10. füzet, 1914. dec. 13

Ara 24 fillér

A Vidám Könyvtár és a háború.
A háborús események számtalan epizódja tesz tanúságot róla, hogy harcos fiaink
a legnagyobb veszedelmek közepette is megőrzik lelkük nyugalmát s a legválságosabb
pillanatokban is í'el-fclcsillan bennük az egészséges, magyar humor. Az Istennek ez a
csodálatos ajándéka, úgylátszik, megnöveli erejüket s panasz nélkül viselik el nem egyszer
emberfeletti fáradalmaikat. A tréfa derűje és a háború kegyetlensége így találnak egy
másra. Azoknak pedig, akik itthon maradtak szintén a legnagyobb áldás egy-egy vidám
óra, midőn egy kissé elpihen aggodalmuk, mely a messze bizonytalanságban küzdő
hozzátartozóikat kiséri. A Vidám Könyvlár füzeleiben legkiválóbb íróink és humoristáink
apró művei jelennek meg összegyűjtve. Magukban foglalják ezek az olcsó, tetszetős
füzetek az élő magyar írók humoros dolgozatainak, ötletes apróságainak javát. A Vidám
Könyvlár füzeteinek írói között szerpelnek a többi között: Bródy Miksa, Erényi Nándor,
Gábor Andor, Molnár Ferenc, Nagy Endre, Pásztor Árpád, Szép Ernő, Szini Gyula,
Székely Vladimír, Szomaházi István és Tábori Kornél.
A Vidám Könyvtár egy-egy s z á m a 40 f i l l é r é r t minden könyvkereskedésben, t r a f i k b a n és vasúti állomáson kapható.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Humor a b ű n b e n .
Budapesti erkölcsök.
Színházi históriák.
Furcsa alakok.
Pesti krónika.
A j ó vidék.
Hohémia.
Humor a politikában.

Megjelent a következő 22 szám
9. A mester (Újházi anekdoták).
10. Turf humor.
11. Kártyahumor.
12. Börzehumor.
13. Politikusok pongyolában.
14. Oh, azok a gjerekek.
15. Anekdoták, víg esetek
híres férfiakról.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lipótváros.
Útközben.
Mozi vászon nélkül.
Szerelem, házasság.
A nevető justicia.
Ravasz alakok.
Rp.

A kiadóhivatal mondanivalói.
A jövő század regénye, Nincsen
izgatóan érdekesebb dolog, mint Króni
kánkkal kapcsolatosan elejétől elolvasni
Jókai nagyszerű művét, a Jövő század
regényét. Ennek a regénynek egy-egy
ívét ingyen mellékeljük Krónikánk min
den füzetéhez és pedig a Krónika első
füzetétől kezdve, úgy hogy csak azok
a t. vásárlók és előfizetők jutnak a teljes
regény birtokába, akik a Krónikát az
első füzettől kezdve szerzik meg. Köteles
ségünknek tartottuk, hogy a Krónika
vásárlóit és előfizetőit erre figyelmez
tessük.
A jövő század regényéhez díszes be
kötési tábla készül, amelyet kedvez
ményes áron rendelkezésére bocsátunk
előfizetőinknek és vásárlóinknak, akik
kétségtelenül beköttetni és könyvtáruk
ban megőrizni óhajtják Jókainak e pá
ratlan alkotását.

F o t o g r á f u s a i n k n a k . Arra kérjük Kró
nikánk mindazon tisztelt barátait, akik
nekünk fotográfiákat szoktak küldeni,
hogy a küldeményeket a kiadóhivatal
hoz szíveskedjenek címezni, mert ilymódon azoknak gyorsabb kezelése vá
lik lehetővé.
B o r i f é k - K é p e i n k . Olvasóink közül so
kan azt az óhajtásukat nyilvánították,
hogy a Krónikánk borítékjain közölt
képeket a szövegbe is illesszük be, hogy
ezek a képek ne hiányozzanak, ha a
borítékokat nem köttetnék be a füzetek
kel együtt. Ennek az óhajtásnak eleget
teszünk, amennyiben a boríték-képeket
a szövegnek azon a helyén is közöljük,
ahova tárgyuk szerint valók. Ez alkalom
mal megemlítjük, hogy egy kiváló magyar
iparművész Krónikánk számára bekötési
táblát tervez, melynek megjelenéséről már
legközelebb hírt adunk
olvasóinknak.

Züra K
VILÁGHÁBORÚ

10. füzet.
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VIDÁM JELENETEK A NÉMET HADSEREG
TÁBORI ÉLETÉBŐL
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Katona-dajkák. (Sajtóiroda, Leipzig.)

A világháború képes krónikája.
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A gyermekek barátja. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)

A nagy tisztálkodás. (Sajtóiroda,, Leipzig.)
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A meghódított Antwerpen állatkertjében, a sasház előtt.
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)

Nagymosás. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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A meghódított Antwerpen állalkertjében, a fóka-medence előtt.
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)

Egy kis kártyázás pihenés közben. (Sajtóiroda, Leipzig.)

J

WF

™

A meghódított Antwerpen állatkertjében, az elefánt-ketrec elölt.
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)

Mulatság — alkohol nélkül. (Sajtóiroda, Leipzig,)
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Flirt. (Sajtóiroda, Leipzig.)

Egy kis terefere. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
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A ZAMOSCI ÉS KOMAROVI

GYŐZELEM.

Galíciai balszárnyunk előretörésének történetét még incidensképpen sem
zavarta meg valamely kisebb jelentőségű kudarc. Diadalról diadalra rohant
ez a sereg és háromhetes előrenyomulása a legteljesebb győzelmek szaka
datlan sora volt. Ennek a történetnek külön fejezete szól a szárny balfelének
nagyszerű előrerohanásáról és hetekig vívott győztes csatáiról. Míg ugyanis
a Dankl-sereg kraszniki mesterműve után már Lublin falait veszélyeztette,
ez a másik sereg behajolt keletre, csaknem a Búgig és hatnapos csatában
halálos csapást mért az orosz jobbszárnyra, arra, mely ellen ez a két sere
günk küldve volt.
Komarou, Zamosc, Tyszovce örök tanúi hadseregünk harci készségének,
katonáink páratlan hősiességének, tisztjeink vezetésre való rátermettségének.
Amit e tájon seregeink műveltek, az, a tömegek arányosabb eloszlása mellett,
elegendő lehetett volna, hogy az egész háború sorsára döntő hatással legyen.
Azt már nagyobb vonásaiban tud
juk, hogy milyen volt a két hadsereg
elhelyezkedése, mikor Dankl Viktor tá
bornok augusztus derekán megkapta a
parancsot, hogy seregünk balszárnyával
a Visztula mentén vonuljon be Orosz
országba, föl, egyenesen Lublinnak, ahol
PleJwe tábornok parancsnoksága alatt
az orosz jobbszárny széle áll.
Balszárnyunk az indulás előtt ketté
vált, maga Dankl a Visztula jobbparlján
vezette föl seregét Lublin felé, a másik
sereg pedig Auffenberg Móric lovag
tábornok vezetésével a folyó balpartján
haladt előre Varsó irányában. Ennek a
balszárnyunknak,— mint már mondottuk,
s', j~-J^j-''
— azért kellett előre sietnie az orosz
jobbszárny fogadására, nehogy ez ben
nünket megelőzve lerohanjon és vagy
MBBHBKIMMBMMMMH
a mi hadseregünk ellen kíséreljen meg
Auffenberg Móric lovag.
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Az Auffenberg-sereg táborozása egy erdőben a galiciai-orosz határon. (Kilophot, Wien XIX.)
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nyugatról bekerítő mozdulatot, vagy pedig eljutni igyekezzék a német határra.
Balszárnyunk sikerei mind a két veszedelmet elhárították.
Míg a Dankl-sereg a vizenyős, dombokkal és erdőségekkel takart terü
leten csak lassabban haladhatott előre, Auffenberg serege a kedvezőbb tere
pen szélvész módjára seperhette maga előtt az előretolt kisebb orosz csapa
tokat és Szent István napján már megünnepelhette, azt a magasztos pillanatot,
mikor Czenstochaunál találkozott a keleti Poroszországból előnyomuló német
haderő előőrségével.
Az ünnepi pillanatok nyugalma és békéje azonban nem a harcos sereg
számára való s Auffenberg is megállás nélkül folytatta útját Kielcébe, melyet
rövid harccal foglalt el és előrenyomulva, augusztus 24-én eljutott a Kamienua
folyócskáig. Ennek az innenső oldala dombvidék, míg a túlsó síkság és így
csapatainknak igen kedvező és jól védhető pozíciót biztosított. Ettől kezdve
innen indultak ki a hadműveletek, melyeket a most már balszárnyunkkal érint
kező szövetségesekkel folytattunk. Alig eg}r hete, hogy ez a sereg útrakelt és
máris több mint 120 kilométernyire járt benn Oroszország testében, hogy
néhány nap múlva megtartsa győzedelmes bevonulását Radomba.
Krasznik után Dankl serege feltartóztathatlanul nyomult előre Lublinnak, egyremásra verve az oroszokat, akik ezen a részen is a legszívósabban

