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HAZAFIAS KÖNYVTÁR 
EZER ÉV TÖRTÉNETE 

REGÉNYES RAJZOK ÉS ELBESZÉLÉSEK GAZDAGON ILLUSZTRÁLVA 
ÍRTÁK GAÁL MÓZES ÉS MÁS KIVÁLÓ MAGYAR ÍRÓK 

A dicsőség és gyász napjai, a nemzeti nagyság fénye és a nemzeti elnyo
matás sötétsége váltakoznak ebben az ö tven e l b e s z é l é s b e n , melyet előkelő 
magyar írók írtak ragyogó tollal, szeretettel és lelkesedéssel a magyar nemzet 
számára. Sz ínes , é lveze tes , é r d e k e s olvasmány ez az 50 gyönyörű kis kötet, 
amelyből megtanuljuk ismerni a múlt örömeit és keserveit, a büszkeség és a 
megaláztatás napjait. Megtanuljuk ismerni hazánk ezeréves történetét a kard és 
szellem hőseinek viszontagságos küzdelmeiből, a honfoglalástól kezdve egészen 
a legnagyobb magyar, Széchenyi István és a szabadságharc dicső korszakáig. 
Megtanuljuk szeretni a hazát és megtanulunk lelkesedni a magyar nemzet esz
ményeiért, melyek bár olykor-olykor elhalványultak a nemzeti lét véres harcaiban, 
de soha le nem hunylak a nemzet egéről és tündöklő fénnyel vezetik a magyart 
a jövendő nagyság felé ma is, a szellemi munka és a kultúra versenyének új 
korszakában. 

Az ihletett írók elbeszéléseit két kiváló magyar festőművésznek — Garay 
Á k o s n a k és J u s z k ó B é l á n a k — a képzelete követi nyomról-nyomra, szebbnél
szebb képekben szemléltetve az ezer év történetének kiemelkedő mozzanatait. 

A kartonba kötött kötetek egyenkint 6 0 fillérért 
minden könyvkereskedésben kaphatók 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDHPEST VIII. ÜLLŐI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK. 

III. Lajos bajor király szemlét tart a harctérre induló csapatok fölött. 
A német szövetséges államok közül a hadrakészülődés seholsem történt nagyobb lelkesedés

sel, mint Bajorországban. Münchenben a királyi palota előtt nap-nap után lelkes tüntetések vollak. 
A király pedig manifesztumában, melyet hős népeihez intézett, így búcsúztatta a hadbaindulókat: 

— Megindult szívvel látom vitéz katonáimat a harctérre indulni. A küzdelem azonban, 
mely seregünkre vár, legszentebb javainkért folyik: becsülelünkért s létünkért. . . 

Az Isten áldása kisérje vitéz német seregünket, hatalmas flottánkat és hűséges 
osztrák s magyar fegyvertársainkat. ^ s 

_ lei _ (í&jr A világháború képes krónikája. i i 



A németek a cambrai-i pályaudvaron távcsővel felszerelt, repülőgépeket figyelő 
állomást rendeztek be egy vasúti kocsi tetején. (Sajtóiroda, Leipzig.) 

Az északi harctérről. Orosz foglyok étkezése bevaggonozás előtt. (Kilophot, Wien, XIX.) 
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Német katonák lövészárokból ellenséges repülőgépre lőnek. 
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Törökország mozgósílása. A török lovasság elhagyja Konstantinápolyt. 

Törökország mozgósítása. Török gyalogság. 



W - , 
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ARDANetlAK MVUBATÍ B6JÁP-ÓJ7> 
• • • - - . • • ' • • • • : • : • • • . . - . > . ' . 

A Dardanellák madártávlatból. A Dardanellák tengerszorosának szeptember 29-én történt teljes elzárása, a mit a török 
kormány az ott cirkáló angol és francia hajóktól okozott zavarok elkerülése végett rendelt el, nagy mértékben hozzá

járult ahhoz, hogy Törökország is rövid idő alatt belesodródott a világháborúba. 



Pihenőállomás az orosz határon. (Kilophot, Wien, XIX.) 

Egészségügyi osztag menetelés közben. (Kilophot, Wien, J XIX.) 
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ANGLIA NEMETORSZAG ELLEN. 
A német birodalmi gyűlésen elhangzottak Bethmann-Hollweg kancellár 

történelmi jelentőségű szavai, amelyekben jelentette, hogy Németország — 
hallgatva a legnagyobb és legmagasztosabb nemzeti érdek szavára — meg
sértette Belgium semlegességét. Mindenki tudta Németországban is, egyebütt is, 
hogy a német seregeknek Belgiumban való megjelenése lesz az az ürügy, 
amelynek alapján Anglia is beleveti magát a világháború örvényébe. Ez az 
előre várt fordulat szinte másodpercnyi pontossággal elkövetkezett. Alig 
fejezte be hatalmas beszédét a birodalmi kancellár, augusztus 4-én este, vala
mivel hét óra ulán megjelent a német külügyi hivatalban Sir Edward Goschen 
angol nagykövet és von Jagow államtitkárnak átadta Angolország hadüzene
tét. Egyúttal elkérte az angol köveiség tagjainak az útleveleit. 

Ezt a hadüzenetet mindenki várta s éppen ezért Berlinben sem okozott 
meglepetést. Meglepetést nem, de izgalmat igen. A vakmerő, az elszánt német
ségen is átfutott a pillanatnyi borzongás abban a nagy pillanatban, amikor 
az európai nagyhatalmak tengeri hadereje is megmozdult. 

Mert Angolország hadüzenete ezt je
lentette. Régi és meggyökeresedett igazság, 
hogy Angolország mint szárazföldi kato
nai tényező alig valamivel több a nullánál 
az európai birodalmak sok-sok milliós se
regei mellett. De ezzel szemben épp oly 
általános és megrendílhetetlen köztudat volt 
az is, hogy az United Kingdom of Great 
Britain megszámlálhatatlanul sok hadihajó
kolosszusa véghetetlen, talán leküzdhetetlen 
erőt képvisel a tengeren. 

T e n g e r ? . . . . Azon a napon, amikor 
az angol hadüzenet néhányszavas közlése 
megtörtént, a földgolyó mérhetetlen meden
céiből eltűnt az a békességes víztömeg, 
amelyet közönségesen tengernek mondunk. 
Nem tenger volt az attól fogva, a szétszag
gatott földrészek és az emberek százmilliói-

i -u *t x i «« i i L o r d Kitchener, 
nak áldott összekötő kapcsa, hanem egy angol hadügyminiszter. 
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megolvadt pokol, a tűznek, a vérnek, a pusztulásnak és a halálnak belát
hatatlan, megborzasztó világa. A sokszor tízezernyi hajó, amely emberek 
tömegével, az értékek, kincsek megmérhetetlen gazdagságával indult útnak 
néhány nappal, talán néhány órával előbb, semmint az angol hadüzenet 
elhangzott — kint, a sík óceánon másodperc alatt kalózhajóvá és egyben 
szabad zsákmánnyá változott. Minden pillanatban elsülyedéssel fenyegette az 
ellenséges hajó ágyúgolyója, ám ugyanakkor fönt a nagy árboc magasan 
lebegő kosarában olt kémlelt messzelátóján az őrtálló matróz: hol látna más 
lobogójú hajót, csábító prédát, amelynek sebes iramodással utána vélhetné 
magát a gőzös. 

