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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsoportból 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 
egy-egy kötetet választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy egy kötetet 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 összegével együtt. 

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

1—2. Stanley M H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Equátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása 4s visszavonulásai — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fitt. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 üti. 

uMegyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.! A Koránnak ezt a mondatát választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
czél elérésében való rendületlen -hit, melyet ez a 
mondat symbolizál, áthatotta Stanleyt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 

tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötettnkint rá
fizetés 3 kor. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

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

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

7. A fekete kakás. Illusztrált díszkiadás 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

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

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
9. Jókai Mór: Utazás egy sírdomb körfii. 

Albumalakú, pompás díszmfl, 4 fény
képnyomatú műmelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 16 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 

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

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

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

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

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—V. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben «* rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 



72. füzet 

SZERKESZTŐ SÜLÉ ANTAL 
Í É V K I - K I A D A S TELEFON 56-27 

HETENKINT EGY FÜZET SZERKESZTŐSÉG ÉS K1HDÓ 
ELŐFIZETÉSI AR '/, ÉVRE 3 K, '/> ÉVRE 6 K - BUDAPEST VIII. ÜLLŐ1-ÜT 18. 

KEPÉK AZ OLASZ HARCTÉRRŐL. 
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Sziklafedezék a Garda-tó felett. 
(Vésaijftatgit felvétele.) 
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Ágyúállás 1500 méter magasságban a tiroli hegyekben. 
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Gépfegyverosztag az olasz harctéren 2300 méter magasságban. 
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Shrapnellmentes fedezék építése az olasz harctéren. 

Tábori posta-csomagforgalom az Isonzo-fronton. 
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Borkiosztás az olasz harctéren. 

«Békenap» az Isonzó-fronton. 
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NÉMET GYŐZELEM AZ ARGONNEOKBAN. 

Az argonnei erdőkben, ahol Mudra tábornok vezénylete alatt harcoltak 
a német trónörökös csapatai, június, de különösen július havában heves és 
dicsőséges harcok folytak. Vienne le Chateau, La Harazée és Le Four de 
Paris mellett sikerült rést ütni a franciák vonalán, amelynek egy részét el 
is ragadták a németek. A nehéz és véres harcok augusztusban és szeptem
berben is tartottak és ekkor teljessé tették a trónörökös katonái az előző 
hónapok eredményeit. A nyugati hadszintérnek egyik legérdekesebb és leg
nehezebb terepe az argonnei csatatér. A német és francia lövészárkok között 
sokszor csak húsz-harminc méter a távolság, de ez a kis földsáv azután 
minden elképzelhető módon meg van erősítve drótakadályokkal, árkokkal 
farkasvermekkel, csapdákkal, aknamezőkkel. Érthető, hogy a természet 
által nyújtott előnyöket, az emelkedéseket, szakadékokat, patakmedreket is 
igyekezett mindkét fél kihasználni. Ilyenformán tehát az egymáshoz közel 
levő lövészárkok megtámadása rendkívül nehéz, gyilkos és csekély sikerrel 
biztató feladat. Az ellenfél bármiféle készülődéseit könnyen föl lehet fedezni, 
a számos akadály, a kézigránátok, akna
vetők rettenetes pusztítása, az oldalról halált 
szóró gépfegyverek tüze miatt szinte kép
telenség a frontális gyalogsági roham. Az 
említett francia helyekkel szemben, közvet
lenül a német állások vonala előtt húzódott 
el az ellenfél lövészároksora, amely úgy
szólván lépcsőzetesen emelkedett a Servon 
és Pavillon Bagatell közti hegyoldalon. 

A nyugati Argonne-okban nagyfontos
ságú volt ezeknek az állásoknak a birtoka 
a németekre nézve, tehát június folyamán 
elhatározták a támadást. Mudra tábornok 
hatalmas előkészületeket tett. A hónap első 
három hetében óriási mennyiségű muníciót, 
robbantóanyagot, kézigránátot halmoztak 
föl és megkezdték a földalatti aknák ásását. 
Ezt a készülődést a franciák végre mégis 
észrevették* és a különben is erősen meg
szállott árkok eme kiugró részébe összpon- Mudra gyalogsági tábornok. 

— 197 — 



tosították még a 126. és 32.' gyalogos brigádot is. Az előkészítő 
támadás június huszadikán történt a Vienne Le Chateauval szemközt 
fekvő Labordére állás ellen, hogy a német csapatok egy kis mozgási 
szabadsághoz jussanak. Az egymástól száz méternyire fekvő német 
és francia állások között egy szakadék húzódott, amelynek a mélyén a 
franciák 30 méter széles drótakadályt, vizesárkot létesítettek. Ezt azonban 
fölfedezlek a német előőrsök és az ágyúk, amelyek kora hajnalban meg
kezdték rettenetes koncertjüket, nem feledkeztek meg az akadályok szét-
rombolásáról sem. A német ágyúk nagyszerűen dolgoztak és a gyalogság 
még a délelőtt folyamán rohamra indulhatott. A részben szétmorzsolt ellen
séges lövészárkok labirintusában este nyolc óráig tartott a véres küzdelem, 
de a vitéz németek a kézi tusában elhódították az egész Labordére szakaszt. 

A következő napokon számos ellentámadás viharzott feléjük, de 
az állások német kézen maradtak. Állandó ellenséges erőfeszítések között 
teltek a napok június 30-ig, amikor ezen a szakaszon a döntő küzdelem 
folyt le. Ezen a napon reggeli öt órakor kezdődött az ágyúk működése. Az 
aknavetők és kézigránátok, valamint nehéz mozsarak a Labordére mellett a 
Central, Cimetiére, Bagatelle, Eselsnase, Storchennest, Rheinbabenhöhe és Sant 
Hubert állásokat vették célba. A Central állásokat nyolc méternyire közelí
tették meg a német műszaki csapatok és ott robbantották föl aknájukat. Ezen 
a részen azután megindult az ellenállhatatlan gyalogsági roham. Reggeli fél 

A német trónörökös és kísérete. 
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kilenctől kezdve estig tartott az irtózatos küzdelem. Délelőtt már sikerült 
elfoglalni a Central és Cimetiére állásokat, majd pedig a Bagatelle és Esels-
nasere került a sor. A Storchennest, Rheinbaben és Sant Hubertus azonban 
még a németek számára is nehéz diónak bizonyult, úgy hogy a keleli erő
dített vonalak elhódítását a következő napokra kellett halasztani. Július 
másodikán újból föllcbogott a tüzérségi és gyalogsági küzdelem tüze. Hajnal
ban kezdődött ismét a harc és reggeli hét órára már megtisztították a Rhein-
babent és Sant Huberius magaslati állásokat a franciáktól, pedig az ellenfél 
vitézül harcolt. Egy württembergiekből álló ezred ugyanis áttörte La Harazée 
irányában a fr;inciák vonalát és ilyenformán sikerült ez ellenséges lövész
árkok hátába kerülni. Ez alkalommal esett el Remg francia őrnagy is, aki 
a végső leheletéig küzdött és nem adta meg magát. A gyönyörű győzelem
mel a/mán bezárult az a csata, amelyet ezen a szakaszon június huszadikától 
július másodikáig vívtak a németek. 