Gyalogságunk tűzvonalban Zamoscnál.
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ellenálltak. Ám minden erőfeszítése hasztalan volt, mert rövidesen már nem
csak hogy Lublin alatt volt a győztes sereg, hanem az odaszorított oroszt
patkószerűen körülfogta. Ha ez az átkarolás sikerül, akkor hatása megsem
misítő lett volna az ellenségre, amely nekikényszerült volna a Wieprz folyó
feneketlen mocsarainak. Ezt a katasztrófát azzal kerülték el az oroszok, hogy
Ivangorodból egyre újabb segítséget küldtek a végső veszedelemben levő
seregnek, de ezenkívül a mi hősi csapataink is nyomát viselték már a tíz
napos szakadatlan harcoknak és pihenésre volt szükségük. Ezért Dankl tábor
nok megállapodott Lnblin alatt és többnapos pihenő következett.
Ezenközben történt, hogy különálló és hatalmas orosz seregek törtek
előre magának Plehve generálisnak a vezetésével Breszt-Litovszkből Cholm-an
át, tehát keletre Ivangorodtól közvetlenül a Rug folyó mellől. Ezeket a sere
geket föl kellett tartóztatni s ezért Autfenberg serege abbanhagyta északnak
vezető útját és Jozefovnál sietve átkelt a Visztulán. A helyzet tehát most az
volt, hogy míg Dankl Lublinnál állott, addig jóval alatta elvonult az Auffenberg-seieg egyenesen keletre, hogy illően fogadhassa a Cholm felől jövő ha
talmas ellenséget.

A zamosci hatnapos harc.
Seregünk közvetetlenül Krasznik dicsőséges mezőségei alatt vonult el, át
kelt a Wieprz folyón, mígnem Zamosc és Komarov táján szemközt akadt
az orosszal és itt fejlődött ki az a szívós, makacs, példátlanul heves küzde-

Huszárok az erdőben Zamosc előtt. (Kilophot, Wien XIX.)
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lem, melyet a zamosci hatnapos harc nevén fog megörökíteni a história.
Nehéz küzdelme volt itt katonáinknak, nagyon nehéz, mert nemcsak az
ellenséges seregekkel kellett megküzdenie, hanem a térség átkozottul alkal
matlan voltával is és a russzofil lakosság galádságával. Csupa nádas és mo
csár az egész vidék, úgy hogy katonáinknak helyenként térdig kellett járniok
az iszapos sárban és egy ágyút tíz lóval kellett vontatni. Természetesen óriási
nehézséggel járt az is, hogy a trént a sereg után szállíthassák. A lakosság
ellenséges indulatú része pedig a legravaszabb fogásokhoz folyamodott, hogy
katonáinknak vesztét okozza.
A támadást augusztus 25-én kezdtük meg és pedig Zamoscnál. Seregünk,
mely ekkor csaknem egyenes vonal irányában állott fel északról délnek,
két részből állott. Az északinak Puhallo tábornok volt a vezére a délinek,
mely lenyúlt Komarovig, maga Auffenberg. A harcban, mely rendkívüli heves
séggel indult, a tüzérség játszotta a fó'szerepet. Órákon át szakadatlanul dö
rögtek az ágyúk. Ezenközben egyik gyalogsági roham, huszár-attak a másikat
követte és az erők végső megfeszítésének nem volt egyetlen percnyi pihenője.
A harmadik napon izgalmas erőfeszítések után lisztulni kezdett a helyzet és
Puhallo serege kezdett előrenyomulni kelet felé, a zamosc-krasnosztávi műúton.
Ez nyilvánvalóan bekerítő mozdulat volt. Ezzel szemben az oroszok Komarovnál fejtették ki erejük javát Autfenberg ellen, hogy ennek a seregét áttörjék.
A következő nap folytatták ezt a kettős célú műveletet: Puhallo, hogy
oldalba kapja az ellenséget, az orosz, hogy keresztülvágja Auffenberg seregét.
Ám ekkor már útban voltak Boroevics Szvetozár kassai hadtestparancsnok

Aeroplán érkezikTontos jelentéssel.
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és József Ferdinánd seregei, melyek Galícia hátáráról törtek föl, egyenesen
Tomaszov—Ivomarov irányában és a folyó harcok szinterére augusztus 30-án
meg is érkeztek s délnyugatról, mintegy Auffenberg seregének folytatásaként,
oldalba fogták az ellenséget. És ezzel eldőlt a hatnapos, rettentően kegyetlen
és szakadatlanul tartó harc. Az orosz már abban a helyzetben volt, hogy
igazán csak jószerencséje mentheti meg a bekerítéstől, ha helyén marad és
ezért megkezdte a visszavonulást Krylov és Hrubieszov felé. A bekerítéstől
ezzel megmenekült és szeptember elsejének szép, napos délutánján bizonyossá
vált. hogy seregeink győztek, rengeteg sok foglyot ejtve, 200 ágyút és hadi
anyagot zsákmányolva óriási mennyiségben.
Ezeknek az ütközeteknek hatalmas méreteiről fogalmat alkothatunk, ha
tudjuk, hogy innen és túlnan mily óriási erők mérkőztek bennük. Orosz
részről itt állott az egész vilnai hadtest és alkalmasint egy része annak a
seregnek, melyet Dankl Kraszniknál szétvert. Ezenkívül még a csaták folya
mán egyre újabb erősítést kaptak az oroszok. A harc ötödik napján érkezett
egy újabb csapat, melyet Wladimir-Wolynskijnál ekkor szállítottak ki fris
sen, érintetlenül a vonatból és melyet bátran tehetünk egy hadtestre. Ez a
sereg a Hucva folyón átkelve, balszárnyunkat támadta. Augusztus 29-én azon
ban még más újabb csapatok is érkeztek a Bug melletti Krylow irányából.
A mi részünkről Puhallo és Auffenberg parancsnoksága alatt osztrák
és cseh ezredek állottak, később Boroevics a kassai hadtesttel érkezett meg,

