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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 féléoenkinl 
egy-egy kötetet 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 összegével 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 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 és visszavonulása^ — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fiit. bolti ár helyeit kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fitl. 

«Megyek mindig előre, mig el nem jutok azon. helyre, 
a hol a két tenger találkozik, kelljen hár 91) 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, mehe t ez a 
mondatsymbolizál , áthatotta Stanlevt. tunikájában, 
mely nagyszerűségében eposzi niagaslason 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 kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

2. csoport. MIKSZÁTH-MŰVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyeit ráfize
tés 3 kor. 20 HM. 

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 kakas. 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 kór. 50 fill. 

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

Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú műmclléklettel 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 
helyeit 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.—VI. kötetéhez — díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Cgy-egy tábla 
ára 1 kor. 20 fill., melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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Német tengerészkatonák a «Moltke» páncélos cirkálón nehéz gránátot visznek a löveg
álláshoz. 



SZERBIA MEGHÓDÍTÁSA. 

Véres és diadalmas harcok közben több. mint egy egész esztendeje 
telt el a világháborúnak, mikor 1915 őszén új és valóban nagyszerű esemé
nyek vonták magukra a Balkánon a világ figyelmét. Az oroszországi nagy 
offenzíva körülbelül befejezése előtt állott, nyugaton pedig ekkor dúlt a 
német vonalak előtt a legrettenetesebb küzdelem. Támadásra készültek a 
megvert oroszok is, az olaszok pedig ismételten elkeseredett rohamokat 
intéztek a magyar és osztrák állások ellen. Maguk a katonai szakértők is 
azon a véleményen voltak, hogy ily sok oldalról megindított támadással 
szemben örülni fognak a központi hatalmak, ha eredményesen megvédhetik 
magukat. Szeptember utolsó napjaiban és október elején azonban hatalmas 
meglepetés érte ellenségeink és a feszülten várakozó semlegesek táborát. 
Oly sok küzdelem, annyi fordulat és csodás esemény után, visszatért a világ
háború kiindulási pontjához, Szerbiába. Amikor a londoni és párisi szak
értők fölényesen magyarázgatták közönségüknek, hogy a központi hatalmak 
támadó taktikájában hosszú szünetelés várható, szakadatlan és hosszú sorok
ban robogtak át Magyarországon a katonavonatok dél felé, ahol Szerbia 
határán testvéri egyetértésben és egységes vezetés alatt várták a német, 
magyar és osztrák seregek az orgyilkosok hazája elleni végső támadást. 
A szerbek zsoldjában álló idegen repülők hideglelős ijedtséggel jelentették 
ugyan, hogy a Duna mentén félelmetesen gyanús mozgolódás észlelhető, de 
az antant vezérei az oroszországi óriási erőfeszítések után képtelennek tar
tották seregeinket ily csodás rugalmasságra. Pedig a viharfelhők végzettelje
sen gyülekeztek Szerbia boldogtalan népe fölött. A balkáni hadseregek vezére 
Mackensen tábornok, a Bug és Visztula közötti dicsőséges támadás végre
hajtója lett és a Duna mentén Kövess és Galhvitz tábornokok lengyelországi 
harcokban megedzett seregei állottak ércfalként. A véreskezű Karagyor-
gyevicsok földje ellen minden összeesküdött és az elkövetett bűnök irtóza
tos büntetése küszöbön állott. Ha eleinte kételkedtek is a szerbek és nagy 
protektoraik abban, hogy a Duna felől támadás érheti őket, Bulgária fenye
gető magatartása felől tisztában lehettek. Két esztendővel azelőtt az antant 
beleegyezésével az egész Balkán rárohant a dicsőséges harcokban elfáradt 
Bulgáriára és erőszakkal ragadta el tőle vérözönnel szerzett hódításait. Most 
könyörögve, fenyegetőzve ismét szembekerült az antant és Szerbia a bolgár 
cár országával. A nagy protektorok, az oroszok, angolok, franciák mindent 
odaígértek volna már a becsületes balkániak országának, de Bulgária nem 

- 389 — 



bizhatott a hitszegők szavában. A sors igazságszolgáltatása beteljesült, a vitéz 
bolgárok elérkezettnek látták az időt, hogy megfizessenek halálos ellensé
güknek, Szerbiának és visszaszerezzék a területeket, amelyek őket illetik ősi 
jogon. Megtörtént a végső és nagy kibékülés Törökország és a bolgárok 
között, a középponti hatalmak pedig szövetségre léptek a legvitézebb, leg
hatalmasabb balkáni nemzettel. A szerbek most már érezni kezdték, hogy 
rövidesen végig pusztít rajtuk a háború vérzivalara. Fejvesztetten igyekeztek 
a legjobb haditervet kieszelni és be akartak törni egyenesen Bulgária szívébe, 
hogy megelőzzék a készülő vihart. Seregük javát a bolgár határra összpon
tosították, de nemsokára kénytelenek voltak belátni, hogy rosszul számítot
tak, mert Magyarország felől is megindult az ellenállhatatlan támadás. A német, 
magyar és osztrák seregek tökéletes előkészítés után, nagyszerű tervszerű
séggel kezdték meg a valóban csodálatos rohamot. Nem volt előttük aka
dály a Duna széles árja: egy és ugyanazon időben több helyen vertek hida
kat a folyó hátán és a kétségbeesetten védekező szerbek minden erőfeszí
tése dacára is szilárdul megvetették lábukat Szerbia földjén. Ugyanekkor 
kelet felől, az égbenyúló határhegységeken át is lángoló lelkesedéssel rohan
tak előre a bolgár seregek, hogy leszámoljanak az ádáz ellenséggel. Meg
indult tehát az általános roham, amely mint a nagy tragédiák igazságszol
gáltatója, megsemmisítette, elsöpörte a megátalkodott és vérrel bemocskolt 
lelkű országot. Valóban a végzet e komor tényével szemben a szerbiai har
cok történetének megírása és olvasása közben nem fojthatja el senki magá
ban azt az érzést, hogy felsőbb igazságszolgáltatás mért szörnyű csapást 

Mackensen (X) és láborkara. 
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arra az országra, amelynek vezérei orgyilkosok voltak és amely minden 
irtózatával fölidézte a népek küzdelmét. Szerbia maga kereste végzetét és 
a végzet beteljesedett fölötte korábban, mint bárki sejthette volna. 

A nagy támadás előkészületei. 

A világháború során valamennyi harctéren voltak rövidebb-hosszabb 
szünetek, apróbb csatározásokkal élénkített pihenések, azonban egyetlen 
fronton sem honolt oly sokáig nyugalom, mint a magyar-szerb határon, a 
halkáni, azaz a szerb harctér frontján. Mint tudjuk, 1914 őszén nagyobb-
stilű offenzívát kezdett volt az osztrák-magyar haderő balkáni része, s ennek 
során a Drinán, a Száván és a Dunán átkelt csapataink elfoglalták Belgrádot, 
sőt a szerb fővárostól délre is előnyomultak. Égy másik hadseregünk pedig 
az annyiszor és oly sok magyar fiú vérehullásával elfoglalt és ismét elveszí
tett Sabác elfoglalása után a Drina-Száva szögletet képező Macsvából (a régi 
macsói bánság) szorította ki a szerbeket s egészen a Kolubara folyóig és szár
nyával Valjevóig jutott. Ekkor, döntő fordulat állott be. Az úttalan vidéken 
nagy gyorsasággal előrenyomult agyonfáradt seregtesteinket nem lehetett 
idejében ellátni sem élelemmel, sem munícióval és beállott a reakció. 1914 
december közepén csapataink visszahúzódtak részben a Drinán át Bosz
niába, részben magyar földre, a Szerémségbe, s ennek természetes követ
kezménye volt, hogy Belgrádot is fel kellett adni s ottlevő csapa-