Tehát: augusztus 4-én este jelentette Berlinben az angol nagykövet az 
ellenségeskedés kezdetét és alig néhány perccel később már hivatalos közlést 
tett az angol admiralitás a végzetes elhatározásról. Oly szörnyűséges volt az 
izgalom Londonban, hogy az első hivatalos jelentést hibásan szövegezték s 
az admiralitás azt adta tudtára a világnak, hogy Németország üzente meg 
a háborút Angliának. Ezt a közlést nyomban visszavonták s még este nyolc 
óra előtt megjelent az itt következő kevésszavú híradás: 

Az egész angol hajóhad már ma reggel hadiállapotban volt. Most 
már a flotta mozgósítása minden tekintetben teljes. Holnap megtörténik 
az egész hadsereg mozgósítása is. 
Ez volt minden, amit az angol kormány szükségesnek tartott az ország 

informálására. De nem is kellett több. Megértették ebből is az angolok, hogy 
uraik elhajították a kockát. 

Az angol toborzás. A Goldheam-gránátosok öt ezred-tamburja. 
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A háború a tengeren. 
Ha nem volna oly irtózatos, bámulatosnak kellene nevezni azt, ami e 

forró és világhistóriai nap reggelén a tengereken elkezdődött. Szinte ugyanegy 
pillanatban kapta meg valamennyi, az óceánokon úszó hajó az értesítést, 
hogy kitört a háború és ugyanegy pillanatban kezdődött a véresen komoly 
hadijáték északon és délen, Kanada, Ázsia, Kalifornia, az afrikai partok, 
a Kanári-szigetek, Brazilia, Argentína, Portugália, Hollandia, Olaszország, 
Helgoland, Finnország, Norvégia, Spanyolország és a földkerekség száz meg 
száz egyéb közeli és távoli pontjának a szomszédságában, mindenütt, ahová 
a civilizáció, de most a romlás idegszálai: a tengeralatti kábelek elvezetnek. 

Nincs oly drámai megjelenítő erő, amely érzékeltetni tudná azt a példát
lanul bonyolódott és mégis bámulatosan rendszeres manőverezést, amelyet a 
harcba indult ellenséges országok hadi és kereskedelmi hajói kezdtek. Voltak ter
mészetesen hajók, amelyeket olyan helyen ért a háború, ahonnan nem menekül
hettek, ha tudniillik vagy ellenséges kikötőben vagy annak közvetetlen közelé
ben tartózkodtak. így történt, hogy jóformán az angol hadüzenet órájában 
tucatjával fogdosták össze az angolok a német hajókat, de természetesen a 
németek sem pihenlek és ugyancsak sok angol és francia hajót zsákmányoltak. 

Önként értetődik, hogy legelső sorban is nem az volt a hadviselő felek igyek-
vése, hogy egy erőltetetten gyors ütközetben mérjék össze erejüket, hanem hogy 
a szabad vizeken tartózkodó ezer és ezer hajójukat és rajtuk a milliárdokat érő 

Német lengerészkatonák behajózása Kiéiben. 
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rakományt megmentsék vagy legalább is semleges kikötó'be kormányozzák. A 
kábelek ontották a táviratokat, a szikratáviró-állomások ezrével küldözgették 
széjjel a sík vizekre és akikötőkbe a parancsokat a villamos hullámok szárnyain 
és rengeteg izgalmas, sőt tragikus jelenet játszódott le a hatalmas hajókon. 

Az utasok, — gazdag kereskedők, kéjulazó milliomosok vagy munkára 
kész kivándorlók, miközben gondtalanul élvezték a tengeri út örömeit és 
számlálgatták az órákat, amelyek még útjuk céljáig hátra vannak, — egy
szerre csak azt látták, hogy hajójuk meglassítja sebességét, majd teljesen 
megáll. Veszedelem? Jéghegy? Z á t o n y ? . . . A kapitány mozdulatlan arcáról 
nem lehet leolvasni. Az utasok kétségbeesnek, zúgolódnak, dühöngenek. 
S ekkor a hajó gépei újra remegni kezdenek, a gőzös orra ismét túrni kezdi 
a tenger porló víztömegét. De most még nagyobbra nő a zavar, a remegés: 
a hajó eltért eredeti irányától, oldalra fordult, sőt — esetleg — egyszerűen 
visszafelé. Aki északnak indult, azt nyugatra viszik; aki Európába készült, 
azt Dél-Amerika valamelyik tropikus pontja felé fordítják . . . 

Mi történt? Egyes hajókon megtudták az utasok, hogy kitört a háború. 
A német hajón, amelynek utasai is németek, vagy angol hajón, amelyen 
angolok utaztak, nem csináltak titkot a dologból. De például olyan hajón, 
amelyiken vagy az utasok, vagy a személyzet tagjai az ellenséges országból 
valók voltak, nem közölte a kapitány a háború hírét. Mennyi árulás történt 
így az angolok részéről! Rengeteg az olyan angol hajó, amelynek gépészei, 
legényei németek, sőt magyarok és osztrákok is. Ezek buzgón dolgoztak és 

fáradtak azért, hogy bejutva valamelyik 
angol kikötőbe, ott rögtön hadifoglyok
nak nyilvánítsák őket. 

De volt csúnyább árulás is, ame
lyet az úgynevezett markonisiák követ
tek el. Tudvalevő, hogy a legtöbb ke
reskedelmi hajó Markoni-rendszerfí drót-
talan táviró-állomással van fölszerelve 
A társaság azonban rendszerint angol 
telegrafistákat is ad a fölszereléssel, akik 
kiválóan értik ezt a nem könnyű mester
séget. Ilyformán számos német, valamint 
magyar és osztrák hajón is angol niar-
konisták működnek. Most már mi történt ? 

Természetes, hogy az óceánon járó 
hajón az első ember, aki a háború ki
töréséről értesült, mindig a markonista 
volt. És az angol táviró-tisztek között 
igen sok akadt, aki hűtlen lett esküjéhez 
és amikor megkapta a jelentést, nem kö-

Jcllicoe admirális, z ö l t e a n é m e t h a J ó parancsnokával, 
az angol tengeri haderő főparancsnoka. akiben akkor már nem följebb valóját, 
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hanem — ellenségét látta. Sőt, ezek a markonisták azt is megtették, hogy drot-
talan táviratokat küldöttek az angol kikötőknek és előre jelezték, hogy hol fog 
elhaladni a német hajó, tehát hogy hol lehet könnyűszerrel rajta ütni. S a német 
hajók nyugalommal, vakon mentek kiszabott útjukon, egyenesen bele a csapdába. 

Ezek voltak az angol sikerek. Árulás és kalózkodás árán sikerült mind
járt a hadjárat első napján összefogdosniuk az angol cirkálóknak egy csomó 
német és magyar, meg osztrák hajót. 

Az Amphion elsűlyedése. 

A német hadvezetőség azonban értékesebb s bár véres, de minden
esetre nemesebb sikerekre vágyott, mint a kalmárszellemű és harácsolasra 
éhes Anglia. Amint a hadüzenet megtörtént, a német hadihajók nyomban 
megkezdették a támadó akciót. A Göben és a Breslau, amint ezt már ismer
tettük, éppen a hadüzenet napján lőtték össze Algir két francia hadikikötő
jét s ugyanekkor kezdték meg páratlanul merész cirkáló iltjukat a félelmetesen 
nagyszerű tengeralattjáró naszádok, amelyeknek egész raja indult kém
szemlére és hatolt el egészen az angol partokig. Ennek a szemleútnak ren
geteg haszna volt. Első sorban kiderült, hogy ezeknek a parányi és gyenge 
hajóknak sokkal nagyobb az akció-távolságuk, semmint előre remélték. 

