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Könnyen sebesültek kiszállnak a kórházhajóböl. (Alexy felvétele.) 

Kórházhajón megérkezett sebesültek jelentkezése. (Alexy felvétele.' 
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Orosz foglyok építik a kórház-barakkot (Kilophot, Wien XIX.) 

Kolera-barakk építése. (Kilophot, Wien XIX.) 
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HABORUNKOLASZORSZAGGAL. 

Háromnegyed esztendőn át készülődött hitszegő szövetségesünk az 
ellenünk való háborúra s olyan időpontban kezdte meg az ellenséges
kedést, amikor haderőnk legnagyobb része az északi ellenséggel élet-halál 
harcot vívott, mégsem tudott elérni hadserege semmi eredményt dicsőséges 
csapatainkkal szemben. Az olasz határra rendelt, aránylag gyenge had
erőnk visszavonulván a határ közvetlen közelében levő védelmi vona
lára, szilárdan állt minden támadást, rettenetes veszteségeket okozva az új 
ellenségnek. Azon a kis ha
tármenti vonalon pedig, me
lyet hadászati okokból így 
átengedtünk, igen keserves 
csalódás érte Viktor Emánuel 
seregeit. A «felszabadítókat» 
abban a néhány, kis, határ
menti községben, melyet 
megszánhattak, a lakosság 
a legridegebben fogadta. 
Semmi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az olaszok el
járása, akik ezekből a kis 
helységekből tömegesen szál
lították el a «túszokat» és 
a «kémeket», a községek la
kóival szemben pedig, mi
vel nem fogadták ujjongás
sal olasz «testvéreiket», a 
legnagyobb kegyetlenséget 
tanúsították. 

S midőn az olasz ka
tonák a határvidéken garáz
dálkodtak és Milanóban s a 
nagyobb olasz városokban 
a csőcselék fosztogatott és 
kirabolta minden német, 
magyar és osztrák kereskedő 
boltját, Salandra miniszter
elnök a római Capitoliumon Jenő főherceg. 
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nagy beszédet mondott, melyben védekezvén az árulás vádja s a német 
birodalmi kancellár «brutális» szavai ellen, így nyilatkozott: 

«Az eredeti barbár állapothoz való visszatérés nekünk annál nehezebb, 
mert mi húsz évszázaddal távolabb esünk tőle.» 

A cbarbárok», természetesen, mi voltunk s német szövetségesünk. 
Közben teltek-múltak a napok, Olaszország népe izgatottan várta az 

eredményeket, ezek helyett azonban csak «győzelmi» jelentéseket kapott, 
melyek világosan elárulták a sikertelenséget. Hiába intézett az olaszok királya 
mint a szárazföldi és tengeri haderők főparancsnoka lelkes és büszke kiált
ványt seregeihez, minden támadás megtört derék csapataink sziklafalán, s így 
csakhamar szomorú kiábrándulás érte az olaszokat, akik azt remélték, hogy 
néhány hét múlva már Bécs felé haladnak hódító seregeik. 

A mi katonáink pedig napról-napra növekvő lelkesedéssel védelmezték 
határainkat. A nemes harag, melyet mindegyikük érzett az árulókkal szem
ben, megszázszorozta erejüket. Jenő főherceg, akit a nálunk akkor létesített 
vezérezredesi rangban királyunk az Olaszország ellen hadakozó haderő főpa
rancsnokává nevezett ki s Dankl tábornok, aki a tiroli védelem parancs
noka lett, már a háború első napjaiban büszkén állapíthatták meg, hogy az 
olaszok minden erőfeszítése kárba vész s eredményt elérni egyetlen ponton 
sem tudnak. 

Az olasz harctér. 

Ausztria-Magyarországnak több fronton kellvén harcolnia, a legújabb 
hadszinteret, amelyen az olasz ellenséggel kellett szembeszállnia, a hadvezető
ség jelentéseiben «délnyugati» hadszintérnek nevezte el. Ez a hadszíntér, 
amelyet bátran nevezhetünk olasz hadszintérnek, Ausztria délnyugati és déli 
határán terül el. A szó szoros értelmében véve a határán, mert a magyar és 
osztrák csapatok frontja kezdettől fogva, hol éppen a határon, hol alig attól 
két-három kilométerrel beljebb volt, ahol defenzív harcunkat az olasz had
üzenet után megkezdettük. Ausztria három délnyugati tartományának terüle
tén húzódik végig e front, még pedig nyugatról kelet felé számítva Tirol, 
Karinthia és Krajna földjén. A harcvonal nyugaton Svájc és Tirol határainak 
érintkezésénél kezdődik, kelet felé halad és az Adriai-tengernél végződve, 
mintegy 450 kilométert tesz ki, tehát itt is érvényesül a katonai szakértők 
által a világháború során felállított teória, melyet a hosszú frontok korszakáról 
állítottak fel. 

Ezt a frontot három szakaszra osztják, de voltakép négyre lehetne 
osztani, a negyedik azonban, az «olasz felföld» szakasza csak akkor jöhetne 
tekintetbe, ha offenzívába mennénk át az olaszokkal szemben és csapataink 
olasz földre tennék át hadműveleteik színhelyét. Az említett három front
szakaszból kettő magas hegységekben húzódik tova és így természetesen ez 
adja meg az e vidéken folyó harcok jellegét is. Az itt folyó háború hegyi 
hadjárat, mely nagyobb tömegek mozgatását lehetetlenné teszi s a kisebb 
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csapatok vállalkozásait is megnehezíti az a körülmény, hogy Tirol, Karinthia 
és Krajna déli határai tele vannak a főbb útvonalakat elzáró és uraló, 
sziklákba vágott erődökkel. Az olasz frontvonal rajza minden elméletet kigú-

Az Isonzó melléke és Görz. 

nyolva, a lehető leggörbébb s első szakasza Tirolban, az osztrák keleti 
4-lpokban, második szakasza ettől keletre Karinthia földjén, a mészköves 
Karszt hegységben, harmadik szakasza pedig a tenger felé lassan aláereszkedő 
krajnai földön, az Isonzó folyó mentén szalad dél felé. 
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A tiroli szakasz a svájci határral farkasszemet néző Stilfsi-hegynyereg-
nél kezdődik s az Ortler- és Adamello-hegyen keresztül déli irányban halad, 
majd a Garda-tó északkeleti csücskét átszelve, enyhe ívben ismét vissz aha j -
lik észak felé s az anyagáról Dolomitoknak nevezett hegységben, mely még 
mindig a Keleti-Alpok része, körülbelül a Kreuzberg hegynél éri el leg
északibb pontját. Itt kezdődik a második, a Karszt-szakasz, mely egész 
Pontebbáig majdnem egyenes vonalban állandóan keleti irányban halad. 
Pontebbánál kezdődik azután a harmadik frontszakasz, mely Pontebbától 
dél felé haladó vonalban irányváltoztatás nélkül szalad dél felé egészen Gradóig, 
hol a tenger alkotja határát. 

Az első és második szakasz természeti alakulásánál fogva majdnem 
egészen egyforma természetű lévén, hadműveleti és főként taktikai szem
pontból ugyanazt az eljárást követelte az olasz hadvezetőség részéről. Ha e 
vidéket nézzük, látjuk, kogy az első frontszakasz bástyaszerűen szögellik 
ki délfelé. Ez a sokat emlegetett «Trentino», melyre az olaszoknak oly 
régen fáj a foguk, amelynek megszerzésével nemzeti aspirációkat vélték 
kielégíthetni s kétségtelen, hogy épp ennek a frontszakasznak a helyzete 
reánk, védőkre nézve éppen nem előnyös, mert úgy nyugat, mint dél és 
kelet felől, tehát három oldalról átkarolva, egyidőben igen könnyen támad
ható. Óriási hegységek között végrehajtandó operációkról lévén szó, csak 
t crmészetes, hogy az olaszok nemcsak a csapatok, hanem a tüzérség és a 

Monfalcone látképe. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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trén, az élelmiszer és muníció pótlása szempontjából a völgyekhez, a 
folyók medréhez és a nem mindenütt nagyszámú hágóhoz voltak és vannak 
kötve. Ilyenekben ez első frontszakaszon nincs hiány. A Trentino nyugati 
szélén gyönyörű műút vezet a Stilfsi-hágón keresztül egyfelől Merán és 
Bozen felé, tehát egyenesen a megerősített Trientnek, Trentino hadműveleti 
központjának a hátába, másfelől északfelé, az Inn folyó völgyébe s azon át 
Tirol fővárosába Innsbruckba. A második nagy, katonai célokra pompás út 
az olaszországi Edolo városból a Tonale-szoroson keresztül vezet Bozen 
felé, végül a harmadik Bresciából a Judikária-hegységen át vezet Tionéba 
és onnan tovább Trientbe. Tirol déli frontján az Etsch-folyó völgyén vezet 
a legjelentősebb hadiút, melynek fontosságát még csak növeli, hogy min
denütt a vasútvonal mellett halad Trientbe, innen Bozenbe s még tovább a 
Brenner-hágón át Innsbruckba. A vasút innen továbbvisz Németországba, 
s ez az egyetlen vasút, mely Németországot és Olaszországot összeköti. 
A Trentino keleti oldalán szintén számos út vezet a Trentinót középen átszelő 
Etsch-folyó völgyébe, melyek közül a leghamarabb éri el Trientet a Levicón 
keresztül vezető műút. 