Kövess hadseregparancsnok (X) és törzskara. (Kilophot, Wien XIX.) 
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tainknak is vissza kellett jönni a Száva, illetve a Duna innenső part
jára. A szerb haderő azonban szintén teljesen ki volt merülve s így nem 
volt képes támadóan fellépni. Visszavont csapataink tehát elhelyezked
hettek védőállásaikban, melyeknek alapos kiépítéséhez azonnal hozzá is 
fogtak. Hadvezetőségünk emlékezetes jelentése óta azután egészen 1915 szep
tember végéig mondhatni teljes nyugalom honolt a szerbiai fronton. Hogy 
a szerb haderő nem támadott, annak oka az volt, hogy muníciója és hadi
szerei általában nagyon megfogyatkoztak, másfelől, hogy az országban 
nagy tífusz- és kolerajárvány dühöngött, melyet orvosszerek és elegendő 
orvosi személyzet híján csak hónapok multán tudtak valamennyire meg
fékezni, végül az ország élelmiszereinek a hihetetlen megfogyása és a had
sereg óriási emberveszteségei, amelyek mind nem csupán a világháború 
eseményeire, mint inkább arra voltak visszavezethetők, hogy e háborút 
megelőzően Szerbia a két balkáni háborút is végigküzdötte s így férfilakos
sága 1912 óta immár negyedik esztendeje jóformán megszakítás nélkül vere
kedett, míg gazdaságai parlagon hevertek. Hogy az osztrák-magyar haderő 
nem lépett föl támadóan, annak oka pedig előbb az oroszokkal szemben 

kifejtett nagy erőfeszítés, 
majd az orosz fronton meg
indult tavaszi győzelmes of
fenzíva folytán történt erő
elvonás, harmadszor pedig 
az volt, hogy az Olaszor
szággal folytatott diplomá
ciai , tárgyalások során volt 
szövetségesünk ahhoz ragasz
kodott, hogy Szerbiát ne tá
madjuk meg újból s így az 
olaszok békés magatartásá
nak biztosítása reményében 
tartózkodni kellett minden 
támadó fellépéstől a szer
bekkel szemben. 1915 május 
végén azonban Olaszország 
ennek ellenére hadat üzent 
nekünk. Ekkor viszont az 

. új olasz harctérre kellett friss 
erőket küldeni s így a szerb 
fronton továbbra is meg kel
lett elégednünk azzal, hogy 
határainkat déli ellensége
inkkel szemben biztosítsuk. 

Ez az állapot kerek ki-
tiallwitz. lene hónapig tartott s ez alatt 
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az idő alatt különösen az ellenségeskedések jóformán szüneteltek. Mindössze né
hány apróbb csatározás és rövid tüzérségi harc élénkítette a békés csöndet. így 
még 1915 január havában a szerb tüzérség lövöldözött Zimony és Mitrovica 
nyilt városokra, mire balkáni haderőink új parancsnoka Jenő főherceg, aki 
a nyugalmazott Potiorek és Frank Liborius tábornokok örökébe lépett, viszon
zásul Belgrádot lövette és tudatta a szerb hadvezetőséggel, hogy jövőben 
minden nyilt város lövetésére Belgrád bombázásával fog válaszolni. Ekkor 
azután nem jött hír egész április elsejéig a szerb harctérről. A jelzett napon 
azonban ismét csak Orsova nyilt várost lőtték az ott álló szerb nehéz 
ütegek, mire újólag Belgrád bombázása volt a válasz. Ismét egy hónap telt 
el esemény nélkül. Május 7-én azután újból ágyúharc folyt Belgrádnál és 
— mint a hivatalos híradás jelentette, — mozsaraink telitalálatokkal francia 
hajóágyukat semmisítettek meg. Június 30-án Sabácnál próbálkoztak a szerbek 
valamelyes apróbb vállalkozással, lövöldözték állásainkat. Erre egy repülő
osztályunk a belgrádi hajógyárat és az Obrenováctól délnyugatra lévő 
crasáci csapattábort szórta tele bombáival. Júliusban, augusztusban és szep
tember első kétharmadán át a szerb fronton semmi sem történt, még csak 
apróbb összetűzések sem fordultak elő. Ehelyett a montenegrói határon 
voltak kisebb jelentőségű csatározások, melyek között csak egyik nőtt 

Részlet a Zimony és Belgrád közötti vízsivatagból. 
A háttérben Belgrád és a zimony-belgrádi híd építkezése, az előtérben a vízből kiálló 

drótakadályok. 
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nagyobbra, amikor július 7-e táján Trebinjétől keletre egy osztagunk meg
támadott és elfoglalt egy montenegrói előállást s a montenegróiak a követ
kező napokban egy egész dandárral és megfelelő tüzérségi támogatással 
ismételten megkisérelték az elveszett állást visszafoglalni. E sikertelen kísérlet 
után erre a frontrészre is visszaszállott a régi nyugalom. 

A nagyobb harcok nélkül lepergett kilenc hónap azonban nem telt el 
egyébként is tétlenségben. Az előkészülés hónapjai voltak ezek mindkét részen. 
A magyar-osztrák hadvezetőség teljesen újjászervezte balkáni haderőnket, a 
legénységi és tiszti hiányokat kitöltötte, s ha újabb csapattesteket nem is 
küldött a déli frontra, kétségtelen hogy itt tüzérségünk, különösen nehéz 
és hegyi tüzérségünk a serény ágyúgyártás segítségével jelentékenyen meg
nőtt. Mindenki, utolsó katonánk is meg volt győződve arról, hogy egyszer 
mégis csak el kell érkeznie annak az időnek, amikor Szerbiával le kell 
számolni. 

A szerb-montenegrói hadseregnek viszont az antant-hatalmak nyúltak 
a hóna alá. Ellátták pénzzel, munícióval, fegyverzettel, ruhával, egészségügyi 
felszereléssel, orvosokkal, repülőgépekkel, a repülőgépek kezelésében ügyes 
tábori pilótákkal, jó francia megfigyelő-tisztekkel, telefonkészülékekkel, gép
kocsikkal és egyéb technikai szükségletekkel, főként pedig angol és francia 
nehéztüzérségi ágyúanyaggal, sőt ezekhez való legénységgel és tisztekkel is 
és ami a legfőbb — élelemmel. Természetes mindez nem volt ajándék, hanem 
számítás arra, hogy a szerb hadsereg majd adott pillanatban támadó fel
lépésével fogja támogatni az antant egyéb harctéren való vállalkozásait. E had-

A szétrombolt zimonyi híd. 
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sereget azonban csak lassanként lehetett ismét egészen akcióképessé tenni 
s hogy magasabb létszámra is hozhassák, a szerb kormány behívta katonai 
szolgálatra az összes 16—60 év között való férfiakat. így 1915 szeptemberében 
azután méltán mondhatta a párisi szerb követ, hogy «a szerb hadsereg 
ismét harcrakész és jobban fel van szerelve mint a háború elején», mert e 
haderő a még csak egészen gyermekkorban levőket és a már koruk miatt 
elaggottakat is beleszámítva, ekkor csakugyan mintegy 350,000 főre rúgott. 
Ebből a tekintélyes erőből körülbelül 280,000 ember esett a tényleges arc
vonalbeliekre, tehát azokra akik tényleg harcoltak, a többi pedig (részben 
félig gyermek, részben agg) a vasutak s a trén, a muníció és élelemszállítás 
szolgálatában volt használható. 

Arra azonban a különböző újsághírek ellenére sem az antant, sem 
maga a szerb hadvezetőség nem gondolt komolyan, hogy Németország és 
Ausztria-Magyarország nagyobb és komoly akcióra készülnek Szerbia ellen. 
A szerbek a maguk részéről inkább Bulgáriától féltek, s úgy ők, mint az 
antant többi hatalmassága attól tartottak, hogy egy szép napon Bulgária 
érvényesíteni fogja a balkáni háborúban tőle elrabolt macedón területekre 
fennálló igényét és megtámadja Szerbiát. Ezért a rendbehozott szerb had
erőnek is jelentékeny részét a szerb-bolgár határ mentén koncentrálták. 
Hogyan is gondoltak volna arra, hogy a központi hatalmak egy az eddigiektől 
távoleső fronton új offenzívába kezdhessenek. Azt ugyan tudta a szerb hadveze
tőség, hogy Dél-Magyarországban a vonatok egy idő óta friss csapatokat hoznak 
a Duna mellé, azonban azt hitték hogy csupán a határt őrző seregtestek 
megerősítéséről van a szó. A kölcsönadott francia pilóták is napról-napra 

Hajóágyúból lőnek repülőgépekre Belgrádban. 