•Másodsorban pedig igen értékes hírt hoztak vissza felderítő útjokból. 
Sajnos, az egyik tengeralattjáró, az U. 15 nem tért többé vissza. Eleinte 

azt hitték, hogy talán harcba keveredett az angol hajókkal. Valószínűbb 
azonban, hogy a naszádot valami bal
eset érte és hős legénységével együtt 
a vizek mélységébe sűlyedt. Tisztjei és 
matrózai voltak ennek a borzalmas 
háborúnak első áldozatai a tengeren. 

Az angolok, akik elhitették a vi
lággal, hogy a tengeren ősi istenségek 
módjára uralkodnak s akik ezt nyil
ván maguk is elhitték, — alig negyven
nyolc órával a hadüzenet után szörnyű 
meglepetésre ébredtek. Augusztus 7-én 
reggel az a hir érkezett Londonba, hogy 
egy angol cirkálóhajó, az Amphion 
Harwich kikötő közelében elsűlyedt. 

A hir nagy megdöbbenést kel
tett, noha az első órákban még nem 
közölték, hogy mi volt a hajó pusztu
lásának az oka. Pedig ez az ok sokkal fá
jóbb volt, mint maga a tény, noha a nagy 
és modern hadihajóval együtt elpusztult T i r p i t z tengernagy, 
a legénység nagyobb fele, mintegy 160 a német tengeri haderő főparancsnoka. 
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ember — tisztek és matrózok — míg a kapitány, 16 tiszt és 131 matróz szeren
csésen megmenekült, bár ezek közül is igen sokan könnyebb-súlyosabb sérüléssel. 

Amikor azután nyilvánosságra jutottak az Amphion pusztulásának körül
ményei, borzasztó siralom támadt Angliában. Kiderült ugyanis, hogy az angol 
cirkáló aknára futott, az röpítette a levegőbe, az aknát pedig egy kicsi német 
hajó, a Königin Luise helyezte el az angol partok közvetlen szomszédságában. 

Miképp történhetett ez ? Az angol partokat száz és száz hajó védi, oda 
nemcsak egy hajó, de egy madár is alig juthat el észrevétlenül. De ha akad egy 
hajó, mint a Königin Luise, amelynek tisztikara és matrózai elhatározták, hogy 
egy kitűzött cél érdekében az életüket feláldozzák: akkor azt a célt elérik. 

A Königin Luise megrakódott több ezer úszó aknával, parancsnoka 
pedig, Biermann kapitány elhatározta, hogy azokat az aknákat az angol 
partoknál fogja a tengerbe sűlyeszleni. Fölhasználva a hajnali ködöt s a 
tengeralattjárók megfigyeléseit, kapcsolatosan az angol flotta elhelyezkedésé
vel nekivágott a tengernek Harwich irányában. Kora reggel ért oda és nyom
ban megkezdődött az aknák ezreinek az elhelyezése. 

Természetes, hogy ez a munka nem maradhatott titokban. Két angol 
hajó, az Amphion páncélos cirkáló és a Lance, a legfürgébb torpedó-űzők 

Az < Amphion» sngol cirkáló, mely a oKönigin Luise» német gőzöst aknarakás közben meg
lepte és elsülyesztette, aknára futva elsülyed. 
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Angol aknafogó hajók munkában. 
Két hajó dolgozik együtt; mindegyik egy kb. 200 m. hosszú kábellel van ellátva, mellyel lassú 
menetben egy nehéz vasdrótot vontatnak, mely elkapja az aknák horgonyláncát és kiemeli 

az aknát. 



egyike utána vetette magát a német hajónak és Harwichtól mintegy kilencven 
kilométernyire utol is érte. A Königin Luise csupán azért menekült, hogy 
útközben is lerakhasson még egy sereg aknát, másrészt pedig, hogy az üldöző 
hajókat az aláaknázott vízfelületre csalja. Ez sikerült is. 

Az Amphión — alig megmagyarázható könnyelműséggel — ráfutott a 
veszedelmes vizekre s néhány perc mulva felrobbant és elsűlyedt. Amint 
már mondottuk, legénységének nagyobb fele elpusztult. A fürgébb és kevésbbé 
mély járású Lance elsiklott az aknák fölött, célba vette a német hajót, ame
lyet négy lövéssel sikerült elsűlyesztenie. A hajó gyomrában ugyanis még 
számos akna volt elhelyezve, amelyek a lövések következtében fölrobbantak 
és elpusztították a hajót hős legénységével együtt, akik közül mindössze 27 
embert sikerült kimenteni. Csaknem valamennyien súlyos égett sebet szen
vedtek a robbanás következtében. A Harwich közelében lévő Sotley nevű 
tengerészkaszárnyába helyezték el őket. 

A Königin Luise — mint hajóegység •— nem nevezhető komoly veszte
ségnek. Kicsi és páncélfalán hajó volt, ágyuk és védett tornyok nélkül, egye
nesen az aknarakás veszedelmes céljára berendezve. Viszont az angol flotta 
az Amphion-nal tekintélyes veszteséget szenvedett. Egyike volt az angolok 
legmodernebb hajójának, 1911-ben bocsátották vízre. A páncélos cirkálónak 
117 méter volt a hossza, tizenharmadfél méter a szélessége. A 3500 tonnás 
hajót 18.000 lóerős gépek óránkint 25 csomónyi sebességgel vitték előre. Tíz 
gyorstüzelő ágyú, négy tarack, egy gépfegyver-üteg és két torpedóirányító 
készülék volt rajta. 

oKönigin Luise» német gőzös, metyet az cAmphion» angol cirkáló a Themse 
torkolatában elsülyesztett. 
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BELGRÁDTÓL—SZABÁCSIG. 

Mialatt a háború árja egyre nagyobb részét borította el a világnak, 
déli harcterünkön, Belgrád bombázása után, tovább folytak a hadműveletek. 
Képzelhető, hogy milyen «lelkesítőn példát adott a szerb udvar és kor
mány a népnek, a midőn még az első ágyúlövés előtt megszökött Belgrádból 
Nisbe. A szerb nép, amely még nem heverte ki a két balkáni háborúban 
szenvedett vérvesztést és anyagi csapást, szinte kétségbeesett, a midőn a moz
gósítás hadba szólította a férfiakat mind a három korosztályban. 

Mivel a szerb hadvezetőség még 1914 június második felében tetemesen 
megnövelte a békelétszámot a tartalékosok behívásával, a mozgósítás elren
delésekor már mintegy 120.000 főnyi hadserege volt Szerbiának. A mozgósí
tástól számított tíz nap elmultával pedig körülbelül negyedmillió katonája 
volt Szerbiának fegyverben. 

A szerb hadsereg elhelyezkedése augusztus 10-ike táján már megtörtént. 
A Duna-, Száva- és Drina-vonal partmenti részén csak határcsapatok állottak, 
hogy az esetleges átkelést megakadályozzák, de mögöttük az ország belseje felé 
már erősebb hadseregrészeket koncentráltak. A fősereg Kragujeváctól nyugatra, 
gyülekezett össze. A főhadiszállás Nisben volt. A szerb hadvezetőség haditerve 
a Duna és Száva-vonalon védelmi állást mutatott, ellenben a Drina-vonalon 
és Bosznia délkeleti része ellen támadó célzata volt a fölvonulásnak. Belgrád 
mögött a dunai hadosztály állott. 