Amíg ezek az események lejátszódtak, a közvetlen közelben levő la four 
de párisi szakaszon sem várakoztak tétlenül a németek. Ezen a keleti front
részen is támadásra készültek a 285. s a 263. számú magaslatok és a La fille 
morte elnevezésű emelkedett vonal ellen. Alig ötven méter volt itt a távol
ság a két lövészároksor között, de volt olyan hely is, amelynél húsz méter
nyire szorult ez a köz. A franciák árkai magasabban feküdtek és így való-

A győzelmes württenbergi ezredek parádéja az Argonne-okban a német trónörökös 
és Haeseler tábornagy előtt. 
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sággal uralkodtak a német állások felett. Ha a nyugati vonalon a hadviselés 
és erődítés minden technikai vívmányát, ravaszságát fölhasználták a franciák, 
akkor itt, a keleti részen mindent megdupláztak, sőt megháromszoroztak. 
Árkaik mélyen beásva, pompásan maszkírozva, beton-, téglafalakkal, két 
méter vastag tetőzettel ellátva, revolverágyúkkal, aknavetőkkel, bronzmozsa
rakkal fölszerelve igazi várak voltak egyenkint. Ezekből a várakból akartak 
támadni a franciák, hogy kiköszörüljék múltkori nyugati veszteségüket leg
alább ezen a kelet felé eső ponton, ülőbb július 11-én akarták offenziváju-
kat megindítani, de aztán a július tizennegyediki nemzeti ünnepre halasz
tották. A németek azonban résen voltak és július tizennegyedikének hajna
lán ők indították meg a tüzérségi tüzet. A nehéz német ágyúk hamarosan 
magukhoz ragadták a fölényt és reggeli nyolc órakor már rohamra indult 
a német csapatok nagy része. Délelőtt tizenegykor egy remekül sikerült 
aknarobbantás nyomán megindult a németek általános támadása, amely az 
ellenséges állások egész tömegének elragadásával végződött. Az ellentáma
dásokat sorra visszaverték és a francia nemzeti ünnepen a némelek újabb 
győzelmével áldozott le a nap. A következő napokon még folyt a harc 
kézigránátokkal és aknákkal, július tizenkilencedikén azonban már meg
hatóan meleg köszönetet mondhatott csapatainak a német trónörökös. Július 
végéig tartottak az argonnei keleti fronion a kisebb-nagyobb küzdelmek, 
amelyeknek során több árokrészt sikerült még elragadni, július huszadikán 

Német ulánus-postás az Argonne-okban. (Egyesült, fény képirodák, Amsterdam.) 
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pedig újabb, kemény csapást mértek az ellenfélre. Június huszadikától július 
tizennegyedikéig az Argonneokban 7000 katonát, 116 tisztet ejtetlek foglyul 
a németek. A franciák vesztesége ezen a szakaszon legalább 17.000 ember 
volt halottakban, sebesültekben és foglyokban. Ezenkívül huszonnyolc gép
fegyver, egy revolverágyú, ötezer fegyver, harmincezer kézigránát és óriási 
mennyiségű muníció készlet jutott német kézre. 

Augusztus első napjaiban a küzdelmek új szakasza indult meg az 
Argonne-ok mindkét vonalán. Ezek a harcok jórészt egyes árokrészekért és 
a júliusi sikerek kiegészítéseért folytak. Augusztus elsején, másodikán, hete
dikén heves küzdelem fejlődött Le Four de Paris, Vienne de Chateau és 
Harazée környékén és mindenütt a némelek győztek. Újabb területeket 
ragadtak el, foglyokat ejtettek és aknavetőket, gépfegyvereket, muníciót 
zsákmányoltak. Augusztus hetedikén elhódították a Martin-állásokat, ame
lyeket aztán hiába igyekeztek a franciák visszaszerezni. Ugyanilyen eredmé
nyekkel folyt a harc augusztus tizennegyedikén és tizenhatodikán is. Egészen 
szeptember első napjáig hullámzott így a küzdelem, míg szeptember nyol
cadikán végleg teljessé tették a németek az Argonne-okban elért sikereket. 
Binarville és Varennes között ékalakban nyúlt be a franciák újonnan meg
erősített vonala a június és júliusban elfoglalt német frontba, a Sant Huber
tus, Charmes-patak, Eselsnase, Honyette-völgy, Cimetiére és Bagatelle állások-

Az Argonne-okban német katonák fatutajt készítenek a vízen való átkeléshez. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

- 201 -



kai szemben. Ezt az előreugró erődítési művet, amelyet szinte bevehetetlenül 
erősítettek meg a franciák, a közeli majorról Mária Terézia állásoknak 
nevezték el. Az ékidomú magaslati terület birtoka nemcsak azért volt fon
tos, mert innen valósággal uralkodhattak a franciák a német állások fölött, 
hanem mert itt húzódik el a nagy országút, mely a verdun-touli és épinali 
hatalmas védőműveket összeköti az ország belsejével. A németek támadását 
ismét háromórás, eget-földet rázó tüzérségi előkészítés vezette be. Tizenegy 
órakor rohamra indultak körülbelül 2000 méternyi fronton a württembergi 
és lotharingiai ezredek. A százféle védőművek sem tartóztathatták föl hul
lámaikat, amelyek hamarosan összecsaptak az ellenséges gyalogsággal. Az 
irtózatos küzdelem rövid volt és nagyjában már déli tizenkét órakor a 
németek javára dőlt el. A büszke Marié Thérése védőművek délutánra a 
lámadók kezében voltak. Az ellenséget ötszáz méternyi mélységben sikerült 
visszavetni, ezenkívül 2050 fogoly, ötven gépfegyver, száz akna, negyven
nyolc aknavető, egy revolverágyú és még sok hadianyag egészítette ki a 
zsákmányt. Ez történt szeptember nyolcadikán, a nagy támadások előtt, 
amikor a francia főparancsnok büszkén jelentette ki, hogy hadserege az új 
offenzívában a Rajnánál fog megállani. Szeptember tizenkettedikén, tizen
nyolcadikán és huszadikán voltak még eredményes német támadások az 
Argonne-okban és ezzel le is zárul az elpusztított, letarolt francia erdőségek
ben folytatott nyári küzdelem dicsőséges ciklusa. 

A barátságos «boche». (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Az argonnei erdőkben. 
Az argonnei erdőkben július folyamán dúlt harcok idején ottjárt 

Kellermann Bernát, a híres német író, aki benyomásairól a következő élénk 
leírást adta: 

. . . Szakad a zápor. Tán hordószámra öntik az erdő fölött lomhán kullogó 
ólomszürke felhőkből. A fák didergőn zizegnek és valóságos zuhatagok 
ömlenek alá lombkoronáikról. Az utak iszappá áztak, patakok ömlenek alá 
a lejtők szakadékain. A fedezékekben fűtik a kályhákat. 

Ez az argonnei erdő, ahogy él és lélekzik. Nem áltat senkit, a maga 
valójában mutatkozik. Annyira erdőség, akár a Spessart vagya cseh erdő: 
hiúzok, rablóbandák és vaddisznók otthona. Ennek az erdőnek megvan a 
jelene, ez tagadhatatlan; de megvan a múltja is, az is bizonyos. Belemegy 
az ember és eltűnik, keresztet vet és — máris halott. A sűrűben mindenütt 
gyilkos, zsivány leskelődött. Egyes helyei furcsa neveket viselnek: la fille 
morte (a holt leány), l'homme mórt (a holt ember). Bizonyára van magya
rázata az elnevezésüknek. Ám a régi borzadalmas betyárvilág csak pásztor
játék a mai állapothoz képest. Ugyan miképp mérkőzhetnék a maival? 
Minden múltat letöröltünk a történelem táblájáról. 

Elernyedt ló hátán elernyedt lovassal görög mind följebb és beljebb 
az erdőbe talyigánk. Az eső zuhog: ló és lovas időnként szinte vízhólyagba 

Az Argonne-okból. — Lovas figyelőjárőr indulása. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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ful. Bőrig ázunk, ez az átkozott argonni eső még a gummiköpenyegen is 
keresztülszivárog. Didergek, akár a vizes kutya. 

Ez az erdő nem embernek való. Háromemeletes. Ormótlan magas 
tölgyek aljában alacsonyabb tölgyek, bükkfák, nyírfák, égerfák egymás hegyén
hálán; alatluk bozót: szederinda, vadrózsa, páfrány meg mindenféle kúszó
növény. Természetalkotta drótakadályok, amiket mesteriebben alig lehetett 
volna még embernek is megszerkesztenie. Szőrös, gorillaszerű, erdei ördög 
számára való otthon volna ez az erdőség, amelynek sűrűjében doronggal 
tör magának utat az ősállat és közben agyagot meg sarat zabál. Ember 
csak az irtózat érzésével lépi át a szélét. 

Lejtőnek lefelé a roggyant ló kantárát megereszti a lovasa és a talyi
gánk a maga súlyától döcög alá a rázós ereszkedőn. Aztán újra föl hegy
nek. Ugyan zuhoghat-e zápor még ennél is jobban . . . 

Előttünk egy üteg gulyás-ágyút vontatnak lovak, akárcsak bennünket. 
Ha lejtő következik: akkor a négy gulyás-ágyú is csakúgy magától dübörög 
lefelé, mint mi. Transzport jön velünk szembe, üres kosarak, rőzséből 
fonott méter-magas cukorsüvegek vannak a szekereken. A transzportnak 
félre kell igazodnia, hogy elkerülhessük. A tábori konyhákat dühösen pacs-
kolja a zápor. Barna lebernyeg van ugyan a legények vállán, de ez vajmi 
kevéssé óvja őket. Megállás. Átázott szürke alak lép a talyigánk mellé és 
jelenti: Bixdorf állomása, két telefonista van itt! — Hja, rendnek kell lenni. 