395 — 



csak azt jelentették, hogy nagyobb csapatkoncentrálásoknak semmi jele a 
a magyar földön nem észlelhető. Pedig szeptember hónap közepe felé a 
szövetségesek csakugyan nagy erőket, nagy tüzérséget és nagyszámú, a 
folyókon való átkeléshez szükséges anyagot és technikai csapatokat kon
centráltak a Duna és Száva északi oldalán. Mindez azonban oly nagy ügyes
séggel történt, hogy az ellenség mit sem láthatott meg belőle. A szövet
ségeseknek érdekében állott, hogy titokban maradjanak az előkészületek, hogy 
így aztán sikerüljön meglepően, egyszerre több ponton, egyformán nagy 
erőkkel, benyomulni a szerb területre. Ezt a benyomulást a Dunán és a 
Száván való átkelésnek kellett megelőzni. Lehetetlennek látszó feladat állott 
a szövetségesek előtt. A Duna ezidőtájt hatalmasan megdagadt, átlagos szé-
essége meghaladta a 750 métert, a Száváé pedig a 400 métert. Azonfelül 

egyre gyakoribb lett a híres őszi szerb szél a «kosszovó», mely akkora hullá
mokat korbácsolt a Dunán és Száván, aminőt csak a tengeren látni. Ha még 
ehhez hozzávesszük, hogy a Duna vonala 225, a Száva vonala pedig 180 kilo
méter hosszú, érthető, ha a szerbek e természetes akadályokkal szemben 
tehetetlennek tartottak bennünket. Ám azért ha erőiknek kisebbik része is 
állott csak őrt a szerb határ mentén, ez erők több, egymás mögött kiépített 
védőállásra támaszkodva csak még kevesebb sikert engedtek remélni az 
átkelési kísérleteknél. Annál kevésbbé várták ezt, mert a Duna és a Száva 
szerb partja sokkal magasabban fekszik, mint a magyaro'rszági és így külö
nösen a szerb tüzérség állásai az egész vonalon dominálták a folyókat és a 
magyarországi partokat. 

, - - . . . . . - - , . . . _ . — , v • • . - - - - • • 

' \ • i 

' ' '*•• . • • • ' ' " ' 1 

Hozzáfognak a hídveréshez. 

— 396 -



A szövetséges hadak felvonulása. 
Az a haderő, mely e nagyon nehéz vállalkozásra, volt kiszemelve, szep

tember hó második felében gyülekezelt és vonult- fel és két hadseregből 
állott: Kövess tábornok és Gallwitz német tábornok hadseregeiből. Az előbbi 
vegyesen német és magyar-osztrák, az utóbbi német csapatokból tevődött össze 
s mindakettő hatalmas tüzérségi parkkal volt ellátva és Mackensen tábor
nagy fővezetése alatt állott. Kövess tábornok serege a Száva és a Duna össze
folyása által alkotott szegletben, Gallwitz hadserege pedig Kövesstől keletre, 
a Pancsovánál a Dunába torkolló Temes és a Palánkkal szemben, Ramnál 
a Dunába torkolló Karas folyó között állott fel. ADuna és a Száva vonalán 
több ponton akartak átkelni, hogy az ellenséget bizonytalanságban tartsák 
afelől: hol akarják a főerőkkel a támadást intézni. A szerbek határvédő 
seregtesteinek főlámasztópontja természelesen az egész frontjuk központjá
ban fekvő Belgrád erősség volt, amelynek környékét a tábori erődítések 
egész sora vette körül. Itt, ahol a Száva a Dunába ömlik, azután innen 
keletre: Ramnál akartak először átkelni. Ezen a két ponton csoportosították 
és hozták jól fedett állásokba a nagyszámú nehéztüzérséget és ezeken a pon
tokon készítették elő a pionírok az éjjelek leple alatt a hídanyagot és az 
átkeléshez szükséges egyéb kellékeket. A nagystílű hadműveleti terv kiegé
szítő része az volt, hogy mialatt észak felől, tehát a Dunán és a Száván 
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átkel a két hadsereg, azalatt kelet felől, tehát a Drina mentén, valamint 
lejjebb a montenegrói határ mentén, ahol a montenegróiak amúgyse valami 
nagy harci kedvet mutattak, aránylag kisebb erőink inkább csak színleges 
manőverekkel kötik le az ellenség erejének egy részét s a határt majd csak 
a hadműveletek előrehaladottabb stádiumában lépik át. A roppant egysze
rűen elgondolt, nagyarányú terv legapróbb részletéig hihetetlen pontossággal 
meg is valósult. Szeptember 20-án jelentette elsőízben a két szövetséges 
hadvezetőség, hogy német és magyar-osztrák ütegek a Duna és Száva déli 
partjain lévő szerb állásokat lőtték, s hogy Belgrád erőssége is e tüzérség 
tüze alatt állott, végül hogy a Drina torkolatánál csapataink előretolt szerb 
különítményeket meglepve, azokat megsemmisítették. A következő napokon 
a front különböző pontjain volt ugyanilyen tevékenység. Mindez természetesen 
még csak előjátéka volt a nagy drámának, mely egy ország sorstragédiájának 
ígérkezett. E kezdő harcok fokozott felderítő tevékenységre sarkalták a szerbek 
repülőit. Közben persze megérkezett és berendezkedett a németek egy repülő
parkja és miután most már fontos volt, hogy a szerbek semmit meg ne 
tudjanak, a német repülők alaposan hozzáláttak, hogy távoltartsák ellen
séges kollégáikat a Duna-Száva vonaltól, másfelől, kiegészítették felderítő
repüléseikkel had vezet ősegünk adatait az ellenséges erők elhelyezése 
tekintetében. Emellett természetesen el nem mulasztották, hogy a szerb 
állásokat, csapattáborokat és raktárakat el ne árasszák bombáikkal. így 
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különösen Kragujevácot, ahol a szerbek egyetlen arzenálja volt, látogatták meg 
ismételten jó eredménnyel. A szeptember 22-től október 5-ig terjedő időben 
is, — bár úgy a Duna-Száva mint a Drina vonalán s a montenegrói határ 
mentén nagyobb élénkség volt észlelhető, — még mindig nem történt jelentő
sebb harctéri esemény. Annál nagyobb erővel dolgozott a diplomácia. Orosz
ország ultimátummal akarta rákényszeríteni Bulgáriát arra, hogy az antant 
mellé álljon, azonban miután Bulgária nem ijedt meg a fenyegetésektől, 
az antant végleg elhalározla, hogy Görögország semlegességének megsérté
sével, expedíciót küld Szalonikin keresztül Szerbiába, hogy Bulgáriát s e 
mellett esetleg Görögországot is erőszakkal kényszerítse arra, hogy az antant 
mellett harcoljon. Ez expedíció s első szállítmánya főparancsnokságával 
szeptember 30-án szállott partra Szalonikiban. Bulgária azonban megelőzte 
ezt, mert már szeptember 25-én elrendelte az általános mozgósítást. S e naptól 
lábhoz eresztett fegyverrel állott, készen minden eshetőségre. 

Belgrád megvétele. 

Október 6-án még azt jelentette vezérkarunk, hogy «nincs semmi újság». 
Ám ekkor már vége szakadt a titkolózásnak és megkezdődött a játék a 
nyilt kártyákkal. Október 7-én ugyanis a német jelentésben már olvasni 
lehetett, hogy «német és magyar-osztrák csapatok a Drinát, Szávát és a 
Dunát számos helyen átlépték és mind a három folyó túlsó partján megve-
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tették a lábukat». Hogy melyek voltak az átkelési pontok, arról hivatalos 
jelentéseink nem szóltak, de a jól informált angol lapokból meg lehetett álla
pítani, hogy csapataink nyugatról kelet felé menve, a Drinát torkolatánál: 
Racsánál, a.Szávát Jaraknál, Progarnál és Zabrezsnél, valamint a Belgráddal 
szemben fekvő Cigányszigetnél, a Dunát pedig Belgrádnál, Szemendriánáí és 
Ramnál lépték át, tehát egyszerre nyolc helyen nyomultak szerb területre. 
A szerbeket kélségkívül meglepte ez a hirtelen és elszórt átkelés s ennek 
nagy része volt abban, hogy az első napon előretolt kisebb erőknek bár a 
szerbek helyenként keményen állottak ellent, mégis sikerült magukat tartani 
s feladatukat megoldva, így biztosítani a többi csapat átkelését, amelyeket 
csak a folyók túlsó partján akartak a további hadműveleti céloknak meg
felelően csoportosítani. Október 8-án ugyanis a hivatalos jelentések már 
arról adtak hirt, hogy az átkelés a folyókon kedvezően folyik tovább. 
A szerbek minden kísérlete, hogy műveleteinket megzavarják, meghiúsult. 
Sőt Belgrádtól délnyugatra 300 szerb esett fogságba, Ramnál pedig a németek 
harc után 3 ágyút zsákmányoltak. Október 9-én már úgy Kövess Belgrád 
körül operáló hadseregének, mint Gallwitz Ram és Szemendria között ope
ráló hadseregének zöme átjutott a Dunán és Száván. De nem ez volt a nap 
főeseménye, hanem az, hogy Kövess seregének egy osztrák-magyar csapat
teste, a hesszeni nagyherceg nevét viselő gyalogezred benyomult Belgrád 
északi részébe s hajnalban szuronyrohammal elfoglalta az elkeseredetten 

Elhagyott szerb védőállások a Duna mellett. A háttérben Belgrád. 
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védett régi erődöt, a Kalimegdánt, míg ugyancsak Kövess seregének német 
csapatai megrohamozták és elfoglalták az új királyi palotát, a konakot. 
Ezzel azonban még nem volt az egész város meghódítva s a következő 
napon is egész nap folyt a harc az utcákon, a házak között és a hirtelenében 
felállított barrikádok mögül és csak 10-én sikerült a várost az ellenségtől 
egészen megtisztítani. 