A drinai határ mögött állították föl a legerősebb csapatokat, amelyek 
elővédjét az önkéntes formációk, a hírhedt komitácsik alkották, ez a kegyetlen, 
kézibombával dolgozó népség. Az Albániában és Macedóniában lévő csapatok 
nagyrészét is Ó-Szerbiába irányították, ami később nagy veszedelmet zúdított 
Szerbiára, mert az albánok és a bolgár macedónok több helyen föllázadtak 
és a behívási parancsnak sem igen engedelmeskedtek. 

A szerb hadsereg főparancsnoka Sándor trónörökös-régens lett. A vezér
kar feje Putnik Badomil vajda, aki budapesti feltartóztatása után, melyről 
már megemlékeztünk, Bománián keresztül utazott Szerbiába. Turn-Szeverinben 
azonban ismét meg kellett szakítani az útját, mert megbetegedett. 
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A szerb hadsereg egyik vezére, aki a Drina mentén operált, Jankovics 
Bozsó tábornok, az összeesküvők klubjának, a Narodna Odbranának elnöke, 
György herceg pedig a Belgrád körül összevont csapatok parancsnokságát 
vette át. 

A szerb haderő fölvonulásával egyidőben, a Nisben székelő kormány 
ülésre hívta össze a már előbb föloszlatott szkupslinát. A szkupstina augusz
tus 6-iki ülését Sándor trónörökös nyitotla meg. Megnyitó beszédében han
goztatta, hogy Szerbia a «háború elkerülésére mindent megtell». Augusztus 11-én 
pedig a szkupstina elfogadta a kéthónapos moratóriumra vonatkozó törvényt, 
továbbá 30 millió dénáros rendkívüli hadi kölcsönt szavazott meg. 

A szerb hadsereg fölvonulásával egyidőben az osztrák-magyar csapatok is 
elhelyezkedtek a déli harctérre kijelölt pozícióikban. Mozgósításunk és a csa
patoknak á hadszíntérre való elszállítása bámulatosan gyorsan és simán ment 
végbe. 

A belgrádi ágyuharcban néhány napos szünet állt be. Ezt az időt 
a szerbek fölhasználták arra, hogy a háború kitörése óta megkezdett erődí
tési munkálatokat folytassák. Nevezetesen a szárazföld felől sáncokat ástak, 
hogy a várost erről az oldalról megerősítsék. Ezzel megdőlt az oroszok 
részéről hangoztatott az az állítás, hogy Belgrád teljesen védtelen. Ezért 
Belgrádot megerősített városnak kell tekinteni, a melynek bombázása nem 
ütközik semmiféle nemzetközi jogi szabályba. 

Szerb tartalékosok a boszniai haláron. 
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csapatot és a szállítmányt zsákmányul ejtik. 
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György szerb herceg augusztus 8-án Belgrádba érkezett s átvette az ott 
levő csapatok főparancsnokságát. A következő napon, amidőn a sáncépítést 
felülvizsgálta, egy gránátszilánktól könnyebb sebesülést szenvedett. 

A dunai flottilla hősiessége nemcsak az ágyuharcban tűnt ki, amidőn 
vakmerően szembe helyezkedett Belgrád falaival s közelről ontotta a tüzet 
a várra, hanem egyes merész haditettekben is. Mindjárt a szerb háború elején 
is följegyezhetünk egy ilyen bátor csínyt. 

Arra a hírre, hogy a szerbek a Duna torkolata alatt védőműveket készí
tenek nagy sietséggel, valószínűen avégből, hogy az ott elhelyezett aknasort 
oldaltűzben tarthassák, augusztus 6-án délután öt órakor egyik őrcsónakunk 
e hely felé hajózott. Amikor a csónak mintegy húsz méternyire megközelí
tette a szóbanforgó helyet, a kormányos — egyik monitorunk tengerész
altisztje — kiugrott a csónakból és három kilogram ekrazittal kiúszott a 
partra. Észrevétlenül elérte a védőművet, beledobta az ekrazitot és meg
gyújtotta a vele összekötött gyújtózsinórt. A robbanóanyag csakhamar explo
dált. A szerbek mindenfelől odasiettek és tüzelni kezdtek a halállal kacér
kodó tengerész-altisztre, a ki azonban néhány ugrással elérte a partot és 
visszaúszott a csónakhoz. A csónak legénysége a partra rohanó szerbeket 
puskatűzzel fogadta. Négy szerb elesett, a többi pedig fedett helyre vonult 
vissza. 

Bosznia és Hercegovina határán. 
A montenegrói haderő a hadüzenet után következő napokban mindjárt 

kísérleteket tett arra, hogy áttörjön határainkon, de kudarcot vallott. 

Bosznia és Hercegovina határán. Katonáink étkezése útközben. (Kilophol, Wien XIX.) 
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Egy ilyen kísérlete közben nagy veszteséget szenvedett. Augusztus 9-éu 
Grahovo felől nyomultak elő a montenegrói csapatok szerb tisztek vezetésével 
s át akarták lépni a hercegovinai határt, hogy Trebinjébe jussanak. Határ
őrségünk megállította az ellenséget s tüzelésével jelentékeny pusztítást tett 
soraiban. Két hercegovinai község férfilakossága fegyveresen a határőrség 
segítségére sietett s a montenegróiak kénytelenek voltak visszavonulni. Üldö
zésük közben is sok halottjuk és sebesültjük volt. A határszéli lakosság közt, 

A déli hadszíntér. 

amely, ha alkalom kínálkozik, önkéntes hadiszolgálatot teljesít, nagy lelkese
dést keltett ez a győzelem. 

A boszniai és hercegovinai határharcokban a szerb és montenegrói 
ellenséggel szemben számos hősi tett érdemli meg a megörökítést, annál is 
inkább, mert ezeknek a dicső fegyvertényeknek csendőrségi, pénzügyőri és 
határőrségi közlegények és altisztek voltak a hősei. 

Janka András csendőrőrmester néhányadmagával visszaverte egy ötven 
főnyi bandának a klotyeváczi pénzügyőri kaszárnya ellen intézett támadását. 
Ez még nem volt elég: a szerb partra vezette legényeit s néhány kisebb 
hajót áthozott onnan. 
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A szkutari-i német különítménynek és az osztrák-magyar csapatoknak együttes ostroma a 
Visegrád melletti szerb hadállás ellen. 
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Négy gyurgyeváci bosnyák határőr: Mehnied Alics, Riszvo Ovdics, Rasid 
Hahlovics és Ragib Oudics álúszott a Drinán s megszalaszlva puskatüzeléssel 
a szerb határőröket, elpusztította a szerb telefonvezetéket. 

A hősök közé tartozik Hrozurek Ferenc pénzügyőri felügyelő is, aki 
embereivel a megdagadt Drinán átkelt s élénk harc után elvette az ott levő 
hajókat. Fényes haditett fűződik továbbá Marsalek Vencel trebinjei csendőr
őrmester nevéhez, a ki kis csapat élén rohammal bevette a Kucsma nevű magas
latot, elfoglalta Leskovác községet a háromszáz főnyi montenegrói túlerővel 
szemben. 

A montenegróiak a Lovcsenről több izben bombázták a kattarói erő
döket, de semmi kárt sem tudtak bennük tenni. Ezzel szemben az erődökben 
lévő ágyúink nagy pusztítást végeztek a montenegróiak közt. 

A szkutari-i német különítmény. 

