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A HÁBORÚ FŐBB ESEMÉNYEI 
1914 október végéig. 

(Ez a rövid áttekintés csak ideiglenes jellega, minthogy vannak események, melyeknek hiteles dátuma 
mostanáig még nem volt megállapítható.) 

Július 28. Ausztria-Magyarország hadüze
nete Szerbiának. 

Augusztus 1. Német hadüzenet Orosz
országnak. 

Augusztus 2. A németek megszállják Luxem
burgot. 

Augusztus 3. Német hadüzenet Francia
országnak. 

Augusztus 4. Angol hadüzenet Német
országnak. 
A német csapatok bevonulnak Belgiumba. 

Augusztus 5. Ausztria-Magyarország hadat 
üzen Oroszországnak. 
Montenegró hadüzenete Ausztria-Ma
gyarországnak. 
Szerbia hadüzenete Németországnak. 

Augusztus 7 Lültich bevétele. 
Augusztus 9. Német győzelem Biallánál. 
Augusztus 10. Antivari bombázása. 

Francia vereség Mülhausennél. 
Augusztus 11. Montenegró hadüzenete 

Németországnak. 
Augusztus 12. Sabácot elfoglalták csapataink. 
Augusztus 13. Francia és angol hadüzenet 

Ausztria-Magyarországnak. 
Augusztus 15. A stallupöneni csata. 
Augusztus 19. Japán ultimátuma Német

országhoz. 
Augusztus 20. Csapataink visszavonása 

határainkra a déli harctéren. 
Brüsszel megszállása. 

Augusztus 21. A németek győzelme Metz és 
a Vogézek között. 

Augusztus 22. Győzelmünk a Visegrad-Rudo 
melletti harcokban. 
Kamionka-strumilai győzelmünk. 

Augusztus 23. A kraszniki győzelem. 
A novoszielicai harcok. 
A gumbinneni csata. 

Augusztus 26. Namur és Longwy eleste. 
Augusztus 27. Ausztria-Magyarország hadat 

üzen Belgiumnak. 
Győzelmünk Lublin mellett. 
Lőwen elpusztítása. 

Augusztus 28. Agilgenburg-orhelsburgicsata. 
Augusztus 31. A st.-quenteni csata. 

Montmédy elfoglalása. 
Szeptember 1. Auffenberg hadseregének 

zamosci győzelme. 
Német győzelem Reims és Verdun között. 

Szeptember 2. Csernovicz kiürítése 
Szeptember 3. Lemberget megszállták az 

oroszok. 
A francia kormány Bordeauxba költözik. 

Szeptember 4. Reims megszállása. 
Szeptember 6. A szerb Timok-hadosztály 

msgse muxisítése Mitrovicánál. 

Szeptember 7. Maubeuge bevétele. 
Szeptember 9. A lembergi nagy csata kezdete. 

Hindenburg győzelme Kelet-Porosz
országban. 

Szeptember 13. Megkezdődött a németek 
és francziák nagy csatája. 

Szeptember 15. A szerbek kiűzése a Szerém-
ségből. 

Szeptember 17. Az auguszlovi csata. 
Az Oise és Maas közölt francia vereség. 

Szeptember 19. Hadseregünk új csoportosí
tása az északi harctéren. 
A francia flotta bombázza a Bocche be
járatát. 

Szeptember 22. Az U. 9 német tengeralattjáró 
naszád elsülyesztett három angol pán
célos cirkálót. 

Szeptember 26. A Kárpát-szorosokban harc 
kezdődött. 

Október 1. A Boszniába betört szerb csa
patok kiverése. 

Október 2. Máramarosszigetet megszállták 
az oroszok. 
Orosz vereség Augusztovnál. 

Október 4. Az uzsoki szorosnál az oroszo
kat tönkrevertük. 

Október 6. Máramarossziget visszafoglalása. 
Przemysl körül az oroszok nagyobb 
veszteséget szenvedtek. 

Október 9. Antwerpen bevétele. 
Október 10. Przemysl felszabadul az ellen

ség körülzárásától. 
Október 11. Az Osztrák-magyar seregek 

előnyomulása a Sanig. 
Október 12. Liliét elfoglalják a németek. 
Október 13. Lycket és Biallát elfoglalják 

a németek. 
Október Í4. Brügge megszállása. 
Október 15. Osztende megszállása. 

A német csapatok Varsó alá érkeztek. 
Október 18. A Mageira-niagaslatol elfoglal

ják csapataink. 
Október 19. Stryj és Szereth visszafog

lalása. 
Október 21. Csapataink bevonulnak Cser-

novitzba. 
Október 26. Kelet-Bosznia megtisztítása az 

ellenségtől. 
Október 27. Lengyelországban új hadállás

ban helyezkednek el az osztrák-magyar 
és német hadseregek. 
Előnyomulásunk a Macsvában. 

Október 29. Az orosz-török háború kezdete. 
Október 30. Stary-Sambornál és Turkánál 

visszavertük az oroszokat. 
Október 31. Tabanovic és több más község 

megszállása a Macsvában. 
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RÉVAl-KIHDAS TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIHDÓ 
BUDAPEST VIII. ÜLLÖI-ÚT 18. 

HARCTÉRI KÉPEK 

Roberts lord utolsó szemléje. (Daily Mirror) 

Roberts lord, az angolok leghíresebb katonája meghalt, mielőtt a végét láthatta volna 
annak a szégyenletes kudarcnak, mely osztályrészéül jut az angol szárazföldi seregnek a 
németek ellen való küzdelemben. A kiváló brit tábornok, az afganisztáni harcok hőse s 
Pretoria megszállója, aki mintegy tíz esztendővel ezelőtt lemondott főparancsnoki méltó
ságáról, az angol hadsereg mostani «szervezésében» is élénk részt vett. Képünk azt a 
jelenetet ábrázolja, midőn legutoljára szemlét tartott az angol-módra, polgári ruhában 
kivonult londoni ezred fölött. 

A világháború képes krónikája. 257 17 



A német trónörökös harctéri híreket vár. 

A Zeppelinektől való félelem Parisban. Éjszakánként óriási fényszórókkal világítják be a 
láthatárt, hogy a Zeppelineket kikutassák. (Sajtóiroda, Léipzig.) 



Bombavetés a levegőből. (The Sphere.) 

259 17* 



István főherceg megvendégeli a katonákat Oroszországban. 
(Hutiray Gyula százados felvétele.) 

Tüzérségünknek automobilon szállítják a lőszert. (Félegyliázy László hadnagy felvétele.) 
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Menekülő szerbiai lakosság. (Kilophot, Wien XIX.) 

Harácsolt vágómarha Szerbiában. (Kilophot, Wien XIX.) 
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Az abonyi kórházban Keglevich Gábor gróf és Madarász Adorján főszolgabíró a térképek 
előtt magyarázzák sebesült katonáinknak a legújabb hadállásokat. 

A hadisajtószállás tagjai egy ütközetet figyelnek meg. 



A KRASZNIKI DIADAL. 
Krasznik... Néhány hónapja még csupán a napóleoni harcokból ismert, 

egyébként azonban merőben jelentéktelen orosz helységnév, mely nem mond 
semmit és nem különbözik ezer más földrajzi névtől. És ma történelme van 
e szónak és van zengzete, mint Branyiszkónak, vagy Budavárának, van örök 
illetősége Magyarország históriájában és említése nyomán büszke öröm remeg
teti meg lelkünket. Mert Krasznikot koszorúzza annak a ténynek hervad
hatatlan emléke, hogy a világháború során itt aratták a magyar fegyverek 
első elhatározó győzelmüket és nagy idők multán itt történt először, hogy 
külső ország földjén vérüknek azzal a lelkesültségével, karjuknak azzal a lebir-
hatatlan erejével verekedtek a mi fiaink, mint Lajos király korában, amikor négy 
tenger mosta Magyarország határait. Csodálatos idők varázsa rajzolódik elénk 
Krasznik említésére, azoké az időké, amikor még szívesen látott vendég volt a 
magyar e tájon, mikor a független lengyel fogadta baráti öleléssel. Ismerjünk 
rá a történelem igazságos
ságának kezevonására abban, 
hogy a rabszolga lengyel föl
dön a baráti magyar aratta 
az első nagy győzelmeket a 
leigázó rabszolgatartó ellen. 

