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77. füzet, 1916. március 26

ann vezérezredes tál
Ara 24 fillér

A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei.
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsoportból csupán a fel
tüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván- i n g y e n kapják meg a nekik tetsző
\ műveket, a kővetkező 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 félévenkinl
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, árusnál, trafikban.
Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a h o n n a n 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, Eqaátoria
kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulását — Egyetlen
jogosított, az eredeti után fordított,
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20
fül. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fIII.
«Megyek m i n d i g előre, mig el nem j u t o k azon helyre,
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is
utaznom.» A Koránnak ezt a m o n d a t á t választotta

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottöul és az a szivős kitartás, a távoli
czél elérésében való rendületlen hit, melyet ez a
m o n d a t s y m b o l i z á l , áthatotta Stanleyt. .Munkájában,
melv 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 kötetenkint rá
fizetés 3 kor.

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

A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás,
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill.
Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés
1 kor. 50 fill.

Besztercze ostroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill.
Kisértet Lublőn és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck,
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor.
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill.

3. csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK.
9. Jókai M ó r : Utazás egy sírdomb körül.
Albumalakú, pompás díszmű, 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 illusztráh'a, 12 kor. bolti ár
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona.

12. Jókai M ó r : A kis királyok. Regény 3
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill.
13.

Jókai M ó r : Rákóczi fia. Regény 3
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolli
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. Egy-egy tábla
ára 1 kor. 20 fill., melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó.

77. füzet
Ha fíizetenkint veszi a Világ
háború Képes Krónikáját és
négy Ilyen szelvényt beküld,
kiválaszthat egyet kedvezmé
nyeink közül, melyeket a
borítékon hirdetünk és az ott
feltüntetett módozatok mellett
szállítunk.
SZERKESZTŐ SÜLÉ HNTHL
RÉVHI-KIHDÍiS TELEFOM 56-27
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HETENKINT EGY FŰZET
i SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ
ELŐFIZETÉSI AR '/< ÉVRE 3 K, >/> ÉVRE 6 K | BUDAPEST VIII. ÜLLÓI-ÚT 18.

KEPÉK fl NYUGATI HARCTÉRRŐL.

Francia újoncok bevonulása egy párisi kaszárnyába.
A büszke köztársaság sohasem dicsekedhetett bő népesedéssel és most egész férfinemzetsé
gét kénytelen volt kockára tenni a gyermekektől az aggastyánokig. Emberanyag lekintetében talán Franciaország áll legszomorúbban. Óriási veszteségei mellett alig tud a pót
lásról gondoskodni. Ha a színes csapatok nem segítenék, talán már régen csődöt mon
dott volna. Csak nemrégiben vonultak be fegyveres szolgálatra a legfiatalabb, szinte
gyermekkorosztályok is. Dalolva és vidáman mentek az ifjú legények a kaszárnyák felé,
de elnémul biztosan ajkukon a nóta, ha a jövőbe tekintve láthatták volna, hogy milyen
hiábavaló a sok vérontás és egész nemzetük soha el nem érhető, hiú célért rohan a
pusíTtrhis felé.

A világháború képes krónikája. VI.

-
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23

Német katona. fatalpon kel át egy kiáradt folyón. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)

Belga pontonhíd; melyet a németek megszálltak.

Hússal való, ellátás a tűzvonalban.

Német tisztek és legénység ródlizása.
23*

Élet az igazságügyi palota udvaráp Lüttichben.