A hivatalos jelentések szárazan megállapítják, hogy csapataink átlépték 
az ellenség állásait védő folyókat. Ám hogy az az «átlépés» egy jól felfegy
verzett, kitűnően verekedő, mindenre elszánt és kiváló tüzérséggel ellátott 
ellenség kezeügyében és dühös ellenállásával szemben mit jelentett, hogy 
ez volt az egész szerbiai offenzívának a legnagyobb harctéri eseménye, a 
legnagyobb dicsőséggel teljes eseménye, azt csak az átkelési harcok részle
teiből láthatjuk. 

Október 5-én kezdte Zimony körül felállított nehéz tüzérségünk magát 
«belőni» a szerb tüzérségi és gyalogsági állásokra. Azt tudtuk, hogy a szerb 
tüzérség, melyet angol és francia tüzértisztek és tengerésztisztek vezetése 
alatt álló angol és francia nehéz hajóütegek erősítettek, a Kalimegdánon és 
a város mögött emelkedő Vracsar-hegye'n áll, míg a gyalogság a Duna és 
Száva partja mentén, valamint a nagy és kis Cigányszigeten kiépített fede
zékek mögött leselkedik. Tüzérségünk lassú tüzelését a szerbek e napon 
nem viszonozták. Egész nap hallgattak és hogy élő lények vannak a túlsó 
parton, csak a Kalimegdán nagy fényszórója árulta el, mely egész éjjel fény
áradatba borította a magyar partot és a víz tükrét. Október 6-án délután 

Angol és szerb tüzérek nehéz kaliberű ágyút tűzál lóba helyeznek." 
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azután tüzérségünk alaposan munkához látott igen jó eredménnyel. A szerb 
tüzérség e napon is hallgatott, bizonyára azért, hogy állásait el ne árulja, 
meg hogy egész erejét az elkövetkezhető eseményekre tartsa fenn. Éjfél 
után két órakor munkába kezdtek a magyar-osztrák pionírok. Nem csoda, 
ha az ellenséget meglepte az egész akció, mert lehetetlenségnek kellett tar
tani azt, hogy hídverés nélkül, pontonokon közelítsék meg a mieink a szerb 
állásokat, hátukban a folyóval, amely minden visszavonulási lehetőséget 
kizárt. Azonban nem számoltak csapataink és különösen a pionírok halál
megvetésével, ami egyedül tette lehetővé az átkelést, amelyről jelentésünk meg
indult szavakban emlékezett meg, amely hősiességet azonban holt betű nem 
is képes visszaadni. Két csoportban kellett átszállítaniok az első magyar
osztrák zászlóaljakat. Az egyik csoportot Zimony keleti partjáról a Hadi
sziget megkerülésével a Kalimegdán, a citadella lábához kellett szállítani, a 
másikat pedig, amely a Kosara-szigeten gyülekezett volt, magának a városi
nak keleti szélén az ott elfutó vasúti töltés alatt kellett partratenni. Éjfél-
után két órakor taszították vízre az első pontonokat s nyomban utána 
ismét megszólalt egész tüzérségi parkunk. Legelőször a Kalimegdán fényszó
róját lőtték szét, majd a Varcsar-hegyen lévő szerb ütegeket tartották a 
leghevesebb tűzzel lekötve. A szerbek hallgattak. Alig indullak el a meg
rakott pontonok, egyszerre lobogó lánggal gyúladtak ki a szerb parton levő 
épületek és raktárak, nappali világosságot árasztva a Dunára és a vizén 
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úszó pontonokra, amelyeknek annak rendje és módja szerint el kellett defi-
lirozni az egész szerb front előtt s amelyeket így a szerb ágyúk, gépfegy
verek és puskák egyszerre hihetetlen oldalozó tűzzel árasztottak el. Tudva
levő dolog, hogy a pontonokba behajózott legénységnek nemcsak szabad, 
de kötelessége is a csónakok aljára feküdve, fedezni magát. Am a pionírok
nak, akik a hadicsónakokat hajtják, állva, tehát az ellenség tüzének kitéve 
kell járműveiket hajtani, csáklyázni és kormányozni. Elképzelhető tehát, 
minő példátlan bátorságot tanúsítottak pionírjaink, amikor ennek ellenére 
szembeeveztek az ellenséges tűzzel s bár órákig tartott, ezt az utat oda-
vissza ismételten meg merték és meg is tudták tenni. Az egyik ponton csak 
úgy tudott visszajutni a magyar partra, hogy egyetlen élvemaradt pionírja 
a vizbeugrott és úszva, kötélen vontatta járművét maga után. Nyomban 
utána feltűnt egy másik ponton, melyet lassan himbálva vittek a Duna hab
jai lefelé. Rostává volt lőve és a mozdulatlan evezők rúdján csupa halott 
pionir karja pihent. Október 7-én hajnali 5 órára mégis három-három gyalog
zászlóaljunk volt a Kalimegdán és a város keleti széle alatt s az utóbbiak egye
nesen a pontonokból kiugrálva, vetették ki dühös szuronyrohammal az ellen
séget a parton lévő első állásából. Amint kivilágosodott, természetesen a 
további csapatszállítást abba kellett hagyni, s így az elsőnek átszállított cse
kély erők, hátukban a széles, sodró Dunával, elvágva minden összeköttetés-

Belgrád egyik modern külső erődje, mely aránylag csekély mértékben volt a 
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tői, teljesen magukra voltak hagyatva. A szerbek természetesen 7-én délelőtt 
ismételt ellentámadásokkal megkísérelték, hogy a vízbe lökjék csapatainkat, 
azonban ezek az elkeseredett ellenféllel szemben, hevenyészett földhányásaik 
mögött, mesébe illő módon tartották magukat. 

Október 7-én egész nap tartott a tüzérségi harc s a már átszállított 
zászlóaljaink és a szerb gyalogság között való közelharc. Este 6 órakor, 
amikor bealkonyodott^ ismét.megkezdődhettek a csapatszállílások. Ismét a 
megfogyatkozott pionírok vezették a pontonokat, ismét ők lettek a nap 
hősei, ezúttal még nehezebb körülmények között, mert a szerbek most már 

- tisztában voltak azzal: miről van szó. Nem egy pontont ért shrapnellövés s a 
szerb partok közelében puska, gépfegyver, de különösen aknavetőből kihají
tott bomba. Azonban pionírjaink minden poklokon keresztül, csüggedetlenül 
vitték át újabb és újabb csapatainkat s a csapatok számára a muníciót és 
élelmet s visszajövet már tucatjával hozták a szerb foglyokat és sebesül
teket is. 

Az egyetlen közvetetten támogatás, amelyben a pionírok részesülhettek, 
monitorainké volt, amelyek egyfelől szorgalmasan halászgatták ki a folyóból 
az angol és orosz eredetű aknákat, másfelől kis tüzérségükkel szakadatlanul 
nyugtalanították a szerb partokat. 

Október 8-án a Belgrád keleti szélén partraszállított csapatainknak 
sikerült a szerbeket hátrább szorítani és a vasúti töltést birtokukba keríteni. 

Katonáink eltakarítják Belgrádban a rommá lőtt házak törmelékeit. 
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Estefelé azután megint csak a pionírok láttak munkához és átszállították az 
átkelésre szánt magyar-osztrák csapatok utolsó csoportját is a Dunán. Mire 
éjféltájban az utolsó zászlóalj is szerb partot ért, akkorára a már ott har
coló gyalogságunk visszaszorította a szerbeket az alsó városrészbe, a Káli-
megdán alatt beásott csoportunk pedig lassan közelebb dolgozta magát a 
citadellához, és megkezdődött az utcai harc. E harcokban megismétlődött 
az, amit csapataink a háború legelején Sabác bevételénél tapasztaltak. Nem
csak a reguláris szerb katonaság verekedett elismerésre méltó elszántsággal 
körömszakadtáig, hanem a lakosság is korra és nemre való tekintet nélkül részt
vett a közelharcban. Ajtókból, ablakokból, padlásnyilásokból kézigránátokkal, 
revolverekkel és lehetetlen ósdi mordályokkal egyaránt küzdöttek Belgrád 
elkeseredett védői s a lakosság fanatizmusára mi sem jellemzőbb, mint hogy 
egyebek között például egy katonát a kendője alól előrántott pisztollyal egy 
kilencvenéves öregasszony támadóit meg. Ez az ellenállás magyarázza, hogy 
a városban folyó harc ez első estéjén mindössze 150 méterrel bírtak csapa
taink előbbre jutni. Másnap, október 9-én hajnalban azután egy zászló
aljunknak sikerült a Kalimegdánt szuronyrohammal elfoglalni és kitűzni 
ormára a zászlót. Ugyanekkor a város nyugati részébe német katonaság 
nyomult be és megostromolta az új királyi palotát, a konakot, s kitűzte rá 
a német lobogót. 