Az osztrák-magyar ezredekkel a déli harctéren néhány napon át együtt 
küzdött egy derék német csapat: a Szkutariból hazafelé tartó német tengeré
szeti különítmény. Augusztus 12-én Szerajevóba érkezett a különítmény, ahol 
nagy lelkesedéssel fogadták. A német tisztek tiszteletére Potiorek táborszer
nagy, tartományfőnök a konakban ebédet adott, amelyre Eisswaldt dr. sze-
rajevói német főkonzul is hivatalos volt. A tartományfőnök és a német 
különítmény parancsnoka, Schneider őrnagy szíves hangú pohárköszöntőket 

A szkutari-i különítmény egy bécsi kaszárnyában. (Kilophot, Wien, XIX.; 
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mondottak. Aznap délután hat órakor a különítmény teljes díszben, zászló 
alatt kivonult arra a helyre, ahol a trónörökös-pár ellen elkövették a gyilkos 
merényletet. A német őrnagy megható beszédet mondott e helyen és utána 
imára vezényelte legénységét. 

A különítményt Szerajevóban érte a német hadvezetőség utasítása, 
hogy egy ideig vegyen részt az osztrák-magyar csapatok határharcaiban. 

A német különítmény nagyszerűen viselkedett s különösen kitűnt a Vise
grád melletti ütközetben, amelyet augusztus 20-án vívtunk meg egy húsz 
zászlóaljból álló szerb hadsereggel. Erről a győzelemről a különítmény veze
tője a következő táviratot küldte a német tengerészeti főparancsnokságnak: 

Augusztus 20-án Visegrád melleit a szerb állás elfoglalva. Három tengerész
katona halott, két tiszt, huszonegy katona megsebesült. Legénység magatartása 
példás. Schneider, őrnagy s. k. 

A különítmény néhány nappal később útra kelt és hazautazott Berlinbe. 
Útközben. Sopronban és Bécsben nagy ünneplésben volt részük. 

Még két hadüzenet. 
Ennek a véresen tragikus világháborúnak, mindjárt a legelején komikus 

epizódja is volt. Értjük ez alatt azt, hogy a kis Szerbia és a parányi Mon
tenegró háborút üzent a hatalmas Németországnak. 

Szerbia berlini ügyvivője augusztus 5-én nyújtotta át a német külügyi 
hivatalban a hadüzenetről szóló jegyzéket. Griesinger báró, Németország 
szerbiai követe augusztus 7-én hagyta el Nist. 

Montenegró néhány nappal később követte Szerbia példáját és augusz
tus 11-én átadta a cetinjei német követnek, Eckhardtnak a hadüzenetről 
szóló jegyzéket. 

Cetinje látképe. 
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A HÁBORÚ ÉS A GAZDASÁGI ÉLET. 

A háború a hadviselő országnak nemcsak a fizikai erejét és technikai 
készültségét teszi próbára, hanem éppen oly mértékben gazdasági erejét is. 
Nem elegendő azonban, ha a hadviselő fél elő tudja teremteni a háború 
költségeit; az is kell, hogy gazdasági ereje oly szilárd alapokon nyugodjék és 
életműködése oly erőteljes lendületben legyen, hogy az alapot ne ingathassa 
meg és működésének lendületét ne akaszthassa meg a háború. Mit érne a leg
ragyogóbb győzelem, a diadalmas fegyvertényeknek egész sora, ha ezek egy 
lezüllött, elszegényedett, béna országot koronáznának és ha a vérző hősök háta 
mögött elvéreznék az ország is, képtelenül arra, hogy valaha talpra állhasson 
és éljen a fejlődésnek azokkal a lehetőségeivel, melyeket éppen a háborútól 
remélt. 

Ezek az egyszerű és közismert igazságok tették szükségessé azt, hogy 
ebbe a háborúba mi is kettős haditervvel menjünk. Az egyiket a vezérkar 
készítette a hadsereg számára. A másik közgazdaságunk önvédelmi harcának 
volt a terve. És amint az elsőt eddig a diadalok egész sora igazolta, ép úgy 
igazolja minden illetékes tényező bölcs előrelátását az a nagyszerű tény, 
hogy Magyarországon úgy a magángazdaságok, mint a közgazdaság szilár
dan állták a háborús vihar hullámveréseit. És ha a katonai behívásoknak 
családi tűzhelyek kialvásában, a vasúti, posta- és hajózási forgalom akadá
lyainak néhány vállalat és üzlet megszűnésében mutatkozott is hatása, olyan 
szimptomák sehol sem jelentkeztek, melyek aggodalomra adtak volna okot. 

A hadvezetésnek és a gazdasági élet irányításának párhuzamos volta 
mindjárt az első napon megmutatkozott. Ugyanis azzal egyidőben, hogy 
Belgrádban megtörtént a demars, Teleszky János pénzügyminiszter értekez
letre hívta össze a fővárosi nagybankok vezetőit és felszólította őket, hassa
nak oda minden erejükkel, hogy a pénzpiac biztosságát ne veszélyeztesse a 
háború, a vidéknek nyújtott eddigi hitelt ne korlátozzák és kövessenek el 
mindent a betevők megnyugtatására. Megnyugtatásul közölte a miniszter, hogy 
a hiteligényeket a jegybank fokozott mértékben fogja kielégíteni, hogy ezzel 
pótolja a külföldi pénz hiányát. 
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A tőzsde túlérzékeny szeizmográfja, persze, már az első pillanatban 
jelezte a közeledő földindulást. A koronajáradék még a hadüzenet előtt 
7775-re esett, és az értékpapírok nagyrésze hasonló árfolyamveszteséget szen
vedett, a nagyfokú áresést azonban a pénzügyminiszter és a nagybankok 
intézkedései elhárították. Minden további tőzsdei zavarnak pedig elejét vette 
az, hogy mihelyt követünk elhagyta Belgrádot, bezárták a budapesti árú- és 
értéktőzsdét. A tőzsdetanács egyelőre három napra szüntette be az üzleti 
forgalmat, a zárlatra nézve pedig megállapította a tőzsdén jegyzett papirok 
likvidálást árfolyamát és a bankok ezen a kurzuson vásárollak. 

A mozgósítást nyomon követte a bankkamatlábnak négyről öt százalékra 
való fölemelése és ugyancsak ez időtájt megindultak egy nagyobb állami köl
csön előkészítő munkálatai. 

Mire Szerbia megkapta hadüzenetünket, addigra nálunk elült már minden 
aggodalom cs gazdasági életünket ahhoz hasonló önbizalom szállotta meg, 
mint amely háborúra tüzelte a közönséget. Nagy megelégedéssel találkozott 
a kormány rendelete, mely tizennégy napi moratóriumot engedélyezett azok
nak a magánjogi ügyleteknek a teljesítésére, melyek augusztus hónapja előtt 
keletkeztek, vagy amelyek augusztus 14-éig jártak le. 

Augusztus 15-én, az előbbi rendelet hatóerejének lejártával a kormány 
a moratóriumot meghosszabbította szeptember 30-áig a halasztásnak némi 
korlátozásával. 

Ezzel a rendelettel egyidőben az igazságügyminiszter is intézkedett a 
peres és perenkívüli eljárásról, a moratórium értelmében. 

A jegybank ugyanekkor elhatározta, hogy új kétkoronás papírpénzt fog 
kibocsátani, részben, hogy a forgalomból elvont ezüstpénzt pótolja. Az új pénz 
augusztus közepén került forgalomba. 

Elmúlván azok a kritikus napok, amikor esetleg közel férkőzhetett volna 
a pánik veszedelme, a tőzsdét augusztus 3-án újból megnyitották a készáru
üzlet számára. 