Igen, a magyar, mert a 
diadalmas Dankl-sereg zö
mét magyar ezredek alkot
ták, közöshadseregbeliek és 
honvédek egyaránt és ez az 
a diadalút, melyből kápráz
tató ragyogással ismét ki
emelkedett, mint a főnix
madár, mely újjászületett: — 
a magyar huszárvirtus. Krasz
nik nemcsak a történelem
ben fog tovább élni évszám 
és adatok formájában, hanem 
eleven élete lesz népűnk aja- Krasznik és környéke. 
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kán is, mely meg fogja őrizni annak az ezer meg ezer hősi cselekedetnek az 
emlékét, melyeknek Krasznik tája volt a színhelye és melyek idővel szine 
s mesének fognak tetszeni, ám mi tudjuk, hogy megtörtént valamennyi. 

A felvonulás. 

Augusztus dereka felé már a távoli szemlélők is kezdték észrevenni, 
hogy az északon folyó harcok lassanként rendszerbe verődnek, a helységek, 
amelyeknél apróbb összeütközések történtek, kezdenek irányt kijelölni és a 
csapatmozdulatok, melyekről tudomást szereztünk, arra vallottak, hogy már 
nem lehet messze a két ellenséges front teljes kialakulása. És valóban, Szent 
István napjára már egységes képünk volt arról a hatalmas vonalról, melyen, 
a Visztula és Bukovina keleti határszéle között, a mi hadseregünk fölfejlő
dött. Ezzel állott szemben orosz-lengyelországi területen az orosz haderő, 
melynek jobbszárnya Lublinig vonult. 

Alig, hogy az elhelyezkedésről ezt a tiszta képet kaptuk, a mi balszár
nyunk ketté válva, megindult fölfelé a Visztula mentén. Az egyik sereget 
Auffenberg Móric lovag vezette a folyó balpartján, a másikat pedig DankI 
Viktor tábornok a jobbparton. Auffenberg serege, melynek kevesebb ellenállást 
kellett leküzdenie, csodás gyorsasággal nyomult előre a különben kedvező 
területen és augusztus 24-én Czenstochaunál csatlakozva a német szövetséges-

A 120 cm.-es reflektorok felvonulnak a harctérre. (Félegyházy László hndnagy felvétele.) 
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hez, már átlépte a Lysa-Gorát és eljutott a Kamiena folyónak Kielce és 
Radom közt levő vonaláig. Ez pedig a határtól mintegy 100 kilométernyire 
van benn Oroszország testében. 

Ezenközben előrehaladt a Dankl-sereg is a Visztula jobbpartján, bár 
ennek a seregnek nehezebb volt a dolga, mert az a vidék, amerrefjárt, nem 
alkalmas a gyors menetelésre. Egy részét hatalmas erdőségek borítják, melyek 
kitűnő búvóhelyei lehetnek az ellenségnek, amelyeket tehát a seregnek előre
haladásában gondosan ki kell kémlelnie, azután végtelennek látszó domb
láncolatok következnek, amelyek szintén akadályai a gyors haladásnak. Való
ban gyönyörű eredmény, hogy augusztus 23-án már Kraszniknal állott ez a 
sereg és még ezen a napon megvívta első nagy csatáját. 

Ma már tisztán áll előttünk, hogy hadseregünk balszárnyának miért 
kellett benyomulnia Oroszország testébe. Ugyanis az ellenség eredeti 'hadi
terve az volt, hogy egyszerre három irányból támad 'reánk és pedig: ;az 
egyik sereg Varsó felől zúdul le Lembergnek, a másik a Rovno —Cholm—Luczk 
várháromszögből, végül a harmadik sereg Besszarábiából ugyancsak Lemberg 
irányába. Nekünk a leggyorsabban a szélső jobboldali orosz sereg ellen kel
lett védekeznünk, nehogy ez hadseregünket balról oldalba fogja. Ezért sietett 
föl a Visztula két partján a mi balszárnyunk, hogy idejekorán útját állja 
ennek az orosz seregnek és azt is megakadályozza, hogy esetleg a szövetsé
ges német határok felé elkanyarodjék. 

A 15 cm. ágyúink megérkeznek a harctérre. (Félegyházy László hadnagy felvétele.) 
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Háromnapos harc. 

Külön jelentősége van annak is, hogy az első nagyszabású összeütközés 
miért történt Kraszniknál. Krasznik ugyanis, mely negyven kilométerre van 
keletre a Visztulától, középpontja a vidék valamennyi használható útjának 
és közlekedési vonalának és emellett Lublin elővédje. A bekövetkezett ese
mények megmutattákT'hogy Krasznik elestével szabad út nyílik Lubliuig. 

Lublinnál az oroszok igen nagy haderőt vontak össze, minden való
színűség szerint hat hadtestet és mintegy hetven kilométeres vonalon ezt 
nyomták lassan lefelé. A mieink még augusztus 20-ika előtt átlépték az orosz 
határt és a két sereg így közeledett mindjobban egymáshoz. Augusztus 20.f 
21. és 22. napja folytonos előcsatározásokban telt, melyek főképpen arra vol
tak jók, hogy huszárjaink megismerkedtek a kozákok harci modorával és 
kitanulták ennek a dicsért harci modornak a gyöngéit, úgy, hogy Krasz
niknál már fölényes könnyűséggel támadták és verték szét a pikás orosz 
lovasokat. Ezek az előcsatározások mind a mi sikereinkkel végződtek, úgy, 
hogy az oroszoknak valamennyi csapatát visszanyomtuk Krasznik alá, ahol 
azok egyesültek az ott már állást foglaló két hadtesttel. 

Ezzel a teljes két hadtesttel a mi seregünk zöme augusztus 23-án talál
kozott és nyomban megkezdődött mintegy negyven kilométer széles vonalon 
a nagy harc Frampoltól Krasznikig. A támadást mi kezdtük, miután az előre-

Tisztek fedezékben figyelik a tűzhatást. (Félegyházy László hadnagy felvétele.) 
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tolt lovasosztagok mindkét részről a szárnyakon foglalták el helyüket. Csapa
taink zöme magát Krasznikot támadta és átkelve a város előtt folyó Wyzni-
cán, az orosz fősereg ellen intézett borzasztó rohamot. Ez a roppantul heves 
és kitartó roham megingatta az orosz centrumot, végleges diadalunkhoz 
azonban nagyban hozzásegített az, hogy "ugyanakkor jobbszárnyunk Frampol-
nál és az ettől északra fekvő Pilgorcinál oldalba fogta az oroszokat, akiket 
veres harc után visszavonulásra kényszerített. Ez augusztus 23-ának rövid tör
ténete. Kora reggeltől késő estig folyt a harc, dörögtek szakadatlanul az ágyuk 
és ropogtak a puskák, mígnem az oroszok fejvesztetten visszavonulásba 
fogtak, hogy védelmet találjanak a hátuk mögött lévő másik négy had
testnél. 

Az a döntően fontos akció, melyet e napon jobbszárnyunk végre
hajtott és melyről fentebb említést tettünk, egyik legragyogóbb haditénye 
marad a háborúnak. Bennünket pedig annál inkább lelkesít az emléke, mert 
ebben a bekerítő mozdulatban igen nagy szerepe volt a honvédhuszárság
nak, mely itt is csodás fölénnyel végezte feladatát. Egy magasabbrangú tiszt 
elbeszéléséből nagyszerű képet nyertünk ezekről a jobbszárnyunkon lefolyt 
ütközetekről és bennük a huszárság szerepéről; 

— Természetesen a harc, — mondotta a tiszt, — ezúttal is a két tüzér
ség párbajával kezdődött. Az orosz tüzérség egy alacsony-hajlású, alig észre
vehetően emelkedő dombon foglalt állást és csapatainkra erős tüzet adott. 