Újabb transzporttal találkozunk a völgyben. Az emberek állnak a 
kocsikban, fejük, kezük be van kötözve. Onnan, a felső lövészárokból való 
sebesüllek. Mert ez az erdő eszik, folyton eszik, naponta emberhússal él! .. 
Egyikük mégis fekszik a szekér derekában, lópokróc van rajta. Csak a 
formáit látni az embernek. Az eső zuhog a sebesültekre, de ezek nem törőd
nek ezzel. És az ott, a pokróc alatt: csak fekszik, de nem mozdul, tőle 
már eshetik, sőt a poklok minden hatalmassága sem árthat már neki. . . 

Nekifeszülnek a lovunk i n a i . . . Hegynek föl megyünk. Nedves gallyak 
és lombok csurgói öntöznek bennünket. Az erdő visszhangzik és dohog. 
Lecsapó gránátok mennydörögnek. Félórát, órát is vesztegel kocsink. Le
szállunk és lerázzuk magunkról a vizet, akár a vizsla kacsázáskor. 

Aztán keresztbe törünk az erdőn, ökölnyi kavicsokkal kövezték itt 
az utakat, pontosan egymás mellé rakva azokat. Kínosan alapos munka 
lehetett, mert egy lépést sem lehetne tenni nélkülök. Gránáttölcsérek. Deré
kon lőtt fatörzsek. Embernyi-vastag tölgyet középen talált gránát, ketté
szakította, arcra buktatta . . . Furcsa tyúkvermeket Iát az ember az erdő 
közepén, kőhalmok, földkúpok alatt. Jobban megnézzük, hát ütegállások. 
Szürke ágyúk terpeszkednek bennük, tisztes kaliberűek! Simán lőnek el az 
ágak és lombok fölött. Egy ilyen tyúkverem felé tartunk és beléje ereszke
dünk. Kopogtatunk az ajtaján és benyitunk. Odabenn már ég a függőlámpa, 
pedig csak délelőtt tizenegy óra van. Gyapjúmellényes ember fogad ben
nünket. Utásztisztek laknak itt, világfiak. Jókedvűek, konyakjuk is van és 
pompásan fűtő vaskályhájuk, amelyik menten sustorogni kezd, ha a köze-
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lébe merészkedik az ember. Már szeptember vége óta laknak itt ezek az 
urak. Gerendafödél alatt, amire két méter magasan kavics van szórva. 
Néhány kezdetleges ágy a lakásuk berendezése. Eddig még egyikük sem vett 
szabadságot. Nem vágyakoznak utána, mert hisz itt szükség van rájuk. 
Dolgoznak az árkokban egészen elől, az aknák birodalmában. Megfeled
keztek nagyratörő gondolataikról, terveikről, családjukról, mindent föladtak. 
Jöjjön, ami akar, legyen, ahogy kell: de ők nem hagyják oda helyüket. Feled
hetetlenül derék, ifjú és erős akaratú nép. 

Még mindig esik. Az erdő mind komorabban és barátságtalanabba 
morajlik. Mintha csak az alvilágnak egy erdeje volna, amelyen irtózatos és, 
soha nem hallott lárma harsog keresztül. Néha mintha köhögne, valami 
barlanglakó szörnyetegnek elrémitő öklendezésével. Aztán meg nevet. 
Rekedten és röhögőn, mint az ördög, amikor valami rettenetes tréfája 
sikerült. Óriási harkályok kopognak a fákon. Csattog a nehéz kalapács, 
amit nem emberek, hanem ciklopszok forgatnak. Akik káromkodnak a 
munka mellett, ordítoznak és bömbölnek és néha-néha beleroppan a tölgy
fák vaskemény törzsébe az acél lövedék, hogy a hegy is megharsan beléje. 
És a tölgy recsegve roppan össze. Az ember hallja, hogy a ciklopszok 
miként zúzzák markukban pozdorjává a tölgyek törzsét és hajitják tűzbe, 
hogy pattogva recseg. Mindezt hallja az ember, egész pontosan hallja, csak 
nem látja a félszemű óriásokat magukat. Nagynéha azonban kisértet ies 

Menázsi az argonnei erdőben. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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madár suhan végig láthatatlanul, de jajongón a mérgesen zizegő erdő fái 
fölött. Gránát volt. Bizony, Istenemre mondom, ez az erdő nagyon barát
ságtalan v i d é k . . . . 

Dühöngő csaták dúltak itt megint az elmúlt hetek során; július 2-án 
meg 14-én. 

Törmelékes úton ballagunk vissza a völgybe, ahol egy í'ejtekhelyeh 
autónk vár reánk. Olyan úton megyünk visszafelé, hogy láthatjuk az ellen
séges állásokat is, keresztülhajtunk egy összelőtt és földúlt városon. Régen 
leromlott olasz helységre emlékeztei. Ez Varennes. Az a város, amelyben 
XVI. Lajost és feleségét menekülésük közben fölismerték és elfogták. Varennes 
szakadatlanul ágyútűz alatt áll. Az autó őrülten kezd rohanni. Zsinór-egyenes 
országúton száguld tovább, pokoli ütemben. Nagy szükség van itt a segít
ségre, mert csak ezer méternyire vagyunk az ellenséges állásoktól és így nem 
nagy mesterség kell ahhoz, hogy eltaláljanak bennünket. Odafönn látszik 
Vauquois magaslata, Montfaucon temploma és fölöttük a nyugovóra térő nap. 
Aprémont felől néhány gránát lobbanása látszik, mialatt elrepülünk mellette. 
Az országút mentén egész sora van a gránátok-vágta tölcséreknek. Még 
egészen újak, a föltúrt homok lazán és nedvesen kuporog mellettük . . . Esti 
áldásra harangoznak. . . 

Német tábori távíró-katona teljes felszereléssel. 
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M1TAU ELFOGLALÁSA. 