A kormány a hadiállapotra való tekintettel megtiltotta több élelmicikk 
és hadicélra alkalmas anyag kivitelét és ugyancsak ide tartozik a föld-
mívelési miniszternek az az -elhatározása, hogy az aratás végzésére nép
fölkelőket rendeltek ki. Az aratás be is fejeződött minden nngyobb károsodás 
nélkül. 

A nagybankok végül megállapodtak a magyar kormánnyal abban, hogy 
a hadjárat költségeinek fedezésere fölveendő 250 milliós kölcsönt rövid lejá
ratú pénztárjegyek formájában bocsájtják ki. Egyébként a bankoknál jelenté
kenyen szaporodtak a betétek, ami azt bizonyítja, hogy a közönség bizalommal 
tekintett a jövendő eseményei elé. 

A háború első hónapjának nálunk ezek voltak a kiemelkedő gazdasági 
eseményei, illetve azok az intézkedések, melyek gazdasági életünk folyását 
szabályozták a legszerencsésebb eredménnyel. Ezek után lássuk, minő 
hatással volt a háború Európa nyugatjának harcban álló államainak gaz
daságára. 
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Németország a háborús napokban a biztosságnak, a nyugodt ítéletnek 
és a pezsgő, eleven erőnek oly nagyszerű példáját mutatta, melyre csak a 
legnagyobb csodálattal tekinthetünk fel. Ezzel természetesen nem akarjuk azt 
mondani, hogy Németország gazdasági — hogy úgy mondjuk: — ábrázatának 
egyetlen arcizma se rándult volna meg. Bizony, élt át izgatott napokat a 
berlini tőzsde is, miután orosz értékekben erősen érdekelve volt. Az árak 
rohamosan estek, mígnem a tőzsdetanács július 31-én elrendelte az árjegyző
lap összes árfolyamainak törlését. Másnap, miután már kihirdették a hadi
állapotot, a birodalmi bank fölemelte a bankkamatlábat 6 százalékra, a kor
mány pedig felfüggesztette a jegybank aranybeváltó kötelezettségét. 

Kimagasló eseménye ezeknek a napoknak az, hogy a birodalmi bank 
felhatalmazást adott öt milliárd márka hadikölcsön felvételére, amely kincs
tári jegyek és rövid lejáratú kötvények formájában kerüljön aláírásra. A 
német kormány továbbá hadikölcsön-pénzlárak felállítását határozta el és 
ugyancsak nevezetes eset volt, hogy a kormány lefoglalta a német nagyban
koknál levő százötven millió rubel orosz állami követelést. Moratórium el
rendelése Németországban szóba sem került. 

Ha ezek után az ánlánt hatalmai felé fordítjuk tekintetünket, szinte a 
visszáját látjuk annak a komoly és harmonikus képnek, amit a monarchia és 
Németország gazdasági élete e nehéz napokban mutatott. 

Parisban a szerb kormány elutasító válasza annyira megrendítette a 
tőzsdét, hogy az ügynökök és a bankházak ettől kezdve egyszerűen elutasí
tották a francia járadék spekulációs eladásait, illetve a járadékkal való 
üzletet beszüntették. Tagadhatatlanul pánik volt az, ami itt kitört. A nép 
megostromolta a bankokat, amelyek egymás után szüntették be a fizetéseiket, 
a nemzeti bank pedig pótfedezetet követelt feleitől. 

Angolországban szintén óriási felfordulást okozott a hadüzenet. Az ár
folyamok mindenütt rohamosan estek, a kamatlábat a jegybankok egymás 
után emelték föl, a tőzsdéket bezárták, mindenütt moratóriumot és különféle 
kiviteli tilalmakat rendeltek el. Az angol bankot a nagy intézetek oly rend
kívüli mértékben vették igénybe, hogy az állam támogatásáért kellett folya
modnia. 

A világpiacra a legsúlyosabb következményekkel a tengeri forgalom meg
bénulása járt, ami első sorban Anglia kereskedelmi életét sújtotta. A keres
kedelem és ipar mindenütt redukálta üzemét. 

így volt ez az első hetekben. Ezeknek izgalmai után aztán — Francia
ország kivételével — mindenütt bizonyos fokú megnyugvás állott be, aminek 
kedvező hatása lassankint érezhetővé is vált. 
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AZ ELSŐ SEBESÜLTEK. 

Meg kell hagynunk, hogy a háború szinte tapintatos gyengédséggel nevelt 
rá bennünket a maga kegyellen borzalmaira, a melyekhez szelíd átmenetlel 
juttatott el. Az életáldozatoknak százait és talán ezreit követelő nagy harcokat 
apróbb, majd mind nagyobb csatározások előzték meg és mire elérkezett 
annak az ideje, hogy a vonatok százszámra hozták a fővárosba és a vidéki 
városokba súlyosan sebesült katonáinkat, addigra e látványhoz megedzett 
bennünket annak a sok száz beteg katonának a látása, a kikben nem az 
ellenség kardja vagy golyója tett kárt, hanem a seregvonulással járó fáradal
mak és az időjárás. A nagy sebesült-transzportok érkezésének előtte járt az 
is, hogy tízével, húszával meghozták azokat a katonákat, a kiken még az 

Sebesült katonáink itthon, sétaközben. 
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első belgrádi shrapnellszilánkok ejtettek túlnyomóan könnyen gyógyuló sebet 
és íoy a főváros népe már, — mély meghatottsággal ugyan — de a várallan 
borzalmak keltette megdöbbenés nélkül vonulhatott ki az első nagy és már 
minden jelével háborús sebesült-transzport érkezésének fogadására. 

Ennek a fogadásnak a részletei heteken át változatlanul ugyanazok vol
tak. A pályaudvari pavillonban friss kötést kaptak a sebesültek, ezenkívül 
még ételt, italt, szivart, cigarettát, a mit aztán háborús élményeik elbeszélé
sével háláltak meg. A fehér főkötős ápolónők sorában éjjel-nappal ott buz
gólkodtak a magyar társadalom legelőkelőbb hölgyei, élükön Auguszta főherceg
asszonnyal : Apponyi Albertné, Károlyi Lászlóné, Apponyi Lajosné, Andrássy 
Gyuláné, özv. Bethlen Andrásné, Keglevich (iyörgyné, Széchenyi Lászlóné 
grófnék és a főuraknak is nagy társasága: Edelsheim-Gyulai Lipót gróf, 
Apponyi Albert gróf, Semsey László, Széchenyi Emil grófok. A mit pedig a sebe
sültek szállításának első napjától kezdve a budapesti mentők teljesítettek gon
dos, szeretetteljes munkában, az felette van mindannak, a mit szóval dicsérni 
szoktak. Mentőorvosaink nem egyszer teljesítettek percnyi megállás nélkül negy
vennyolc órai szolgálatot és nem a hivatalos beosztás szabott nekik határt a 
munkában, hanem a maguk testének a végletekig megfeszített munkaképessége. 

A Rákóczi-út a Keleti pályaudvartól a Kossuth Lajos-utcáig heteken át 
éjjel és nappal olyan volt, mintha a királyt várná Budapest. A sebesülteket 

A? első sebesültek Budapesten a Vörös kereszt önkéntes ápolónői körében. 
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szállító járóművek rengeteg közönség sorfala között robogtak a kórházakhoz. 
Némelyik sebesültnek láthatóan könny szökött a szemébe, miközben fekvő
helyéről fölemelkedve, a sapkájával vagy egy virágszállal köszönetet intett a 
kocsi belsejéből. 