Olaszországgal szembe
néző második frontszaka
szunk legjelentősebb útvonala 
az, mely az olaszországi Pieve 
di Cadore városból, a ha
táron átsegítő Ampezzo-völ-
gyön át az osztrák határ
állomást képező Cortinába 
innen Schluderbachba, majd 
a Pusztertalba vezet. Cortina 
ugyanis több műút csomó
pontja s ugyanitt kezdődik 
az úgynevezett Dolomit-út, 
mely egyfelől azért fontos, 
mert nyugati irányban Bo
zenbe és így ugyancsak a 
trentinói vasúthoz vezet, más-
lelől, mert nagyobb csapat
eltolásokra ezen a tájékon 
jóformán kizáróan ez az út 
használható. Corvinától alig 
néhány kilométerre kelet felé 
van a hadvezetőségünk je
lentéseiből jól ismert Kreuz-
berg-hágó, amely második 
olasz frontszakaszunk legér
zékenyebb pontja, mert csak Hadihíd Monfulcone mellett. 
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néhány ezer méterre van a Pusztertaltól, melyen egyetlen keresztbefutó vasút
vonalunk, a villach-franzensfesti vasút halad. Ez ad egyedül módot arra, 
hogy szükség esetén erősítéseket lehessen vinni Tirolból keletre, avagy kelet
ről Tirolba s olasz kézbe jutása Tirol elvágását jelentené. 

A harmadik frontszakasz, amely Pontebbánál kezdődik s a tengernél 
végződik, a legrövidebb, mert a legegyenesebb és aránylag a legkönnyebb 
operációs terület az olaszok számára, mert egyfelől itt három vasút, az 
udine-villachi, az udine-görzi és az udine-trieszti, másfelől számos országút
vonal áll rendelkezésünkre, másfelől pedig közvetetlenül a határ körül 
egész az Isonzc folyóig sík a földterület s ez lehetővé teszi a nagyobb csa
pattestek együttes mozgatását és együttes felhasználását. 

Ahogyan az olaszországi frontot három szakaszra osztottuk, éppen 
úgy különülnek három szakaszba az olasz hadműveletek organikus szem
pontból. Általában a hadüzenet megtörténte után nyomban nagystílű és 
nagy erőkkel végrehajtandó általános offenzívát várt mindenki az olaszoktól. 
Azonban nem így történt. Az olaszok összes akciói az első és második 
irontszakaszon kis, helyi jelentőségű ütközetekbe tagozódtak, melyek közül 
egyiknek eredménye sem befolyásolta a másikat. Igaz ugyan, hogy a Stilfsi-
hágótól kezdve nincs délnyugati frontunknak oly átjárója, szorosa, hágója, 
melyben ne folytak volna ismételten erős harcok, ámde az egész első és 
második frontszakasz egy-egy pontján harcba vetett olasz támadóerő rend-

Görz főutcája. 
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szerint nem haladta meg egy zászlóalj számbeli erejét, s legfeljebb egy 
ezredet tett ki, de gyakorta alig 200—300 emberből állott. Egy-egy ily kisebb 
erő támadásának visszaverése után ugyan éppen akkora friss erő, majd ez
után egy harmadik, sőt negyedik vette át és -újította meg a támadást, azon
ban a koncentrált olasz erők számbeli fölénye sohasem érvényesülhetett. 

Az offenzívában lévő olasz hadseregek előnyomulási iránya, kereszt
metszetű rajzban képzelvén ezt el, formális lejtőt mutat, melynek alján, az 
északolaszországi «mélyföldön» áll a támadó olasz haderő és mozgá
sának iránya mindenütt a lejtő emelkedésén, tehát mindenütt fölfelé vezet. 
Már ez magában nagy hátrány, melyet csak a támadó erőknek fölényesen 
nagy, a mi védőseregeink számát többszörösen meghaladó nagy tömege ellen
súlyozhatna, feltéve, hogy e nagy lömegeket egyszerre lehetne felfej lődtetni 
és harcbavetni. Az előbb felsorolt jelentősebb útvonalak azonban, amelyek 
a Trentinóba és Karinthiába vezetnek, sokhelyütt 3—4000 méter magas 
sziklás hegységek aránylag szűk szakadékain vezetnek keresztül s a völgyszü-
kületeket járhatatlanokká tenni igazán nem nagy fáradságba kerül, megke
rülni pedig a glecserekkel, hó- és jégmezőkkel takart hegycsúcsokon át 
vagy egyáltalán lehetetlen, vagy legfeljebb oly kiserejü csapatok szá
mára lehetséges, melyek még kisebb taktikai eredményeket sem tudnak 
elérni. Ez átjárókat, az olasz haderő előnyomulásának egyedül lehetséges 
utait ezenfelül óriási költséggel és a legmodernebbül épített és felszerelt 

Görz főtere. 

— 11 — 



állandó erődök teljesen uralják s oly ügyesen vannak elhelyezve, hogy 
nemcsak oldalozzák egymást tüzérségi tüzükkel, hanem oly közel is vannak 
egymáshoz, hogy lövedékeik egymást el is érik. Ez erődökből a lehető leg
könnyebben meg lehet hiúsítani már az olasz csapatok átvonulását a szoro
sokon és hágókon, annál inkább gyülekezésüket és felfejlődésüket, ha ez 
átvonulás mégis meg tudott történni, a határhegységeken belül elnyúló völgy
katlanokban. Tirol és Karinthia valósággal óriási kiterjedésű vár, melynek 
bástyái a hatalmas hegyfalak s az ezek mögött biztosan fedve meghúzódó 
völgykatlanok a csapatok elképzelhető legjobb táborhelyei. A hegyszorosok 
a várkapuk, melyeket a védő az erődökkel és az erődök közötti területen a 
sziklákbavágott lövészárkok segítségével pompásan védhet, amelyeken keresz
tül ki-kileshet és a támadó pillanatnyi gyengeségét felhasználva, ki is törhet. 
Ez előretolt erődítések mögött második és harmadik, sőt negyedik gondosan 

megválasztott frontot alkotó 
védővonalakat is építettünk 
s e védelmi szakaszokban 
csoportonként egy-egy bel
jebb fekvő csatorna van, 
hol a tartalékcsapatok gyü
lekeznek, ahonnan élelmezik, 
lőszerrel és minden egyéb
bel ellátják az első vonalban 
lévő csapattesteket. 