Német katonák olvasóterme a front mögött.
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AZ ŐSZI NAGY TÁMADÁS NYUGATON.
A világháború második esztendejének őszén, amikor keleten befejezé
séhez közeledett a diadalok páratlan láncolatából álló offenziva, megrázó
és egyben nagyszerű események kezdődtek a flandriai és francia fronton.
Szeptember utolsó napjaiban a francia, angol és be|ga hadseregek meg
támadták a német védelmi vonalat és három hétig dúlt a véres, borzal
makkal és dicsőséggel teljes csata, amely a szövetségesekre nézve teljes
kudarccal ért véget. A világtörténelem ezt a harcot a nyugati őszi nagy
offenziva néven fogja ismerni és mindenkor külön fejezetet szentel neki,
mert a küzdelem előzményei és maguk a harcok is szinte egyedül álla
nak érdekesség és jelentőség tekintetében. A télutói és tavaszi erőfeszítések
után, amelyek a német front áttörésére irányultak, viszonylagos nyugalom
és csönd állott be a nyugati harcvonalakon. Állóharcok folytak, itt-ott előre
törtek a németek, elragadtak egy pár ellenséges állást és lövészárkot, de
nagyobb akcióra nem került a sor és a trónt vonala nagyjában alig vál
tozott. Hónapokig csak elvétve érkezett jelentés nyugalról és már-már úgy
látszott, hogy 1915 folyamán nem is lobog fel itt a küzdelem lángja. A francia
és angol kormány talán belenyugodott volna ebbe, de a keleti szövetséges,
amelynek legdrágább és legféltettebb földjein mélyen gázolt a győzelmes ellen
felek tábora, nem szűnt meg kérni, könyörögni és fenyegetőzni Londonban,
valamint Parisban. Az orosz diplomácia végül rábírta az ölhetett kézzel
várakozó szövetségeseket az elhatározásra és mert az antant hadvezérei is
sürgősnek, sőt kedvezőnek látták a cselekvés idejét, megszületett a nagy
offenziva terve. A hosszas pihenés után most már nagyon is nagy dologra
készültek és túlságosan vérmes reményekkel kezdték meg az akciót. Számí
tásukat arra alapították, hogy a német vonal gyönge és keskeny lehet, mert
a keleti küzdelem sikere érdekében minden fölösleges erőt elvontak és ezt
a frontot könnyű lesz áttörni. Ha pedig az áttörés megtörténik, akkor nincs
megállás Berlinig, mert a németek nem rendelkeznek tartalékkal és keletről
csak megkésve érkezhetnek erősítések. Az esetleges siker tehát eldöntheti a
háború sorsát, megnyerheti az antant számára a habozó semlegeseket és
nagy lépésekkel sietteti a középponti hatalmak végső leigázását. Hogy mindez
nem föltevés és szóról szóra igaz, arról kétségbevonhatatlan. írásos bizo
nyítékok tesznek tanúságot. Jdffre tábornok a nagy offenziva előtt tíz nappal
hadseregparancsot bocsátott ki, amelyben utasította a parancsnokló vezéreket,
hogy hozzák tudomására a legegyszerűbb katonáknak is, hogy a világ-
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háború legjelentősebb küzdelme előtt állanak, mely talán a vérontások
közeli végét fogja eredményezni. Az angol hadiparancs «minden idők leg
nagyobb csatájának)) nevezte a készülő harcot, amelynek etkimenetelétől függ
a jövendő sorsa». Ily reménykedések mellett érthető, hogy a hadvezetőség
minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett fölkelteni a katonák harci
kedvét, lelkesedését és elszántságát. Joffre hadiparancsa biztosította a tisz
teket és legénységet a sikerről, amelynek érdekében egész tartalékhadserege
ket állítottak fel. Közölték a katonákkal, hogy Kitchener új hadserege partra
szállott francia földön és nagy haderő mozgósítható az áttörésre, anélkül,
hogy meg kellene bontani a vonalakat. A fölös embererőt példátlanul hatal
mas tüzérség fogja támogatni, a gépfegyverek számát megkétszerezték, a
nehéz ágyúk ezrei ontják majd a tüzet és végromlást a német vonalakra,
a világ pedig sohasem látott annyi muníciót, amennyi a szövetségeseknek ren
delkezésére áll. A gyalogság és lovasság bátran támadhat; a győzelem nem
maradhat el. Mindezeket az állításokat teljes mértékben igazolták az offenzíva
elkövetkező eseményei, csak a végső következtetés nem teljesedett: a diadal
elmaradt. A nagy támadás, amely szeptember huszonkettedikétől október
tizenhatodikáig tartott, három részre osztható. Három irtózatos ostromot
állott ki a német védővonal és a támadások lefelé hajló vonalat mutat
nak intenzitásuk tekintetében. Leghatalmasabb volt a legelső, amelyet het
venöt óráig tartó tüzérségi előkészítés vezetett be. Az angolok és franciák

Katonalakások "egy vasúti töltés mellett Eszak-Franciaországban.
-
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egy pár millió lövést tettek a huszonöt kilométeres champagnei fronton,
amely ezúttal is gyújtópontjában állott a támadásoknak. Reims és az Argonne-ok között, hol már a champagnei téli csatában is csodás példákat adott
a német hősiesség) dúlt a legirtözatosabb, a legpokolibb küzdelem. Ugyan
ekkor Ypernnel, valamint Lille és Arras között is megkezdődött a támadás,
amely különben általánosnak volt mondható a tengertől a Vogézekig.
A lenyűgöző és napokig tartó ágyútüzelés után megindult a hatalmas gyalog
sági roham és zúgó fergetegként viharzott a rommá lőlt német árkok felé.
És ekkor örök csodájára a német energiának, nagyszerű katonai erények
nek, kitűnt, hogy Joffre rosszul számított. Hiába volt minden előkészület,
erőfeszítés és hősiesség a franciák részéről, a német gyalogos érckeblén és
ércszivén megtört minden támadás. Rengeteg véráldozat árán csak néhány
első állást és védelmi vonalat tudtak elragadni az ellenséges rohamok, ame
lyek a következő napokon újból megismétlődtek. E sikertelenségek után
állandó maradt a küzdélem a következő héten is, de hevesebb harcokra
csak október negyedikén került a sor, mikor megkezdődött a második hatal
mas ostrom. Negyvenhárom óráig tartott a- tüzérség gyilkos munkája, az
északi Champagne-ban is a túlsó oldal harcosait ismét százezer számra haj
tották vágóhídra. Az ostrom ezúttal sem sikerült és folytonos tüzérségi, vala
mint gyalogsági küzdelmek után október tikenkettedikén elkövetkezett végre
az észak-franciaországi fronton a harmadik és utolsó nagy támadás is, ame-