Boroevics altábornagy a hadiszálláson.
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József Ferdinánd főherceg pedig a tiroli 14. és pozsonyi 5. hadtest egy
részével. Az oroszok számbeli túlsúlya tehát nyilvánvaló volt.
A kép teljességéért itt említjük, hogy miközben ezek a kemény harcok
folytak, dolgozott alaposan a Dankl-sereg is és 27-én újabb győzelmes
csatát vivott meg Niedrzvica-Duzánál.
A szeptember 3-án kiadott hivatalos jelentés szerint a két részre vált
balszárny együtt tizennyolcezer orosz foglyot ejtett. A veszedelem, mit az
orosz jobbszány rejtegetett, ennek a seregnek a szétverésével megszűnt. Az
orosz elvesztvén a jobbszárnyát, enélkül volt kénytelen folytatni nagy csa
táit •Galíciában, feje fölött Auffenberg győztes hadával.
Rettentő volt a hatnapos harc az egész vonalon, de a legkeményebb
mégis Komarovnál, ahol Plehve generális át akart törni rajtunk és néhány
cseh ezredünket már vissza is szorította. Ám tőrbe jutott, mert ekkor délről,
aHucvafolyó két oldalán előretört Boroevics és József Ferdinánd főherceg és az
orosz zsákutcába jutott. A csatát a Tyszovce sáncai ellen intézett hősi roham
döntötte el, amiről némi képet nyerhetünk, ha meghallgatjuk egy abban részt
vett magyar honvéd elbeszélését.
— Egyszerre nagyon közel hallottuk a puska szavát, — mondotta a hős fiú. — Ropo
gott előttünk minden. A domboldalak, cserjések, kukoricások, a tarlók tele voltak kato
nával. No, mondottam magamban, nyomnak minket a muszkák. Ahogy eltűnődöm a vál
tozáson, vágtatva jön egy staféta. Hib zott a lova szája, a lovas sapkája meg elmaradt
valahol. írást hozott a brigadérosunknak. Fölugrott az egész vezérkar, a trombitás meg

Katonáink a Hucva folyón helyreállítanak egy hidat, melyet az oroszok felrobbantottak.
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fújta : Vigyázz! Percekig repült a vezényszó és a hadosztály ment kanyargósán keletre.
Jobbkézt kerültünk egy domboldal mögött. Nem láttam sokat, csak hogy villódzik a
puskák torka. Előttünk nagy lapos íöld és puskaropogás.
Egyszerre rettentő ordítást hallok és a félhomályban nyomul előre egy sereg
ember. Szuronyra mentek. Csak most tudtam meg, hogy az oroszok nyomják a miein
ket, pedig keményen tartották magukat a csehek. Most aztán miránk került a sor.
Két zászlóaljunk tüzelt és mi vártuk a parancsot. Egy két perc múlva a sorok között
szólt a trombita: Rohamra!
Nem lőttünk még egyet sem, de nem is bántott. Egy pil
lantás alatt a puska hegyén villogott a szurony. Harmincezer honvéd száján harsogott,
hogy : Rajta !
Még világos volt, még tisztán láituk a hegyeket, meg az eget. Oldalt kaptuk az oroszt
és rohantunk rája. Olyan kiabálást mint akkor, soha többet nem hallok éleletemben.Honvédeink szuronya véres lett az első lökéstől, de első soraik kidőltek. Nagy darab embe
rek, szakállas oroszok verekedtek velünk, mint a vadak. Furcsa, rikoltó volt a szavuk,
inkább visongás, mint kiáltás. De tartották magukat.
Törtünk, vágtunk. Csattogott a puska agya. egy-egy legényem kidőlt, de mi tartot
tuk magunkat. Egyszerre csak friss század rohant mellénk. Két ugrás, h á r o m . . . . nem
volt ellenség előttünk. Áttörtük őket. Balkézről még egy rettentő tömeg viaskodott, jobb
kézről is, de előttünk nem volt semmi Ezen a résen keresztül egy zászlóaljunk rohant át
és hátba fogta a muszkákat. Ez már a végső küzdelem volt. Jobbról nyomtuk őket a saját
állásukra, balról pedig a cseh bakák felé. Balkézről megadták magukat a muszkák, akik
pedig jobbról voltak, szaladtak visszafelé, ahol az ágyú szólt.

Ezekben a harcokban vesztette életét Rosman Oszkár vezérkari kapi
tány is, aki Komarovnál lezuhant a repülőgépjével és hősi halált halt. Már
ezt megelőzően is voltak veszedelmes repülései. Egy izben az oroszok sor
tüze 1200 méter magasban átlyukasztotta benzintartóját és őt is megsebesítette.

Ulánus járőrök az oroszok hadállásáról jelentést hoznak. (Kilophot, Wien XIX.)
— 302 —

Auffenberg hadseregparancsa.
Auffenberg lovag már csak a visszavonulás után, szeptember 25-én adta
ki hadseregparaiicsat. Csupa elismerés, lelkesültség és elragadtatás minden
szava, amely katonáinak hősiességéről emlékezik. Hadseregéhez intézett pa
rancsának ez a része így hangzik:
Komarov-Tyszovcenél nyolcnapos hősi küzdelemben a nagyszámú, vitéz
ellenséget megvertük. Még el sem ült az ágyúdörgés visszhangja, a csatamezőn
maradt hősök ezreit még el sem temették, midőn már önfeláldozó kötelességtudástokban meg kellett fordítanotok a babérkoszoruzta zászlókat és jelvényeket,
hogy a túlerőtől fenyegetett társaitoknak a szomszéd seregben segítségére menjetek.
És néhány nap múlva már Ravaruska, Magierov és Visonka véres mezői vo-llak
tanúi hadseregünk halálmegvető rohamának egy új, számra nézve még nagyobb
ellenséggel szemben.
Hiába dobta az ellenség egyre újabb csapatait félelmetes hadseregünk ellen,
valamennyi véresen összeomlott a ti páratlanul kitartó hősiességteken.
Becsülettel megszolgáltátok a haza legnagyobb köszönetét. Amit tettetek, kitö
rülhetetlen betűkkel marad megörökítve dicsőséges hadseregünk annaleszeiben és
hazánk történelmében.
De nem kevésbbé csodálatraméltó, nem kevésbbé dicsőséges volt az a vasszilárdságú magatartás, mellyel a hadsereg a fenyegető ellenséges álkarolástól nehéz nélkü
lözések és fáradalmak között lefolyt meneleléssel kiszabadította magát, egy percig
sem ingadozva a fegyelem és rend szilárd kereteiben, csak habozva és tiszteletre
méltó távolságban követve az erősen megviselt ellenségtől...

Bevonulás egy faluba a nagy harc után.
-
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A METZI CSATA.
Érdekes probléma, hogy miért nem történtek jelentősebb összecsapások
Elzász-Lotaringiában, holott annak területén mindjárt a háború kezdetekor
óriási seregtestek helyezkedtek el mind a két részen.
A franciák is, a németek is a legteljesebb gonddal erősítették meg köl
csönös határaikat. Elzász-Lotaringiának franciaországi és németországi oldalán
úgy helyezkednek el a hadtestek, hogy valóságos mérleget alkotnak, amelynek
mindkét serpenyője állandóan hajszálnyira egyensúlyban van.
Ha északon Verdunl nézzük, amelynek béke idején a környező kisebb
erődökkel együtt mintegy ötven zászlóaljnyi a legénysége, a határ másik
oldalán, szinte milliméternyire ugyanazon a vonalon találjuk Metz erősségeit,
amelyeknek védőseregei meg is haladják az ötven zászlóaljat.
Tóul, Nancy és Luneuille vonalának mintegy természetes folytatása

ás.