Libau és Szavle meghódítása után a német lovasság megdöbbentően 
gyors iramban száguldott át Kurland földjén, Mitaü és Riga irányában. 
Az oroszok, akik még ekkor, május első napjaiban, nem is sejtették, milyen 
sötét végzetet hozott reájuk a gorlicei magyar, osztrák, német diadal, nagy 
erőket összpontosítottak itt úgy, hogy a hirtelen előrenyomult német had
osztályoknak vissza kellelt húzódniok. Az ellentámadások egész sora indult 
meg orosz részről, de minden erőfeszítés hiábavaló volt. Június események 
nélkül telt el ezen a fronton, de július 14-én ismét megindult Below tábor
nok offenzívája, amely kelet felé haladva, diadalmas útjában csak nagy 
események elérése után, hónapok múlva állott meg újra. A tábornok lovas
sága ezen a napon átkelt a Windau folyón Kursaninál és ismételten meg
verte az ellenséget, amely több ezer foglyot, ágyúkat és gépfegyvereket 
veszített. A következő napokban Alt Aulz környékére orosz erősítések érkez
tek, de Below csapatai ezzel a haderővel is elbántak, sőt a zsákmányolt 
foglyok, ágyúk és gépfegyverek száma is jelentékenyen emelkedett. Eköz
ben sikerült elfoglalni Hofzumberget, Windaut, északon már a Rigai-öböl 
partjaihoz közel pedig Tukkumot és Siuxtot szállották meg. Július tizen
hetedikén megindult a harc Kursanitól északra és két nappal később az 
oroszok sietve visszavonultak kelet felé. Huszadikán kezdődölt a küzdelem 
Szavle birtokáért Lepary és Gringary falvak között. A dombos, fákkal és 
bokrokkal benőtt területen az orosz lövészárkok egész sorai húzódtak egy
más mögött, az ellenfél tüzérséggel is bőségesen. rendelkezett és a vidék 
legfontosabb támaszpontja, a 142. számú magaslat is kezében volt. A német 
tüzérség fölénye azonban nemsokára itt is bebizonyult. Két és fél órás tüze
lés után meginogtak az orosz állások és ekkor a német gyalogság heves 
küzdelemben magához ragadta az egész védelmi vonalat összes támaszpont
jaival együtt, Délutánra német kézen voltak az állások és az ellenség 
hiába ismételte meg ellentámadásait a következő éjszakán. Vissza kellett 
vonulni tovább kelet felé és Szavle városa újból a németeké lett. Az antant 
lapjai, amelyek lekicsinylő gúnnyal írtak Hindenburg északi offenzivájáról, 
csak most konstatálták megdöbbenve, hogy a veszedelem sokkal nagyobb, 
mint ahogyan azt a pesszimisták képzelték, hiszen Mitau és Riga felé ellen
állhatatlanul halad a német támadás, sőt a Nyemen-menti várak hátába is 
kerü lhe t . . . 
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Július ugyanezen napjaiban sikerült a németeknek áttörniök a Dubissa 
alsó folyásán és a grynkiszki-gudrienyi vonalat elérni. Amint ez a dél felé 
eső, makacsul védelmezett vonal megingott, a németek hamarosan megköze
lítették a Kovnó és Szavle közti vasúli vonalat. Július huszonkettedikén 
Szavléiől északkeletre Below hadserege új csapásokat mér az ellenfélre, 
huszonharmadikán pedig döntő módon megveri, sőt szétugrasztja az orosz 
erőket Rozalinnál és Szadovnál. A győzelem szinte végleg eldöntötte az 
offenzíva sorsát, hiszen tíz nap alatt 27,000 fogoly, 25 ágyú, 40 gépfegyver 
és tömérdek kocsi, muníció, valamint hadiszer esett zsákmányul. A követ
kező nap kemény utóvédharcokban és üldözésben telt el; a foglyok száma 
ismét hatezerre emelkedett Az ellenfél Posval és Ponieviec felé vonult vissza, 
de itt sem tartotta magát sokáig. Below hadseregének más csapatrészei 
ezalatt siettek kihasználni a szavlei orosz vereségeket és folytonos harcok 
között, egy pillanatnyi szünetet sem tartva, július utolsó napján elérkez
tek az Aa folyó mellett fekvő, nagyfontosságú Mitauhoz. Augusztus elsején 
már meg is violák a várost. Az oroszok, akik csak akkor fogták fel a szavlei 
győzelem jelentőségét, hiába igyekeztek minden nélkülözhető erejükkel ezt 
a csapást elhárítani. Mitau súlyos és fájdalmas nagy veszteség volt reájuk 
nézve. Nagy jelentősége azért van, mert itt futnak össze a Windauból, Tuk-
kumból és Rigából kiinduló vasúti vonalak és itt halad át a vasút, amely 
Libaut Moszkvával összeköti. A város, mely a német lovagrend történetével 

Német csapatok átvonulnak egy kurlandi városon. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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szoros kapcsolatban áll, tökéletesen sértetlenül jutott a németek birtokába. 
Mitau elestével körülbelül eleseit az utolsó akadály a Riga felé vonuló német 
csapatok előtt, Riga mindössze negyvenhat kilométernyire van ugyanis 
Mitaulól. Az orosz visszavonulás rettenetes volt. A futó csapatok magukkal 
ragadták a kurlandi lakosságot és aki nem akarta elhagyni lakóhelyét, azt 
korbáccsal hajtolták maguk előtt a kozákok. Negyvenezer zsidó menekült, 
igyekezett kétségbeesetten Riga felé, ahol irtózatos rémület támadt és ugyan
csak megkezdődött a kiürítés, a menekülés. 

Természetes, hogy ez a gyorsan előrehaladó offenzíva nagy kihatással 
volt a keleti front dél felé eső szakaszaira is, sőt hathatósan támogatta a 
Mackensen-féle offenzívát is, amely tudvalevőleg ekkor aratta legszebb diada
lainak egész sorozatát. Below tábornok serege nem állott meg Mitau elfog
lalása után, hanem sarkában maradt mindenütt a visszavonuló orosznak. 
Augusztus másodikán már Ponieviecnél is meginog az ellenfél úgy, hogy a 
diadalmas üldözők a következő napon Ponieviectől keletre, a Wobolniki és 
Suboc közti országút vonalán állanak. A zsákmány egyébként ezernél több 
fogoly és számos gépfegyver. Az előrenyomulás most ismét boszorkányos 
gyorsasággal kezdődik meg. Augusztus harmadikán a Dünaburg felé vezető 
vasút mentén elérik Kupiskit, a következő napon Genaize, Birshi és Oniksty 
vidékén érzékeny veszteséget szenved az orosz lovasság, ötödikén pedig már 
hatvan kilométernyire harcol az üldöző sereg Ponieviectől. A német lovasság 

Menekülő család útbaD egy orosz városon át. 

A világháború képes krónikája. VI. — 209 — H 



Popel, Kovarsk és Kurkle tájékán, tehát a Kovnó hátában lévő Wilkomirtől 
északkeletre újabb sikereket arat. Másnap egészen a Jara folyóig vetik vissza 
az ellenséget, amely újabb nagyszámú foglyokat- hagy hátra. Itt azután végre 
sikerült átmenetileg megállásra birni a nagyszerű lendületű német rohamot 
a minden oldalról összevont orosz erőknek. Ez alatt az idő alatt Tupiski-
nél, Mitautól keletre ellentámadásokban pazarolta erejét az orosz hadsereg, 
amely egészen augusztus tizenhetedikéig nem nyughatott. Ekkor azután 
alapos vereséget szenvedett és kimerülten visszahúzódott állásaiba. Mind
ezek az események, mint említettük, nagy hatást gyakoroltak a nyugati 
irányban messze előreugró egész orosz frontra. Below és Hindenburg offen-
zivája arra kényszerítette az ellenséget, hogy centrumát kelet felé ismétel
ten visszavonja. 

Az óriási front legészakibb balszárnya, vagyis Below hadserege augusztus 
tizenhetedikétől kezdve kissé lassabb tempóban ugyan, de lépésről-lépésre, 
ellenállhatatlanul nyomult előre. A hatalmas orosz erősítések dacára, augusztus 
huszonharmadikán eredményes küzdelem után Birshinél újabb 750 foglyot 
ejtenek. Huszonnegyedikén Mitautól délkeletre Bauskenél és Schönbergnél 
nagyjelentőségű harcok kezdődnek ismét. Ezekben a harcokban három nap 
múlva a németek győzedelmeskednek, sok foglyot ejtvén, két ágyút és kilenc 
gépfegyvert zsákmányolván. Radniviliskinél és Szvajadoszcénél még meg
próbálták a németek főltartóztatását a visszavonuló oroszok, de kísérletük 

Kurlandi menekülők. 
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nem sikerűit. Augusztus huszonkilencedikén már Dünaburg hídfőjénél Fried-
richstadtnál állanak a németek. A májusban megkezdett, lemosolygott offen
zíva tehát ide jutott, ilyen csodás eredményeket ért el néhány hónap alatt. 

Kurlandon át. 

A Mitau felé való német előretörésről július végén egy haditudósító az 
alább következő leírást adta. 

Július 18-ának alkonyata táján a németek erőteljes felderítő-előretörést 
végeztek Mitau irányában. Az előnyomuló német csapatok már május elején 
két oldalról jutottak Mitau közvetlen, alig néhány kilométernyi közelébe: 
elsőbben Grünhof, azután Doblen felől. Ezúttal azonban elsősorban arról 
volt szó, hogy minden áron meg kell állapítani az ellenséges csapatok és 
hadállások erejét. A parancsnokló tábornok és törzskara Doblentől keletre 
egy tanyaházban foglalt hadiszállást, hogy innen kisérje figyelemmel a Mitau 
felé való előretörésre küldött csapatok mozdulatait. A csapatok egy másik 
í'észe a Libau felől vezető vasúti vonal mentén nyomult a cél felé. Vége
hossza sincsen a tömegeknek, amelyek elvonulnak előttünk. Vihar támadt 
közben és a legénység meglehetősen groteszkül fest kámzsás lebernyegei
ben. Míg a Mitau alatt akcióba lépett ágyúk dörgése sajátságosan keveredik 

Német csapatok átvonulása egy oroszoktól feldúlt helységen. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Az oroszok menekülése. — Angol rajz után. 