Az olasz offenzíva első 
támadása a Trentinonak 
szólt. Ez egészen magától 
értetődő is volt, egyfelől po
litikai okokból, mert hiszen 
a Trentinó lakossága egy ré
szének az anyanyelve olasz, 
másrészről katonai szempont
ból is, mert — mint emlí
tettük — a Trentinó a leg-
exponáltabban fekszik és 
egyszerre három felől támad
ható. Az itt végrehajtott első 
olasz akciókat nyomon kö
vette a másik, valamivel to
vább kelet felé a karinthiai 
frontszakasz ellen. Az itteni 
akciót már nem politikai 
szempontok diktálták, mint a 
Trentinó ellen valót, nem az 

Az Isonzó. ^elnyomott olasz testvérek 
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felszabadítása)) volt a jelszó, hanem kizáróan a katonai operatív szempont, bár a 
második akció-sorozat a Trentinó ellen indítottnak a támogatását is jelentette. Az 
olaszok határuk azon pontján támadtak, melyről már említést tettünk s mely a 
legközelebb van a Puszterlalhoz: a Dolomit-hegységben. Céljuk itt az volt, 
hogy árlörjék védővonalainkat, a Pusztertalban haladó vasutvonalat kezükbe 
kerítsék s ezzel megszakítsák az összeköttetést Tirol és Karinthia között. 
Főerejüknek útirányát a Pieve Cadoréből kiindulva a Cortinán és a Misurina 
tavon keresztül Schluderbach felé vezető műút szabta meg. Ezt az akciót 
támogatta a nyugatra eső Marmolata-hegységen keresztül a Dolomit-műút 
ellen intézett operáció, valamint keletre a főerő jobbszárnyában a Kreuz-
berg-szoros és a Plöcken-szoros ellen egyidejűen intézett támadás. Ugy a 
tiroli, mint a karinthiai frontszakaszon kudarcot kudarc követett. 

A legtöbb eredménnyel kecsegtető frontszakasznak ígérkezett azonban 
a hirmadik, mely Pontebbától, illetve Pontafeltől az Adriáig terjed mintegy 
<S0 kilométer hosszúságban. Ehhez a védővonalhoz, — mint már említettük. 
— a legtöbb vasút és országút vezet s az olasz-osztrák határ mentén majd
nem végig lapályos úgy, hogy nagyobb tömegek felfejlődését és egymást 
lámogató munkáját sokkal inkább lehetségessé teszi, míg az előbb jellem
zett tiroli és karinthiai fronton ez az előfeltétel teljesen hiányzik. E har
madik frontszakaszon mindenekelőtt két előnyomulási irány kínálkozik. Az 
egyik délen közvetellen az adriai tengerpart mentén Trieszttel mint vég-

. Telefon-vezeték lerakása az Isonzón. 
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céllal, a második ettől északra, Villachon és Klagenfurton keresztül a Dráva 
íolyó völgyébe s innen Ausztria-Magyarország szívébe. Az előbbit politikai 
szempontok is ajánlatossá tették, hiszen semmi után sem vágyódik Olaszország 
annyira, mint az után, hogy a legnagyobb osztrák tengerparti kereskedő
várost Triesztet hatalmábakerítse. 

A második említett operációs irány ugyanaz, melyet 1797-ben Napóleon 
választott és használt annak idején. Ám Napóleon megtehette, mert neki 
a mai milliós hadseregekkel szemben aránylag kis hadereje számára a 
rendelkezésre álló műutak elegendők voltak, ma azonban másként áll a 
dolog, annál inkább, mert az osztrák határon túlterjedő olasz mélyföld az 
Isonzó folyónál minden átmenet nélkül hirtelen emelkedő hegységekbe 
csap át, amelyek szélén elhelyezett tüzérségünk már a támadó fél csapatai
nak felvonulását is megzavarhatja, s ez teszi ismét itt is problematikussá 
n;igyobb erők felhasználásának előnyeit. Az Isonzo-front egyébként is több 
egymástól operatív szempontból élesen elhatárolható szakaszra oszlik. A déli 
szakasznak központjában fekszik Görz város, melybe az olasz határ felől 
hosszan elnyúló völgy vezet. Ezt a völgyet észak felől a Cormons város 
fölött emelkedő hegy, délfelől pedig az ékalakban előreugró Karszt-nyúl
vány, a mi katonáink kezében lévő doberdói fensík uralja és teszi meg
közelíthetetlenné. Görztől északra pedig a velencei Alpok nyúlványai kö
zött fekszenek Plava, Tolmein, Karfreit és Flitsch városok, valamennyi pom
pásan kiépített és megerősített úgynevezett hídfő, végül az e front legésza-

Járőr harcban az ellenséggel. (Seebald felvétele.) 
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kibb pontjához vezető Predil-szorost, mely Villachon s Tarvison át a klagen
furti vasútvonalhoz vezet, határzáró erődök egész sora zárja el. A frontnak 
mintegy háromnegyedrészét az Isonzó folyó szeli át, mely elég széles s eléggé 
mély, hogy hirtelen eső partjaival ugyancsak erős természetes akadályt 
állítson a támadó fél elé. Az olaszok ezen a fronton is eleinte egymástól 
függetlenül fellépő csapattestek akcióival kisérleteztek. A harcok azonban 
később szerves egészbe folytak össze s az isonzói csaták nevet kapták. 

Az első harcok a határ mentén. 

Az olaszok mindjárt a hadüzenetet követő napon megkezdték előnyo-
mulásukat a határ valamennyi szakaszán. Előretörésük két főiránya azonban 
szemmelláthatóan északon Trient, kelet felé pedig Trieszt volt. Ez utóbbi 
irányban akartak Klagenfurton át Bécs felé nyomulni. Tervük egészen 
világos és helyes is volt, végrehajtása azonban, mint csakhamar kiderült, 
nagy nehézségekbe ütközött. A hódításra indult seregeknek meg kellett 
elégedniök néhány határszéli község megszállásával, amelyeket önként át
engedtünk nekik. 

A tiroli határon voltak az első összeütközések. Május 25-én egy olasz 
csapat benyomult a Garda-tótól északnyugatra levő Condinóba. Itt nem 
fejtettek ki ellenállást csapataink, hanem megelégedtek azzal, hogy megaka
dályozták az olaszok további előnyomulását. 

Tirol délkeleti részében az olaszok május 28-án erősebb tüzérséggel 
támogatott hadoszlopokat vonultattak előre az Etsch-völgyének mind a két 
partján. És miután az osztrák és magyar csapatok megfigyelő különítmé
nyeiket visszavonták, az olaszok megszállották Ala helységet. 

Ala határhelység megszállása, amiről az olasz hadvezetőség hivatalos 
jelentése nagy diadallal emlékezett meg, a következőképen történt: 

A helységtől északra az Etsch-völgyének megfigyelésére a folyó mind
két oldalán csendőrök és pénzügyőrök, továbbá népfölkelő katonák állot
tak. Az egész haderő pontosan 161 emberből állott. Reggeli hat óra tájban 
a határ felől három ellenséges oszlopot láttak közeledni. Két század és két 
ágyú az Etsch partjain, két század a Seghe-vendéglő felől a Val Fredden át 
és gépfegyverosztálylyal, hegyi tüzérséggel és két tábori ágyúval biró egy 
zászlóaljnyi oszlop a Malga Foppiano felől. Reggel fél kilenc órakor az 
ellenség San Pietro mellett állott és erős tüzelésbe kezdett. E támogatás 
mellett az olasz gyalogság habozott és már délre járt az idő, amig végre 
bevonult a nem is védelmezett Alába. Tudvalevő dolog, hogy ott győzelmi 
jelvényeket ejtett zsákmányul: a pénzügyőrség kétfejű sasos címerét és egy 
gyalogos katonának a sapkáját. Ezeket Olaszországba küldték. Délután három 
óra tájban az olaszok fölfedezték határőreink állását és shrapnelltüzet zúdí
tottak feléjük. Délután öt órakor az olasz gyalogság támadásra indult. Tekintettel 
a sokszoros túlerőre, határőreink teljes rendben és nyugalomban visszavonultak, 
mialatt hevesen tüzeltek feléjük. Veszteségünk egy halott és két sebesült volt. 
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Jelentőségteljesebb ütközetek voltak a lavaronei és folgareiti fensík-
szerű magaslatokon, amelyekre erősebb olasz csapattestek nyomultak. Napokig 
tartott eredmény nélkül itt az ágyútüzelés s ekkor az olasz gyalogság meg
erősített vonalaink ellen támadást intézett, amelyet azonban véresen vissza
vertünk, így vallott kudarcot május 30-án egy alpini ezred támadása és 
június 2-án Folgareit vidékén egy olasz gyalogezrednek a rohama. Június 5-én 
azután a mi nehéz tüzérségünk is akcióba lépett. 