Lőállás Kraszniknál-éjszaka. (Hutiray Gyula százados felvétele.) 
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A huszárok, akik jobb szélünkön voltak, hirtelen jobbra elkanyarodtak és 
nyomban megtámadták a közeledő orosz lovasságot. Huszárjaink nagysze
rűen dolgoztak. Adott jelre lehasaltak a ló nyakára és a döfni készülő orosz 
pika a levegőt hasította A következő pillanatban aztán már dolgozott a 
nehéz lovassági kard. Egyes huszárosztagok beásták magukat az orosz lovas
oszlopokba. A támadt rés mind szélesebb lett, majd egyszerre megingott az 
egész tömeg. Huszártartalékunk oldalba kapta a kozáktömeget, mely szét
nyúlt, felbomlott és megfutott. 

— Ezalatt tüzérségünk, mely itt nyolc ütegből állott, bombázta az ellen
séges tüzérséget, gyalogságunk pedig rajvonalba fejlődve mind közelebb húzó
dott az ellenséges állásokhoz. Nagyszerű kép volt. A nap ragyogó fénnyel 
sütött, a levegő tiszta volt. A térség tele volt szürke foltokkal: a csatavonalba 
fejlődött gyalogsággal. Itt-ott nagyobb tömegek álltak, mások rohantak előre, 
majd hirtelen elvágódtak a földön és tüzelésbe fogtak. 

— Ai. orosz ütegek mind gyérebben szórlak a tüzet, nehéz ágyúink 
elhallgattatták őket. Bombázásunk nyomán megindult a támadás, két ezred 

honvédbaka hurrá meg rajta 
kiáltással rohant az ellensé
ges pozíciókra. Ott még ke
lepelt a géppuska, de három 
perc múlva elnémult az ellen
séges tüzelés s csak a mieink 
támadó kiáltása hallatszott. 
Azután tőlünk újabb és újabb 
zászlóaljak nyomultak előre. 
Mindenfelé lövöldözés folyt 
és szuronyrohamok. Az orosz 
túlerő szemmellátható volt. 

— Üsd, vágd! — kiál
tották a mieink a kézi 
tusában. 

Estére az egész vona
lon gyors visszavonulásban 
volt az orosz, melynek mi 
már benne voltunk a bal
oldalában. És egyszer csak 
egy égő falu lángjai csaptak 
az égnek: Krasznik égett. 

Eddig tart az első 
kraszniki nap gyönyörű tör
ténete. És dicsőséges győ
zelemben épp ily teljes a 

A fedezékben pihennek az emberek. (Félegyházy László rákövetkező ket nap is, 
hadnagy felvétele.) míg a mieink teljesen a 
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birtokukba nem kerítették az orosz helységet. Másnap a két sereg zöme talál
kozott Krasznik felett és az oroszok részéről ebben az ütközetben is két 
hadtest vett részt. Az ütközet az orosz sereg vad futásával ért véget és ekkor 
háromezer foglyot ejtettünk, 20 ágyút, 7 géppuskát, 3 zászlót és rengeteg 
lőszert zsákmányoltunk. 

Egész nagyságában azonban a harmadik napon, augusztus 25-én fejlődött 
ki a kraszniki csata. Ekkor az oroszok már kétségbeesetten szívós ellenállást 
fejtettek ki, minden talpalatnyi helyet külön kellett megvívniok csapatainknak, 
úgy, hogy némely zászlóaljunk két óra leforgása alatt négyszer ment szuronyra. 
A harmadik napon már hetven kilométeres vonalon folyt a harc, azon a 
területen, mely a Bisztrica és Por folyók mentén, a Visztula mellett Jozefov 
városig terjed. Ebben az ütközetben négy orosz hadtest vett részt. Kora reg
geltől késó' estig reszketett a levegő e hatalmas térségen az ágyuk dörejétől 
és némely ponton oly heves volt a küzdelem, hogy egymásra hullottak az 
elesettek. 

Már alkonyult, mikor az egész vonalon megingott az orosz sereg, 
ágyúi mind ritkábban szórták a tüzet, egymás után adták fel sáncárkaikat és 
mind gyorsabb tempóban kezdtek visszavonulni Lublin felé, nyomukban a 
mi diadalmas seregünkkel, mely határtalan lelkesedéssel és energiával fogott 
hozzá a futó ellenség üldözéséhez. Ezen a napon is rengeteg foglyot és zsák
mányt ejtettünk. 

Felrobbant gránát a kraszniki csatatéren. (Hutiray Gyula százados felvétele.) 
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Ettől kezdve nem volt erő és hatalom, nem volt tömeg, vagy termé
szeti akadály, mely a győztes hadseregnek útját állhatta volna. Úgy tört 
előre, mint a förgeteg, űzve, irtva a menekülő ellenséget, mely Lublin és 
Zamosce felé hátrált, hogy előre megerősített hadállásaiban újból rendbe 
verődjék. Időnként megállt az orosz, hogy bevárva a mieinket, új harcot 
kezdjen, de minden ilyen kisérletének a legvéresebb kudarc volt az eredménye. 
A mi csapataink egymásután verték ki őket sáncárkaikból és egymásután vit
ték végbe a legragyogóbb hőstetteket. Se szeri, se száma a nagyszerű hadi 
tényeknek, melyeket egyre-másra hajtottak végre. Megesett például, hogy a 72. 
gyalogezred három szakasza, összesen mintegy százhetven ember vak
merően megrohant egy sáncárkot és elfogott 2 főtisztet, 8 tisztet és 470 
közkatonát. 

Ez az üldözés talán még a kraszniki három nap dicsőségét is felül
múlja és augusztus 27-én érte el tetőpontját, mikor hősies rohammal 

bevették a közellevő ma
gaslatokon levő rendkívüli 
módon megerősített had
állást, aztán ismét nyilt üt
közetbe bocsátkoztak az itt 
csoportosult hatalmas orosz 
sereggel. Ez az ütközet már 
csak busz kilométernyire tör
tént Lublintól. 

Ide vonult vissza a Krasz-
niknál megvert orosz sereg, 
mely itt újabb erősítést ka
pott úgy, hogy seregünknek 
hat orosz hadtest tíz had
osztályával kellett összemér
nie erejét. 

Egynapos volt a rettentő 
harc a Kraszniktól huszon
öt kilóméterre levő Duzá-
nál, de döntő eredményű. 
Estére előbb jobb szárnyán 
ingott meg az orosz, majd 
kezdett begörbülni a centru
ma is, hogy aztán az egész 
vonalon megkezdje vissza
vonulását. 

Mire az augusztusi hold
világ felragyogott a nagy len-

Telefon-járőr rakja le a harctérre vezető drótot. gYel mezőkön Újabb kétezer 
(Félegyházy László hadnagy felvétele.) foglyunk volt, köztük egy 
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tábornok, egy ezredes, 3 más törzstiszt és 40 tiszt és a zsákmány fölért egy 
hadtest fölszerelésével. 

— Csapataink bátorsága — írta e napokban egy osztrák újság — leír
hatatlan. Különösen lovasságunk mutatott rettenetes bátorságot. A magyar 
honvédhuszároknak egyenesen parancsban kellett megtiltani, hogy türtőztes
sék vakmerőségüket. 

Gyalogságunk és első sorban a honvédgyalogság legendás példáit adta 
a halálmegvető bátorságnak. Szuronyrohamairól azt mondták az elfogott 
orosz tisztek, hogy azok vakmerőbbek, reltenetesebbek és eredményesebbek, 
mint a japánokéi. A huszárok vitézsége pedig úgy ragyog Krasznik után, 
mint a brilliáns a napon. Ekkor szegődött hozzájuk a «vörös ördög» elne
vezés, kik őseinknek csatakiállását is életre támasztották, az «iste diabolica 
huj-huj !»-t. 