Repülőgép indulása felderítésre a német-francia határon. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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Strassburg, amelynek helyőrsége ugyan kisebb, mint a három francia erősség
legénységének a létszáma, de viszont közvetetlen közelében annyi a kisebb
helyőrség, hogy azoknak csapatai rövid órákon belül annyira megnövelhetik
a strassburgi csapatok létszámát, hogy a franciák e ponton sem juthatnak
még pillanatra sem, túlerőbe.
Világos tehát, hogy az első hetek határszéli harcai nem szolgáltak
egyébre, mint az ellenséges erők földerítésére.
Az elzászi és lotaringiai német határbiztosító csapatok ugyan mindenütt
állották a harcot, de a német hadvezetőség sehol nagyobb sereget nem csopor
tosított. A német hadvezetőség öntudatosan lemondott a gyors és tetszetős,
de értéktelen sikerekről.
Akadt természetesen közben néhány részleges német diadal is. így például
Henrik bajor herceg augusztus 13-án lovascsapatával rajtaütött egy francia
dragonyos osztályon, amelyet megsemmisített.

Vilmos császár a harctéren.
Az állandó harcok közben azután nevezetes esemény történt, amelyből
sejteni lehetett, hogy a francia-német harctéren hamarosan igen komolyra
fordulnak a dolgok Vilmos császár ugyanis elhatározta, hogy katonáit föl-

Német repülőgépállomás francia földön. Repülő tisztek megjelölik a gépen az ellenséges
lövedékek nyomait. (Sajtóiroda, Leipzig.)
A világháború képes krónikája.
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keresi a harciéren és személyes jelenlétével is megerősíti seregeinek amúgy is
hallatlanul lelkes és hősies kedvét.
A császár augusztus 16-án csakugyan elhagyta Berlint és kiséretéoel a
harctérre utazott. Azt természetesen nem adták hírül, hogy hol telepedett
meg a császári hadiszállás, de csaknem teljes bizonyossággal megállapítható
volt, hogy Vilmos császár a francia határszélre ment, hogy azulán csapataival
együtt haladhasson az ellenség földjén, a gyönyörű diadalok útján.
Indulásának a napján a császár hivatalosan közzétette, hogy távolléte
idején Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár önállóan intézi az össze."
kormányzati ügyeket.
Nemcsak Németországban, de Európaszerte az volt az általános meggyó'zó'dés, hogy Vilmos császárnak a harctéren való megjelenése kezdele lesz
a nagyobbarányú akciónak. Ez a föltevés igaznak bizonyult. Már két nappal
később, augusztus 18-án, nagyobb csata volt Belgium területén, Perwez mellett.
Namurtól északra. Itt már nem belga csapatokkal küzdöttek a németek, hanem
franciákkal, akik nagy sietve igyekeztek a belgák támogatására.
Egy francia lovashadosztály került szembe német lovascsapatokkal,
amelyek szétugrasztották a franciákat, akik igen súlyos veszteségeket szenvedtek.
Ugyancsak augusztus 18-án volt egy nagyobb mérkőzés az elzászi hatá
ron. Itt, Schlettstadt fölött, északnyugati irányban betört — köveive számos
más francia csapat példáját — az 55. francia gyalogos dandár. Weiler elzászi

Elesett franciák. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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városka közelében bádeni és bajorországi csapatok ütöttek rajta a franciákon,
megvertek, majd — keresztül a Vogézek hegyláncán — francia földre ker
gették vissza őket. A francia csapatok, amelyek Epinal erősségnek a hely
őrségéhez tartoztak, szintén súlyos veszteséggel vonultak vissza.

Harc kétszáz kilométeren.
Augusztus 21-ike volt. A német főváros már két-három nap óta nem
kapott különösebb hadijelentést a harcterekről s minthogy már késő délután
volt, aznapra már nem is várt a tömeg újabb híreket. Egyszerre csak lázas
sürgés-forgás támadt az Unter den Linden palotasorai között. A lapok néhányszót tartalmazó külön kiadásokat vetettek az utcára és kurtán, részletek nélkül
jelentették, hogy Elzász-Lotaringiában nagy csata volt s a franciák súlyos
vereséget s/envedtek. Alig telt bele néhány perc és egész Berlin hallatlanul
pazar lobogódíszben pompázott. Az egész város mintha csak repülni akart
volna a milliónyi szines zászló szárnyán.
Mi történt tehát?
Leghelyesebb, ha a német nagyvezérkar augusztus 21-iki jelentésével
felelünk, amely szólott pedig ilyeténképpen:
Az összes német törzsekből összetett csapataink a bajor trónörökös vezetése alatt
legnap Melz és a Vogézek között lefolyt csatákban nagy diadalt arattak. A Lotaringiában nagy erőkkel előnyomuló ellenséget az egész vonalon súlyos veszteséget
okozva neki, visszavertük. Több ezer foglyot ejtettünk és számos ágyút vettünk el az
ellenségtől. A győzelem valamennyi részletét még nem lehet áttekinteni, mert a csatatér
sokkal nagyobb kiterjedésű mint amilyenen az 1870—71-iki harcokban ai egész had
erőnk mozgott. Csapataink, lelkesítve a feltartóztathatatlan
előrenyomulás
tüzétől,
üldözik az ellenséget és a harc még ma is tart.

Ez volt a hír, amely nemcsak Berlinben és Németországban, hanem
Magyarországon és Ausztriában is leírhatatlan örömet okozott. Berlin lakos
ságát példátlanul föllelkesítette a metzi diadal. Milliónyi ember hullámzott az
utcákon, amelyeket este pazar fényességgel kivilágítottak. Különösen nagy
volt a lömeg az Unter den Linden útvonalán, mert köztudomásra jutott, hogy
Auguszta Viktória császárné automobilon ellátogat a trónörökös feleségéhez
és megviszi neki a legújabb harctéri híreket. Amikor a felséges asszony végig
haladt az úton, a berliniek túláradó lelkes ünneplésben részesítették.
Egyébként pedig mindenki az utcán, maradt és várta az ellenség üldö
zéséről szóló újabb jelentést, ami késő éjszaka meg is érkezett és a paroxizmus
lázáig fokozta a hangulatot. Az ugyancsak augusztus 21-iki keletű jelenlés
ezeket mondta a nagy vezérkar nevében:
Csapataink üldözték a Metz és a Vogézek közölt megvert francia hadsereget.
A franciák kezdetben rendben vonultak vissza, azután eszeveszetten menekültek. Eddig
tízezer embert elfogtunk és legalább ötven ágyút zsákmányoltunk. Megállapítható, hogy
az ellenséges haderő nagyobb volt nyolc hadtestnél.

A csata, amelyet a német vezérkar jelentése szerint Metz és a Vogézek
között vívtak meg, mintegy 200 kilométer hosszúságú vonalon folyt. Amily
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nagy volt a német sereg győzelme, épp
oly gyászos katasztrófa érte ebben az
első elhatározó, súlyos küzdelemben a
franciákat. Maga az az egyetlen körül
mény, hogy oly rengeteg foglyot veszí
tettek, biztos jeléül szolgált offenzivájuk
elhamarkodottságának és főképp annak,
hogy elbízottságukban nem gondoskod
tak visszavonulásuk kellő védelméről.
Ez a körülmény okozta, hogy üldö
zés közben a német seregek úgyszólván
második és az elsőnél még nagyobb
győzelmüket aratták a fejüket vesztett
franciákon, akik kétségbeesett futással
csörtettek a francia terület felé s hogy
futásuk annál gyorsabb legyen, elhajigál
ták fegyverüket és minden fölszerelésü
ket. A franciák becsmérlése nélkül mond
hatjuk, hogy a német seregek valósággal
kiseperték őket a német földről s például
bajor trónörökös,
egyetlen rohammal elfoglalták a Vogézek
Donon nevű magaslatát, ahol néhány nappal előbb a franciák még oly sikeres
támadást intéztek a Schirmeck-szoroson átvonulni igyekvő két német vártüzér
zászlóalj ellen. Augusztus 24-én a német nagyvezérkar ezt a folytatólagos
jelentést adhatta k i :
Lotharingiai seregünk, amely a
aratott, a franciák üldözése közben
A 21. hadlest ma bevonult Lunevillebe.
Számos foglyon és győzelmi jelen kívül
százötven ágyút vett el az ellenségtől.