A Brenta völgyébe, az úgynevezett Val Suganaba is nyomultak olasz 
csapatok, amelyeket azonban mindjárt megállásra kényszerítettünk. A Sugana 
völgyétói északra az olaszok az előretolt határrészleten csak Primőrt szál
lották meg, melyet már két nap óta lövettek, de a Fedaja-völgyében a 
monte-pedoni őrségünkig előrenyomult olasz csapatokat a mi határőreink 
tüze visszakergette. A Kordevole-völgyében május 29-én sikerült egy vadász
osztagunknak, amelyet időlegesen a határon átvetettünk, két olasz századot 
puskatűzzel meglepnie, és azoknak súlyos veszteségeket okoznia. Cortina 
di Ampezzo vidékén, amelybe az olaszok május 29-én bevonultak, június 
2-án több olasz századot vertünk vissza. Végül harmadikán arról érkezett 
jelentés, hogy Landrótól délre egy csapat alpinit sikerült elűzni az ottani 
Monté Piano nevű határhegyről. 

A karinthiai határ hosszában is voltak e napokban ütközetek. Az 
olaszok június elején megkezdték az egyes szorosok ágyúzását, de semmi
féle eredményt sem értek el. Június 3-án azonban csapataink a kreutzbergi 

Olasz ágyút állítanak fel. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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nyeregtől keletre az ellenség által elfoglalt két hegycsúcsot ragadták maguk
hoz és június 6-án csapataink elverték az olasz erőket a Freikofelről, amely 
Plöckentől keletre magaslik, s amelyet előzőleg az olaszok elfoglaltak. 

Még aránylag a leghevesebbek a határvidéken, vívott ütközetek voltak. 
Itt az olasz csapatok az egész front hosszában, Karfreit—Tolmein—Görz 
és Monfalcone vonalán előrenyomultak, de azért az ellenséges támadások 
eredménytelenek maradtak. Május 27-től 29-éig heves harcok dúltak Karfreit 
vidékén, s az ellenség öt támadást intézett a görzi hídfő ellen, melyeket 
azonban visszavertünk. Ennek a szakasznak déli részében pedig meghiúsí
tottuk az ellenségnek Plavánál megkísérelt átkelését. Május 30-án azzal 
próbálkoztak meg az olaszok, hogy a 2246 méter magas Krn sziklatömegét 
megmásszak, hogy ezzel jövendő támadásaik számára támaszpontot szerez
zenek. A következő napokon mindinkább hevesekké váltak a Krnért folyó 
harcok, amelyekben nehéz tüzérségünk is résztvett, s amelyekben az olaszok 
igen súlyos veszteségeket szenvedtek. Június 2-án csapatainknak sikerült egy 
megrohanást intézniök Gradiska mellett, 3-án kudarcot vallott négy olasz 
zászlóaljnak Tolmeintól északra megkísérelt támadása, és míg június 5-én 
és 6-án e szakasznak déli részeiben egyes olasz előtöréseket Gradiska 
és Sagrado mellett visszavertünk: június 6-án elfoglaltuk Krn községet, mely 
a Krn hegység lejtőjén van. 

A Krn védelme. 

A Krn magaslatáért vívott s meghiúsult olasz támadásokról a harcok 
egyik résztvevője a következő eleven leírást adta: 

A Krn-hegység sokszorosan tagozott tömbje legmagasabb csúcsától két hatal
mas kart bocsát ki. Az egyik Kamnó felé nyúlik, a másik Mrzli felé, amely 1360 méter 
magas gerincben hét kilométer hosszan húzódik az Isonzó mentén egészen Tolmeinig. 

A Krn magaslatairól június elsején levertük az olaszokat s ezt a vereségüket a mrzli-
vrhi csaták követték, amelyek szintén az ellenség visszavonulásával végződtek. Június 
hatodikáig aztán elvesztették az olaszok Krn helységét is, vissza kellett vonulniok az 
Isonzón túlra, de az áltáluk vert hidakon való átkelésük alkalmával igen súlyos veszte
ségeket okoztunk nekik. 

Június 3-ára támadást rendeltek el. Tolmeintől délre a Santa Lucia-magaslaton 
feküdtünk ezen a napon, jó fedezékek mögött. Bár az olaszok a mi állásainkat is ágyúzták, 
semmi kárt sem okoztak bennünk. Azért előttünk hevesen dúlt a tüzérség és a gyalogság 
tűzharca. Időnként esett az eső, majd megint melegre fordult az idő, csak az éjszakák 
voltak állandóan hidegek. Este elindítottak bennünket, hogy a Mrzli vrhen felváltsuk 
néhány zászlóaljunkat. 

Gyalázatos kocsiút visz fölfelé. Semmi egyéb, mint törmelék. Június 4-én éjféltájt 
érkeztünk a számunkra kijelölt állásokba, amelyeket az anyatermészet alkotott meg*. 
Sziklatömbök, sziklacsipkék és hegyi törmelék halmai. Az olaszok a lefelé lejtő kúp 
mélyén mintegy háromszáz méternyi távolságban voltak s az erdő jól fedte őket Az 
Isonzó túlsó partján az országút közelében nehéz ellenséges mozsarak állottak. Az olasz 
gyalogság állásaiban gépfegyverek, a Krn magaslatát oldalról tüzelő gépfegyverek voltak, 
míg a Krn oldalsó bordáján alacsony járatú ágyúk. Nagyon hideg volt az éjszaka. S amíg 
beleéltük magunkat új állapotunkba, alig maradt időnk alvásra. így virradt ránk június 
4-ike. A mi ütegeink meg a Mrzli vrh felől lőtték az olasz gyalogság állásait és tüzeltek 
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az ellenséges tüzérségre. Az olasz nehéz tüzérség is csakhamar válaszolt. Egyszer csak 
közeli zúgás hallatszik és egy gránát húsz lépésnyire tőlem balra csap le egy kavics
halom mögé. Az ellenség eltalálta a helyes távolságot, belőtte magát. Harminc-negyven 
méter magas fekete füstfelhő gomolyog föl. A második gránát tőlünk jobbra csapott le, 
de a továbbiak már ismét arra a helyre, ahol az első robbant. A füstfelhő most már 
állandóan gomolygott balra tőlünk s csak néha-néha cikázott át rajta a robbanás fénye. 
A gránátok robbanásának hangja és visszhangja szakadatlanul dörgött a sziklák falairól. 
És alig mozdult meg valamelyik emberünk az árokban, hogy helyet változtasson, már 
kattogni kezdtek a lejtőn elhelyezett ellenséges gépfegyverek is; majd oldalról a hegyi
tüzérség is beleszólott'a küzdelembe. Állásainkat annyira teleszórták az ellenséges löve
dékek, hogy ha valamelyikünk csak a kezét is kinyújtotta volna, az menthetetlenül 
elsöprődik. Reggeli félnyolctól déli féltizenkettőig tartott ez így. 

Az olaszok, úgy látszik, rohamra érettnek Ítélték az időt. Az ágyúk tüzelése elnémult 
és csakhamar láttuk, hogy két zászlóalj alpini elhagyja állásait és rohamra indul ellenünk. 
Alulról halkan hallatszott: «Savoja»-rohamkiáltásuk. Nemsokára mi kezdtük meg a tüze
lést. Az ellenség a mi vonalunknak egy előreugró helye ellen iparkodott nyomulni, de 
ez nem sikerült neki és rohanvást húzódott vissza korábbi helyére, ahol balfelé tolódott 
el. Néhány újabb rohamkiáltás, s az alpinik újra megpróbálnak előbbre jutni. Mi megint 
csak soraik közé tüzelünk. Az olasz gépfegyverek irányzói nagyon résen voltak és ahol 
egy emberünk előbukkant sziklafedezéke mögül, oda záporként hullottak a golyók. Az 
olaszok öt izben hallatták támadást jelző «Savoja»-kiáltásukat és ötször tűntek el ismét 
fedezékeikben, amelyek mögött valóságos sakkjátékszerű helycserét vittek véghez a mi 
állásaink balszárnya ellenéből annak jobbszárnya ellen. Mikor aztán két óra tájban sza
kadó zápor indult meg, teljesen lelohadt az olaszok támadó kedve és félhárom órakor 
már mindennek vége volt. 

Pihenő a doberdói fensik szélén ütközet után. 
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Horthy sorhajókapitány. 

Újabb sikerek az Adrián. 