Német hidászok által épített fahíd teherprőbája.
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lyet áz őszi offenzíva befejezőjének tekinthetünk. Az antant kudarca és
szégyene irtózatos volt. Nem maradhatott titok a világ és a semlegesek előtt,
milyen tervekkel indították meg offenzivájukat, mekkora erőt használtak
félj és mily csekély eredményt értek el. A németek őszintén bevallották,
hogy milyen árokrészeket veszítettek, mennyi emberbe került a diadalmas
védelem, de ugyanekkor kiadták az ellenfél támadásának és szégyenének
hiteles fotográfiáját. A nyolcszáznegyven kilométeres fronton kilencvenhárom
hadosztály támadott. Castelnau tábornok harmincöt;, Foch tábornok tizennyolc
francia divízió fölött parancsnokolt, ezenkívül tizenhárom angol, tizenkét
belga gyalogos divízió állott Joffre rendelkezésére. Az áttörést tehát másfél
millió katona kísérelte meg sok ezer ágyú segítségével. Ez a rettenetes
haderő azonban tulajdonképen csak negyvenöt kilométernyi szélességben
fejtette ki valóban hatalmas átdöfő erejét, mert ennyire tehető a szorosabb
főtámadások vonala Artoisban és a Champagne-ban. A támadók számbeli
túlsúlya ilyenformán éppen kétszeresre tehető a német csapatokkal szemben.
A szövetségesek vesztesége közel kétszázezer ember volt. Néhány frontrész,
pár kilométernyi földszalag elragadásán kívül mindössze ez a kegyetlen vér
veszteség volt az eredménye oly sok készülődésnek, annyi emberfölötti erő
feszítésnek, mert a német védelmi vonal alapjában rendületlen maradt és
az Északi-tengertől a Vogézekig terjedő hatalmas front egyetlen pontján
sem sikerült az áttörés.