bajor trónörökös vezénylete alall győzelmet
átlépte a Luneville—Blámont—Cirey
vonalat.
Az üldözés bőséges eredménnyel kezd járni.
a Vogézekben előnyomuló balszárnyunk már

Ujabb német győzelmek.
A metzi hatalmas győzelem még a gyönyör remegésében tartotta a lel
keket Németország meg Ausztria és Magyarország földjén, a német hadifog
ságba került francia katonák, a német kézre jutott ágyuk, zászlók, gépfegyve
rek és lőszeres kocsik számlálása még javában tartott, amikor Berlin izgalom
tól lázas lakosságát újabb harctéri hírnek a forgószele érte és ez a hír is
nyugatról jött és ez a hír is diadalt jelentett. Miután a bajor trónörökös
pozdorjává törte a francia seregeket Metztől délre és végig egész Elzászban:
ugyanakkor s részben néhány órával később a német trón örököse, a min
dig mosolygós, vidám arcú Frigyes Vilmos herceg nagy és jelentó'séges
győzelmet aratott a franciákon Metztől északra, a lotaringiai határszélen.
Ezeket a sorozatos diadalokat augusztus vége felé, amikor a német
hadi dicsőségnek ezek a ragyogóan szép lapjai Íródtak, a laikusok és a katonai-

308 —

szakértők egyaránt döntő jelentőségű ese
ményeknek mondották. A siker, a győze
lem első lázas pillanataiban, tehát a túl
zásra legalkalmasabb időpontban szüle
tett ez az ítélet, amely könnyen és ért
hetően tévedhetett is volna. Ám most
már, messze túl ez események időpontján
is megállapítható, hogy az elzászi és
lotharingiai diadalok valóban döntő moz
zanatai lettek e példátlan arányú háború
nak, amelynek irtózatos méretei szinte
fölfoghatatlanok.
Az elzász-lotaringiai harcok és diada
lok döntő súlya abban rejlett, hogy az
első nagy és komoly összecsapásoknál
s mindjárt a hadjárat kezdetén annak
kellett eldőlnie: melyik hadviselő fél
földjén wvívják meg ezt az óriási, ezt a
Frigyes Vilmos
minden eddig való háborúnál véresebb,
német trónörökös.
pusztítóbb és irgalmatlanabb tusát. S a
németeknek gyorsan és túlságos veszte
ségek nélkül sikerült elérniök, hogy a nagy küzdelmet az ellenség földjén
vívják meg.

A kétségbeesett franciák.
Jóformán ugyanazon a napon, amikor Parisba is eljutott a német sikerek
híre, a francia fővárosban azonnal arról beszéltek és írtak, hogy a köztársa
sági seregek kudarcának nem a német katonák vitézsége volt az oka, hanem
a helytelen francia irányítás. Éppen ezért már azt rebesgették, hogy a fő
vezéri címet elveszik Joffre generalisszimusztól és Galieni tábornoknak, Paris
katonai parancsnokának adják. Ugyancsak híresztelték azt is, hogy Galienival
teljesen egyforma rangban és hatáskörrel együtt működik majd French is, a
kontinensre szállított angol csapatok fővezére. S hogy teljes legyen a zavar,
az öreg Galieni mellé főhadvezéri tanácsosul akarták adni Castelnau gene
rálist, akiről ugyan a franciák sem tudják azt, hogy kiváló katona lenne,
míg azt, hogy a királysághoz szít, általánosan tudják, vagy legalább is
sejtik róla.
A francia fővezérlet megváltoztatásának a terve az ijedelmek első
kábulásáhan keletkezett és a köztársaság szerencséjére, nem lett belőle semmi.
Joffre tábornok, ez a nagyszerű katona, akinek rendkívüli haditudása és
különösen taktikai művészete német ellenfeleit is számtalan elismerő nyilat
kozatra ragadta: megmaradt a francia seregek élén, azonban eredeti hadi
tervét, amelynek hatalmas elzász-lotaringiai offenzíva volt az alapja, gyöke
resen megváltoztatta. Rájött ugyanis arra, hogy a francia katona a német
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katonával szemközt nem is gondolhat támadásra. A német katonának erősebb
a fizikuma, hasonlíthatatlanul több a lelkessége, nagyobb a bátorsága mint a
franciának.
A határszélen aratott német diadaloknak volt tehát a közvetetten hatása
az is, hogy a francia hadvezetőség félrehajítolta az évtizedes inunkáual el
készített és hajszálig kidolgozott haditerveket és hirtelen, kényszerű elhatá
rozással a gyors és vakmerő támadásról átsiklott a meddő, fárasztó, borzal
masan gyilkos és semmi sikerrel nem biztató örökös védelmi harca.
A franciák elcsüggedésének, fejetlenségének másik kiabáló jele is akadt
ezekben a reájuk végzetes napokban. Egyik párisi újság, a Malin a
metzi vereség után cikket közölt, amely azt a szenzációs és a franciákra
nézve ugyancsak megdöbbentő hírt jelentette, hogy a metzi harcokban a
XV. francia hadtest egy hadosztálya [csata közben megtagadta az engedel
mességet és elhajította fegyverét.
Ez a hír talán figyelmet sem ébresztett volna, ha a nevezetes cikket teljes
nevével alá nem írja Gervais szenátor, aki ezzel nyomban hitelessé és megcáfolhahatatlanná tette a köztársaságra nézve ugyancsak lesújtó hírt.
A megtorlás természetesen nem maradt el. Ezt már nem a szenntor, hanem
maga a hadvezetőség jelentette, amely nem is tett kísérletet arra, hogy Ger
vais adatait megcáfolja. Hivatalos kommünikében elismerte a francia hadügy
minisztérium, hogy a lázadás csakugyan megtörtént, ám — mondotta a jelen
tés — a lázadás mértéke sokkal kisebb volt, mint a Matin írta. S azokat a

A német trónörökös meglátogatja a bajor csapatokat. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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katonákat, — szólott a gyászos nyilatkozat, — akik annyira megfeledkeztek
esküjökről és kötelességükről, mindjárt a helyszínen kellő megtorlásban
részesítették.

A német trónörökös győzelme.
Augusztus 23-án, amikor a németek szinte még hozzá sem szoktak a
nagy metzi diadal híréhez, a nagy vezérkar nevében Siein tábornok ezt a
jelentést adta ki:
Melzlől északra a német trónörökös hadseregével Longwytól két irányban
előrenyomult és a vele szemben álló ellenséget tegnap legyőzte és visszavetette.

is

Ez volt az első jelentős hír, amely Frigyes Vilmos herceg harctéri szerep
léséről érkezett s Berlinben, ahol a trónörökös rendkívüli népszerűségnek
örvend, óriási lelkesedést keltett.
Éppen a trónörökös nevétől volt hangos az utca, amikor a császárné
automobilján a trónörökös palotájába igyekezett, hogy menyét meglátogassa.
Odafelé még csak sikerült az útja a sok százezernyi lelkes emher között, ám
visszafelé már akkorára nőtt a tömeg, hogy lehetetlen volt gépkocsival el
haladni az Unter den Linden fái alatt. A császárné, miután szíve szerint
gyönyörködött a hűséges berlini alattvalók hódolatáhan, a mellékutcákon
kényszerült visszatérni palotájáha.