A hadüzenetet követő éjszakán 
Olaszország keleti partjai ellen vég
hezvitt bravúros támadás Olasz
országban nagy megdöbbenést idé
zett elő, amit fokozott az a hatás, 
melyet flottánk sikere mindenütt 
keltett. A bombázás igen nagy kárt 
okozott az olaszoknak, míg flottánk
nak alig volt néhány ember veszte
sége. A Novara cirkálónk pedig, me
lyet Horthy sorhajókapitány párat
lan vakmerőséggel vezetett a Porto-
Corsini-csatornánál lefolyt ütközet
ben, az ellenséges lövedékek olyan 
kevés bajt okoztak, hogy jelenték
telen sérüléseit a legrövidebb idő 
alatt helyreállították. 

Az első nagy sikert azután csakhamar újabbak követték. Június 9-én 
4. számú tengeralattjárónk, melynek parancsnoka Singule sorhajóhadnagy 

volt, San Giovanni di Meduától nyugati 
irányban 30 mérföldnyire megtorpedózott 
és elsülyesztett egy Liverpool-tipusu angol 
cirkálót, mely az olasz flotta megerősíté
sére érkezett. Singule sorhajóhadnagy a 
sikeres akciót később a következőkép 
mondta el: 

«Egész torpedózúzó-flottila rajzotta 
körül a nagy Liverpool-tipusu hajót úgy, 
hogy teljesen megközelíthetetlennek lát
szott. Elhatároztam, hogy a torpedó-
zúző-gyűrű alatt férkőzöm közel acél
testéhez. Behúztam a periszkópot, leme
rültem húsz méter mélységre s megindul
tam. A szerencsének legalább is annyi 
szerepe volt a vállalkozásban, mint a szá
mításnak. Ugyancsak könnyen megtör
ténhetett volna, hogy — teszem, köz
ben megváltoztatott menetsebesség ese
tén — felmerüléskor beleütközöm az egyik 
torpedózúzó testébe. De szerencsénk volt. 
A kör közepén buktunk föl. Pillanatoktól 

Singule Rudolf sorhajóhadnagy. függött a siker és az U. élete. A vízuszályt, 
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amely hosszan kanyargott a nagy hajó után, túlságosan vastagnak és habosnak 
találtam. Ugy emlékeztem, hogy a mi Admiral Spaun-tipusu hajóinkat, ameljek 
az angol Liverpool-tipnsuakkal egyforma tonnatartalmuak,tizenöt csomós sebes
ségnél követi ilyen vastagságú vízuszály. Korábban, még kívül a körön, tizenkét 
csomóra becsültem a hajó sebességét s így arra kellett gondolnom, hogy a pán
célos közben megváltoztatta menetsebességét. Nehogy megmenekülhessen, két 
torpedót lőttem el: az egyiket tizenöt csomóra állítottam be, a másikat tizen
kettőre. Az első elszaladt mellelte, a második talált. Ha a vízuszály meg nem 
téveszt, mind a kettő benne van. Hogy mi történt a hajóval, elsülyedt-e, 
vagy csak súlyosan megsérült s még elvonszolhatta beteg testét, nem tudom, 
mert a torpedózúzók eszeveszett lövöldözése elől alá kellett merülnöm. 
Szerencsére egyetlen lövésük sem talált, aminek az a magyarázata, hogy a 
vízszintes repülőpályáju lövedékek mind lepnttantak a hengeralakú sima 
hajótestről, anélkül, hogy kárt tehettek volna benne. Mozdulatlanul marad
tam a tenger mélyén, ahová órákhosszúságú percek kemény megerőltetésé
vel leszorítottuk a naszádot. Mikor vagy harminc perc multán óvatosan 
föltoltam a periszkópot, már eltűnt az egész flottilla. Néhány napig egyálta
lában nem nyilatkozott a dologról az angol admiralitás, aztán a hajó nevé
nek elhallgatásával, csak annyit közölt, hogy az egyik Liverpool-tipusu 
hajót torpedólövés könnyebben megsértette s a maga erejéből érte el San 
Giovanni di Medua kikötőjét. Ez azonban nem valószinű.» 

MMaate* 

A «Medusa». 
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Két nappal később pedig ugyancsak az U. 4. búvárhajónk megtorpe
dózta és elsülyesztette a Medusa nevű olasz búvárnaszádot. 

A Medúza egyik tisztje és négy embere fogságba került s ezek azt 
mondták, hogy az osztrák-magyar torpedó véletlenül a Medusának éppen 
lancirozó csövébe hatolt be és a lövésre kész két olasz torpedót fölrobban
totta, úgy hogy a Medusa három torpedó, közte két saját torpedója 
fölrobbanásának az áldozata. A Medusa egy kísérő hajója a búvárhajó el-
sülyedése után nyomban menekült. A Medusa megmaradt személyzetét az 
U. 4. búvárhajónk vette föl, mely a Medusát megtorpedózta. 

Az olasz flotta működése ezzel szemben abban merült ki, hogy június 
5-én néhány olasz cirkáló és torpedózúzó megjelent a dalmát vizeken. Az 
ellenséges vállalkozás célja a vasútnak Mihonice mellett való lövöldözése, 
valamint Lissa, Lagosta és Cazza szigeteken lévő egyes világítótornyok és 
világító-házak bombázása volt. A bombázott tárgyak csak kisebb sérülése
ket szenvedtek. 

A Citta di Ferrara pusztulása. 

Haditengerészetünk repülői is dicsőségesen kezdték meg működésüket 
az olasz háborúban. Egyes olasz városok sikeres bombázása mellett mindjárt 
a háború elején jóidőre elvették az olasz repülők kedvét attól, hogy mesz-
szebb elkalandozzanak városaink megtámadása végett. A Citta di Ferrara 
olasz léghajó június első napjaiban megkísérelte ezt, bombákat vetett Fiumére 
s már június 8-án hadvezetőségünk azt 
jelentette, hogy a Citta di Ferrara lég
hajót Fiúméból visszatértében reggel hat 
órakor az L. 48. haditengerészeti légi jáió-
művünk, amelynek vezetője Klasing sor
hajóhadnagy, Lussintól délnyugatra lövés
sel fölgyújtotta és megsemmisítette. A lég
hajónak két tisztjét és öt főnyi legény
ségét elfogtuk. 

A Fiumét bombázó és megsemmisí
tett olasz léghajó, a Citta de Ferrara a 
középnagyságú típushoz tartozott s az 
olasz repülőgépraj egyik legsikerültebb 
alkotású gépe volt. A Citta di Ferrara az 
úgynevezett félmerev rendszer szerint ké
szült, mely átmenet az egész merev Zeppe
lintől az egyszerű Parseval-hajóig. Az el
pusztított léghajó burka selyem volt, s 
12.500 köbméter gázt fogadott be. A gon
dola acélcsövekből fonódott s alumínium-
pántokkal volt összefogva, illetve mere- Klasing Gusztáv sorhajóhadnagy. 
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vítve. Sebessége 75 kilométer volt a Zeppelin 80—90 kilométerével szemben. 
Testvérhajója a Gitta di Milano békében pusztult el egy szerencsétlenség 
folytán. E léghajók nevüket azoktól a városoktól nyerték3 melyek adománya
ikkal segítették építésüket. 

Az ellenséges léghajó támadása Fiume nyilt város ellen bombavetések 
által egyes fiumei gyárakban anyagi kárt okozott ugyan, a kártétel ellenére 
azonban az úgynevezett régi vegyészeti gyárnál, az Union nevű vegyészeti 
gyárnál és a Magyar olajgyárnál, szóval mindama üzemeknél, melyek a 
bombavetés folytán kárt szenvedtek, az üzem zavartalanul folyt tovább. 
Fiume területén néhányan könnyen megsebesültek, emberéletben nem történt 
kár; a szomszédos osztrák területre esett egyik bomba robbanása követ
keztében eyy asszony éleiét vesztette. 

Közben a mi repülőink több ízben bombázták Velencét. így május 
28-án éjjel több haditengerészeti repülőnk újabb támadást intézett Velence 
ellen. Igen heves puska- és ágyútűz ellenére nagyszámú bombát dobtak leg
főképpen az arzenálra; ezek több helyen nagy terjedelmű tüzet és a Nikolo-
erődben robbanást is idéztek elő. 

Az L. V7. haditengerészeti járómű pedig, a melynek vezetője Banfield 
fregatthadnagy volt, június 8-án Velencére, még pedig a muranói és cam-
paltoi léghajócsarnokra és ellenséges torpedozuzókra eredménnyel vetett le 
bombákat és néhány helyült tüzet okozott. 