össze a vihar tombolásának zajával: nagyszámú lovasságon kívül, különö
sen tömérdek ágyúval, gépfegyverrel és kerékpáros osztagokkal vegyes min
dennemű csapattest tódul előre az úton. A vihar már régen elvonult és 
morgása már csak a távolból hallik, de a menetelő hadoszlopoknak még 
mindig nem akar végük szakadni. Lovasok és ágyúk, majd ismét lovasok 
a végtelenségig. Egy óránál tovább tart ez a «vad vadászatra» való föl
vonulás. Hadak végtelen kígyója hömpölyög tovább az országúton, bele
vész a távolságba és hátul még mindig nem szakad vége. Egyik kollegám
mal szabad volt tovább kocsiznom a Mitau felé vezető úton. Autónk így 
aztán még egyszer elvonult a hadoszlopok nagy része mellett, de ez sem 
reánk nézve, sem a csapatokra nézve nem járt valami különösebb akadály-
lyal vagy kellemetlenséggel. 

Csakhamar egy, az oroszok által szétrombolt hídhoz értünk. Rendet
len kuszaságban hevernek a gerendák a vízben meg a partok töltésein, egy
máson keresztül-kasul. Átmenni nem lehet rajta, tehát valahogyan meg kell 
kerülni. Rétek zsombékjain és árkokon át bukdácsol a gépkocsi, míg végre 
folytatását leljük az országútnak. A legközelebbi híd is némileg meg volt már 
szenesedve, de elővigyázatos kocsizás mellett mégis csak elbírt valahogyan 
bennünket. Tüzéri állásaink magasságában meg kellett állania az autónak 
és mi gyalog mentünk tovább jó két kilométerrel, túl a tüzérségen a lovas
ság meg a kerékpárosok oldaláig. Az ágyúk megint megkezdték tevékeny-

Orosz foglyok, akik gépfegyvereiket magukkal vonszolják. 
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ségüket. Sajátságos érzés, amikor az éles csattanást az ember maga mögött 
hallja és a lövedék süvítő iramban repül el fejünk fölött. Az üteg kapi
tányát egy kert sarkában találtuk, innen dirigálta mintegy két kilométerrel 
mögötte lévő ágyúit, itt állapította meg az irányt és a távolságot, s majd 
egyes-tüzelést, majd csoport-tüzet vagy sortüzet rendelt. A déli part felől 
is dörögtek az ágyúk. A háttérben fekete füstgomolyagok közepette lángol
tak az oroszok által felgyújtott tanyaházak, amelyekhez egy malom is tár
sult, amit a mi tüzérségünk golyói gyújtottak fel, mert az oroszok meg
figyelőhelyül használták. Mintha csapkodó lángtenger volna az egész lát
határ. Az oroszok részéről nem válaszolt ágyú, pedig föltevésünk szerint 
volt legalább is két ágyújuk, amikkel lőhettek volna. Annál ügyesebben 
ásták meg az oroszok lövészárkaikat. Páncélozták betonfedezékekkel és 
négyszeres drótakadályokkal. Egyszer csak balra tőlünk kerékpárosok, az 
úton jobbra pedig ulánusok rajzanak előre és felfejlődött vonalban az orosz 
árkok ellen nyomulnak. Csakhamar megindul innen is, onnan is a puska

tüzelés. Barátságtalan kezdett 
lenni az országúton való tar
tózkodás, mert a golyók sza
kadatlanul ott fütyöltek el fö
lötte. Egy előretolt egészség
ügyi osztaghoz érünk, amely 
az országút árkában keresett 
menedéket és azt tanácsolta 
nekünk is, hogy minél hama
rább bújjunk el mi is. A golyók 
zizegése is oly rábeszélőleg ha-
tott,;hogy mi bizony nem so
káig kérettük magunkat és en
gedtünk a barátságos meg
hívásnak. A nedves árokban, 
szorosan a földre lapulva ki
sértük aztán figyelemmel az 
ütközet további menetét és fej
lődését. 

A puskatűz hol sűrűbbé 
vált, hol meg alább hagyott, 
sőt időnként teljesen el is né
mult, hogy aztán megint újra 
kezdje. Közbejátszott aztán a 
gépfegyverek kattogása, amelyet 
időnként az ágyúk bömbölése, 
a lecsapó gránátok tompa csat
tanása, vagy pedig a puk-

Német előőrs egy szénaboglyán. kanó shrapnellek lármája harso-
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gott túl. Besötétedett. És az éjszakai égbolton köröskörül az égő tanyaházak 
vérpiros lángtengere világított. Az ütközet azonban tovább folyt a sötétben 
is, míg mi végre egy kis szünetet arra használtunk föl, hogy óvatosan hát
rább húzódjunk. Az országút árkában mintegy félóra hosszat másztunk 
visszafelé, miközben furcsa érzések közepette hallgattuk a zizegő golyók 
fenyegető dalát. Végül elértük autónkat és ugyanazon az úton, amelyen jöt-
trink, visszaindultunk. Alvó hadoszlopok, álmodó lovak és lovasőrjáratok 
között vezetett el utunk, míg végül elértük a főhadiszállást, ahol a kései 
óra ellenére is igen szíves fogadtatásban és vágyva-vágyott felüdítésben volt 
részünk. Mitau délfelől immár be volt kerítve. 

A csapat főrésze előtt azonban, amelyet én is követtem, újabb föladat 
állott. Merész jobbrakanyarodással délkeleti irányban elvonult Mitaun túlra. 
A csatáknak ez a második szakasza már július 18-án tekintélyes darabbal 
juttatott bennünket előre az északkeleti harctéren. Éjszaka erős eső indult, 
amely egész nap tartott és ennek a vidéknek kövér agyagtalaját rettenetes 
mocsárrá hígította. Az országúton lábnyi mélyen lötyögött a ragadós piszok 
és némely helyütt kerékagyig süppedtek a kerekek az iszapba. De azért 
mégis szakadatlanul előbbre haladtunk, átkeltünk a Libau felől vezető vasút 
vonalán és legelsőbben is Auzhofba érkeztünk, ahol az Auzon át vezető 
hidat az oroszok felrobbantották. A lovak és kocsik ugyan igen nagy nehéz
ségek leküzdése mellett gázlót használhattak, mi azonban jobbnak láttuk, 

Veszedelmes feladat. Járőr, melynek az ellenséghez közel kell férkőznie. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

— 215 -



hogy bevárjuk a hídnak egy utászcsapat munkájával történő kijavítását, 
hogy ne mondjam: valósággal újjáépítését. így aztán alkalmam nyílott ez 
egyszer arra is, hogy lássam munkájuknál utászainkat. Igazán élvezet volt 
végigszemlélni, hogy a legénység milyen ügyesen dolgozik a szakértő veze
tése mellett, hogy milyen járatos a legkülönbözőbb szerszámok kezelésében, 
hogy milyen ügyesen hárítják félre az útból az akadályokat és milyen cél
szerűen végzik a rekonstrukció munkáját. Két óra alatt készen volt a tizen
két méter hosszú híd, amely még nehéz ágyúkat is megbírt; s mindez 
zuhogó esőben történt; mi pedig kevélyen kelhettünk át elsőkként autónk
kal a túlsó partra, hogy az országút magasra freccsenő iszapjában és időn
ként veszedelmesen szakadékos ösvényeken a gyönyöiű fekvésű Hofzum-
berge községet elérjük. Ugyanaz a lovaskapitány, aki Doblent védelmezte, 
néhány más csapatrésszel egyesülten itt is kizavarta az oroszokat igen 
erős állásaikból, amelyeket azok a helység fölött építettek. Ugyanígy jártak 
most messzebb délkeleten is, a hol szintén várszerű pozíciókat építettek maguk
nak, mert ebben mesterek. Innen is kivetettük őket. A mi veszteségeink úgy 
ezekben a csatákban, mint azokban a hadmüveletekben, amelyeket végig
szemlélhettem, hála az ügyes taktikának, igen csekélyek voltak. 

A feldúlt Soldau képe újjáépítése előtt. 
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I 

A TENGERALATTJÁRÓK PUSZTÍTÁSA. 

Az a gonosz terv, hogy a középponti hatalmakat ki kell éheztetni 
és ilyenformán kényszeríteni a megadásra, mint tudjuk, Angliában fogam
zott meg. Az események ragyogó bizonyságot szolgáltattak arról, hogy a 
terv csak a kigondolok fantáziája maradt. Anglia azonban keservesen 
fizetett meg érte. Már február elején hivatalos formában is megjelent a 
felelet, amelyet Németország adott a kiéheztetésre, teljes blokiroüásra 
törekvő Angliának és szövetségeseinek. A német kormány az angol és 
francia vizeket haditerületnek jelentette ki. A pontosan megjelölt zónán 
belül minden ellenséges kereskedelmi hajót veszély fenyeget, a német ten
geralattjárók elpusztítják a szállítást lebonyolító gőzösöket. Tekintetlel arra, 
hogy a francia admiralitás nyíltan, az angol pedig titokban, de szintén elren
delte, hogy a francia és angol gőzösök semleges lobogó alatt közlekedjenek, 
a semleges hajókat is veszedelem fenyegeti. 