Lipót bajor herceg, a bajor hadsereg főparancsnoka, szemlét tart a hadbavonuló csapatok
fölött. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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Augusztus 24-én Stein generálisnak megint volt mondanivalója, meg
pedig a következő:
A német trónörökös hadserege ma folytatta a Longwy előtt megvei'
franciák
üldözését.
A Neufchateau-tól kétoldah
előrenyomuló
nemet hadsereg, amely Albrecht
württembergi herceg parancsnoksá
alatt áll, | ma a Semois folyón áthatolt francia
sereget teljesen megverte és folytatja annak \ üldözését. Számos ágyú és győzelmi
jelvény továbbá igen sok fogoly közöttük több francia tábornok a németek kezébe
került.
A Maastól nyugatra csapataink Maubeuge felé nyomulnak 'előre Egy előttük
felbukkant angol lovasdandárt a német csapatok megvertek.

Ez a jelentés, szűkszavúsága ellenére is rendkívül tartalmas és több
rendbeli megvilágítást kivan. Ezekben az itt ismertetett harcokban történt
először, hogy a nagy francia haderő egyes részei átlendültek a belga határon
s ott próbálkoztak meg beleékelődni az áttörhetetlen német sorokba, vagyis
ekkor kezdődött a háborúnak az az etapja, amelyben belgák és franciák a
határvonalukra való figyelem nélkül olvasztották közös akcióba csapataikat.
És ebben a jelentésben bukkan föl első ízben az angol haderő, mint a száraz
földi harcok osztályostársa.
Az Elzászban, Lotaringiában, Belgiumban és Franciaországban kivívott
nagy diadalok után, amelyek önmagukban is hatalmas fejezetét tennék a világ-

Német katonák egy megszállt francia város utcáján ágyút javílanak. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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történelemnek, — a német hadvezetőség a németségnek, s az egész kíváncsi
világnak mindössze ezt a néhány sornyi magyarázatot adta:
A német trónörökös csapataival szemben, — hangzott a főhadiszállásról szár
mazó magyarázat, — mint az a metzi csatában is történt, szintén többfrancia had
test állott. A Longwytól északra és délnyugatra keresztülvitt német előnyomulás
és támadás oly példátlan hevességű volt, hogy a franciák visszavonulása helyen
ként, mint a Metztől délre lefolyt csatákban is, fejvesztett futássá lett.
A messze előretolt német lovashadosztály a franciák visszavonulásának
útján rengeteg eldobott puskát, más fegyvert és muníciót, valamint egyéb
fölszerelést talált. A bajor és a német trónörökös győzelmei s a német csapa
tok offenzívája szétszakították a francia hadsereget.
Az egyik hadvezér — mondja tovább a hivatalos jellegű kommentár,
amelynek éppen kimértsége adja meg az izgalmas érdekességét — egy nagy
csata estéjén győzelmét ilyeténképpen jelentette:
— A megparancsolt vonalat elértük!
. . . Mi minden van ezekben a szavakban. Mennyi szerénység, mennyi
kötelességtudás. Ugy hangzanak ezek a szavak, mintha a parancsot a gyakorló
téren hajtották volna végre. A német trónörökös is, amikor hosszantartó, vesződ
séges és véres nagy csatájának dicső eredményét jelenthette, ezeket a szürke
szavakat táviratozta a feleségének:
A hadsereg fényes győzelmet aratott. A franciák több helyütt futva
menekülnek.
Már a württembergi királyhoz lelkesebb táviratot intézett a trónörökös.
Elvégre itt már férfihoz és katonához szólott, aki értette és tudta, miről van
szó. Ez a távirat így hangzott:
Teljes győzelem ! A 13. hadtest csodálatraméltóan harcolt! Büszke vagyok, hogy
ilyen csapatot vezényelhetek. Vilmos trónörökös

Vilmos császár természetesen örült és boldog volt, hogy ifjú korában
ily kemény próbára tett fia nagyszerűen megállotta helyét. A trónörökös
feleségéhez, válaszul üdvözlő táviratára, ezekkel a bensőséges, szinte lüktető
szavakkal válaszolt a császár:
Forró köszönet, kedves gyermekem. Együtt örülök veled Vilmos első győzel
mén. Milyen nagyszerűen segítette őt az Isten. Hála és tisztelet érte neki. Vilmosnak
az első és második osztályú vaskereszt-rendjelet adományoztam. Hír szerint Oszkár
fiam is nagyszerűen verekedett gránátosai élén. Neki a második osztályú vaskeresztrendjelet adományoztam. Közöld ezt'Ina Máriával. Isten óvja és segítse továbbra is
a fiúkat, valamint téged, meg a többi asszonyokat. . .

Ezekhez a meleg apai sorokhoz csak annyit teszünk hozzá magyará
zatul, hogy Ina Mária Oszkár herceg felesége, született Bassewitz grófnőj
akivel Vilmos császár fia, hosszas és regényes jegyesség után, július 31-ikén,
tehát a háború kitörése előtt néhány órával kelt egybe.
A diadalmas harcokban való döntő szerepléseért Vilmos császár a bajor
trónörökösnek szintén az első és a második osztályú vaskeresztet adományozta.

A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI.
Hötzendorfi Konrád Ferenc báró.
Amikor először vezérkari főnökké nevezte ki a legfelsőbb hadúr, meg
jelent a magyar képviselőház folyosóján is ez a férfias arcú, nyilt és ener
gikus tekintetű katona. Megismerkedett a politikusok előkelőbbjeivel és ekkor
körülbelül ezt mondta nagyobb társaságban:
— Uraim, én nem politizálok, én katona vagyok. A hadsereg politikai
kérdéseit az urak intézik el, én csak a háborúra készülök, hogy ezzel bizto
sítsam a magam részéről is a békét. Én tehát osztrák vagy magyar kérdést
nem ismerek. A magyart, mint katonát azonban ismerem. A világ legjobb
katonája. Ezért tanultam meg magyarul, ezért voltam azon, hogy a magyar
honvédséget fejlesszék és ezért teszek meg mindent azért, hogy mennél több
magyar fiú lépjen a tiszti pályára.
Szavai mély hatást keltettek. Egy szűkszavú, kemény katona nem
hatásra vadászó, de komoly megállapításai voltak ezek. Konrád nem a
szavak, hanem a tettek embere. Moltke, a hetvenes porosz-francia háború
vezére, az ideálja. Arcképe, szobra díszítik szobáit, írásai kedvenc tanulmányai
és szűkszavúságában is hozzá hasonlít.
Mint katona, nem az elmélet, hanem a gyakorlat embere. Kiküszöbölt
minden fölösleges theóriát, a gyakorlati kiképzésre vetette a fősúlyt. Főelve,
hogy a katonákat kímélni kell.
Puritán ember. Igen egyszerűen él. Három szobában lakik Bécsben, szo
báiban semmi fölösleges díszt sem tűr, korán kel, de még ha nyaralni megy,
akkor is magaután vezetteti a hivatali telefonját.
Ősi katonai családból származik. Penzingben született 1852-ben. Iskoláit
kitüntetéssel végezte. A 11. vadászezredben kezdte 1871-ben, mint hadnagy
katonai pályáját. A bosnyák hadjáratban huszonöt éves korában már feltűnt, majd
ő verte le kevés erővel, gyorsan és energikusan a déldalmát felkelést. 1882-ben
lépett a vezérkarba, amelynek operaliv irodájában gyorsan lett őrnagy, majd
alezredes. Nemsokára a Kriegsschule taktika-tanára, s már neves haditudós.
Troppauban ezredes, Triesztben vezérőrnagy, majd az innsbrucki hadosztály
parancsnoka altábornagyi rangban. Ez állomáshelyén Déltirol megerősítésével
foglalkozik. E működésében annyi zsenialitást tanúsított, hogy a mű befejez
tével őt tartották a monarchia legkiválóbb vezérkari tisztjének.
Egyik nagygyakorlaton mint sereg-vezér bravúrosan és fölényesen
győz. Méltó helyére ültetik: a vezérkar főnöke lesz 1906-ban. 1911-ben
ugyan ez állásáról lemond, de 1912-ben újra elfoglalta e méltóságát, hogy ő
szervezze a világ legnagyobb háborújának egyik diadalmas hadseregét.
-
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A HADSEGÉLYZŐ HIVATAL.
A háború zajában nemcsak a múzsák hallgatnak, hanem sok egyéb
között a belső politika is. Mikor ágyúszóval intézik a népek sorsát, akkor
el kell némulnia a leghatásosabb szónoki Tormának is és nincs értelme a
kormánybuktatásnak, midőn királyi trónok inognak és országhatárok tűnnek el.
Mióta a háború első szele végigszántott a fővároson, csaknem három
és fél hónapig a magyar országgyűlés sem tartott egyetlen ülést sem. A takti
kák és paktumok, cselvetések és váratlan támadások, melyek oly sokszor
túlfutották a dunaparii gyönyörű palota folyosóinak diszkréten hűvös levegőjét,
elvonultak, talán le a hatalmas épület valamely pincezúgába és átadták helyü
ket olyan munkának, mely a nagy idők céljának inkább megfelel s mely
ehhez inkább méltó.
A képviselőház elsőemeleti helyiségében ugyanis a Hadsegélyző hivatal
rendezkedett be. Munkája, melyet végez, nem oly hangos és nem oly izgalmas,
mint a politika, de lélek, őszinte érzés talán több van benne.
A hadsegélyző hivatal közös alkotás, amennyiben a közös hadügyminisz
térium hívta életre, de persze külön szervezete van Magyarországon és külön
szervezete Ausztriában. A célja a legmagasztosabb, a legszentebb valamennyi
között, amelynek a társadalom most szolgálatába szegődött. Ennek a hivatal
nak ugyanis elsősorban az a rendeltetése, hogy minél nagyobb alapot gyűjtsön