A dCitta di Ferrara». 
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NÉMET TENGERALATTJÁRÓK A DARDANELLÁKNÁL. 

Május 25-én nagy csapás érte a Dardanellákat ostromló angol flottát: egyik 
nagy hadihajóját, a Triumph-ot egy tengeralattjáró torpedólövéssel elsülyesz-
tette. Két nappal később pedig újabb katasztrófa következett: hasonló sors 
érte egy másik csatahajójukat, a Majestic-et is. Első pillanatban nem tudták 
az angolok, hogy miféle tengerelattjárók okozták e veszedelmet. Csakhamar 
azután a legnagyobb megdöbbenéssel szereztek bizonyosságot arról, hogy 
német tengeralattjárók vannak az Egei-tengeren. Több német tengeralattjáró 
ugyanis Wilhelmshavenböl a Gibraltáron át eljutott a Dardanellákba s ezek 
kezdték meg az irtó harcot az egyesült angol és francia flotta ellen. Az első 
tengeralattjáró, amely ezt az utat megtette, az U. 51. volt. A hős tengeralatt
járó parancsnoka Hersing Ottó kapitány volt, aki a több mint kilencezer 
kilométer hosszú utat a Triumph és Majestic brit sorhajóknak a Dardanel
lák bejárata előtt való megtorpedózásával koszorúzta meg. 1914 szeptember 
15-én, Hersing a Pathfmder angol cirkálót torpedőzta meg és a vitéz német 
tengerész ez idő óta elsüllyesztett öt angol és francia szállítóhajót, egyet közü
lök Le Havre francia kikölőben robbantott föl, úgy hogy az ő munkája 
eredménye gyanánt összesen nyolc szétrombolt és elsülyesztett ellenséges 
hajót vesztettek az angolok és franciák. 

Wilhelmshavenböl a Dardanellákig való csodálatos útjáról és első nagy 
sikeréről a kapitány egy amerikai lap konstantinápolyi tudósítójának a 
következőket mondta: 

— Április 25-én hagytuk el a hazai Mkötőnket és a Dardanellák elé 
május 25-én érkeztünk meg. Ezen a napon megtorpedóztuk a Triumphot, 
két napra rá pedig a Majesticbe lőttünk torpedót; 29-én azt tapasztaltuk, 
hogy a brit flotta elhagyta a Dardanellákat, hogy fedezéket keressen. Ilyen 
körülmények között utaztunk ide Konstantinápolyba, hogy embereink 
kipihenjék magukat, amihez megerőltető utazásuk után bizonyára joguk is van. 

— Gibraltárig egyetlen brit csatahájóval sem találkoztunk, pedig utunk 
nagy részét a víz fölszínén tettük meg. Gibraltár közelében egy nagy angol 
torpedórombolót pillantottunk meg, mégis a víz felett, úgyszólván a szoros 
közepén úsztunk, természetesen csakis éjszaka és a korai hajnali órákban. 
Az angolok csak akkor vettek észre bennünket, amikor már kijutottunk 
Gibraltárból, erre azután sietve hajóztunk tovább, lemerültünk a víz alá és 
sértetlenül menekültünk meg a veszedelemből. 

— Hasonló élményünk volt a francia flottabázis, Biserta közelében. 
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Amikor az Egei-tengerbe jutottunk és május 25-én tönkretettük a Triumphot, 
egy brit torpedóromboló egyenesen fölöttünk haladt el. A mi hajónk leme
rült a tenger mélyébe, az angol hajó propellerének zúgását azonban 
mégis jól hallottuk, amely az U. 51 fölött haladt el. Azután újra felszínre 
kerültünk, kilőttünk egy torpedót, újra víz alá ereszkedtünk és hallottuk a 
torpedó távoli felrobbanását. 

— Két nappal később, közvetlenül a part közelében észrevettük a 
Majestic angol csatahajót. Egyik szememet folyton a periszkópra irányozva, 
látom, hogy angol csatahajó legénysége éppen ebédnél ül. Egy pillanatig 
azon gondolkodiam, hogy vájjon ne adjak-e időt a legénységnek ebédje 
elfogyasztására, végül azonban meggondoltam magam, mert hiszen az volt 
a kötelességem, hogy azonnal tüzeljek. A Majesticet ebben az időben körül
belül tíz szállítóhajó vette körül. Kénytelen voltam ferdén tüzelni rá. Ami
dőn felszínre jöttünk, a hajót oldalradőlve pillantottam meg. Mindkét eset
ben a brit hadihajók leeresztették torpedóvédő hálóikat. 

Hersing arról, hogy miféle eszközei vannak a németeknek arra, hogy 
a torpedóháló rendkívül erős acéldrótjait átvágják, csak ennyit mondott: 

— Torpedóink ezt megtudják csinálni és ez elég! 
A tengeralattjárón való életmódról pedig Hersing ezeket mondotta: 
— Természetesen nagyon megerőltető a tengeralattjáró-naszádon az 

é'ct. Az őrségre kiállított embereket hat óránként váltjuk fel, kivéve, ha a 

A «Majestic». 
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tenger alatt járunk, mert ilyenkor mindenkinek a helyén kell lennie. A leve
gőt elég frissen kapjuk, ép így kifogástalan a táplálkozásunk is, amely több
nyire konzervekből áll. Leginkább amiatt szenvedünk, hogy úgyszólván nem 
mozoghatunk a hajón. Amikor csak tehetjük, a víz felszinen utazunk, ami 
a tisztek és a szolgálattevő legénység számára nagy felfrissülést jelent, viszont 
azonban a technikai személyzet ilyenkor se pihenhet, mert a hajó mélyében 
kell maradnia. 

Azokat a híreket, mintha német tengeralattjáróknak az Ir-tengeren és 
a Földközi-tengeren flottabázisuk lenne, Hersing őrültségnek mondta. A német 
U-hajók akció-rádiusa eléggé nagy ahhoz, hogy óriási utakat is megtehesse
nek, bázisra nincs szükségük. Épp így nem igaz az, mintha német tenger
alattjárók a tüzelés valamely különös módját alkalmaznák. Hersing kiemelte 
a beszélgetés során, hogy Wilhelmshavenből a Dardanellákig egyetlen angol 
sorhajóval sem találkozott. 

E két hatalmas sikeren kivül más eredményeket is értekel csakhamar 
a szívesen látott vendégek. Egy német tengeralattjáró május 28-án megtorpe
dózott egy Agamemnon-tipusú angol sorhajót, amelyet súlyos sérülésekkel 
Imbrosz sziget egyik kikötőjébe vonszolt egy másik csatahajó. 

Az angoloknak okozott eme veszteségeken kívül az orosz flottát sem 
hagyták bántatlanul. Május 19-én ugyancsak egy német tengeralattjáró el-
sülyesztette Midia közelében a Panteleimon nevű orosz cirkálót. 

Tőrök lovasság útban a Dardanellák felé. 
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A Goliath elsülyesztése. 
A német tengeralatjárók működését megelőzően a török flotta is több 

sikert ért el május folyamán. A legnevezetesebb ezek közül május 13-án történt 
midőn a Muavenet-i-Millie török torpedóromboló a Morto- öbölben a Darda
nellák bejáratánál három lövéssel elsülyesztette a 13150 tonnás Goliath nevű 
nagy angol páncélos cirkálót. 

A Goliath elsülyesztéséről egy német haditudósító a következőket írta: 
. . . Pompázatos nyári verőfény ömlik el a Márvány-tengeren. Az azúr

kék hullámok, mintha csak élnének, olyan igyekezettel hömpölyögnek a zöl-
delő száraz felé. A fák teljes virágjukban díszlenek és sűrűlombozatú koro
náik alatt aprócska tengerparti falvak vöröscserepes házfödelei lapulnak 
meg. A «Muavenet-i-MilIie» nevű torpedónaszád a Marmara egyik szigeté
nek, Pasa Limannak egy öblében pihen horgonyán. Firle alkapitány a pa
rancsnoka, aki egyben a félflottilla főnöke is. A hatvan főnyi török legény
ségnek mindössze tizennégy német tengerész és gépkezelő jár a legjobb 
bajtársi viszonyban kezére. Firle alkapitány már végigjárta tisztjeivel a 
rendes nappali őrszemlét; megszemlélte, a rendelkezésére adott kisebb 
járműveken a reája bizott területeket. Mire a vörösen izzó nap korongja 
alámerülni készül a fekete habok kárpitja mögé, már ott is van újra a 
vezérnaszádnál. A födélzetén a szikratávíró tengerész-altiszt várja sürgős 

A «Goliath». 
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távirattal. Souchoh admirális katonás rövidséggel válaszol ebben Firle kérel
mére, hogy éjszaka idején megtámadhassa az ellenséget: «Helyes!» . . . 