Az angol admiralitás nagyhangú és valótlan nyilatkozatokkal óhajtotta 
a közvéleményt félrevezetni és elhitetni, hogy nem kell félni a fenyegetéstől. 
Pedig Angliában hivatalos jelenlések alapján mindenki jól tudhatta, hogy 
csupán a háború első hat hónapjában kilencvenkét angol hajó esett áldo
zatául a német tengeri erőknek és főleg a tengeralattjáróknak. Február tizen
nyolcadika ulán, amikor kezdetét vette a buvárhajók fohozott működése és 
megrémítő pusztítása, egyszerre különös dolgokat tapasztalt a világ és főként 
Anglia. A brit szigetországban, de még a semleges államokban is egy csa
pásra lejebb szállolt a hajóközlekedések óriási száma. A postahajók utait 
beszüntették, a nagy vállalatok egész tucat vonalon megszüntették a hajó
zást és a viteldijak valamint a biztosítási dijak hihetetlenül magasra szöktek 
szinte egyik napról a másikra. Itt-ott sztrájk ütött ki a matrózok között és 
a hajókra csak többszörösen fölemelt bér mellett lehetett legénységet kapni. 
Mindezeknek a tényeknek azután egyenes következménye volt, hogy Angliá
ban napról-napra emelkedett a gabona és az élelmiszerek ára is. Az angol 
hajóstársaságok pánikja természetesen nem volt alaptalan. A buvárhajók 
ott leskelődlek a pontosan megjelölt zónán és fönt északon, a skót partok 
közelében, Írország és Anglia között, szóval a legtávolabbi pontokon is 
szinte matematikai kiszámítottsájgal pusztultak az angol, francia és orosz 
hajók. A legnagyobb volt a veszedelem természetesen Anglia keleti partjain, 
a La Manche csatornában és a déli brit parton. Megdöbbentő az a statisz
tika, amelyet május tizennyolcadikán, tehát a buvárhajók küzdelmének har-

- 217 -



madik hónapja után állították össze az ellenséges hajók pusztulásáról. Száz
tizenegy kereskedelmi gőzös esett áldozatul összesen 234,249 tonna tartalom
mal. Ezekből százkettő angol, hét francia és kettő orosz hajó volt. Az ango
lok vesztesége tonnákban 215,816. Ez az óriási tömeg, amelynek értéke ter
mészetesen milliókban igen súlyos, két százalékát tette az angol kereskedelmi 
hajózás egészének. 

Anglia szinte teljességgel tehetetlen volt a tengeralattjárókkal szemben. 
A büszke brit flotta szünetlenül üldözte a buvárhajókat, de mindössze egyet 
tudott elsülyeszteni angol torpedónaszád. Ennélfogva tehát a legalantosabb 
cselhez folyamodtak, gőzöseiket idegen lobogók alatt járatták és titokban 
fölfegyverezték ágyúkkal. Mikor azonban a búvárhajó békésen engedte elha
ladni az ilyen álsemleges gőzösöket, reárontottak és ágyúkkal lövöldözték. 
Ilyen alávaló cselnek esett áldozatul az U 29, az U. 27 és az U 14. Mindezek 
dacára azonban május utolsó napjaiban valamint a következő hónapokban 
is egyre emelkedett az elpusztított, megtorpedózott angol hajók száma. 

A nevezetesebb hajók, melyek német buvárhajók áldozatául estek, alább 
következnek: Princess Gréve segédcirkáló (május 28.), Mohavk torpedózúzó 
(június 5.), Roxbourgh, minotaurus-tipusu páncélos cirkáló (június 20.), Arme-
nian állítólagos postagőzös, valójában municiószállíló (június 28), Arabic a 
White Star Line gőzőse. Az utóbbi 10.000 tonnás, hatalmas hajó elsülyesz-
tése új anyagot adott a még be sem fejezett amerikai-német tárgyalások 
izgalmas fordulataihoz. A gőzös, amely egyébként 110 repülőgépet és sok 
hadiszert szállított Anglia számára, szintén Amerikából indult el és augusztus 
19-én történt elsülyedésénél amerikai polgárok is vesztették életüket. 

Az Arabic kapitánya a gőzhajó elsülyedését a következőképpen mondta el: 
— Az idő jó volt. Tizenhat csomónyi sebességgel haladtunk, midőn 

ellenséges torpedó talált bennünket. Ekkor három ember állott a hajó
hídon. Midőn a torpedó a hajót érte, oly heves robbanás támadt, aminőt 
addig még sohase hallottam. A hajó minden bordája megremegett, egy 
mentőcsónak a magasba vetődött, hatalmas vízoszlop tört felfelé, aztán 
az Arabic sülyedni kezdett. 
A hajó orvosa pedig így adta elő a gőzös megtorpedózását: 

— Éppen az éttermen jöttem át, midőn azt beszélték, hogy köze
lünkben megtorpedóztak és elsülyesztettek egy tehergőzöst. Mindnyájan 
a fedélzetre siettünk, ahol aztán csakhamar saját megtorpedózásunk 
szemtanúivá váltunk. Azonban semminő riadalom se támadt. A mentő
csónakokat nyomban lebocsájtották. A mienk felborult s mindannyian 
a vízbe estünk. Midőn a víz színére kerültem, egy hajóroncsba kapasz
kodtam, ekkor újból heves robbanást hallottam s megint elmerültem. 
Amikor feljutottam a víz színére, az Arabic már elsülyedt. 
Ezzel ellentétben a hajó megmentett utasainak előadásai szerint az 

Arabic megtorpedózása az utasok körében nagy pánikot keltett. Mindnyájan 
a mentőcsónakokhoz futottak, amelyek közül néhány felborult, midőn vízre 
bocsájtották. Az Arabic a megtorpedózás után néhány perc múlva elsülyedt. 
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Kizárólag a legénység nyugalmának és hidegvérének köszönhető, hogy oly 
kevés emberélet veszett oda. 

Július 25-én büszkén jelenthette a német tengerészet főnöke, hogy a 
buvárhajók 229 angol, 30 más ellenséges hajót sülyesztettek el és huszonkét 
semleges gőzös tiltott rakományát kobozták el. Augusztus nyolcadikán búvár
hajó sülyesztette el a norvég partok közelében az India segédcirkálót, amely 
7900 tonnás volt. Mindezen kegyetlen csapások arra kényszerítették az angol 
sajtót és az angolbarát amerikai újságokat, hogy újabb és újabb bonyodal
makat támasszanak, ellenségeskedést szüsanak Németország és az Unió között. 

A brit világbirodalom, amely fenhéjázva nevezte magát a tengerek urá
nak, még mindig ökölbeszorított kezekkel, de tehetetlenül volt kénytelen 
szenvedni. A buvárhajók közül mindössze tizenöt egység pusztult el az immár 
egy esztendő óta tartó irtó háborúban és a félesztendős blokád alatt. Német
ország tengeralatti ereje csorbítatlan volt a szó szoros értelmében, mert a 
hiányokat könnyen és gyorsan pótolhatta, viszont Anglia gazdasági életére 
mindinkább súlyosabban nehezedett a tengeralattjárók háborúja. Az Angliá
ban mutatkozó élelmiszerhiány és drágaság egyre emelkedett és ha a buvár
hajók támadásának első időszakában azzal mentegetőzött az admiralitás, 
hogy a február 18. után következő rémület és felfordulás csak múló pánik, 
augusztus végén és szeptember folyamán már kénytelen volt a kormány is 
beismerni a drágaság igazi okát. A jelenségek különben ékesszólóbban beszéltek 
mindenről. Britannia, amelynek tenger alkotja minden oldalról határát, hal
hiányban szenved, illetve a piacra kerülő halak ára szinte fantasztikus. És 
miután a tengeri halat inkább csak a szegényebb néposztály fogyasztja, az 

Az «Arabic». 
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alacsonyabb néprétegek között növekszik az inség. A gabona ára is egyre 
magasabbra szökik úgy, hogy még Olaszországban is olcsóbb a búza árfo
lyama és a kenyér, mint Angliában. A tojás megfizethetetlen, a tej pedig oly 
kevés, hogy a londoni csecsemőhalandóság duplájára szökik. De a gyárak 
és iparvállalatok is súlyosan érzik a blokád hatását. A nyersanyagok ára 
újabb és újabb emelkedést mutat, egyéb anyagok pedig negyven, majd 
ötven százalékkal drágulnak meg. A kereskedelem és termelés legkülönfélébb 
ágaiban is mutatkozik a buvárhajók tevékenységének hatása. így például az 
angol szénkivitel másfél millió tonnával csökken, de a gép és textilárúk terén 
is hasonló, sőt súlyosabb jelenségek mutatkoznak. Mindezekhez járul az is, 
hogy a háború költségei egyre növekednek és bonyodalom támad a mun
kásokkal is. Anglia 1915 második felében már súlyos zavarokkal, gazdasági 
nehézséggel küzd és a sajtóban ismételten felmerülnek a megállapítások, hogy 
a német partok blokádjával legtöbbet ártott a brit hajóhad — Angliának. 