Kirchner altábornagyné.

Kirchner altábornagy.
Erdélyi felvételei.
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Kirchner Hermann altábornagy a hadscgélyző hivatal főnöke megtekinti a magyar falvak
asszonyai által készített párnákat, testmelegítőket; mellette báró Korányi Frigyesné áll, aki
a nemescélú akciót megindította.

Adományok átadásába hadsegélyzö hivatalban. (Révész és Biró felvétele.)

a háborúban elesettek özvegyeinek és árváinak támogatására. Oly cél ez, mely
bizonyára mélyen meghatja minden magyar ember szívét és amelyért semmi
áldozatot nem tarthatunk túlnagynak, erőinket meghaladónak. Egyszer csak
el fog ülni a háborús zaj, az élet, mely ezt a véres kitörést produkálta, vissza
fog térni rendes medrébe, hazatérnek győztes harcosaink és a pusztulás, a
fáradalmak, nélkülözések nyomán új, szebb, virágzóbb élet indul. Pótolha
tatlan csak azoknak vesztesége lesz, kik hiába várják vissza családfenntartó
férjüket, apjukat. A mi dolgunk, hogy nemes fájdalmukhoz ne férkőzhessek
hozzá a nyomor keserűsége is, a mi dolgunk bebizonyítani, hogy aki a magyar
társadalomra hagyta, az nem hagyta gondozatlanul a családját.
Ennek a szent célnak a védelmében valóban nagyszerű eredményeket
mutat máris a hadsegélyző hivatal. Az a felülmúlhatatlan buzgóság, mellyel
tisztviselőkara, élén Kirchner Hermann altábornaggyal, az ügyekel intézi, meg
termi virágát. Maga az altábornagy, akinek hűséges segítő társa Münnich
Kálmán miniszteri tanácsos, csupa hév és ötlet, melyeknek mindegyike arra
szolgál, hogy mint lehet gyarapítani a hivatal bevételét anélkül, hogy túl
terhelje a közönséget. Fáradhatatlan az agitálásban és különösen kiváló az, ahogy
a rengeteg munkával birkózó hivatalt és széleskörű agitációját megszervezte.
Ezer és ezer címe van annak, ahogy ide a pénz befolyik. Bekopogtatnak érte
magánosokhoz és épp a kellő pillanatban a pénzintézetekhez. Ez az ered-

Csomagküldemények a hadsegélyző hivatalban. (Révész és Biró felvétele.)
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menyes munka tette lehetővé a hivatalnak azt a legújabb akcióját, hogy
karácsonyi ajándékot küldjünk a harctéren lévő katonáknak, s ezt az akciót
maga a hivatal kétszázezer koronás adománnyal indította meg.
Maga az adminisztráció az altábornagy személyes vezetésével a kép
viselőház első emeletén folyik s más-más helyiségekben dolgoznak az albizott
ságok, melyekből egész sereg van. Mindjárt a központi igazgatás mellett buzgól
kodik Dorogsághy Dezsőné, aki a forgalomba kerülő érmek, jelvények, szá
moló cédulák, képes levelezőlapok dolgát intézi.
A félemeleten végzi dolgát a népjóléti bizottság Wilczek Frigyes gróf
elnöklésével, a kórházi bizottság Khuen-Héderváry Károly gróffal és Herczeg
Ferenccel, a ruházati bizottság Serényi Béla gróffal, a segítő bizottság Simontsits
Elemérrel, a munkanélküliség elleni bizottság Wekerle Sándorral és a jelvény
bizottság Iklódi Szabó Jánossal az élén. Megemlítjük, hogy a kórházi bizottság
látja el könyvvel és újsággal is a hadi kórházakat.
A dolognak azonban, hogy úgy mondjuk, gorombább része nem itt,
hanem a váczi-utcai hatalmas helyiségekben folyik, ott, hol az érkező csoma
gokat átveszik és os/.lályozzák. Ide érkeznek naponta ezerszámra a katonák
nak szánt téli holmik, csuklóvédők, haskötők és mind az a sok egyéb, amivel
a társadalom látja el küzdő seregét. Halvány képet nyújt az itt folyó lázas

A hadsegélyző hivatalban felhalmozott meleg ruha. Révész és Bíró felvétele.)
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munkáról, ha megemlítjük, hogy két hónap leforgása alatt, október közepéig
személyesen átadtak itt tizennyolcezer csomagot, postán érkezett 8800 csomag,
vasúton és hajón 400 láda és zsák. Valóságos hegyei tornyosulnak itt a csoma
goknak, amelyeknek elhelyezésén 250 úrinő buzgólkodik 19 népfölkelő katona
segítségével. Ennek a hatalmas raktárnak, illetve az itt folyó munkának is
több osztálya van és ezeknek a következők állanak az élén: Kirchner Herma.iné altábornagyné, ki itt épp oly kifogyhatatlan a munkabírásban és lelkességben, mint férje az adminisztráció élén, továbbá Csurda Andor honvéd
vezérhadbiztos, Fissel József ezredes és felesége, Sáromberki Ziegler Károlyné,
Csurda Andorné és Demián báróné. Mellettük, mint említettük, még 250
lelkes úrinő.
Nagyjában ez a váza annak a munkának, mely most a képviselőház
ban és a Váczi-utcában folyik. Fölemelő érzés közelről szemlélni ezt az ön
feláldozó buzgalmat, s alig szerezhet valaki magának nagyobb, meghatottabh gyönyörűséget annak a látványánál, hogy mily szerető gonddal, áldozat
készséggel, odaadással van eltelve a magyar közönség az ő drága, hős
katonái iránt.