Reggel 4 órakor fölszedik a horgonyt és á naszád eldohog Csanak-
Kale irányába, ahová déli 12 órakor érkezett meg. Ott alapos eszmecsere 
indul meg Usedom tábornokkal, a Dardanellák erődítéseinek főfelügyelőjé
vel. Az angol hajók minden éjszaka előrehatolnak a Morto-öbölig és onnan 
oldaltüzelést indítanak a törökök állásaira. Ennek kellene valahogyan gátat 
vetni. Intézkedéseinek véghezvitelére Firle alkapitány saját naszádját sze
meli ki, a «Muavenet-i-Millie»-t. Igaz ugyan, hogy kisebb járművel könnyebb 
dolog volna észrevétlenül az ellenség közelébe férkőzni, de ennek ellenben 
sokkal nagyobb szabású és kiadósabb eredménnyel biztat egy ilyen nagyobb 
naszádnak a támadása. Mert még abban az esetben is. ami könnyen fel
tehető és valószínű, hogy a Muavenetet időnek előtte felfedezik, még min
dig megvan a lehetősége arra, hogy végezzen annak a nyolc angol torpedó-
zuzónak valamelyikével, amelyek a sorhajók előtt teljes szélességükben 
őrködnek a tengerszorosban. Nem is megy egészen a biztos pusztulásba, 
annál kevésbbé, mert az sem lehetetlen, hogy az ellenség az első pillanat
ban angol naszádnak fogja nézni. 

Este hét órakor naplementekor lazították meg a naszád horgonyát. 
Még elég világos van arra, hogy az ember a járható vizet kikémlelje, viszont 
azonban meglehetősen homályos már, hogy a lövöldözéseik rendes helyére 
haladó angol csatahajók föl ne fedezhessék az őket fenyegető naszádot. 
Szorosan a part mentén, ahol a járható víz már annyira sekély, hogy a 
naszád éppen csak át tud siklani benne, mozog előre a jármű. Az éjszaka 
borús, koromsötétség uralkodik. Gyönyörű alkalom és időjárás arra, hogy 
ilyen vakmerő vállalkozást végre lehessen hajtani. A török legénység 
a vezetőségben bízó megnyugvásában csodálatra méltóan nyugodt. A tisztek 
valamennyien kiváló emberek. Végtelenül lassan múlik a várakozás ideje. 
Szinte örökkévalónak tűnik fel, s ha a sorhajók csak egy kevéssé is elő
vigyázatosak, akkor . . . De nem történik semmi és így az a legokosabb, 
amit ezekben a pillanatokban tehet az ember, hogy alszik. 

Éjfél után félegy óra. Elérkezett a támadás ideje. Szándékosan ilyen 
későn, mert valószínű, hogy az angol őrszemek eddigre már kimerültek. 
A legénységet helyeikre küldik. Lassú nyomulásban, szorosan a part mel
lett, hogy a sötét háttér fedezéket nyújtson, megy előre a naszád a Darda
nellák bejárata felé, ahol csakhamar két hatalmas hajót pillantanak meg. 
Feleúton hírtelen világító röppentyű villan föl a parton és messze szórja 
be fehér fényével az egész tájékot. Éppen abban a pillanatban, amelyben 
a sorhajók biztonságára őrködő torpedózúzók egy kisebb raja baloldalt 
surranik el a vakmerő naszád mellett. Alig hatszáz méternyi távolságban 
vonulnak. Alusznak azok odaát, avagy tán vakok ? Lassan, zaj nélkül megy 
a dolog tovább. Valamivel egy óra után már pontosabban ki lehet venni a 
két ellenséges sorhajót. Borzalmasan, tömören növekszenek elő a sötét
ségből. Minden világukat eloltva feküsznek horgonyaikon. A torpedóvető csö-
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vek irányzóinak pontosan megmutatják őket és megadják a távolságot is, 
nehogy újabb jelzésre legyen szükség. Az őrszolgálatot teljesítő két tiszt is 
odaáll egy-egy torpedólanszirozó cső mellé. 

A Muavenet még vagy száz lépést megy előre, amikor odaát hirtelen 
fölvillan valami. A parancsnoki hídon lévő Morse-Iámpa kérdi a jelszót. 
Háromszor villan fel. Ez az «0» betű. A jelző altiszt kérdi, hogy mit 
válaszoljon. 

— Ugyanazt a betűt! — hangzik a parancs. 
Lélekzetét visszafojtva, feszülten figyel mindenki odaátra, hogy nem 

szakad-e bele a vaksötétségbe egy fényszórónak vakító világa. Semmi. 
Csak a Morse-lámpa villantja megint az «0» betűt, követeli a jelszót, de a 
török naszád, mert nem ismeri a megfelelő betűt, makacsul csak mindig 
az «0»-t adja válaszul. Közben azonban megérkezett a szükséges lőtávol
ságra és éppen abban a pillanatban, amikor odaátról hardmadszor adják 
meg a Morse-jelet: sziszegve repül az első torpedó a vízbe. Világosan fősz -
foreszkálva halad az útján, a második és harmadik nyomon követi. 
Az első a parancsnoki híd alatt éri a csatahajót, a második a kéményei 
között, a harmadik a farán. Már az első lövésnél is lomhán dől meg a 
kolosszus, a harmadik azonban már kegyelemlövése volt. Alig három perc 
alatt történik mindez. Tompán dördülő robbanás, majd felcsapó lángtenger 
s erre, anélkül hogy födélzetén bármi kis élet is mutatkozott volna, aíá-

Tőrök gyalogság díszállásban. 

- 28 -



merül. A mi naszádunk kormánya keményen fordul és teljes gőzzel megy a 
régi barázdán vissza, a part fedezéke alá, hogy a torpedózúzók elől el
illanjon. A hajóraj parancsnokának már csak a kész munkáról tesznek 
jelentést, hogy a «Goliath» a tenger fenekén pihen. 

A szövetségesek teljes kudarca. 

A sok kudarcnak egyik főoka az volt, hogy a Dardanelláknál folytonosan 
változóit a főparancsnokság. Egyszer egy angol, másszor egy francia tábornok 
parancsnokolt. Ennek a következménye volt az is, hogy dAmadé tábornok 
április folyamán, a márciusi balsiker hatása alatt egy 25.000 főnyi, teljesen 
felszerelt sereg élén Alexandriába hajózott. Ezt azzal okolták meg, hogy 
Egyiptomban szükség van megerősítésre, s ezért ideiglenesen a Dardanellák
nál levő haderő egy részét odaszállítják. Alexandriában valóban szükség volt 
nagyobb haderőre, minthogy az ostromállapot ellenére is nagyon forrongó 
volt a mohamedánok hangulata, azonban a valóságos ok az volt, hogy az 
ismert körülmények között semmi kilátás sem volt a Dardanelláknál siker 
elérésére, s d'Amadé tábornok ezért már ekkor véglegesen lemondott a Dar
danelláknál való parancsnoklásról. 

Közben a szövetséges flotta kisebb kirándulásokat is tett, melyeknek az 
volt az átlátszó céljuk, hogy az egyes akciók előtt elvonják a figyelmet a 

Szmirna kikötője. 
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Dardanellákról. így több ízben bombázták Szmirnát. Első látogatásuk alkal
mával, március elején Pears angol tengernagy a szmirnai kormányzót felszólí
totta a város átadására. Azt mondta, hogy az ütegek elnémultak, az eró'dök 
ily módon ki vannak szolgáltatva az ostromlóknak, tehát intézkedjék a 
parancsnok a kikötőhöz vezető csatornának aknától és torpedótól való meg
tisztítása iránt. 

Rami bej parancsnok azonban kereken visszautasította az ajánlatot, 
szintúgy azt a kívánságot is, hogy Szmirnát ne engedjék át másik hatalom
nak flottabázisul. 