Ettől kezdve a sebesült hős volt az ország szeretetének talán egyetlen 
tárgya. Feléje szállt, őt ölelte körül a legjava minden érzésünknek, hozzá 
vándoroltak a kórházba a legszebb virágai kertjeinknek és asztalunk legjobb 
falatjai. Mintegy huszonöt kórházban ápoltak sebesült katonát Budapesten-
A kórházak táját pedig állandóan hatalmas néptömeg lepte el. Mindenki cso
magot szorongatott a kezében és a ki nem kapott engedelmet a belépésre, 
az boldog volt, ha a kerítés rácsán néhány skatulya cigarettát vagy gyümöl
csöt csempészhetett át. 

Az újságok hasábszám közölték az Egy sebesüli elbeszélése című cikkeket, 
a kávéházak, éttermek egymással vetélkedtek abban, hogy minél jobban lássák 
el a sebesültet, a ki őket látogatásával megtisztelte és a kitől pénzt dehogy 
fogadtak volna el. Egy hétig beszélt az utca arról a családról, melyet láto
gatásával a sebesült hős megtisztelt és nem volt nagyobb tisztesség e napok
ban, mint — a sebesült barátjának lenni, vele járni az útján, vele mutatkozni 
a nyilvános helyeken. 

A mi képet pedig a sebesült vitézek előadásából a háborúról nyertünk, 
az lényegesen más volt, mint a milyent az azóta történt események festenek 
elénk. Akkor még mindössze a szerb komitácsi döbbentett meg bennünket, a 
ki háztetőről, a fa sudaráról lövöldöz nagyszerű fiainkra, halottnak tetetve 

Mária Jozefa főhercegnő (a fali térkép előtt) a sebesültek között. (Kilophot, Wien XIX.) 
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magát, elvágódik a földön, hogy aztán hátulról támadjon arra, a ki elhaladt 
mellette. Ám szerencsére ezeket a részeket is nyomon követte a viselt dolgok 
vígabb része, az, hogy aztán a magyar baka mint bánt el a komitácsival. 

A sebesültekről szólva itt kell megemlékeznünk a háború irodalmának 
egyik legnagyobb s fájdalmasan gazdag terjedelmű művéről, a melyet a had
vezetőség adat ki a háború eseményeivel párhuzamosan tartó folyamatossággal. 
Ez a nagy mű az úgynevezett Veszteség-lajstrom, a mely füzetekben közli az 
elesettek és sebesüllek listáját. 

A közönség mély meghatottsággal fogadta az első füzeteket s aggoda
lommal és érdeklődéssel forgatta lapjait, hírt keresve bennük hozzátartozóiról, 
ismerőseiről, a kik talán elestek, megsebesültek vagy eltűntek. 

A füzeteket a bécsi államnyomdában nyomtatták s néhány fillérnyi árért 
bárkinek megküldték. 

Kevés műnek akadt több vásárlója. Megvette és el is telte a legtöbb 
ember emlékül ezeket a szürkés füzeteket, melyeknek lapjait forgatva úgy 
érezzük, hogy a legirgalniatlanabb és legmohóbb temetőnek járjuk az avarját, 
mely a gyönyörű, fiatal életek ezreit zárta magába könyörtelenül, idő előtt. 

Idegenben elszállásolt sebesültek szórakozása. (Sajtóiroda, Leipzig.j 
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A MAI HADVISELÉS. 

A 30-5 és a 42 centiméteres mozsarak. 
A világháború szenzációja a 305 és a 42 centiméteres ostromágyú. 

A rendes tábori gyorstüzelő ágyú űrmérete manapság 7—8 centiméter, a 
könnyebb tábori taracké 10—11 centiméter, a nehéz tábori taracké, amely 
szintén erődítések ostromára szolgál — 15 centiméter. Ha ezekkel a szá
mokkal szembeállítjuk a 305, 42 centiméteres kalibert, nyilvánvaló lesz a 
monstruózus ellentét. Igaz ugyan, hogy voltak eddig is 21 és 28 centiméteres 
tarackok és mozsarak, de ezek nehezen lévén szállíthatók, jóformán csak 
erődítésekben és partvédelemre használtattak, szóval oly helyeken, ahol be 
lehet őket építeni. Nagy és ugyancsak titokban tartott esemény volt, amikor 
a pilseni Skoda-gyárnak sikerült egy 305 centiméteres löveget konstruálni, 
amely motoros hajtóerővel aránylag egész könnyen szállíthatónak is bizo
nyult s amelyből, néhány példány a francia harctéren a 42-söket támogatja. 
A magyar-osztrák hadsereg ugyancsak büszke volt az ágyútechnika e vívmá
nyára, melyről miután nem láthatta őket senki avatatlan, regéket suttogtak. 
Gyártottak ugyan az utóbbi években még ennél is nagyobb kaliberű ágyukat: 
de ezeket kizáróan hadihajókon lehetett csak alkalmazni. Ilyenek például 
a 34, sőt 38 centiméteres hajóágyuk, melyek közül az utóbbiakkal Anglia 
kísérelte meg felszerelni egynehány dreadnoughtját, de kudarcot vallva 
velük, kénytelen volt ujabb hajóépítéseinél a 34 centiméteres ágyukhoz 
visszatérni. 

A németek 42 centiméteres ágyúja azután felülmúlt minden eddigi 
ostromágyútipust. Öblös mozsár ez, melynek ma még a leírása titok, s így 
inkább csak összehasonlítás útján s a belőle tett lövések hatásából lehet arra 
következtetni, hogy csöve a mi mozsarunk nyolcméteres csövénél hosszabb 
és az egésznek súlya több ezer kilogramm. 

Már a mi 305 centiméteres mozsarunkat sem lovak,hanem három egy
máshoz kapcsolt gépkocsi szállítja, melyek motorja 100 lóerős. Ez a hármas 
gépkocsi épp oly csodája a technikának, mint maga a mozsár. A mi mozsa
runk tehát oly vidéken is használható, hol nincs vasút, sőt menetközben, az 
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úttesten is akcióba hozható, anélkül, hogy külön be kellene ágyazni valame
lyes földművek közé. Ez az előnye a 42-es mozsárral szemben, mely 
már meghaladja az ily módon szállítható súlymaximumot, s így csak ott 
használható, amerre vasút visz s a vonatról leszállítva kizáróan műúton 
továbbítható. 

Ahol tehát nincs ily műút, ott a katonáknak kell számukra ilyet építeni. 
Minden löveghez egy municiós automobil jár, melyen hidraulikus erő moz
gatta daru van. Ez a daru emeli ki a municiós ládából a töltényt s ereszti 
bele a mozsárba, mert emberi erő képtelen volna azt megtölteni. A töltény 
alakja olyan, mint egy Werndl-puska csúcsosra faragott tölténye néhány száz
szoros nagyításban. Súlyát ismét csak összehasonlítás után lehet találgatni. 
Egy Krupp-féle 35 centiméteres hajóágyú egy páncélgránátjának súlya 620 
s a mi mozsarunké 385 kilogramm. 