Úriasszonyok cigarettát készítenek a katonák részére. (Hévész és Birő felvétele.;
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ERNST LISSAUER

A GYŰLÖLET ÉNEKE.
Kosztolányi Dezső fordítása.

Mit nekünk muszka, francia,
Ha vágják, vág a harc fia.
Mi nem szeretjük őket,
Mi nem gyűlöljük őket,
Védjük folyónk és völgy-ölünk —
Gyűlölni egyet gyűlölünk,
A haragunk nagy, mint a hegy
S az ellenségünk egy, csak egy: —
Az angol.

Lenn a hajón ült sok merész,
Mulatni vágyó tengerész, —
Egyik tiszt poharat emel
S mint kard ha cseng, vitorla reng,
Úgy zeng a csördülő kehely.
Ezt mondja csak: «Fel, harcra felh
Miért emeltek poharat?
Egy bor forr bennük, a harag.
A gárda milyen harcra megy?
Az ellenségük egy, csak egy: —
Az angol.

Látjátok-e, ott ül a gyáva szatócs,
Előtte a szürke, a végtelen ár,
Irigy, sunyi, kétszínű és harapós
És védi keményen a vízi határ.
Vess csóvát ős-tüzünk,
Most esküt esküszünk.
Légy eskü vas-érc, nem gyenge férc,
Gyújts, hogyha fiunk szívéig érsz,
Halljátok a szót, valljátok a szót,
Német hazánkon szárnyalót:
Mi mindég egyet gyűlölünk,
Ölünk, ölünk és gyűlölünk.
A haragunk nagy, mint a hegy
S az ellenségünk egy, csak egy: —
Az angol.

Bár sok-sok zsoldosod legyen, ,
S dőzsölj a sok aranyhegyen,
Bár várad a tenger, igaz —
Kis kalmár rosszul számítasz.
Mit nékünk muszka, francia,
Ha vágják, vág a harc fia.
A fegyvereink a bronz, az acél,
És végül a béke, a béke a cél.
De téged hosszú gyűlölettel
Gyűlölünk bosszús gyűlölettel.
Gyűlöl a fej, gyűlöl a kéz,
Gyűlöl a mind, gyűlöl a rész,
Gyűlölünk vízen és a földön,
Egy nagy nép gyűlöl mindörökkön,
A haragunk, akár a hegy
S az ellenségünk egy, csak egy: —
Az angol.

Ha német poéták ajkán kel harci dal, ennek a dalnak hinnünk kell, inert a halálra
készülés szent és őszinte perceiben fogant. Vagy születhetett-e más vajúdásban, mint a leg
magasztosabb őszinteség, a kirobbanó nagy érzés tiszta lángjában Lissaiier Ernőnek, a jeles
német költőnek ez a verse, melyet a német hadvezetőség maga is terjesztett katonái kö
zött s a mely most úgy járja be az egész harcos birodalmat, mint a felzúgó germán
erő vihara. Ezt a megrázó erejű költeményt adjuk Kosztolányi Dezsőnek abban a szeren
csés és az eiedetivel egyenlő értékű fordításában, mely a Világháború Képes Krónikája
száraára. készült. A fordítás értékét növeli a munka nehézsége. A Gyűlölet éneke ugyanis
formai tekintetben vetekszik Poe Edgár A holló című versével és nagy dicsérete a fordító
nak, hogy e rendkívüli nehézségeken oly könnyed egyszerűséggel tudott úrrá lenni.
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A háború humora
Vakondok és krumpli.
Galiciából és Szerbiából érkező sebesült
vonalok találkoznak egy pályaudvaron. Az
egyik vasúti kocsiból átkiált egy sebesült
harcos a másik vonat sebesültjeihez:
— Vakondok 9
— Krumpli!
Kiáltják vissza kórusban a fiuk. Azzal,
mint akik elmondtak egymásnak mindent,
egy szót sem szólnak többet. A két vonat
megy ellenkező irányban a maga-maga
útjára.
A közönség nem érti a rejtélyes szavak
értelmét és faggatni kezdi a titkos beszéd
felöl az oltani sebesülteket. Azok aztán
megmagyarázzák, hogy bakanyelven a va
kondok Szerbiát, a krumpli-ország pedig
Galíciát jelenti. Szerbiában ugyanis állan
dóan lövészárkokban dolgoznak, élnek a
katonák, mint a vakondok, Galiciában
pedig úgy bújnak a födözékbe, mint a
krumpli a rög mögött és egyebet sem látnak
krumplinál.
Gyöngéden.

— Hazafias kötelességemet teljesítettem. >
Lakomát tartottunk abból az alkalomból,
hogy kitört a török háború, a törökök tisz
teletére.
Harmadnap Potiorek, negyednap Fi
scher ezredes tiszteletére. Végre is egy na
pon sírva fogadja a felesége.
— Miért sírsz ? — kérdi a férj.
— Hogyne sírnék — feleli zokogva
a felesége, — olvastam, hogy az afgán emir
elfogott húsz orosz teherhordó öszvért,
képzelem, hogy be fogsz rúgni ma éjjel
ennek a tiszteletére.
A baka mint forgalom.
Friss, gyalogos regruta csapatot szállí
tanak a harctérre, a kiket Budapesten ké
peztek ki. Öreg harcosok kötekedve fogad
ják a puskaport még nem szagolt «zöldfülüeket)).
— Honnan jöttök, hékás'í
— Budapestről.
— És mik voltatok ti Budapesten.
— Mi voltunk a forgalom.
Erre már az öreg harcos is meglepődik :
— Mik voltatok ti'?'?
— Mi voltunk a forgalom. Mikor masíroz
tunk az utcán, megállt a civilek forgalma,
a kocsik forgalma, a villanyosok forgalma.
Akkor csak a baka volt a forgalom.

Átvonuló katonákat traktálnak magyaros
vendégszeretettel egy állomáson.
Ellátják őket minden jóval. Egy fiatal,
délceg hadnagy a vendéglátó úrinők ked
vence. Mikor indulásra beszállnak, hölgyek
fogják körül a hadnagyot és kérik.
Kávéházi Konrádok.
— Ugyan kedves hadnagy úr, úgy meg
Nagyszájú
kávéházi Konrádok ölik egy
szerettük, mondja meg a nevét. Legalább
mást.
ezt tudjuk.
— Mindenkit be fognak sorozni — vágja
— És miért?
— Hogyha elment — felelik szeretetteljes ki az egyik.
— Honnan tudja 1
gyöngédséggel — érdeklődhessünk sorsa
— A legilletékesebb helyről. Most, be
iránt. Kereshessük a nevét — a veszleségsoroznak mindenkit huszonnégytől har
kinmlatdsban.
minchatig.
A bankett.
— Ezt tudjuk.
Nemzetőrnek csapott fel a jámbor férj
— Azután harminchattól negyvenkettőig.
és amióta e hivatást látja el, minden éjjel
— No és. . . .
— hajnalban tér haza. Még pedig igen jó
— Azután negyvenkettőtől ötvenig.
kedvűen.
— No és. . . .
— Hol voltál az éjjel 1 — kérdi a felesége.
— Azután ötventől hatvanig.
— No és. . . .
— Hazafias kötelességemet teljesítettem.
— No és. . . . No é s . . . . — vágja ki a
Lakomát tartottunk Hindenburg tisztele
Konrád zavartan — . . . azután Hatvantól
tére nagy győzelme alkalmából.
Miskolci g.
Másnap így szól a válasz:

Pallas nyomda, Budapest.
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Efy ös.«ciatt hát S«bác előtt. (Kilophot.)