Krasznik előtt még nagy probléma volt, hogyan birkózik meg a huszár 
a kozák előrenyújtott pucájával. A válasz, amit erre a kérdésre kaptunk, 
mindenkit meglepett az egyszerűségével. Keresetlen szóval, de a magyar 
ember pompás meglátásával és élénk színeivel a következőképen mondja el 
egy huszár az egyik kraszniki roham lefolyását: 

Délután két órakor megkaptuk a parancsot, hogy — előre. Rohantunk hát 
rövid vágtatással előre. Árkokon, holttesteken keresztül, mellettünk el-elmaradozott 
a gyalogság, melynek egyrésze még tüzelt, másrésze még futólépésben ment előre. 
Egy út mentén egy égő falun keresztül vágtattunk. Szólt a trombita, kalapált a 

Sebesült orosz foglyok az elszállítást várják. (Hutiray Gyula százados felvétele.) 
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patkó a földön. Az égő falun túl kozákokat vetettek elénk. Rikoltozott valamennyi: 
Madzsari! Madzsari! Neki vágtunk. 

A kozákok többen voltak, mint mi. Lehettek kétannyian. A kozákság nekünk 
lovagolt. Kurta nagyon a vágtatásuk, a kis lovak nem győzik lépéssel. A százados úr 
megfordított bennünket. Nem értettem. Gondoltam, minek szaladunk megverekedés 
nélkül? Alig vágtattunk 3-400 lépést, a századunk ketté vált. A kozákok mellettünk 
rohantak előre nyújtott lándzsával — egyenesen a mi gyalogságunk felé. Honvédbakák 
voltak a kukoricás mögött és megszólaltak a puskák. Hullott a kozák, mint a férges 
szilva. De nem tartott sokáig a tüz, mert megszólaltak a trombiták: Tüzet szüntess! 
Ekkor a mi kürtösönk fújta a riadót: Kard ki kard! és nekieresztettek minket a 
kozáknak. Az volt a nekünk való munka. Vágtunk, szúrtunk, hasítottunk. A kis kozák
lovak gazdátlanul riadoztak mellettünk. Még így is többen voltak, mint mi, de nem 
állták a rohamunkat. Szép, görbe kardjuk van, könnyebb, mint a miénk, de csak 
keresztvasa van. Amikor a huszár odavágott neki, kiesett a kard a kezéből. Pocsékká 
vertük őket. A kit lehetett, elfogtunk, a lovaikat meg összetereltük. 

— Ettől kezdve mindennap volt találkozásunk a kozákokkal. Kergettük őket, 
mint az agár a nyulat. Sokszor azt kérdeztem magamtól, mi az ördögnek is etetik 
ezeket a gyáva embereket! . . . 
Hogy a kép teljes legyen, meg kell említenünk, hogy ez idő tájt már 

az Auffenberg sereg is nagy csaták tüzében égett és átkelve a Visztulán 
Zamosce-Pysowce vidékén döntő győzelmeket aratott. Az orosz jobbszárny 
kénytelen volt végképpen visszavonulni Lublin alá és a mi két részre vált 
balszárnyunk győzelme teljes volt. A két sereg együtt tizennyolcezer foglyot 
ejtett, az óriás mennyiségű zsákmány között volt 200 ágyú is, számos trén, 
automobilok és közte volt egy orosz hadtest minden fontos irománya. 

A kraszniki győzelem után. (Hutiray Gyula százados felvétele.) 
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A vezér köszönete. 

A háromnapos kraszniki csata után, augusztus 26-án Dankl tábornok 
hadseregparancsban emlékezett meg katonáink páratlan vitézségéről, de egy
ben arról az áldozatról is, amit a diadalmas csaták megköveteltek. 

A hadsereg — így szól a parancs — augusztus 23-ikán és 24-ikén a kraszniki, 
poliknai és goraji csatában fényesen kiállotta a tűzpróbát. Valamennyi hadtest a 
csapatok halálmegvető vitézségével az ellenséget menekülésszerű visszavonulásra 
kényszerítetle. Eddigi megállapításaink szerint 3 zászló, 28 ágyú és számos gépfegyver 
jutott kezünkbe és hatezernél több foglyot ejtettünk. 

Szívből köszönetet mondok a hadseregnek, szeretve szeretett legfőbb had
urunknak és a hazának teljesített szolgálatáért. De fájdalom is tölti el lelkemet. Sok 
bajtársunk elesett a becsület mezején. Reájuk gondolunk e magasztos órában. Még 
sok nehéz harc és sok nehéz fáradság előtt állunk. A derék hadsereg, ebben bizonyos 
vagyok, mind le fogja azokat győzni. 

Dankl lovassági tábornok. 
A nagy diadal, mint sebesszárnyú madár repült el hozzánk és kitörő 

lelkesedésre ragadta a közönséget. Elsőnek Bárczy István polgármester kö
zölte plakátokon a főváros közönségével a diadal hírét, majd csakhamar 
száz és száz újságos fiú kiáltotta bele a lelkesedő Budapestbe az orosz 
város nevét. Nyilvánvaló volt ezekben az órákban, hogy^ Kraszniknál az 

Kraszniki ágyuk Budapesten, a képviselőház előtt. 
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orosz mellett megvertük másik ellenségünket is:, a kishitüséget, a kétkedést 
és csak egy élt bennünk: lelkes gyermekeink győzedelmes karjába, bátorsággal 
csordultig telt szivébe vetett bizodalom. 

A diadal hírének éppen ez volt a hatása Bécsben is, hol ez este az 
utcákon ismét fölzengett a magyar Himnusz dallama és Berlinben, hol öröm
ittas tömeg vonult föl a monarchia nagykövetségi palotája elé és az ünnep
lésből nem a kisebb rész szólt Magyarországnak. 

S örömtüzek gyulladtak ki városokban, falvakban egyaránt. Különösen 
megindító volt a győzelem hatása Lembergben, a hova estefelé érkezett meg 
a jó hír. A hanyatló nap csodálatosan színes, szinte bibliai erejű jelenetet 
aranyozott meg Lemberg utcáin. Ezrei álltak ott az Oroszországból kiüldözött 
zsidóknak, — szakállas férfiak, feleségeik és gyermekeik — a kik égnek tárva 
karjaikat, hálaadó imákat énekeltek a magyar fegyverek győzelméért. 

A kraszniki diadal a legteljesebb elismerésre talált ő felségénél is, aki 
Dankl tábornoknak a Lipót rend első osztályát a hadi ékítménnyel adomá
nyozta és egész sorát tüntette ki az ott résztvett tiszteknek. 

. . . Krasznik óta rengeteg eseménye volt már az orosz háborúnak, közöttük 
olyan is, mely hatásának maradandó voltában felülmúlja az első nagy győ
zelmet, de egy sem homályosíthatja el Krasznik emlékét. Mert ezzel a névvel 
vált világossá előttünk annak megismerése, hogy hadseregünk harcos erényeivel 
mennyire fölötte áll a csak tömegében hatalmas északi ellenségnek. 

Elhagyott lőszerkocsi a kraszniki csatatéren. (Kilophot, Wien^XlX.) 
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NÉMETEK ÉS FRANCIÁK VÉRES CSATÁI. 

A műlhauseni csata borzalmas lecke volt a franciák számára két irány
ban is. Először maguk a harcoló katonák tapasztalhatták, hogy a rettegett hirű 
német erő és elszántság korántsem mese, hanem eleven valóság. Másod
sorban pedig a francia stratégák s az egész francia haditerv szenvedett komoly 
vereséget, amennyiben kiderült, hogy a francia generálisok merőben hibás 
föltevésből indultak ki az elzászi és lotharingiai támadás megkockáztatása-
kor. Mint a vakmerő játékos, ezen az egy téten kockáztatták meg minden 
erejüket, képességüket, abban a hitben, hogy a németek, akik oly hatal
mas erővel marsoltak Belgiumon át Franciaország felé: a köztársasággal 
határos tartományaikat kellő védelem nélkül hagyták. 