Harcok a Cigányszigeten. 

Mia' ntt Kövess tábornok hadseregének magyar-osztrák csapatai Zimony 
keleti o ala elől a Dunán keltek át és támadták meg Belgrád keleti frontját, 
azalatt ugyané hadsereg itt koncentrált német csapatai Zimony nyugati 
oldala felől, a Száván keltek át. Bár a Száva alig valamivel szélesebb, mint 
a Duna fele, azért ez az átkelés sem volt amannál sokkalta könnyebbemért 
a németeknek előbb a Nagycigány-szigetre kellett átkelniök és onnan foly
tathatták csak az átkelést a szerb partra. A Nagycigány-szigeten pedig jelen
tékeny ellenséges erő ásta volt be magát, azonfelül a szomszédos Kiscigáuy-
sziget is meg volt rakva szerb tüzérséggel. Ugyanakkor, amikor az első 
magyar-osztrák pontonok, tehát október 6-án éjjel két órakor a keleti fronton, 
a német pontonok is útrakeltek a nyugati fronton a Nagycigány-sziget felé. 
Három zászlóaljat kellett átszállítani a német pioníroknak több részletben. 
Ezen a fronton tehát mégis métlődöttaz a hősiesség, amelyet a dunai átke
lésnél a mi pionírjaink produkáltak. Halálos csönd volt a Száva mindkét 
partján s a Cigányszigeten mintha kihalt volna minden. Amikor azonban az 
első német ponton partot ért, mint egy jelre^ hihetetlen erős gépfegyver- és 
puskatűz s kézigránátok tömege zúdult a hadicsónakokra és a belőlük 
kiugráló németekre. Az első kis csoportot, amely a parton felfelé kapasz
kodva igyekezett megközelíteni a szerbeket, a pionírok magára hagyva 
sietve visszaindultak, hogy a többi átszállítandó csapatot is áthozzák. Ezt 
az újabb szállítmányt már, ahogy a magyar partról elindult, a szerb tüzérség 
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nehéz lövegei és géppuskák szűnni nem akaró gyorstüze kisérte egész útján 
a szigetig. Egyik ponton aknába ütközve mállott széjjel, a másikat egy 
gránát telibetalálva szétszedte, a harmadik át és átlyuggatva, mindenestül 
egy pillanat alatt elmerült, mégis sikerült a három zászlóalj felét a szigetre 
szállítani. Ennek a hat századnak azután október 7-én estig egyedül kellett 
helytállani a túlerőben lévő ellenséggel szemben, mert egyetlen ép német 
pionir sem állt rendelkezésre és a megmaradt néhány ponton is egészen 
használhatatlanná vált. A maroknyi német csapatnak sűrű bozóton kellett 
magát keresztülvágni, hogy megközelíthesse az első szerb védőállást s nem 
egy véres tábori ásó tanúskodott másnap arról, hogy jó kézben még mint 
fegyver is kiváló szolgálatot tehet. Október 7-én e hat század németnek sike
rült nemcsak állását megtartani, de a szerbek első, sőt második védőállását 
is elragadni. Reggel, ahogy a nap feljött, a magyar partról a Cigányszigetet 
hiába kutatták át látcsövekkel: nem lehetett mást látni, csak nagyszámú 
halottat és meg-megmozduló sebesültet a sziget fövenyes partján. Ám a 
sziget sűrűjéből kihallatszó szüntelen fegyverropogás azt tanúsította, hogy 
a szigeten lévő maroknyi német kemény harcot vív a nem kevésbbé vitéz 
ellenséggel. Úgy is volt. A németek nem elégedtek meg azzal, hogy első 
állásukat tartsák, hanem támadásba mentek át és a túlerős ellenséget előbb 
első, majd második védőállásából is kivetették és a sziget déli felére szorí
tották vissza. Eközben dél lett, a németek muníciója kezdett kifogyni s 
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tüzelésük egyre gyöngébb lett. A szerbek ezt észrevéve, meg akarták őket 
kerülni, hogy elfogják, vagy felkoncolják az egész másfél zászlóaljat. Tervük 
nem sikerült, azonban a helyzet egyre válságosabb lett. Délután azután 
egy vitéz német tiszt és két német katona, mindegyik más-más ponton 
belecsúszott a Szávába és sértetlenül sikerült hirt vinniök a magyar partra, hot 
egy második német ezred várta az estét, amikor szintén átkelhet a szigetre. 
Ám nem volt használható ponton, a muníció pedig életkérdés volt a szigeten 
maradt németekre nézve. Egyszerre egy sötét folt tűnt fel a vizén. Följebb 
ugyancsak egy német csoportnak kellett átkelnie a Száván s annak egy 
pontonja szabadult el, ezt hozta a víz a pontonra áhítozók ölébe. Mintha csak 
az Isten küldte volna. Két ember beleugrott a vizbe és az ellenséges tűz 
közepette partra vonszolta a hadicsónakot, amelyet bőven megrakták muní
cióval s ezer veszély között, de mégis sikerrel átvittek a Cigányszigetre. 
Este azután megérkeztek Zimonyba az új pontonok és át lehetett szállítani 
a második német ezredet is a szigetre. Október 8-án reggel a szigetet elke
seredetten tartó szerb erőt sikerült annak keleti sarkába beleszorítani. Most 
azonban nem a sziget megtisztítása volt a fődolog, hanem még át kellett 
kelni a szigetről a Száva szerb partjára. S ez hamarabb sikerült, mintsem 
gondolni lehetett volna. A szerbek ugyanis csodálatosképenépen hagyták azt a 
hajóhidat, amely a szigetet a szerb parttal összekötötte. Amint tehát a németek 
félreszorították a sziget helyőrségét, ugyanazzal a lendülettel átrohantak a 
hidon a szerb partra. Itt azonban új szerb védőállások és új szerb csapatok 
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álltak ellent s a Kalimegdán és a Belgrád mögött lévő topcsideri hegy tüzér
sége shrapnell-esővel fogadta és megállásra kényszerítette őket. Akcióba kellett 
lépnie a nehéz tüzérségnek, melynek hatását még a szerbek eddig kevéssé 
ismerték s így 8-án estefelé sikerült a németeknek Belgrádtól nyugatra 
a szerb parton megvetni a lábukat. Az átkelés tehát a Száván is sike
rült. Éjjel a német csapatok pihentek. 9-én kora reggelre azonban ismét 
előrenyomultak, elfoglalták a topcsideri magaslatot s ezzel megkerülték a 
várost. E megkerülő német oszlopnak egy különítménye volt azután az, 
amely ugyanakkor, amikor a magyar-osztrák csapatok kelet felől nyomultak 
be a városba, viszont a város nyugati részébe tört be és míg egy magyar
osztrák zászlóalj a Kalimegdánt, addig a német különítmény a konakot kerí
tette birtokába. Ezzel azonban a város még nem volt véglegesen a szövet
ségesek kezében. Míg egyes csapattesteik folytatták az előrenyomulást a 
várostól délnyugatra és délkeletre emelkedő magaslatok ellen s azokat el 
is foglalták, addig erőik egy részének még 9-én egész nap elkeseredett har
cok árán kellett a várost megtisztítani a szerbektől. S csak amikor ezek 
látták, hogy csapataink egy része már a hátukban van, menekültek nagy 
sietséggel nyakra-főre a városból. Október 10-én jelenthették csak a had-
vezetőségek, hogy Belgrád a miénk, s hogy a Kalimegdánban 300, az utcai 
harcok helyén 700 szerb halottat számláltak össze. A foglyok száma 609 főre 
rúgott, közöttük volt egynéhány angol és francia tengerésztiszt. A zsákmány 
pedig 9 hajóágyúból, 26 ágyúcsőből, számos fegyverből és nagymennyiségű 
munícióból állott. 

Előnyomulás lépésről-lépésre. 

