ről-estére elvonul a Nemzeti Kaszinó, a munkapárt és a német főkonzulátus 
elé és órákig élteti a háborút. 

— Vesszen Szerbia! 
— Le Oroszországgal! 
— Le az orgyilkosokkal! 
A munkapárt és a Nemzeti Kaszinó erkélyein estéről-estére szóno

kok jelennek meg, akiknek szavát viharzó éljenzéssel fogadja a közönség. 
Egy este Terstyánszky hadtestparancsnok is szólt a tömeghez és több ízben 
József főherceg, aki vasárnap este a többi között ezt mondta a mámoros 
közönségnek: 

A háborús Budapest. A mozgósítás első híre az utcán 
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— Őfelsége a király akaratából minden fegyverfogható embernek köte
lessége, hogy fegyverbe álljon s hadilobogó alatt az ellenség ellen vonul
jon. Ezt a parancsot sehol úgy nem teljesítették, mint itt, Magyarországon. 
A kávéházakban, mulatóhelyeken éjszakánként hajnalig a Himnuszt 

éneklik, ünneplik a katonákat, Új jelszavak és alkalmi dalok támadnak. A 
Kossuth-nótát azzal a változattal éneklik, hogy: Ferencz József azt üzente... 

És a föltétlen bizakodásnak, viharzó jókedvnek, lobogó lelkesedésnek 
ezekben az óráiban, még szombaton éjjel végigszáguldotta a hír a fővárost, 
hogy a budapesti detektivck a kelenföldi állomáson elfogták Pntnik Radomil 
vajdát, a szerb vezérkari főnököt, aki leányával Gleichenbergből akart hazatérni. 

— No, ezeknek jól kezdődik a háború — mondották kitörő jókedvvel 
az emberek. Putnik azonban csak egy napig volt a foglyunk a térpa
rancsnokság épületében. Huszonnégy óra múlva megengedték, hogy hazatér
jen, a szerb hadak élére. 

A részleges mozgósítás. 
Július 26-ára, vasárnap reggelre egyszerre a legolvasottabb újságok sorába 

emelkedett a hivatalos lap, a Budapesti Közlöny. Ez a száma közölte ugyanis 
a részleges mozgósításról és a rendkívüli intézkedésekről szóló rendeleteket és 
az első kormánybiztosi kinevezéseket. Reggelre kelve fehér, piros és zöld plaká
tok is hírül adták a mozgósítást és ezzel új színek vegyültek a főváros életébe. 

Az utcákon rikkancsok tömege száguld végig az óránként megújuló 
rendkívüli kiadásokkal. A rendes polgári munka megakadt: kinek volna kedve 
számokat írni rubrikákba? Az egész főváros éjjel-nappal az utcán van és 
mint a lelkeshangú tudósítások jelentik, 
így van a vidéken is. Lépten-nyomon óriás 
tömegekbe verődik a közönség, híreket 
vitat meg, eshetőségekről tárgyal és szinte 
mohón várja: — a hadüzenetet. 

Katonacsapatok vonulnak át az ut
cákon. Percekig zúg az éljenzés a nyo
mában. A tartalékosok mind nagyobb 
tömegben érkeznek, fölpántlikázva, kivi
rágozva, némelyik asszonnyal, gyerekkel. 
A kaszárnyák táján beláthatatlan tömegek 
ünneplik a bevonulókat, elhalmozzák élel
miszerrel, feldíszítik szalaggal, virággal. 
A központi városháza, Budapest szíve, a 
jelentkezőket nem tudja befogadni hatal
mas épületébe, végeláthatatlan tömegük 
ott tanyáz a Károly-körúton. 

Új, leírhatatlanul színes és mozgal- Putnik tábornok, 
mas képe van a pályaudvaroknak is. El- a szerb hadsereg vezérkari főnöke 
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vonulnak, akiket Pestről vidékre hívtak be. Megindulnak a virágos vona
tok, a könyeiken át is mosolygó asszonyok, gyermekek búcsút intenek. 

Hétfő reggelre megjelent a kormány kiáltványa: 

— Meg fogjuk mutatni, — mondja a többi között — hogy csalódtak 
azok, akik vakmerő elbizakodottságukban azt hitlék, hogy bátran sér
tegethetnek bennünket. 