Ám Joffre generalisszimusz nem mérsékelte az iramot. Sőt mintha a 
műlhauseni gyászos vereség olaj lett volna a tűzre, a francia csapatok 
szinte elvakult dühvel rohantak neki a németek határvédő seregeinek. Végig 
azon a több száz kilométeres vonalon, amely Franciaország és Németország 
hatiirát alkotja, mint a hangyarajok húzódtak át a német földre a francia 
seregek. Valósággal elleptek minden hágót, minden utat, minden szorost, 
amely Elzászba vagy Lotharingiába vezetett s egyáltalában nem gondoltak 
arra, hogy vállalkozásuk balul is végződhetik. 

Természetes, hogy a francia csapatok nem jutottak át a német határon 
alapos megvámoltatás nélkül. A vámot vérben, emberéletben, ágyúban, lövő
szerben fizették s mire egy-egy francia sereg a határon túl néhány kilomé
terre német földön megvethette a lábát, már alaposan megtépázták a német 
határvédő csapatok, amelyek azonban döntő küzdelembe seholsem bocsát
koztak bele. Különösen auguszlus 13-ika volt gazdag az összeütközésekben. 
Ezen a napon kisebb-nagyobb csata volt Longivy, Longuyon, Marvüle és 
Viríon mellett. Mindemez ütközetekben a német csapatok kerekedtek felül s 
noha mindenütt túlerővel kellett megmérkőzniük, nemcsak a diadal lett 
mégis az övék, hanem tömérdek zsákmányt is sikerült szerezniök. 

Egyetlen egy esetben érte csak kudarc a németeket. Ezt azonban a né
met hadvezetőség épp olyan őszintén hozta nyilvánosságra, mint sikereit. 
A német fegyvereknek ez az epizódszerű balszerencséje a föntebb említett 
harcokat követő napon, auguszlus 14-én íródott be a világháború króniká
jába. Maga az eset, a német hadvezetőség előadásában, így játszódott le: 
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Augusztus 14-én vártüzér-csapatok indultak el Strasszburg felől a fran
cia határ irányában azzal a rendeltetéssel, hogy a fedezékes hadállásban lévő 
franciákat ágyútűzzel kizavarják árkaikból. A csapatok közül két vártüzér-
zászlóalj ágyúütegekkel és gépfegyverekkel egyetemben harcszerű menetelés
sel haladt a francia határ felé, miközben eljutott az igen mély és keskeny 
Sc/iirmec/f-szoroshoz. 

Ennél a pontnál a német csapat nagy hibát követett el. Behatolt a 
szorosba, anélkül, hogy a környező magaslatokat előbb földerítette volna. 
Természetes, hogy apróbb őrsök járlak erre is, ám azok nem láttak ellensé
get. A két vártüzérzászlóalj vakmerően behatolt a szorosba, de ezt a meg
gondolatlanságot ugyancsak megkeserülte. A Schirmek-szoros fölött a már 
francia területen lévő Donon-hegység uralkodik, amely 1008 méter magas és 
amelyet egészen megszállottak a francia csapatok. Számos ágyút vontattak 
föl a hegyoldalba s valamennyinek csövét a hegyszoros mélyére irányozták. 

Szörnyű percek következtek. A bátor és hősies német csapat már a 
közepe felé járt a szorosnak, amikor egyszerre megcsattant az elrejtett francia 
ágyúk hangja. A keskeny szorost valósággal elárasztották a shrapnellek és a gép
fegyverek golyói, amelyek rengeteg kárt tettek a német csapatokban. Néhány 
francia gránát a német ágyukat találta, mielőtt azok megszólalhattak volna 
s általában a németek nem is gondolhattak védekezésre a láthatatlan állá
sokból lövöldöző franciákkal szemben. Hasznavehetetlen ágyúikat hátra-

Francia gyalogság átvonulása egy határszéli városon. 
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hagyva, menekültek a német fiúk közül azok, akik el nem estek, vagy sebet 
nem kaptak. Az elhagyott ágyúkat azután magukkal vitték a franciák. 

Teljes őszinteséggel közölte ezt a balsikert is a nagyvilággal Stein 
tábornok, a német hadjelentések írója, aki még azt is hozzátette a hírhez, 
hogy a vártüzércsapatnál lévő haditervek, tönkretett állapotban, bizonyára 
a franciák kezei közé jutottak. Az érdekes jelentés, amely gyönyörű bizony
ság volt a németek becsületes igazmondása mellett, így végződött: 

Ez a jelentéktelen hadi esemény befolyást nem gyakorolt ugyan az operációkra, 
de mindenesetre intő példa a vakmerőség és az elővigyázatlanság ellen. A két zászló
alj minden üldöztetés nélkül tért vissza a várba, ütegeit elvesztette ugyan, de bátorsá
gát nem. Szigorú vizsgálat folyik abban az irányban, hogy ez incidens előidézéséhez 
nem járult-e hozzá a lakosság árulása is ? 

A vizsgálat, amelyről ez a hivatalos jelentés szól, csakugyan végbement 
s amint sejthető volt, nem eredménytelenül. Elzászban, a német-francia határ 
közvetlen szomszédságában számos olyan kisebb helység volt, amelynek 
francia nyelvű lakossága hajlott a francia csábításra és árulást követelt el a 
németséggel szemben. így például magában Mülhausenben is nagyarányú 
árulásnak jöttek a nyomára. A franciákat igen sok magánházba is beenged
ték, ahonnan azután lesből lövöldöztek. A riegesheimi kolostorban egy egész 
francia század volt elrejtve. A kolostort természetesen nyomban zár alá vet
ték. A helyzetnek megfelelően működött a hadi vésztörvényszék is, amely 
sok olyan mülhauseni lakost, akinek házában francia katonát találtait, 
halálra ítélt és kivégeztetett s azonfelül igen sok polgárt letartóztattak. 

A jelentés, amely a mülhauseni árulásról számot ad, közli azt is, hogy 
éppen az árulás következtében volt oly iszonyúan véres a mülhauseni csata. 
Számos utcában magas halmokban hevertek a holttestek, míg a sebesültek, 
akiket a harc után ápolásba vettek: a szó teljes értelmében elárasztották a 
várost. Minden kórház, színház, iskola, kaszárnya [és valamennyi nagyobb 
középület és bérház zsúfolásig tele volt sebesültekkel. 

A legrosszabbul egy Sankt-Moritz nevű elzászi község járt. Ennek a köz
ségnek a lakosai annyira mentek, hogy maguk lőttek reá a német csapa
tokra. A francia katonákat befogadták és elrejtették házaikba s mikor a 
német csapatok átkeltek a falun, gyilkos tüzelés fogadta őket minden oldal
ról. A községet büntetésből felgyújtották és teljesen elhamvasztották, vala
mennyi lakóját pedig Németország belsejébe szállították és őrizetbe vették. 

Mihelyt híre kelt az elzászi árulásnak, a lotharingiai főváros, Metz köz
ségtanácsa rendkívüli ülést tartott, amelynek határozata szerint a legélesebben 
elítélte az elzásziak viselkedését. A határozat, amely érdekes és értékes tör
ténelmi dokumentum, egyebek között ezeket mondja: 

A községtanács egyhangúlag és élesen elítéli azokat az aljas cselekményeket, 
amelyek a szégyen pírját kergetik minden polgárnak az arcába. Aki országunk, gyerme
keink védője ellen kezet emel, nem igazi lotharingiai, nem igaz német, de orgyilkos, 
aki nem törődik a haza sorsával és nem gondol arra, hogy mit köszönhetünk a néme
teknek. Csakis ilyen ember képes az ily ocsmány tettekre. Az ilyen aljas emberekkel 
azonban megszűnik minden közösségünk. 
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A községtanács egyhangúlag kimondja, hogy legfőbb kötelességének tartja annak 
kijelentését, hogy a legszorosabb összeköttetésben áll a bátor német hadsereggel, 
amelyben saját fiai is a német haza becsületéért küzdenek, véreznek és győznek. A 
községtanács érzéseit eme szavakban foglalja össze: 

Szeretett uralkodónknak, Vilmos császár őfelségének újra tántoríthatatlan hűsé
get és engedelmességet esküszünk és tiszta szívből kívánjuk, hogy Isten vezesse győze
lemre bátor csapatainkat. 