Mialatt Belgrádnál, a legnehezebb ponton, amelyen a szerbek legjobban 
megerősített állásai voltak — s központjukban főtámasztópontjuk: Belgrád — 
Kövess seregének centruma átkelt a Száván és a Dunán, azalatt a tőle 
keletre álló Gallwitz-féle német hadsereg lejebb, Ramnál lépte át a Dunát. 
Ez azonban aránytalanul könnyebb munka volt. Ugyancsak október 6-án 
délután,Mackensen tábornagy jelenlétében bocsátoltákvízre Rammal átellenben 
a magyar földön fekvő Palánknál az első, önkéntesen jelentkező thüringiai 
német katonákkal megrakott pontonokat. Az ellenség a túlsó parton nem 
mozdult s csak a Ram városka mögött emelkedő s a Duna völgyét uraló 
Anathéma-magaslatokról köszöntette az első német szállítmányt egynehány 
ágyúlövés. Mintha kihalt volna az egész ellenséges partvidék. Ennek ellenére 
éjjel nem folytatta Gallwitz az átkelést, mert attól tartott, hogy a Ramtól 
délkeléire emelkedő Gorica-hegy szakadékai ellenséget takarhatnak, amely 
éjjel átkelés közben rajtaüthetne csapatain. Másnap október 7-én reggel 
azután több ponton egyszerre keltek át a németek. Az átkelés háborítat
lanul menetelt végbe s a komitácsikkai, akik Ram községben, vagy a par( 
szikláira épített festői kastélyban ellenállni próbáltak, vagy a puskatus 
végzett, vagy a visszafutó pontonok mint foglyokat hozták őket vissza a 
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magyar partra. A szerb parton kitett csapatok hegymászóbotokkal felfegy
verezve mászták meg a közvetetlenül a Dunából kinövő sziklás hegyolda
lakat. Apró hegyilovacskák kisérték őket. Ezek vitték az élelmet, muníciót, 
a gépfegyvereket és a szétszedett hegyiágyukat. Kisebb szerb erők ugyan 
megpróbálkoztak azzal, hogy megállítsák a németeket, azonban könnyen 
visszaverettek. Estére a Gorica-hegy egészen a németek birtokában volt, a 
csapatok beásták magukat, beépítették a gépfegyvereket és a hegyiágyúkat 
és várták: az ellenség ellentámadását. Ez azonban nem mutatkozott. A Ram-
nál való átkelés is sikeresen befejeződött. 

A Ram tói keletre fekvő Veliki Gradistétól keletre egészen Orsováig ter
jedő folyamszakaszon egyelőre csak tüzérségi harc folyt és átkelésről szó 
nem volt. Ellenben az ellenkező frontoldalon: a Szávának Relgrádtól 
nyugatra eső vonalán és a Drina-Száva sarkában az átkelés — mint 
már említettük — ugyancsak október 6-án vette kezdetét. A Száván a Bel
grádtól délkeletre fekvő Obrenovác irányában, amely a Posavinának neve
zett országrész központja, továbbá még jobban nyugat felé menve Jaraknál, 
a Macsva területére való átkelés aránylag könnyen ment s az ellenálló 
kisebb szerb erőket az ugyancsak nem túlerős, kisebb számú magyar-osztrák 
különítmények azonnal vissza is vetették. Ellenben a Drina-Száva szögben, 
ahol Racsa körül akartak átkelni öreg horvát nép fölkelőink, napokig tar-

- tott, míg át tudtak jutni a 100 méter széles, de roppant sodró folyón a szerb 
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partra. Átérve, csapataink két csoportra szakadtak. Egyik a Drina mentén 
haladt előre dél felé Badovincsin keresztül, a másik ellenben kelet felé nyo
mult, hogy a Macsvát átszántva mindenekelőtt Sabácot elérje. A Drina 
mentén előrenyomuló oszlopnak napokon át álló harcot kellett vívni a 
vitézül verekedő szerbekkel, míg azok október 6-án nyomtalanul eltűntek, 
aminek magyarázata abban keresendő, hogy a szerbek hadvezetősége végre 
átlátta, hogy nem demonstrációról, hanem a legkomolyabb élethalál-harcról 
van szó. 

A szövetséges hadvezetőségek október 10-én jelentették, hogy Belgrád 
az ellenségtől megtisztítva a kezünkben van. Kövess csapatai a város meg
szállása után azonnal a visszahúzódó ellenség nyomába léptek, amely a 
^várostól délnyugatra és a várost uraló s ettől délnyugatra és délkeletre 
lekvő magaslatokra húzódott, ahol a hónapokig tartott nyugalom alatt gon
dosan kiépített védőállások várták. E védőállásoknál az volt az érdekes, 
hogy bár roppant ügyesen voltak elkészítve, előttük sehol sem voltak drót-
akadályok, mert a szerbek úgylátszik teljesen híjával voltak a drótanyagnak. 
Október 11-én Kövess csapatai a Belgrádtól délre legközelebb fekvő* 
•«zöld hegy» és «Veliki Vracsar» nevű magaslatokat, mely utóbbi az átkelés 
alatt a szerb tüzérség egyik főállása volt, szuronyrohammal elfoglalták, míg 
•Gallwitznak Ramnál átkelt csapatai az ettől délre fekvő Anathéma-hegy 
ellen első nap hiába kísérleteztek. Általában úgy Belgrád, mint Ram körül 
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csak lassan lehetett előbbrejutni, mert a Duna mentén vonultak végig^ 
a szerbek legerősebb állásai és mert még nem volt meg az összeköttetés 
a Kövess- és Gallwitz-hadsereg között s így egymást közvetlenül nem támo
gathatták. 

Végül az utóbbi hadsereg hadikészleteinek jelentékeny része nem 
volt utánaszállítható. .Mindennek oka pedig abban rejlett, hogy Belgrádtól 
keletre egészen a Morava folyó torkolatáig terjedő ,vonal még mindig a szerbek 
kezében volt s a szerbek ezt az ékszerű állásúkat arra akarták fölhasználni,, 
hogy északi frontjuk főerőit itt koncentrálják. Ezt meg kellett akadályozni 
és mindenáron át kellett kelni Szemendria és Grocka között is a Dunán. 
Nehéz feladat volt, mert a Morava torkolatánál a folyó környéke mindkét 
parton mocsaras, másfelől, mert a magyar part semmi takarást nem nyúj
tott sem a tüzérségnek, sem a pioniroknak, sem pedig a gyalogságnak. 
Ehhez járult még, hogy épp amikor az átkelés előkészületei megtörténtek^ 
beköszöntött a híres szerb szélvihar a «kosszovo». Ennek ellenére úgy az 
ellenséggel mint az elemekkel napokon át vívott elkeseredett harcok után 
brandenburgi és bajor csapatoknak sikerült itt is megvetniök a lábukat a 
szerb parton. Időközben lejjebb, Ramtól délre Galfwitznak sikerült az Ana-
théma-hegyet elfoglalni s így míg egyik oszlopa déli irányban, Pozsarevác 
felé nyomult előre, addig egy másik ismét a Moravánál átkelt német erők 
támogatására a keményen védett Szemendria felé fordulhatott, s hogy az 
összeköttetés Kövess balszárnyával meg legyen teremthető, Kövess e szárnya 
is nyugat felé tört előre a Duna mentén, s míg a szárazföldi operációkat 
a Dunáról kis monitor-flottillánk hathatósan támogatta, a két egymás felé 
törekvő hadseregnek sikerült egyfelől Szemendriát, másfelől Grockát elfoglalni 
s így a két város között elterülő szakaszt a szerbek kénytelenek voltak 
kiüríteni és dél felé visszahúzódni. Mig Gallwitz a Pozsarevác felé vissza
húzódó szerb erők sarkában volt, addig a Kövess-hadseregnek a Belgrád 
körül elvonuló hegyhátakon kemény harcokat kellett vívnia. Egyforma képet 
öltöttek e napról-napra ismétlődő harcok. Első nap egy hegyoldalt lehetett 
csak megvenni s csak másnap magát a hegy domináló pontjait. így esett 
el az Erino Brdo, a Csunak és a Strazara hegy. A szerbeknek kiadatott a 
parancs, hogy állásaikat a végletekig tartsák. A parancsnak igyekeztek is 
eleget tenni. Végre a Belgrád körül elterülő összes emelkedések, a szerbeknek 
nem kevesebb mint három egymás mögött elkészített védővonala Kövess 
kezében voltak s a szerbek a néhány kilométerrel lejjebb délre fekvő, majdnem 
600 méter magas Avala hegyre vonultak vissza. Itt volt negyedik erős állásuk. 
Ezek voltak a legnehezebb harcok, s ez volt a legnehezebb frontszakasz 
az egész szerbiai offenzíva folyamán. 