A 42-es mozsár töltényének átmérője 42 centiméter s miután körülbelül 
egy méternél hosszabb, bizonyosra vehető, hogy súlya meghaladja az ezer 
kilogrammot. Vastag külső burka valami újfajta Krupp-acélból készül. Kúpos 
teteje tömör s az azon alul folytatódó hüvelye óriási mennyiségű ekrazitlal 
— a robbanóanyagok leghatalmasabbikával — van megtöltve. A lövedék 
nem tempirozható, vagyis nincs oly óraművel ellátva, mint a shrapnellek, 
melyek az óramű beigazításához képest csak előre megszabott idő múlva 
robbannak föl. A 42-es lövedéknél nincs is ily óraműre szükség, mert ahogy 
kúpos hegyével keresztülüt egy akár beton, akár páncélfölületet, az előálló 

A 305 centiméteres ostromágyú. 
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A 42 centiméieres ostromágyú. 
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súrlódás 300 foknál is nagyobb hőséget fejleszt s így ettől a töltény hüvelyé
ben lévő ekrazit felrobban és a falba 40—50 centiméterre befúródott lövedék 
legalább 10—15 méter szélességben szétrepeszti a falat, vagy páncélt. Egy
idejűen természetesen a robbanóanyag mérges gázokat is fejleszt s így egy
felől a lövedék szétrobbanása által okozott légnyomás, másfelől e gázok az 
erősség belsejében lévő emberek között is óriási pusztításokat idéznek elő, 
mint ahogy Lüttich és Namur ostrománál történt. 

A monstruózus mozsarak csöve majdnem merőlegesen áll. Ugyanis a löve
déket nem lövik, hanem hajítják belőlük, mert úgynevezett indirekt lövésekre 
szolgálnak, vagyis nem látható, fedett célok ellen. A lövedék meglehetősen 
hegyesszögű pályát ír le, melynek folyamán állítólag eléri a 3—4000 méter 
magasságot is, ami annyit jelent, hogy Európa legmagasabb hegyeit is át lehet 
e mozsarakkal lőni. Hogy e lövedék elevenereje mekkora lehet, azt ismét 
összehasonlítás útján állapíthatni meg. A már említett Krupp-féle 35 centi
méteres hajóágyú lövedékének kezdősebessége 620 méter és eleven ereje 
akkora, mint két, óránként kilencven kilométeres sebességgel haladó s egy
mással összeütköző gyorsvonaté. A 42-es mozsarak lövedékének kezdősebes
sége s elevenereje kétségkívül ennél is jóval nagyobb, lőtávoluk pedig meg
haladja a tizenkét kilométert, amely körülmény annál inkább elérhetetlenné 
teszi őket az eddig ismert várágyuk számára, mert nem túlnagy terjedel
müknél fogva könnyen eltakarható pozícióba hozhatók. 

Azt lehet tehát mondani, hogy az ismeretlen nevű német és osztrák mér
nökfeltalálók az ő 305 és 42 centiméteres mozsaraikkal jóformán eldöntötték 
a világháború sorsát, mint ahogy a németek hátultöltő puskájával eldőlt volt 
az 1866-iki hadjárat sorsa. A franciákat ugyancsak keserves kiábrándulás 
érte, amikor azt hitték, hogy a belga erősségek s az ő bevehetetlennek hitt 
és óriási gonddal és pénzáldozaltal épített határerődvonalaik az ellenséges 
ágyúkkal egy, sőt két esztendeig is dacolni tudnak. A két új mozsártipns a 
támadó fegyverek győzelmét jelenti a védelem eszközei fölött. A híres Gruson-
féle acélpáncéllornyoknál is erősebbnek bizonyult s máig már azt is kiszá
mították, hogy két év kellene ahhoz, hogy a franciák úgy át tudják ala
kítani erősségeiket, hogy azok legalább huzamos ideig ellent tudjanak állani 
Krupp és Skoda mozsarainak. 



A háború humora. 
Nem adta meg neki. 

Egyik galíciai ütközet után egyik fel
vidéki csapatunk, amelyben sok a tótul 
és lengyelül érlő legény, tekintélyes 
orosz-lengyel csapatot ejtett foglyul. Le
fegyverezték őket s kisérték az első vasút
állomáshoz. 

Menetközben a lengyelek folyton vesze
kedtek egymással. A mieink megértették, 
hogy mit beszélnek. 

— Igen, — mond La dühösen egyik 
fogoly-katona a másiknak, — magadat 
persze megadtad. De azt a tíz rubelt, 
amivel nekem tartozol, azt nem. 

A szakértő. 

A huszárezredből kiválogatják, hogy 
kit vigyenek el a harctérre és ki maradjon 
egyelőre itthon. Az egyik legény, aki itthon 
maradt, panaszosan fordult a századpa
rancsnokához : 

— Kapitány úrnak alássan jelentem, 
mégsem járja, hogy engem itthon hagynak, 
amikor egy csomó girhest már is elvisznek. 
Tessék csak nézni, hogy ül némelyik a 
lovon. Csak figurának valók, nem hábo
rúba, én pedig szégyenkezhetek itthon. 
Pedig én volnék az egyetlen igazi szakértő 
Ö lóban. 

— Már mért volnál te szakértő? 
— Hát azért, mert már én két eszten

dőt ültem — lóért. 

A csoda. 

Gyakori a háborúban, hogy megcsalják 
az embert az érzékei. Akárhány legényről 
hozták a cimborái azt a hírt, hogy elesett, 
látták, amint el is temették és az a cim
bora ma is él. 

Egyik vidéki városban a sebesültek 
közül a lábbadozók szabadságot kaptak és 
villamoson igyekeztek a városba. Közben 
persze a villamoson beszéddel gyilkolták a 
civil hallgatók szivét. 

— Ügy biz a — kezdte az egyik, — 
annyian elestek, hogy alig maradt közülünk 
hírmondó. 

És egy egész sor elesettet említ, de 
legyilkolt egész ezredeket és hadosztályokat 
a derék Háry János. A hallgatóság közül 
egy tiszt érdeklődni kezd. 

— Nem tudod fiam X.Y. főhadnagygyal 
mi van a z-i ezredből? 

— Elesett. 
— Honnan tudod? 
— Honnan ? Magam láttam. 
— Meg is halt? 
— Meg az szegény. Én temettem el. 
A tiszt elmosolyodott. 
— Láttál e már fiam csodát? 
— Xcm én még soha. 
— Akkor nézz rám, mert én valóságos 

csoda vagyok. Elestem, láttad. El is temet
tél. És mégis itt vagyok. Ez már csak 
csoda. 

Az orosz fegyvere. 

Fogoly orosz katonát faggatnak a mi 
bakáink. 

— Nem féltél a háborútól? 
— Nem én. Van egy fegyverem, amely 

mindig megvéd. 
— Melyik az: a puskád? 
— Nem. 
— A kardod? 
— Nem. 
— Hát akkor mid? 
— A fehér zsebkendőm. Ebben bíztam, 

erre vigyáztam. Ez meg is védett. 

Aki rosszul játszolt. 

Retlenetes tűzben dolgoztak két teljes 
napon át fiaink egy lövészárokban. Szinte 
szakadatlanul zúdult feléjük a golyózápor. 
Végre is kiűzték lövéseikkel az ellenséget. 
Az ütközet után a sebesülteket vizsgálták. 
Az egyik bakának egy kisebb ütött seb 
éktelenkedett a fején. 

— Hát ezt hol szerezted fiam ? — 
kérdezi a doktor. — Hiszen nem volt 
roham. 

— Nem is ott — nevetett a fiú, — 
hanem amikor pihentünk kétszáz lépés
nyire az ellenségtől a lövészárokban 
huszonegyeztünk. Rosszul játszottam és 
puskatussal fejbekólintolt a bankár. 

Pallas nyomda, Budapest. i 
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