A franciák és belgák „harcmodora". 

Az első ágyúlövések eldördülése után sajátságos tapasztalást tettek a 
német csapatok. Vitézül, sőt vakmerően, szomjazva a harcot, indultak el 
győzelmes útjukra, de mindjárt az első lépéseknél kellemetlen akadályokba 
botlottak. 

A francia, vagy a belga sereg még sok-sok kilométer messzeség
ben volt tőlük, még legmesszebb yivő ágyújuk golyója sem találta volna meg 
az ellenséget, viszont az ő soraikból m á r itt is, ott is kidőlt egy-egy derék 
legény. Ellenség sehol, még repülőgép sem kóvályog a levegőben: honnan 
jöttek tehát a gyilkos golyók? 

A felelet egyáltalában nem volt nehéz. A francia és főképpen a belga 
lakosság megkezdte a lesből való harcot, amelyet szép csengésű szóval frank-
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A «The Sphere» dicsőíti a belga nőket, a kik orvulTálőnek a német katonákra. 
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tifőf, magyarul: szabad-harcnak neveznek, amely azonban őszintén éö becsü
letesen megmondva, nem egyéb közönséges orgyilkosságok sorozatánál. 

Elvakult dühökben mint a patkányok, mint a farkasok lesből, mérges 
harapásaikkal igyekeztek ártani a félelmetes germán seregeknek, ám, persze, 
nem értek el egyebet, minthogy a háború borzalmait oly térségekre is reászaba
dították, ahonnan azok elmaradtak volna. Mindaz a borzalom, amely Francia-^ 
ország és főképpen Belgium polgári lakosságát sújtotta s amely miatt most 
telesírják az egész világot: egyesegyedül annak a következése, hogy belgák 
is, franciák is gyalázatos, embertelen eszközökhöz nyúltak a német seregekkel 
szemben. Nemcsak a szerbek soraiban harcoltak komitácsik: a belga és francia 
franktirőr hordák sem voltak külömbek. 

íme, szereplésük néhány adata mindjárt a hadjárat kezdő napjaiból: 
Lüttich bevételekor történt. Az erődök már elestek, a német csapatok 

a borzalmas harc után bevonultak a városba és megszállották az utcákat, 
tereket. A győztes Emmich tábornok Klegszter polgármesterrel tárgyalt a 
város átadásáról, a katonák nyugodtan táboroztak künn a szabadban, amikor 
egyszerre csak lövöldözni kezdettek rájuk az ablakokból. A megtorlás néni 
maradt el, ám hiába volt az elrettentő példa. Három franktirőr holtteste 
ott lógott a szabadban, amint gazságaikért felkötötték őket, a lakosság mégis 
tovább űzte az orgyilkosságokat. Az utcán egy ulánus állott a vártán. Bicik
lin belga ember közeledett feléje. A belga megállott, udvariasan köszönt, majd 
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tirőr, magyarul: szabad-harcnak neveznek, amely azonban őszintén és becsü^ 
letesen megmondva, nem egyéb közönséges orgyilkosságok sorozatánál. 

Elvakult dühökben mint a patkányok, mint a farkasok lesből, mérges 
harapásaikkal igyekeztek ártani a félelmetes germán seregeknek, ám, persze, 
nem értek el egyebet, minthogy a háború borzalmait oly térségekre is reászaba
dították, ahonnan azok elmaradtak volna. Mindaz a borzalom, amely Francia
ország és főképpen Belgium polgári lakosságát sújtotta s amely miatt most 
telesírják az egész világot: egyesegyedül annak a következése, hogy belgák 
is, franciák is gyalázatos, embertelen eszközökhöz nyúltak a német seregekkel 
szemben. Nemcsak a szerbek soraiban harcoltak komitácsik: a belga és francia 
franktirőr hordák sem voltak külömbek. 

íme, szereplésük néhány adata mindjárt a hadjárat kezdő napjaiból: 
Lüttich bevételekor történt. Az erődök már elestek, a német csapatok 

a borzalmas harc után bevonultak a városba és megszállották az utcákat, 
tereket. A győztes Emmich tábornok Kleyszter polgármesterrel tárgyalt a 
város átadásáról, a katonák nyugodtan táboroztak künn a szabadban, amikor 
egyszerre csak lövöldözni kezdettek rájuk az ablakokból. A megtorlás nem 
maradt el, ám hiába volt az elrettentő példa. Három franktirőr holtteste 
ott lógott a szabadban, amint gazságaikért felkötötték őket, a lakosság mégis 
tovább űzte az orgyilkosságokat. Az utcán egy ulánus állott a vártán. Bicik
lin belga ember közeledett feléje. A belga megállott, udvariasan köszönt, majd 
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szóba ereszkedett a német katonával. Egy váratlan pillanatban azután revol
vert rántott és rálőtt az ulánusra. A golyó nem talált, ám a másik pillanat
ban az ulánus lándzsája keresztülfúrta a belga orvtámadó mellét. Ugyancsak 
Lüttichben történt, hogy a nők forró vízzel öntözték le az elvonuló katoná
kat, mások pedig a sebesült-vivőkre fogtak fegyvert. Lesből meggyilkoltak 
egy német dragonyos kapitányt is. 

A franktirörök tettei közül való az itt következő epizód is. Az egyik 
belgiumi csatában elesett Klüssov német kapitány. A csata a németek győ
zelmével végződött s így a harctér is birtokukban maradt. Klüssov kapitány 
fiatal felesége értesült férje haláláról, nyomban Belgiumba utazott tehát, hogy 
urának a holttestét hazaszállítsa. Kiment a csatatérre, ott kellő útmutatás 
alapján megtalálta férje ideiglenes sirját. Éppen a holttest kiásása folyt, ami
kor a boldogtalan, gyászruhás fiatal asszonyt lesből agyonlőtték. 

Augusztus 15-én este Vise belgiumi község alá ért egy kisebb német 
csapat. A lakosság szívesen fogadta a katonákat és önként éjjeli szállást aján
lott fel a számukra. Éjszaka azután orozva megtámadták az alvó katonákat, 
egy tisztet és egy altisztet megöllek, hat másik katonát pedig revolverlövések
kel súlyosan megsebesítettek. A megtorlás nem maradt el. A községet felgyúj
tották, valamennyi férfilakosát pedig Aachenbe vitték és ott ültek fölöttük 
törvényt. A vise-iek közül öt emberre bizonyult reá az éjszakai gyilkolásban 
való bűnrészesség s ezeket halálra ítélték és nyomban ki is végezték Aachenben. 

A német hadvezetőség természetesen igyekezett gátat emelni a belgák 
kegyetlenkedő dühe ellen és példának okáért Lüttichben azzal biztosította a 

A franktirörök lövedékei. 
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német katonák nyugalmát, hogy a város előkelő polgárai közül tízet letar
tóztatott és túszként Németországba szállított. Elvitték a város polgármeste
rét, a lüttichi püspököt, továbbá négy szenátort, három kamarai képviselőt 
és két nagyobb pénzembert. 

A német kormány, amikor pontos és kétségtelen adatok jutottak birto
kába arra nézve, hogy a franciák is, belgák is alattomos franktirőr küz
delmet folytatnak a német csapatok ellen, egy semleges állam diplomáciájá
nak közvetítésével jegyzéket intézett úgy a belga, mint a francia kormányhoz 
az orgyilkos harci mód megszüntetése végett. Ez a két figyelmeztetés, amely 
örökké jelezni fogja a barbárnak mondott németség humanizmusát és csodás 
béketűrését, így hangzik: 

A belga kormánynak. 
A belga kormány visszautasította Németország őszinte figyelmeztetését, hogy 

kímélje meg országát a háború borzalmától és fegyveresen ellenállt a németek 
bevonulásának, amelyet Németország ellenségeinek intézkedései tettek szükségessé. 
Az augusztus 8-iki jegyzék ellenére, amelyben a belga kormány kijelenti, hogy a 
hadiszokásokhoz képest háborút csak egyenruhás katonasággal vezet, a lüttichi har
cokban sok ember a polgári ruha védelme alatt vett részt. 