Mialatt Kövess Belgrádtól délre verekedett, addig tőle keletre Gallwitz 
hadserege aránylag jobban előrejutott könnyebb harcai során. A Morava 
mindkét oldalán előrenyomulva, egyik nap a valóságos erősséggé átalakított 
Pozsarevác északi és nyugati erődműveit vette meg, másnapra pedig az egész, 
megerősített várost. 
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Amikor a német és magyar-osztrák szövetséges hadak ilyenformán 
nagy apparátussal és többszázkilométeres fronton indították meg a táma
dást Szerbia ellen, a szerb hadvezetőség sietve vonta össze három frontra 
osztott erőinek nagy részét, hogy a Kövess- és Gallwitz-hadseregek elé dobja, 
így vont el jelentékeny erőket a Drina mellől és így gyöngítette Bulgária 
felé néző eddig legerősebb frontját is. Ám ekkor már késő volt s a szerb 
hadsereg helyzete kezdett' válságos lenni. Bulgária október hó 14-én kije
lentette, hogy Szerbiával hadiállapotban levőnek tekinti magát s a kővet
kező napokban azután megindult a bolgár offenzíva is. Ezzel nyugat, tehát 
a Drina, észak, tehát a Duna és Száva, valamint kelet, tehát a bolgár határ 
felől egyre erősbödő nyomással háromfelől ható koncentrikus támadással 
szemben a szerb hadseregek a következően helyezkedtek el: A Kövess-had-
sereg jobbszárnyával, tehát a Drina-Száva szögben, valamint a Száván és 
a Duna Belgrád körüli szakaszán átkelt erőkkel és centrumával szemben 
állott az első szerb hadsereg, melynek parancsnoka a trónörökös volt s 
vezérkari főnöke Pavlovics ezredes, aki mellé azonban egy francia, egy 
angol és egy orosz vezérkari tiszt volt tanácsadó gyanánt beosztva. Keleti 
szomszédságában tehát Kövess balszárnyával és Gallwitz főerejével szemben 
egészen a Morava folyóig állott a második szerb hadsereg, melynek parancs
noka Bojovics tábornok volt. Ez húzódott lassan vissza Gallwitz elől és 
frontjának hossszúsága és kiterjedése, valamint a Kővess-féle hadsereggel 
szemben tanúsított makacs ellenállása után Ítélve már ekkor is ezt tar
tották a legerősebb hadseregnek. A Moravától keletre és azután folytatólag 
a bolgár határ mentén, tehát kelet felé néző fronttal Nyegotin és Pirot között 
állottak a Stepanovics tábornok vezetése alatt álló harmadik és a Jurisics-
Sturm tábornok vezetése alatt álló negyedik szerb hadsereg. A veszélyt fel
ismerve Putnik vojvoda ugyan gyors csapateltolásokat csinált, azonban a 
bolgár támadás -folytán most egyelőre csak arról lehetett szó, hogy Gallwitz 
és Kövess előnyomulását lehetőleg lassítsák, hogy összeköttetésüket a bolgár 
hadsereggel, (melytől körülbelül 150 kilométeres távolság választotta el 
Gallwitz szárnyát) késleltessék s legfőkép, hogy megakadályozzák, hogy a 
vardar-völgyi vasút bolgár kézbe kerüljön, mert ezzel el lettek volna vágva 
az antant muníció- és élelemszállításától. Ez pedig annál fontosabb lett, 
minél beljebb kellett a szerb erőnek az ország belsejébe húzódni, tehát 
minél inkább távolodtak az ország északi, termékenyebb vidékétől. Ez pedig 
napról-napra inkább elkövetkezett. Október 17-én a magyar-osztrák és 
német csapatok háromnapos elkeseredett harc után átkaroló támadással 
tudták csak elfoglalni a szerbektől az Avala-hegyet. Ennek, valamint az ettől 
délnyugatra fekvő Cvetkov hegynek és Vrcsin községnek elfoglalása volt az 
utolsó nagy csapás amely az északi fronton álló szerb haderőt kemény 
küzdelmek árán érte. Ami ezután következett, bár a szerbek igyekeztek 
mindenütt helytállni, gyermekjáték volt az átkelést követő eddigi har
cokhoz képest. 
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Az Avala hegytől — Kragujevácig. 

Az Avala hegy elfoglalása után azt lehetett volna gondolni, hogy a 
szerbek az ettől délre kelet-nyugati irányban, tehát keresztbe folyó Ralja 
folyó mint természetes nonal mögött fognak megállni. Ám nem így tör

tént. A Kövess-hadsereg nagy lendülettel előbbre tudott jönni egészen a meg
erősített Kozmaj és Kosutica hegyig, míg Gallwitz hadserege Pozsareváctól 
és Smoljináctól délre vetette vissza a szerbeket. E két haderő zömének 
ilyetén előbbrejutása arra kényszerítette a szerbeket, hogy a Macsvát fel
adják. Október 20-án csapataink gyenge harc után ezúttal ötödször bevo
nultak az oly sok kemény küzdelmet látott Sabácba. Mialatt október 23-án 
Kövess centruma megvette az említett Kozmaj és Kosutica hegyet és tovább-
riyomult az Arangyelovác felé vezető úton, addig ugyanekkor a Drina felső 
folyásánál fekvő Visegrád mellett, tehát egészen új frontszakaszon is átkeltek 
csapataink a Drinán. Végül ugyanezen a napon az utolsó északi frontszaka
szon is átkeltek a szövetséges csapatok:Veliki Gradiste és Orsova között. 
Innen a szerbek elvonták volt eredetileg jelentősebb erejük nagy részét s 
így az Orsovaval szemben fekvő Tekija Erzsébet-erődjét átkelő csapataink 
aránylag könnyen elfoglallak. Az innen kivert szerb erőkre jellemző, hogy 
ezek nem valami n-agy ellenállást tanúsítottak és szerb szokás ellenére, fegy
vereiket elhányva menekültek. Kövess centruma ezalatt tovább haladt Aran
gyelovác felé. Ha a szerb hadsereg nem is verekedett most már oly jól, 
mint annakidején s ha a lakosság, úgy látszik, megtörve, csodálatosképen a 

Utca élet Sabácban. 
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legtöbb helyen elég tisztességesen viselkedett is, annál nehezebbé tette az 
előhaladást a rettenetes esőzés és az utak hiánya. Rendesen egy-egy had
osztály számára egy-egy útvonal szükséges. Itt azonban egyetlen út állt csak 
rendelkezésre, amely szintén lehetetlen állapotban volt, ezen szorult össze 
jó egynehány hadosztály egész tüzérségi parkjával és trénjével. Utakat pedig, 
nem lehetett készíteni, mert a hozzávaló anyag ebben az elnyomorodott 
országban teljesen hiányzott. Ennek ellenére a csapatok ellátása s az előbbre-
jutás pompásan ment. A Kolubara és a Morava között álló szerbeknek itt 
már nem voltak előre készített állásaik s ilyenek készítésére már nem volt 
idejük. Meg kellett elégedniök azzal, hogy a természet itt-ott módot nyújtott az 
előnyös védekezésre. Ilyen természetadta védővonal volt Arangyelováctól délre 
a Lazarevác- Arangyelovac-Topola vonal a keresztbefutó Racsa folyó mentén. 
Itt meg is állottak. Ámde október 25-én már az Obrenovác felől előnyomuló 
oszlopunk lovassága bevonult a közeledésének hírére kiürített Valjevóba és 
a lovasságot követő gyalogság másnap már oldalba támadta a Lazarevácnái 
álló szerb balszárnyat. Rövid, de kemény harc után a szerbeket Kövess 
említett előnyös állásukból is kivetette és október 27-én már seregének 
zömével a Grni Milanováctól északra elterülő Rudnik hegység északi lej
tője előtt állott. Ezalatt tőle keletre Gallwitz hadseregének zöme Palánka és 
az ettől délkeletre fekvő Svilajnac kézbekerítése után elérte s átlépte a 
Resava folyót. Ugyanekkor a legutóbb az orsovai Duna-szegletben átkelt 
német oszlop egyik része jóformán harc nélkül elfoglalta az immár egészen 
magára hagyott és Turnu-Szeverinnel szemben fekvő öreg Kladova erős
séget, ahol 12 nehéz löveget zsákmányolt, másik része pedig bevonult Brza 
Palánkába. Alig hogy ez utóbbi oszlop elérte a nevezett várost, amikor 
elővédéi idegen lovasok közeledését jelezték. Három bolgár tiszt volt néhány 
lovas kíséretében, akik mint a Bojadzsev-féle bolgár hadsereg Nyegotinnál 
álló jobbszárnyának tiszti járőre jutottak Brza Palánkáig. Az összeköttetés 
tehát a bolgár haderő és a német-magyar-osztrák haderő között, amitőt 
a szerbek annyira féltek e pillanattól kezdve megteremtődött. Éppen szegedi 
magyar honvédeknek adatott meg, hogy elsőknek szoríthassanak kezet a 
vitéz bolgárokkal és miután a honvédzászlóalj parancsnoka francia nyelven 
üdvözölte a szövetséges bajtársakat, az egybegyűlt honvédlegénység rögtön
zött tüntetést rendezett tiszteletükre. Az orsovai szövetséges oszlop előhala-
dásával ismét kezünkbe került a Duna egész vonala, amely immár több 
mint egy éve el volt zárva a magyar hajók elől s október 29-én a «Berettyó» 
nevű magyar hajó volt az első, amely munícióval és hadiszerekkel meg
rakodva kiköthetett a bolgár Viddinben. 