— A történelem mérlegére helyeztettünk. A kormány megtesz min
dent az ország rendjének, nyugalmának, a hazához hű polgárok élet-
és vagyonbiztosságának oltalmára. A bizalom és a megnyugvás szava-, 
val fordul faji és vallásfelekezeli különbség nélkül mindenkihez. Támaszt 
nyújt mindenkinek és segítséget vár mindenkitől. Segítséget az ország 
nem magyar ajkú polgáraitól is. Az államnak minden körülmények közt 
lesz annyi ereje, hogy összemorzsolja azokat, akik bűnös izgatók sza
vára hallgatva, vétenének, az állampolgári hűség kötelességei ellen. 

. . . Katonaváros lettJ-Budapest. A bevonult tartalékosok ellepik az utcá
kat és a köztereket. A pályaudvarok boltozatai alatt szakadatlanul zúg az 
éljen, a katonai irodák előtt kifogyhatatlan tömege a jelentkezőknek. 

És emésztő türelmetlenséggel várja mindenki a hadüzenetet . . . 

A háborús Budapest. Csoportosulás «Az Újság•> kiadóhivatala előtt 
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A MAI HADVISELÉS 

A vezérkar. 
A hadsereg, az emberi testhez hasonlóan, több szervből áll, melyek 

mindegvikének munkája elválaszthatatlan a másikétól. Az eszméket termelő 
fej szerepét a hadsereg nagy organizmusában a vezérkar tölti be. 

A vezérkari tiszt is mint csapattiszt kezdi pályáját. Miután három-négy 
évig a csapatnál, a századnál szolgált, rekrutákat képezeit ki és a gyakor-
atban próbálta ki azt, amit a katonaiskolában tanult, mint idősebb had

nagy — ha leteszi a nehéz felvételi vizsgát — a hadiiskolába kerül. Ez a 
hadiiskola három évfolyamból áll, s hallgatóinak létszáma évfolyamonként 
ötvenben van megszabva. Ha azután az ekkor már főhadnagyi rangban lévő 
tiszt sikeresen elvégzi a hadiiskolát és oly szerencséje van, hogy évfolyamá
nak abba a kilencven százalékába jut, amelyet vezérkari szolgálatra oszta
nak be, akkor valamely magasabb parancsnoksághoz (dandár, vagy had
osztály) kerül szolgálattételre. Ha e beosztásában jól megfelel, hamarosan 
századossá lesz és átveszik a vezérkari testületbe s mint ilyennek joga van 
ahhoz, hogy e testület egyenruháját: a kétsorgombos, fekete bársonygalléros 
zöld dolmányt viselje. Végül, ha a vezérkari őrnagyi vizsgát is sikerrel teszi 

A vezérkari főnök kíséretével 
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fta 

A vezérkar terepszemléje 

le, végleg a vezérkarban marad s mint őrnagy, alezredes és ezredes vezér
kari főnöki minőségben vagy valamely hadosztálynál, hadtestnél, avagy a 
honvédelmi minisztériumban, vagy a közös hadügyminisztériumban, [esetleg 
mint tanár valamely magasabb tisztképző tanfolyamon, vagy az összes vezér
kar fejének központi irodájában működik. 

Ez alkalmazási módokból következik a hadsereg vezérkarának föladata 
is. A hadsereg egész organizációja, minden újabb szervezés, csapatfelállítás, 
új fegyvernemek létesítése, a technika vívmányainak alkalmazása a had
seregben, a tisztek és a legénység kiképzésének elvi része stb. mind a vezér
kar kezében van, s így elmondhatni, hogy minden hadsereg olyan, amilyen 
a vezérkara. 