Lövéseket tettek nemcsak német csapatokra, hanem kegyetjen módon verlek 
agyon sebesültekéi is és lőttek reá orvosokra akik hivatásukat teljesítették. 

Belga katonák nagy diadallal fognak el egy németet. 
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Antwerpenben a csőcselék barbár módon elpusztította a németek vagyonát 
gyermekeket és asszonyokat bestiális módon lemészároltak. 

Németország elégtételt követel az egész művelt világ előtt ezeknek az ártatlan 
áldozatoknak kiontott véréért és Belgium olyatén hadviselési módjáért, amely minden 
civilizációt a gúny tárgyává tesz. 

Ha a háború ezentúl kegyetlen jelleget ölt, azért Belgium felelős. 
Hogy a német csapatokat a fölizgatott népszenvedéllyel szemben megvédjék, 

ezentúl mindenkit, akin nincs formaruha és aki nem visel valami világosan föl
ismerhető jelt, amelyről a háborúhoz való tartozósága fölismerhető, ha a harcban 
résztvesz, a német csapatok összeköttetéseit zavarja, a táviró vonalakat elvágja, robban
tásokat végez, szóval harci cselekedetekben jogosulatlanul bármi módon résztvesz, 
népjogon kívül állónak fognak tekinteni. 

Az ilyen személyeket mint népjogellenes harcosokat kezelik és rögtönflélő bíró
ság útján agyonlövetik. 
Ugyanezzel a figyelmeztetéssel egyidőben, augusztus 12-én a francia 

kormány is energikus hangú jegyzéket kapott Németországtól. A jegyzéknek 
körülbelül ugyanaz volt a tartalma, de volt benne még néhány különösebben 
érdekes mondat is. 

A német csapatok jelentései — mondotta egyebek között a német jegyzék — 
arra engednek következtetni, hogy Franciaországban a népjogok ellenére népháborúl 
rendeztek. Németország tiltakozik olyan hadviselés ellen, amely a népjoggal ellenke
zik. A német csapatokat utasították, hogy a lakosságnak minden ellenséges maga
tartását a legenergikusabb intézkedésekkel nyomják el. Ha a háború ezáltal különösen 
rideg jelleget ölt, ezért Németországot nem terheli felelősség. Csakis Franciaország 
felelős az ily módon netán okozandó vérontásért. 

Ez energikus, de emberséges figyelmeztetéseknek, amelyekben nemcsak 
férfias szigorúság, hanem aggodalmas gyöngédség is érzik, — nem volt foga
natjuk. Sem a belgák, sem a franciák nem szívlelték meg az okos és becsü
letes tanácsot. 

Amit elmondottunk csak parányi töredéke annak, ami Belgiumban néme
tekkel, osztrákokkal és magyarokkal történt. A toll visszaborzad mindannak 
a leírásától, amit a megvadult belgák őrjöngő rohamaikban elkövettek. Cse
lekedeteikről ezer és ezer szemtanú leírása alapján hiteles dokumentumok 
vannak. És mindezek után a belgák voltak azok, akik telekürtölni igyekeztek 
a világot a német seregek kegyetlenkedéseinek a hírével. 

A németek becsületes harcolási módjáról ellenben pedig még az angol hadi
tudósítók közül is többen tanúságot tettek, egyúttal megírták azokat az 
orgyilkosságokat, melyeket a belgák és franciák vittek véghez. Pedig talán 
ők még sem tekinthetők elfogultaknak — szövetségeseik kárára. 
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A HABORU VEZÉREI ES HŐSEI. 

Dankl Viktor. 
Vezéreink közül talán az egész világon a legnépszerűbbek és legelismer

tebbek egyike Dankl Viklor. Már bemutatkozása is a világtörténelem szín
padán olyan frappáns és nagyszerű volt, hogy nevét feljegyzi a história és 
hőscselekedetei e dicsőséges hadjárat egyik legszebb fejezete. 

A háború bevezető szakában ugyanis, amikor még nem vált nyilván
valóvá, hogy az orosz álnokul és lopva már a béke hónapjaiban mozgósí
tott, az volt a cél, hogy gyors felvonulással, állandó rohamokkal s előre
töréssel rajtaütünk az oroszon, zavarba hozzuk és lehetetlenné tesszük helyes 
felfejlődését. E gyorsaságot és vitézséget követelő feladattal balszárnyunkat 
bízták meg és elvégzésére Danklt és Auffenberget küldte ki a hadvezetőség. 
Már ez a bizalom, hogy a legnehezebb feladat elvégzésére éppen őket válasz
tották ki, igazolja, hogy őket tartották a gyors, erélyes, vitéz és mégis óvatos
ságot kívánó munkára a legalkalmasabbnak. 

Dankl aránylag kis serege élén a 
Visztula jobb "partján haladt és bár túl
nyomó orosz erő vitézsége, emberfeletti 
szívóssága' védte e pozíciókat, hihetetlen 
gyorsasággal, győzelmet győzelemre hal
mozva röpült Krasznikig és onnan Lub-
lin alá. Dankl zseniális vitézségét ekkor 
még az ellenség is elismerte. 

Amikor pedig vissza kellett vonulni 
a centrum lembergi tizenegy napos küz
delme után, a rendezett és katonailag 
mintaszerű visszavonulás éppen olyan 
zseniális volt, mint a győzelmes elő
nyomulás. Ez ugyancsak Dankl had
vezéri talentumát dicséri. 

Dankl mintaképe az igazi vezérnek. 
Gyors elhatározású, minden helyzetben 
feltalálja magát, találékonysága példátlan 
és a rohamok, energia, csapatai vitéz
ségével dolgozó stratégia embere. Egyéb- Dankl tábornok. 
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ként kellemes, előzékeny grand-seigneur. Gavallér, kedélyes és nyilt. Tipusa 
a rokonszenves lovastisztnek. 

1856-ban született. Húsz éves korában végezte el a bécsújhelyi 
katonaiskolát. Még pedig kitüntetéssel. A bécsi 3. dragonyosezred hadnagya 
lett. Kitűnő vívó volt és elsőrangú lovas, de nagy tudásával és önállóságával 
is hamar kitűnt. Csakhamar hadiiskolába ment, ahonnan a vezérkarhoz osz
tották be. Harmincnégy éves korában már mint őrnagy egy lovashadosztály 
vezérkari főnöke. Innen alezredesi ranggal a zágrábi 13. hadtest vezérkari főnö
kévé emelkedik. Azután vezérőrnagyi ranggal rábízzák a vezérkar egyik 
legfontosabb osztályának vezetését. A harminchatodik gyalogdandár pa
rancsnoka lesz és így kerül vissza kedvenc városába: Zágrábba. Ekkor már 
altábornagy. Legutóbb pedig a 14. tiroli és voralbergi hadtest parancsnoka volt. 

A háború kezdetén a király északon operáló első hadseregünk parancs
nokává nevezte ki. 

Hatalmas tehetségét egyébként nemcsak nálunk méltányolják érdeme 
szerint, hanem a szövetséges Németországban is. Elismerésének többször adott 
hangos szóval kifejezést Hindenburg tábornok is, a kinek az oroszok ellen 
való diadalmas hadakozását nem egy ízben hathatosán mozdította elő köz
vetlen fegyvertársának: Dankl tábornoknak a zsenialitása. 

Dankl csapatai átkelnek a San folyón, miután az ellenséget heves ütközetben megverték 
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A MAI HADVISELÉS. 

A torpedó. 
A hajóóriások legfélelmetesebb ellensége a torpedó. 
Alapgondolata a XVIII. században vetődött fel, folytonos tökéletesítése 

után azonban csak a múlt század hetvenes éveiben kezdték használni. Teljes 
biztossággal még ma sem tudnak ellene védekezni. 