Október legutolsó napjain lankadatlan eréllyel haladt tovább a 
három szövetséges koncentrikus támadása valamennyi frontszakaszon. A Duna
vonal szabaddá tette azt az utat Bulgária felé, de szabaddá kellett tenni a 
Morava völgyében Nisen és Piroton keresztül Szófiába vezető vasútvonalat 
is, Míg a Bosznia felől operáló magyar-osztrák erőknek végre október 28-ái> 
sikerült a makacsul helytálló szerbeket átdobni a határon saját területükre, 
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addig Kövess centrumának főiránya és főcélja Kragujevác lett, hol a szerbek 
egyetlen fegyvergyára és nagy hadiszerraktára volt. A Drinánál harcoló 
erőinknek lassú előhaladását az magyarázza, hogy a szerbeket itt monte
negrói dandárok is támogatták, Kövess centruma elé pedig mint hatalmas 
természeti akadály a Rudnik hegység és a szerbek ama elhatározása torló
dott, hogy Kragujevác előtt végső erőfeszítésükkel álljanak ellent. Ezzel az 
erős ellenállással szerves összefüggésben állottak, a nem kevésbbé keményen 
harcoló, a Morava völgyében Svilajnáctól délre a Gallwitz-hadsereggel szemben 
álló szerb csapattestek is. Kragujeváctól északnyugatra Kövess csapatai 
három napon át elkeseredetten támadtak s bár október 31-én sikerült a 
Kragujeváccal egy magasságban, de ettől nyugatra fekvő Grni Milanovácot 
elfoglalni, Kragujevácot még sem adták föl. Az ettől északra elterülő magas
latokon még mindig minden talpalatnyi földet késhegyig tartottak. Annál 
-nagyobb meglepetés volt tehát, amikor november elsején reggel, tehát ugyan
akkor, amikor a boszniai fronton Visegrád körül harcoló csapattesteink végre 
•szintén képesek voltak szerb területre benyomulni, Kragujevácból egy kül
döttség közeledett a Kövess-hadsereg centrumának elővédjéhez s fehér zászlót 
"lobogtatva, kegyelmet kért a városnak, hódoló átiratotnyujtott át és felajánlotta 
-a kapitulációt. Erre Tripke, a péterváradi gyalogezred hadnagya egy szakasz 
katonánkkal bevonult a városba és úgy az arzenálra, mint a kaszárnyára 
Mtüzte a zászlót. Később azután megjelent egy német különítmény is, ez 
pedig a német zászlót tűzte ki a mienk mellé. A bevonulásnál természetesen 

Robbantással elpusztított kőhíd Visegrádnál. (Kilophot, Wien XIX). 
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a legnagyobb elővigyázattal kellett eljárni, mert bár a szerb hátvédek min
den hadiszert, amit csak lehetett, elpusztítottak, óriási mennyiségű robbanó
anyagvolt Kragujevácban felhalmozva s így nem lehetett tudni nem rejlik-e 
gonosz szándék e hirtelen kapituláció mögött. Milliókra menő értéket képvi
seltek azok a fémanyagok, régies újfajta ágyúk, lövedékek, shrapnell-hüve-
lyek s mintegy húsz épületben egészen a mennyezetig felhalmozott puska
tölténytömegek és egyéb készletek, amiket a szerbek otthagytak egyellen 
fegyvergyárukban; mely az utolsó pillanatig üzemben volt úgy, hogy egyes 
gépek hajtószíjait már nem is volt idejük elvágni S hogy mindezt a szerbek 
nem robbantották föl. annak magyarázata, hogy, úgy látszik, még mindig 
reménykedtek az antant segítségében, a Szalonikiban partraszállítolt francia 
és angol csapatok közeledésében s abban, hogy újból visszatérhetnek Kragu-
jevácba. Minden eshetőséggel számolva azonban mégis úgy cselekedtek, 
mint az oroszok Breszt-Litovszkban: a robbanóanyagokkal megtöltött épü
letek környékén a földet teleszórtak puskaporral, hogy ha majd fáradt 
katonáink tábort ütnek, egy könnyelműen eldobott gyufa pusztulásba döntse 
őket Kragujeváccal egyetemben. Hadvezetőségünk azonban okult a múlt 
tapasztalatain és első dolga az volt, hogy vízzel árasztotta el az összes 
municiós épületek környékét. Belgrád megvétele óta Kragujevác megszer
zése volt a legjelentősebb harctéri esemény a szerbiai offenzíva során, mert 
ezzel olyan veszteség érte a szerb hadsereget, melyet lehetetlen volt pótolni. 

A szerb trónörökös Kragujevácnál a szerb tüzérbég munkáját szemléli. 
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A háború humora. 
A zászló. 

Orosz foglyokat hoztak a táborba. Ki
hallgatják őket. 

— Régen szolgáltok'.' 
— Bizony a háború eleje óta. 
— Voltál már megsebesülve? 
— Bizony már kétszer. 

L — Szívesen harcoltál'.' 
— Szívesen. 
— Most hogyan fogtak el? 
— Nem togtak engem. Magamtól jöt

tem át. 
— Hogy lehet az Magától jön már át 

az olyan hős is, aki a háború kitörése 
óta lelkesedéssel harcolt és szívesen jött 
vissza, bárha kétszer megsebesült? 

— Azért jöttem át, mert meg akartam 
tartani az eskümet. 

— No ez egy kicsit érthetetlen. 
— Dehogy is. Megesküdtem, hogy a 

zászlónkat soha el nein hegyein. Minthogy 
pedig a magyar honvédek elvették a zász
lónkat, ej — gondoltam — én megtartom 
minden körülmények közt az eskümet és 
utána szöktem a zászlómnak. 

Megfordult világ. 
'dogén érkezett a faluba A nagy vendég

lőben sokan iddogálnak. Érdeklődik. 

Jön egy öreg paraszt, mondja: 
— Katona a fiam. Oskolát végzett 

gyerek. 
— No és micsoda? 
'£- Tartalékos főhadnagy. 
— Hát a szegény korcsmúrosé? 
— Az pedig honvédhadnagy. 
— Hát a harangozóé ? 
— Huszárőrmester, arany érdemet 

kapott. 
— Hát a kofa csinos gyereke? 
— Tűzmester. Vaskeresztje van. 
— Hát a szolgabíró? 
— Most rukkolt be ujoneznak. A fiam 

a tisztje. 
— Hát a milliomos bér lő? 
— Póttartalékos volt. A szekerészeknél 

hajtja a lovakat. 
— Hát a tanító? 
— Az meg Galíciában a pékeknél fűt. 
— És az a büszke pénztárnok? 
— Munkásosztaggal országutat csinál. 
Ez a háború. Kicserélte az uri és paraszt 

származás gyermekeit. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

H ti 
ÜrnlRor. 20 fillér, szállítás helyűén 20, 

vidéken 35 fillér. 
Mindenki ott szerezheti meg a 

bekötési táblát, a honnan a Króni
kát kapja. 

A táblába való bekötést bár
mely könyvkötő végezheti. 

A krónika 1—5. kötetéhez való tábla 
is minden könyvkereskedésben, árusnál , 
trafikban valamint a kiadóhivatalban 
megrendelhető. Egy-egy tábla ára 1 kor. 
20 fillér, melyhez kézbesítésért helyben 
20, vidéken 35 fillér csatolandó. 

A nyersanyag-árak nagymérvű drágulása folytán a Krónika bekö
tési táblája ezentúl 1 kör. 20 fillérbe kerül. 

Pallas nyomda, Budapest. 



Haditudósítóink az olasz fronton. — Ebéd 1800 méter magasságban.' 
(Vészi Margit felvétele.) 
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