A vezérkar központi irodája két részre oszlik. Egyik fele a vázolt szer
vezeti dolgokkal foglalkozik, másik fele pedig az úgynevezett «operativ»-iroda, 
ahol évről-évre kidolgozzák v királygyakorlatok terveit, nagy vonásokban elő
készítik az egész fegyveres erő kisebb csapattesteinek gyakorlatait és végül 
kidolgozzák a változó külpolitikai és hadseregszervezési viszonyokhoz képest 
lehetséges mindenféle hadjáratok terveit is a legnagyobb részletességgel, 
előrelátással, s a statisztikai adatok egész halmazának felhasználásával. Ez 
operativ-irodában természetesen csak a vezérkari tisztek egy kis része van 
alkalmazva. Nagyobb részük a kisebb-nagyobb csapattestek vezető tábor
nokai mellé van beosztva, mint azok vezérkari főnöke, tanácsadója. 
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Mint ebből látható a vezérkari tisztek kezében van az egész hadsereg 
irányítása s így hatáskörük sokkal nagyobb, mint a csapattiszteké, akik saját 
századukon, vagy ezredükön kívül nem rendelkeznek s csak a kapott utasí
tások végrehajtásáért felelősek. A hadjáratban a vezérkari tiszt rendszerint 
jobban védett helyen, távolabb van a harcvonaltól, s a legtöbbször nem is 
szenved annyit, mint a csapattiszt és kevésbbé van kitéve a gyilkos golyó
zápornak, viszont a vezetésben előforduló hibákért főnökével, a parancs
nokló tábornokkal egyformán felelős. 

A vezérkar szerepe tehát békében és háborúban egyformán jelentős. 
Békében munkájától függ a hadsereg szervezete s szelleme, háborúban 
pedig legtöbb esetben rajta fordul meg a hadjárat sorsa. 

Hogyan védelmezik a határt ? 

Minden állam a legbékésebb időben^ is gondosan őrzi határait. A foglal
kozását nyugodtan végző polgár nem is sejti, mennyi mindenféle óvóintéz
kedés és milyen éber figyelem kell ahhoz, hogy munkájának nyugalma biz-
tosíttassék. Mert a határőrizet nemcsak arra jó, hogy megakadályozza a vám 
alá eső különböző cikkek becsempészését. Sokkal fontosabb feladata távol
tartani az ország belsejétől az állam létét veszélyeztető gyanús idegen 
elemeket, amelyek észrevétlenül akarnak a határokon átsompolyogni.Nemcsak 
a saját hazájukban büntetésre ítélt emberekről van itt szó, akik e büntetés 
elől menekülnek, hanem főként azokról az intelligensebb egyénekről, akik a 
szomszédos államokból egyenként s feltűnés nélkül jönnek át, s magukat hol 

A vezérkari sátor előtt 
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politikai okok miatt üldözötteknek, bol rendes polgári foglalkozású embereknek 
adják ki, míg valójában nem egyebek, mint a szomszéd állam minden 
hájjal megkent kémei. Az ily egyének azután, ha gyanútlanul be tudnak 
sompolyogni a határon, esetleg letelepszenek valamely halármenti községben, 
a békés polgár álarcában befurakodnak mindenhova s szabadon járva-kelve, 
kifürkészik, hogy a batármenti városokban hol, mennyi katona van, miféle 
•élelmi és lőszerraktárak vannak, mennyi vonat jár naponta, melyek azok a 
közlekedési pontok, amelyek megrongálása megakaszthatja háborús készülődés 
idején a katonai és szállítási intézkedéseket, sőt nemzetiségi vidékeken mindent 
elkövetnek, hogy megbízó államuk számára megszerezzék egyes benszülöttek 
szolgálatait is. Mindezt lehetőleg megakadályozni a határőrizet feladata. 

Ausztria-Magyarországon e feladat teljesítése békében megoszlik. A csem
pészeket a fináncok teszik ártalmatlanná, míg a határmenti idegenforgalmat a 
ha'árrendorség és a csendőrség ellenőrzi egyrészt a vasúti állomásokon, s a 
folyók és tenger kikötői mentén, másrészt* cirkáló őrjárataik segélyével a 
forgalmasabb és félreesőbb országutak mentén. A finánc, határrendőr és 
csendőr működése voltakép egymást kiegészíti. A legsúlyosabb feladat mégis 
a csendőrre háramlik, különösen a határmenti katonai gyakorlatok alkal
mával, amikor minden idegent kettőzött figyelemmel kell távoltartania a 
gyakorlatok színhelyétől. A finánc, halárrendőr és csendőr működési köre 
egészen egybefolyik és a legnehezebbé akkor válik, ha külpolitikai bonyo
dalmak háborús veszedelemmel fenyegetnek. Fontos vasúti gócpontok, össze-

Ti'ibori csendőrök indulása a harctérre 
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kőtőhidak, vámsorompók, határállomások, folyón való átkelésre alkalmas 
helyek, kompok és szállítmányok ó'rzése egészen rájuk van bízva, só't apróbb 
ellenséges csapatok, irreguláris bandák, de rendes katonaság váratlan betöré
seit is nekik kell megakadályozni. 