A szárazföldön pedig éppen úgy, mint a tengeren, csak ujabb kudarcok 
érték a szövetségeseket. A partraszállított 60,000 embernek a fele harckép
telenné vált s egyetlen egy ponton sem tudtak előbbrejutni. Az ázsiai part 
ekkor teljesen mentes volt az ellenségtől s a harcok jóformán csak a Galli-
poli-félszigeten folytak s a legkülsőbb európai pontokon, Szedil- Bahrnál, 
Kabatepénél s Madytosnál. A török védelmi vonalak már egészen a part 
közelében voltak s a szövetségesek csapatai folyton hátrább szorultak. A 
harcok hevességét mutatja, hogy csupán egy ütközetben, május 22-én az 
angoloknak és franciáknak 2000 halottjuk maradt a csatamezőn. Ilyen körül
mények között szinte mulatságosan hangzott Asquith angol miniszterelnöknek 
az a kijelentése, amit az angol alsóházban tett, hogy «a Dardanelláknál a 
hadműveletek igen kielégítőn íolynak». 

D'Amade tábornok útban Alexandriába. 
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A HÁBORÚ VEZÉREI ÉS HŐSEI. 

József főherceg* 

Már születnek a legendák és már kibontakoznak a legendás hősök 
alakjai. E legendák között bizonyára sok színes, izgalmas és felemelő hatású 
történet fogja bearanyozni a mi hős főhercegünk, az izig-vérig magyar 
Habsburg érdekes és népszerű alakját. Már most is róla zeng az ének és 
katonáinak szeme felcsillog az ő nevének említésére és átjárja lelkes 
magyarjait a büszkeség melege, ha róla beszélhetnek, róla hallhatnak: «József 
apánkróh. Mert ő a miénk. Miként a miénk volt a nagyatyja és az atyja is. 
József nádor, — a nagyatyja, 
— akinek története egy darab 
a magyar történelem legdi-
csőbb korából. És József fő
herceg, a mi magyar törek
véseink leglelkesebb szó
szólója, a honvédség meg
teremtője s parancsnoka, a 
Palatínus Jóska, aki olyan 
magyar volt, mint egy deb
receni kálvinista pap, mint 
egy hevesi nemes, a nagy
szerű, lelkes, kedves törzsö
kös magyar fajtából. Ilyen 
apának nem is lehetett más 
fia, mint a mi József főher
cegünk. 

Öccsével, a boldogult 
László főherceggel együtt, — 
akit vadkanvadászaton ért 
halálos szerencsétlenség Kis-
jenőn, — teljesen magyaros 
nevelésben részesült. A fő
herceg l#72-ben augusztus 
9-én született Alcsúthon. 
Atyja József főherceg és anyja József főherceg a harctéren. 
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Klotild főhercegasszony csak magyar nevelőkkel taníttatták és csak magyar 
iskolába járatták. Mindig magyar ezredekben szolgált és állandóan Buda
pesten élt, pihenni is magyar kastélyaiba Alcsúthra, Tapolcsányba, Kisjenőre 
járt és a magyar tengerparti villájába. Honvédezredeknél, magyar közös 
regimentekben fejlődött magyar katonává. Legutóbb a 79. gyalogdandár 
parancsnoka volt, majd mint a 31. gyaloghadosztály parancsnoka vonult 
háborúba, melynek során lovassági tábornokká nevezte ki a király s had
testparancsnok lett. 

1893 november 15-én vezette oltárhoz királyunk unokáját, Gizella 
főhercegnő leányát, Augusztát. Házasságukból hat gyermek származott: Gizella, 
Mátyás, akik a Zsigmond kápolnában nyugosznak és József Ferenc főherceg, 
aki most húszéves, Zsófia, aki. tizenhatéves, László, aki tizennégyéves és 
Magdolna, akt hatéves. Mindannyian teljesen magyar nevelésben részültek. 
József Ferenc főherceg a budapesti egyetem jogi karának volt kitűnő hallga
tója — kedvence tanárainak s hallgatótársainak, — a háború kitörése után 
huszárhadnagy, elsőrangú piktor tehetség, László főherceg pedig a budai 
II. kerületi főgimnázium jeles növendéke. • . . 

József főherceg mindig bálványa volt katonáinak. Lehetetlen volt nem 
lelkesedni a jólelkű, demokratikus felfogású, mindenkivel barátságos fensé
gért. A háborúban pedig egyenesen a legszeretettebb főtiszt lett. Nagy kvali
tású katona, aki fiainak tekinti legényeit, hős, aki a legnagyobb tűzben is 
maga vezeti harcosait s szemébe nevet a halálnak. 

Tisztjeit személyesen ismeri és nem ritka eset, hogy vad, zivataros 
éjszakákon megjelenik a tábori őrsöknél. Elbeszélget a fiúkkal, dohányt, italt 
ad nekik. Akárhányszor ott van a lövészárkokban s rettenetes rohamokat 
maga vezet. 

Az első sabáci harcokban is résztvett. A harminckettesek, tizenhatosok 
és egy bosnyák zászlóalj legényei oroszlánbátorsággal harcoltak, mert a leg
veszedelmesebb helyeken mindenütt a főherceg volt előttük. 

Sabác alatt egy szerb gránát két méternyire tőle fúródott a földbe. 
A légnyomás a főherceget földhöz vágta. Bakái emelték fel eszméletlenül a 
földről és vitték be aggódó szeretettel. A Kárpátokban pedig sapkáját fúrta 
át egy golyó. 

Ahogy felvezényelték hadosztályát Galíciába, Duklánál egyszer öl ezer 
emberrel két orosz hadosztályt vert vissza s ezerhatszáz embert fogott el. Az 
ütközetet az döntötte el, hogy a legválságosabb pillanatban a főherceg 
végigjárta a rajvonalakat, majd maga vezette a leggyilkosabb tűzben 
embereit: 

— Fiuk, most győzünk. Mutassátok meg a világnak, hogy magyarok 
vagyunk! 

Az olasz háború kitörésekor levezényelték az Isonzó mentére és ott is 
a legrettenetesebb helyeket: Gőrzöt, a doberdói fensikot, a Krnt védte had
testével diadalmasan az olaszok rettenetes támadásai ellen. 
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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három köngvcsoportból csupán a fel

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

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

Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból félévenkint 
e9y-e9y kötetei választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy-egy kötetei választhat. 

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

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de megrendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árasnál, trafikban. 

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási dij fejében. 

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

1. Jephsoni Emin Pasa és a lázadás 
Aequatoriában. Gazdagon illusztrált 
mű, 1 kötet. U kor. 80 fül. bolti ár 
helyett ráfizetés 2 kor. 

2—3. Hübner Sándor grófi A brit biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he-
lyett kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fül. 

4—5. Höhnel Lajost A Rudolf és Stefánia 
tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

2. Csoport. MIKSZÁTH-MÜVEK. 
LÉORÁDY-FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

8. Szent Péter esernyője. Illusztrált dísz
kiadás, Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fül. 

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

' • • • • • 

I 

10. 

11 

VI 

3. csoport, 
Hamerling Róbert i Ámor és Psyche. 
Költemény hat énekben. Fordította 
Ábrányi EmíMllusztrálta Thumann Pál. 
9 fénynyomatú mülappal és számos 
művészi fametszettel. 28 korona bolti 
ár helyett ráfizetés 5 korona. 

Jókai Mór < Utazás egy sírdomb körül. 
Albumalakú, pompás díszmü, 4 fény-
képnyomntű műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 
Szana Tamás: Magyar művészek. Mű-
lörténelmi vázlatok írásban és képben. 
l'azar fénynqel kiállított, albumainké 
díszmü Ifi réz- és szlnnyomatú mümel-
léklettel, 180 képpel a szövegben 30 
korona bolti ár helyett ráfizetés 6 kor. 
80 fillér. 

SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
13. Báró Eötvös József költeményei. 

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

14. Arany János dalai. Petőfi, Amadé és 
saját költeményeire. Énekre és önálló 
zongorára feldolgozta Bartalus István. 
Gyulai László '<í0 eredeti rajzával. 
Álbumalakú kiadás, karton papírra 
nyomva, 16 korona bolti ár helyett rá
fizetés 2 korona 80 fillér. 

15. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

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

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

Pallas nyomda, Budapest, 
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