A tengeralattjárók munkában. 

A tengeralattjárók titokzatos munkájáról szemléltető módon számolt 
be a Vossische Zeitung egyik tudósítója alábbi leírásában. 

. . . Az Északi-tenger lapos hullámain a Maas világító haj ója magasságá
ban, verőfényes tavaszidőben siklik tova az U-naszád északnyugat felé. A pa
rancsnoka a víz szinén való futást kedveli, mert meggyőződése szerint az ágyúja 
fölér a torpedóval . . . Kora délután egy vöröstörzsű hajó fekete füstfelhője 
bukkanik elé. A leadott zászlójelzésre stoppol a semleges lobogójú jármű. 
Egy tisztjét a hajó papírjaival az U-naszád födélzetére idézik. Kitűnik, hogy 
bár a rakomány angol eredetű, semleges országok számára szól. A gőzös 
tehát tovább mehet. Egy óra multán másik semleges hajót állítanak meg. 
A gyanús idegen menekülni próbál, de a naszád utoléri s a parancsnok átszól: 

— Igazában lövetnem kellett volna; de azért — küldje át a papírjait! 
Ezeket futtában vizsgálgatják, mert máris harmadik gőzös tűnik fel a 

láthatáron. Lobogója nincs: így hát természetesen angol, Leuwarden a neve. 
A fölhívásra, hogy vonja föl a lobogóját: megfordul és futni próbál. Az U. 
üldözőbe fogja és csakhamar két golyót kerget a bordái közé. Erre megáll. 
A naszád hosszában melléje siklik. Tíz percnyi haladékot kapnak, hogy a 
mentőcsónakokba szállhassanak. Február 18-ika óta nagyon beletanultak a 
kötélmászásba, három perc alatt már ringanak a csónakjaikban. De azért 
ügyelni kell, hogy miként kezeljük tovább a megkegyelmezett ellenséges legény
séget, mert az már nem egy ízben próbálkozott meg alattomos támadással. 
Így egyszer az odahívott francia hajó, amelyre a legénységet rakatni akar
ták, nekirontott az U. naszádnak, hogy derékon roppantsa s csak a kormá
nyos lélekjelenlétének és gyors kezének volt köszönhető, hogy kikerülte álno
kul reá mért végzetét. S az ilyen kísérletekért a francia és angol kormá
nyok megjutalmazták az orvul támadó hajók vezetőit, mintha csak arra 
biztatnák a mi U-naszádjaink parancsnokait: 
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— Ne is tegyetek kísérletet arra, hogy mentsétek a tengerészeinket: 
fulladjanak patkányok módjára a vízbe! 

De a hagyományos német emberiesség és könyörület mégis vontató 
kötélre fűzi a Leuwarden csónakjait, — miután a hajót egy vízvonalába kül
dött gránáttal meglékeli, — hogy azokat a Maas világítóhajójára szállítsa. 
A véletlen vagy a kíváncsiság egy holland révkalauz gőzösét is ideterelte s 
amikor az U. visszaevez a lassan sülyedő Leuwardenhez, hozzácsatla
kozik s a holland kapitány a hozzá intézett kérdésre mosolyogva vonogatta 
a vállát: 

— Az angolok megkértek bennünket, hogy legyünk szemtanúi hajóik 
elsülyesztésének. 

Másnap reggel egy «vastag gőzős» tűnik föl semleges lobogó alatt. 
Ennek sem lehetett tiszta a lelkiismerete, mert szaladni próbált. Egy órán 
belül utóiérték. Az U. kapitánya elmosolyodik a hajóokmányok átböngé
szésekor : 

— Élelmiszerek Anglia számára, sőt valószínűleg az angol hadsereg szá
mára Már régen lesek ilyesmire. Nagyon használhatjuk az ilyen holmit . . . 

Az intéző bólint, hiszen nagyon jól tudja, hogy hadi dugárút visz, ami 
most elveszett. Csak akkor mereszti el a szemét, amikor az U.-naszád egy 
tisztje átveszi a hajója parancsnokságát és Zeebrüggébe, a legközelebbi német 
kikötőbe küldi. És micsoda szerencse! Csakhamar fölbukkanik az U. előtt 
a zsákmányolt gőzös testvérhajója. Erre is átmegy egy helyettes-parancsnok, 
és a kis, szürke tengeri csoda most már két angol hajót terel maga előtt. 

Milyen kurtán és egyszerűen fest ez. De képzeljük el, hogy mindez 
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amellett történik, hogy az angol vadászhajók éjjel-nappal cserkésznek az 
Északi-tengeren a német buvárhajókra. Nem volna csoda, ha a naszád 
parancsnoka egyszerűbbnek vélné, hogy egy jól irányzott ágyúlövéssel elsü-
lyessze a zsákmányolt hajókat és maga a legrövidebb utón menekülni igye
kezzék. Ám a mi alkapitányunk látja, amikor a zsákmányolt hajók papír
jait átvizsgálja, hogy a kezeügyébe került élelmiszer több napra elegendő 
akár egy hadtest ellátására. Aztán küszöbön a húsvét is, és a maga előtt 
terelt két angol gőzös rakománya között százezer friss tyúktojás is van, 
meg ötszáz hordó söröcske. így hát nagyon jókor érkező szeretet-adomány 
lesz ez a lövészárkokban küzdő bajtársak számára. Ezért aztán érdemes 
megkockáztatni és megnyerni egy ilyen vakmerő játékot. És első ízben fut 
be U.-naszád Zeebrügge kikötőjébe olyan zsákmányul ejtett két gőzössel, 
amelynek rakománya is kezeinkbe került. Még az angol lapok is «A tenger
alatti hajózás diadala» címen méltatták ezt a gyönyörű eredményt. 

Hogy milyen nagy dolog volt ez, azt legjobban jellemzi egy tengerész
tisztnek az elbeszélése, aki elmondotta, hogy az egyik német admirális, mikor 
az U.-naszád kapitányának érkezéséről szóló hírt vette, amely így szólt: 
A «Z»-vonal zsákmányul ejtett hajójával Zeebrügge felé igyekszem! — hihe
tetlenül csóválta a fejét: 

— A szikraszót aligha értették meg helyesen ! 
A jelentésttevő tengerésztiszt is ezen a véleményen van, bár mondja, 

hogy a szikrajelzést helyesen olvasták le, de . . . valószínű, hogy a kapi
tány úr egy kissé megzavarodott . . . 

És amig ezen a szomorú lehetőségen tépelődnek, egy másik írásos 
jelentés érkezik a kapitánytól: 

— A «Z»-vonal két zsákmányul ejtett gőzösével futok Zeebrügge felé. 
— No látja, — mondja az admirális, — egészen megbolondult a 

szegény! 
Ám a búvárhajó parancsnoka teljes szellemi frisseségben két hajó gaz

dag rakományával és tarka népével csakugyan beállít. Számos hadköteles 
belga és egyéb utas mellett a gőzösök még egy párisi tinglitanglinak a trupp
ját is át lettek volna szállítandók Londonba, hogy barátságos vendégjáté
kukkal szórakoztassák az angol fegyvertársakat. 