Ezért a legtöbb európai államban a csendőrség is, a pénzügyőrség is 
katonailag van szervezve s voltakép egyik olyan alkatórésze a rendes had
seregnek, mely a békés katonai hadgyakorlatokban is aktiv részt vesz. Orosz
országban pedig a határőrizetet egy külön e célra szervezett, mintegy 
40—50.000 gyalogosból és 10.000 lovasból álló határőr-hadtest látja el. Nálunk 
csak legújabban szervezték katonailag a határőrizetet — déli határaink mentén. 
Itt a batárvadász-katonák őrzik a határt s a katonai parancsnokok alá vannak 
rendelve a csendőrök és a fináncok is, akik Bosznia-Hercegovina és Dalmácia 
határain nemcsak katonailag vannak szervezve, hanem akiknek .például épp 
úgy kijár katonáék részéről a tiszteletadás, mint a rendes sorkatonaságnak-
Északi határunk határőrszolgálatát békében csendőrök látják el, kik a galíciai 
határ egész hosszában épített s megerősített őrházakban vannak elhelyezve. 

Ez a rendes csendőrségünk, ha háborús veszedelem fenyeget, termé
szetesen a határrendőrséggel és a pénzügyőrséggel együtt annál kevésbbé 
tudja többszáz kilométer hosszú északi határunkat őrizni, mert gyalogosan 
teljesíti szolgálatát. Az ellenséges állam el akarja árasztani országunkat 
kémeivel s ez ellen csak egy védekezés lehetséges: a határ teljes elzárása. 
E célból rendes lovaskatonaságot küldenek a határra. E lovasság egyrésze 

Tábor csendőrök éjjelezése a Drina völgyében 

- 31 — 



kisebb őrjáratokban cirkál, másrésze pedig nagyobb erővel megszállja a 
katonai szempontból fontos pontokat. Zöme valamivel a határtól beljebb 
helyezkedik el s a cirkáló járőrök jelentéseihez képest mozog. A lovasságnak 
újabb szerepköre ez, melynek célja, hogy takarja az esetleges mozgósítási és 
csapatszállítási intézkedéseket. Ha azután időközben megtörténik a hadüzenet, 
e lovascsapatok szükség esetén át is lépnek a most már ellenséges földre, 
hogy kipuhatolják az ellenséges seregek gyülekezési helyét, másrészt zavarják 
az ellenség előnyomulását. Szóval ugyanazt csinálják, aminek megakadályo
zása volt a feladatuk — a saját határunkon belül. 

A határ védelmében legkedvezőbb a helyzetük azoknak az országoknak, 
melyeknek természetes határaik vannak. Ezek közé tartozik hazánk is, mely
nek északon és keleten a Kárpátok, délen pedig a Duna és a Száva nemcsak 
halárai, hanem védővonalai is. A mesterséges határokkal biró országok sokkal 
inkább ki vannak téve a váratlan ellenséges betöréseknek s ezért sokkal 
nagyobb gondot okoz a védekezés is. A régebbi időben, különösen a közép
korban sok helyen, elsősorban Germániában a határon hosszú, gyakran több 
száz kilométeres sáncgátakat építettek, melyeknek külső oldalán széles, mély 
árok, tetején mellvéd volt, mögöttük pedig kisebb-nagvobb távolságra meg
erősített őrházak álltak. A határ védelmére szolgáltak az úgynevezett határ
várak is, melyeket a főbb útvonalak elzárására építettek. 

Huszár-járőr a határon. 

— 3 2 — Pallas nyomda, Builapest. 