Amióta ellenséges fegyveres erők vizén is mérkőznek egymással, mindig 
az volt a cél: hogyan lehet a saját hajók kockáztatása nélkül az ellenség 
hajóinak minél nagyobb károkat okozni. Évszázadokkal ezelőtt búvárok úsz
tak az ellenséges hajókhoz és egyszerűen fenékbefurták azokat. Ma ezt a 
feladatot sokkal tökéletesebben oldják meg a torpedók. 

Kétféle torpedó van: védő és támadó. A védelem céljaira szolgáló tor
pedót máskép tengeri tűzaknának hívják s feladata az, hogy kikötők bejára
tát védje meg az ellenséges hajók ellen. A tengeri akna többé-kevésbbé hordó
alakú zárt acélszekrény, mely valamelyes robbanóanyaggal van megtöltve. 

Egy torpedónaszád fedélzete. 
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Az edényben egy gépszerkezet van elrejtve, melynek az edény falából kiálló 
szögeihez, ha egy súlyosabb test ütődik, ez ütés az edényben lévő robbanó
anyagot felrobbantja. Az edény talpáról acélhorgony lóg le, mely az edényt 
3 — 5 méterre a víz alá sülyeszti. Az akna tehát egyébként szabadon lebeg 
s az áramlatok tovasodorhatják, de van leláncolt, tehát helyhez kötött akna is. 

A torpedó másik fajtája az, melyet általában e néven ismerünk. Ez irtó
zatos hatású támadófegyver, s jelentősége abban áll, hogy irányítható és a 
vízbe lökve, saját erejéből halad tovább. Annak természetesen nem sok célja 
volna, hogy ilyen torpedólövedékeket szárazföldről hajítsanak a vízbe. Offen
zív eszközről lévén szó, a hadihajókat látják el torpedókkal, s azok felkere
sik az ellenséges hajóegységeket, hogy azután kilőjjék feléjük a halálthozó tor
pedókat. A torpedónak ez a fajtája, az úgynevezett «hal-torpedó» tehát nem 
egyéb, mint egy rendkívül hatásos óriási szivaralakú töltény, melyet a hadi
hajó fedélzetére, vagy néha a hajó vízbemerülési vonala alatt, de legtöbbször e 
vonal fölött, a hajó oldalába, orrába, vagy hátuljába beépített s fémből 
készült, á-iyúalakú úgynevezett lancirozó (irányító) csőből formálisan bele
lőnek a vízbe. Ezt a műveletet tengerésznyelven úgy hívják, hogy «lancirozás». 
Maga a torpedólövedék 4—5 méter hosszú, 4—500 kilogramm súlyú acél
hüvely, mely öt rekeszre oszlik. Az elülső részben van a 24—100 kilogramm 
préselt robbanóanyag, melyet a torpedó elején lévő gyujtószög akkor robbant 
föl, ha valamely kemény testhez ütődik. A második kamarában egy készülék 

Torpedónaszád a torpedóosztály zászlósnaszádjának sodrában. 
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van, melyet előre beigazítanak arra a mélységre, amelyre a torpedónak a 
vízbe sülyednie kell. A harmadik kamarában 70—90 légköri nyomással bíró 
sűrített levegő van, s ez robbanás esetén a romboló hatást fokozza. A negyedik 
kamarában van a torpedót a vízben tovahajtó gépezet s az ötödik kamará
ban vannak a torpedó egyensúlyozásához szükséges súlyok. Ez ötödik kamara 
tartalma egyébként arra is szolgál, hogy a célt tévesztett torpedót ártalmat
lanná tegye. Ugyanis e kamrán egy szelep van, mely, amikor a torpedó moz
gása megszűnik, kinyilik, a kamara megtelik vízzel és a torpedó lesülyed a 
tenger fenekére. Végül a torpedó elején biztosítókészülék is van, mely arra 
szolgál, hogy a lövedék csak akkor robbanhasson föl, ha már bizonyos távol
ságot megfutott s így saját hajóját nem veszélyezteti. 

A torpedó óránként 40--50 kilométer sebességgel halad a vízben, irá
nyát megkapva, azt azután önműködőlég szabályozza s a tenger óriási víz
tömegének ellenállása ellenére csak igen kevéssé tér el a kapott iránytól. 
Ezen automobil-szerkezetű löveg kétségkívül a legkomplikáltabb az eddig 
feltalált fegyverek között, s megoldotta a legnagyobb nehézséget: hogyan 
lehet a robbanóanyagot közel hozni az ellenséges hajó testéhez. A torpedó 
lőtavola, vagyis a maximális távolság, amelyre kilőhető, eredetileg 5—600 
méter volt. Ennyire kellett tehát az ellenséges hajót megközelíteni. Hogy ez 
észrevétlenül megtörténhessek, egészen kis (alig 14 méter hosszú), úgyneve
zett torpedónaszádokat építettek acéllemezekből, de a torpedó említett kis 
lőtavola mellett még ezen kis hajóknak is életébe került a legtöbbször egy 
sikeres torpedótámadás. Ma azonban a torpedót 8—9 kilométerről is ered
ményesen ki lehet lőni. 

A torpedó elhagyja a torpedővető-csövet. 
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Ily körülmények között a nehézmozgású hajó óriásoknak annál nehezebb 
védekezni, mert 300—400 milliméter vastag páncéljuk nem óvja meg őket a 
torpedó romboló erejétől. Ezért ujabban kettős fenékkel építik őket, hogy 
ha a külső falat szét is rombolja a torpedó, a hajó a víz szinén tudjon 
maradni. Másik védőeszközük az erős acéldrótból készült védőháló. Ezt 
azonban csak akkor lehet a hajó teste körül kifeszíteni, ha helyben marad, 
tehát ha horgonyt vet. E hálók ellen viszont a torpedó csúcsára ujabban 
ollót szerelnek, mely átmetszi a hálót s így mégis csak hozzáfér a hajó
testhez. A nagy hajók harmadik védőeszközei a kisöblű ágyúk. A nagy űrmé
retű ágyúk ugyanis nehezen változtatják tüzelésük irányát, kisebb távol
ságra pedig egyáltalán nem használhatók s így a gyorsmozgású, apró torpedó
naszádokkal szemben mit sem érnek. Az éjjeli meglepetések ellen pedig 
fényszórókkal van ellátva minden nagyobb hadihajó. A japán-orosz és a 
balkáni háborúban azonban ezek a védekezési módok sem váltak be, mert 
a legtöbb torpedónaszád órák hosszat képes volt állni a nagy hajók ágyú-
tüzét s rostává lőve is akcióképes maradt. A most folyó világháború pedig 
még inkább kiterjesztette a torpedó uralmát, a tengeralattjáró hajók segé
lyével, melyek ugyancsak torpedóvetéssel egymásután semmisítik meg az angol 
hadihajókat. E legújabb események igazat látszanak adni Scott volt angol tenger
nagynak, aki csak néhány hónap előtt a nagy csatahajók teljes értéktelenségé
vel szemben a torpedónaszádok és a tengeralattjáró hajók fölényét hirdette, 

A víz felülete abban a pillanatban, a mikor a torpedó a víz alá csap. 

— 288 — 



A magyar huszár dicsérete a „Lustige Blatter"-ben. 

(£ljen! 
(I>tf tulilaíM bei Braan in . ) 

$éne Kutya, Ijmtíi Vam 3Nn, 
üraitcs Ijtinlteti í|uí í>trf| fdionl 
Kafluar tpfrvtr uníi IKajiitar ©Int — 

édjau Unt Jfoittiea-Pvitgel tut, 
^rüttcí, í>aQ ima ©tftafrel rautíjt!... 
W>ann 3ljr niiebcr mol utas brautfjí!! 

Palin.- nvomda, Budapest. 



HERBSl Zsákmányolt ágyúk Szerbiában. (Kilophot.) 