Másnap, alig hogy pirkadt, már megint odakünn volt az U.-naszád a 
nyilt tengeren, bár a szél erősebb fuvalma semmi jót sem igért. A ziva
taros időjárásban, erősen hullámzó tengeren menekülni igyekszik a látás 
távolába érkezett angol gőzös, a «Vosges». Mikor utóiéri, azzal próbálkozik 
az angol, hogy nekirontson a buvárhajónak. Eléggé biztonságban érezhette 
magát, mert a kis szürke az üldözés közben olyan rettenetesen ringott és 
hömpölygött, hogy aligha lehetett reménység arra, hogy a lövése találjon. 
A legények, mint az ilyen viharos időben szokásos, jól oda vannak kötözve 
az ágyúkhoz és a két tiszt a kormánykerék fogantyúihoz. A kötelek jó 
hosszúak, hogy elég szabad mozgást engedjenek a kezek számára. Az ango
lok láthatják is, amikor egy-egy magas hullám végigöbliti a naszád födél-
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zetén embereinket s nem egyszer le is sodorja onnan. A bajtárs segítő keze 
a lesodort ember saját izomereje és ügyessége vonszolja azután őket vissza 
a födélzetre. Három óra hosszat keringett az angol óriáshajó a buvárnaszád 
körül és kereste az alkalmat, hogy mikor rohanhatja meg. De egyszerre 
csak jól irányzott gránát találja az ellenséget, ame lyel be is fellegzett neki. 
Sántán és bukdácsolva cammog egy másik gőzös télé. Az angol lapok aztán 
kimerítő tudósításokat írtak a Vozges legénységének veszteségeiről és arról, 
hogy menekülés közben az utasoknak is segíteniök kellett a kazánok fűtésénél. 

Este felé egy test vérhaj ócskával találkozott az U.-naszád, és a parancs
nokok zászlók jelzésével közölték egymással aznapi tapasztalataikat. Nyolc 
napig tartott a gyalázatos időjárás, de azért minden napra egy-egy ellen
séges hajó esett zsákmányul vagy merült alá a halak birodalmába, összesen 
45 ezer tonnatartalommal. Mikor aztán már az U.-naszád öt Liverpoolba 
igyekvő gőzöst sülyesztett el egymásután, a parancsnoki hidon száraz mosoly-
lyal így szólt a kormányos tiszt: 

— Parancsnok úr aligha vágyik arra, hogy Liverpool díszpolgárává 
válasszák. 

És emellett a minden ideget megfeszítő munka mellett azért elég vidám 
és kedélyes az élet buvárhaj óinkon. A közös veszély szoros bajtársi viszonyba 
hozza a vezetőket a legénységgel, amely csakhamar rájön arra, hogy micsoda 
dal a kedvenc nótája a hajó parancsnokának. És attól kezdve sűrűbben 
harsogja azt a grammofon, amely a mi szürke kis tengeri csodáinknak egyik 
elengedhetetlen fölszerelési tárgya. 

Végre azonban emlékezetes nap virradt, amelyen vissza lehetett fizetni 
a franciáknak egy buvárhajónk elsülyesztését. Nyolc halászgőzös — alkal
masint kémlelőnaszádok — himbálózott a Szajna torkolatánál. A mi kapi-

Torpedótól talált hajó a lövedék becsapódása pillanatában. 



tányunk fölöslegeseknek ítélte őket ottan és néhány figyelmeztető lövést 
adott le ágyújából, de a franciák föl voltak fegyverkezve és állották a csatát. 
Ez azonban nem soká tartott és csakhamar menekülőén tűntek el a Szaj
nában és Calaisba egy megnyert csatának a hírét küldöttek. Közben egy 
hatalmas ember-rakományu angol hajó — 40 kinai is volt rajta — bukkanik 
fel a búvárhajó orra előtt. Egyébként zabot szállított a francia hadsereg 
számára. A brit ezúttal nem stoppolt a zászlójelzésre, hanem menekülni 
igyekezett. Üldözőbe vették, utóiérték és az ág} úszóra már megállott. 
A parancsnok kioktatta, hogy csak az utasaira való tekintettel nem torpe-
dózta meg idejében. Az intéző megkönnyebbülten lélegzett fel és hálából meg
mutatta, hogy hajójának melyik részében kell elhelyezni a robbanó pat
ront, hogy az gyorsan és biztosan hasson. Az útmutatása bevált és segített 
a hajója elsülyesztésénél. . . 

Jó messze kint Calais előtt azonban baleset érte a búvárhajót. Eltörött 
az iránytűje. Enélkül pedig a tengertjáró ember nagyon könnyen pusztulhat 
el. De a hidegvérű és találékony parancsnoknak jó ötlete támadt. Belgiumba 
szólt a szikratelefonon és — megint milyen egyszerűen hangzik — egy repü
lőt kért. órákig tartó feszült várakozás után végre csakugyan kibontakozik 
a felhők alól az óriási gépmadár, amely azután a belga partok mentén egy 
német kikötőbe kalauzolta. 

Egy tengeralattjáró fedélzetén az ÍMengeren. 
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A háború humora. 
A magyar és a bajor. 

Német katona mondja büszkén: 
— Minden csapatunk jó. Az igazi vere

kedő azonban a bajor. Azok sturmolnak 
legszebben. .Kézitusában elsők. A hősök 
hősei, ők a kékördögők. 

A magyar feleli: 
— Minden csapatunk jó. Az igazi vere

kedő azonban a magyar. Ők a legjobb 
stur mólók. Kézi tusában elsők. A hősök 
hősei. 

A német elismeri ezt, a magyar pedig 
a bajor dicsőségét. 

Vitáznak mégis, végre jő egy lengyel és 
így dönt: 

— Mind a kettőtöknek igaza van. Neked 
is német bajtárs: a bajorok a ti magyar
jaitok. Neked is magyar bajtárs: a magya
rok az osztrák-magyar ármádia bajorjai. 
Azok kékördögök, ezek vörösördögök. 

Azóta a bajor büszkén emlegeti, hogy ő 
a németek magyarja és a magyar azt, hogy 
8 a monarchia bajorja. 

Az orosz tiszt haragja. 
Egyszer egy hatalmas, tagbaszakadt, mar

cona orosz őrnagyot fogtak a mieink. 
Kozák volt, ijesztő külsejű és vad. Látha
tóan bosszantotta, hogy a kezeink közé 

került Tisztjeink meghívták reggelire. 
Kérdezték. Traktálták. Egy kérdésre sem 
válaszolt. Semmit el nem fogadott. Semmit 
meg nem köszönt. 

Egy hadnagy kávét tett eléje. Félretolta. 
Aztán sonkát. Azt is félretolta. Végre egy 
pohár konyakot. Erre már elhagyta a kozák 
őrnagyot a béketűrés, az asztalra csapott 
hatalmas öklével és dörgő hangon kiáltotta: 

— Hát ez micsoda? Nem vagyok én 
gyerek! 

A hadnagy mosolygott. Egy literes üveg 
konyakot tett eléje és egy vizes poharat 
A haragos őrnagy egyszerre jókedvű lett 
és megelégedetten mondta: 

— Most már cimboráskodom. így kellett 
volna rögtön kezdeni a barátkozást. 

Hadfyék. 
Sokat emlegetik a kassai hadtestet, 

amelynek Arz tábornok a generálisa és 
ezek közt is legtöbbet azt a honvéd
hadosztályt, amelynek parancsnoka Hadfg 
altábornagy. Ezek a hősök hősei, Legen
dás hírük van a hadseregben. Büszkék is 
rá a hős abaujtornai, borsodi fiuk, akik 
így hivalkodnak: 

— A mi vezényszavunk mindig ez és 
ezért győzünk: Hadfyak előre, előre Arz! 

A VILÁGHÁBORÚ VÉGCÉLJA 
Anglia kiválása Európából 

Irta: RÉVAI MÓR. 

E munka a nagy háború okait, legsúlyosabb problémáit és a jövő 
legizgatóbb kérdéseit tárgyalja, mindenki számára könnyen érthető, érdek
feszítő előadásban. Á ki ezt a könyvet elolvassa, az elolt feltárul a háború 
minden bonyodalma, a megoldás lehetőségével együtt. A magyar háborús 
irodalom legnagyobb sikerű könyve ez, melyet politikusok, irók, 
tudósok és a nagyközönség osztatlan elismeréssel halmoztak el. 
A mű ára 2 korona. Az összeg előzetes beküldése ellenében i elő

fizetőinknek és olvasóinknak bérmentesen szállítjuk a könyvet 

Pallai nyomda, Budapest. 



A háború pusztítása — A falusi templom romjai között. 