Franciák és angolok által összelőtt templom a belgiumi Poelkapclle-ben.
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Az első nagy roham.
A nagy reményekkel elgondolt és tervezett francia-angol offenzíva lázas,
hatalmas arányú készülődései természetesen nem maradhatlak titokban a
németek előtt sem. Szeptember első heteiben különös dolgokat észleltek a
bátor német repülők felderítő útjaik alkalmával. A francia vonalak mögött
pezsgő élet uralkodott, nagyobb csapateltolások voltak észlelhetők és külö
nösen a szállítások folytak ezer meg ezer járművel. Nyilvánvaló volt tehát,
hogy valami nagyobb dolog várható. Nemsokára ezután végleg megbizo
nyosodhattak-a német vonalakon, hogy mit tervez Joffre és milyen feladat
áll a francia haderő előtt. Mikor a főparancsnok hadseregparancsát kihir
dették, a front legkülönbözőbb részein egyre-másra szökdöstek át a néme
tekhez a francia katonák, akik legalább az életüket akarták megmenteni,
amíg nem késő. Ezek a szökevények elmesélték, hogy odaát a tisztek estén
ként valóságos népgyűléseket rendeznek az árkokban, beszédeket monda
nak és mindenáron J meg
.__. _..,.
akarják győzni a katonákat,
hogy ez az utolsó tánTadás,
amely elsöpri a németeket.
A rettenés ostrom szep
temberhuszonkettedikén kez
dődött valójában. Ezer és
ezer ágyú ontotta a tüzet
az első néme^ vonalakra és
a gránátok zápora nem szűnt
meg zuhogni sem éjjel, sem
nappal. Joffre igazat mondott
hadsegparancsában, a táma
dók soha nem ismert erejű
tüzelést nyitottak és kitartá
suk árrá mutatott, hogy hihe
tetlenül nagy municiókészlet
fölött rendelkeznek. A követ
kező napokon át rendület
lenül, kegyetlen következe
tességgel hullottak a gránátok
a már rombadöntőtt és félig
betemetett német árkokra és
tűz alatt tartották az ellen
séges összekötő utakat is a
francia még az angol ágyúk,
hogy lehetetlenné tegyék a
pótlást, a rettenetes tűzben
álló vagy megtizedelt csapaYpern. A múzeum. (Sajtóiroda, Leipzig.)
-
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tok fölfrissítését. Szakértők számítása szerint egész kis árokrészekre, keskeny
frontszakaszokra ezer gránát hullott óránként. Az ellenfél meg volt győződve,
hogy ily irtózatos tűz után a földdel egyenlővé válnak az összes német árkok, erő
dítések és a leigázó erejű gyalogsági roham már csak halottakat és sebesülteket
fog találni a romok között. Ez a számítás azonban nem vált be, mint ahogyan
azt a napokon át tartó pokoli tüzelés után fájdalmasan volt kénytelen tapasztalni
Joffre. A rengeteg munícióval megindított tüzérségi ostrom legkorábban
szűnt meg a flandriai harctéren, ahol Ypern vidékén már a következő
éjszakán rohamra indultak az angolok. Yperntől délkeletre a sokat ostromolt
Hooge falu és a 60. számú magaslat ellen irányult a támadás. Vad
és véres közelharc fejlődött ki, amelynek során az ellenséget visszaűzték a
németek, sőt néhány árokrészt is elragadtak. Az angol támadások ellany
hultak lassanként és a nagy offenzíva során nem is élénkültek meg többé.
Amíg Ypernnél csak mellékes küzdelem folyt, addig Lille és Arras között,
valamint a Champagne északi részében teljes erővel, mondhatni a végsőkig
megfeszített támadásokkal igyekezett az angol és francia hadsereg átdöfni
a német frontot. Északon, a lille-arrasi vonalon közös terv alapján, egymás
közvetlen közelében harcol
tak a franciák és angolok.
Az angol haderő északon
helyezkedett el és Loos hely
ségen át Lens irányában tá
madott legerősebb osztagai
val, de ugyanekkor Armentiérestől északkeletre és délkeletre is kemény küzdelmek
folytak a La Bassée csatorná
tól északra. A francia csapa
tok a délebbre eső Souchez
vidék elfoglalását tűzték ki
céljukul. Itt már valóban
komoly veszedelem fenye
gette a német vonalakat, mert
alaposabb volt a tüzérségi
előkészítés és óriási túlerő
várla a rohamot. Az arány
lag keskeny, húsz-huszonöt
kilométeres fronton ötven
óráig állották a német csa
patok a gránátok halálthozó
esőjét. A borzalmak harma
dik napján aztán rettenés
erejű rohamok indultak meg
Ypern. A híres Neptun-kapu. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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és törtek még soha nem látott

dühvel a védelmezőkre. Bátran és szinte egymással versenyezve vágtattak előre a
rohamozó oszlopok, mert meg voltak győződve, hogy az első akadályoknál
nem találhatnak ellenállásra. A földdel csaknem egyenlővé tett árkok rom
jai közül azonban gépfegyveres osztagok, szürkeruhás gyalogosok bújtak ki
•és kegyetlen tűzzel fogadták a támadókat. Az angolok gázokkal, bűzös bom
bákkal dolgoztak és ez az újfajta harcmodor némi sikert is hozott számukra.
Armentiéresnél azonban még így sem tudtak eredményt elérni: a német
árkokban hősiesen kitartottak a katonák és nagy pusztítást végeztek gép
fegyvereikkel az indiai támadók között. Az angol főtámadás gyújtópontjá
ban, Loosnál több szerencsével végződött az első nap rohama. Óriási gáz
felhők védelme alatt "tízszeres túlerőnek sikerült meglepni a védőket és
visszaszorítani az első állásokból. A harc rendkívül heves és véres volt és a
következő napon is folyt. Most már a németek voltak a támadók, akik oly
vitézül verekedtek, hogy az elhódított egymás mögötti vonalak nagy részét
visszafoglalták. A lens—la-basséei úton visszavetett ellenfél minden erejével
azon volt, hogy kiköszörülje a csorbát. Brigádot brigád után indítottak táma
dásra, de mindhiába, csak a halottak száma szaporodott egyre. E harcok
folyamán már nem remélhették az angolok, hogy sikerülni fog számukra az
áttörés.
Ekkor történt különben, hogy Bruce angol tábornokot elfogták a
sziléziai önkéntesek, akik bátor kézigránát-támadással betörtek az ellenséges
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vonalakba. Bár a nagy támadás a túlsó oldalról indult meg, a németek
számos angol, skót és gyarmati katonát foglyul ejtettek.
Az angol támadásokkal egyidejűleg megindult az ellenállhatatlannak
hitt roham a szomszédos francia szakasz felől Souchez ellen. Az offenzíva
valóban próbára tette a védők minden energiáját és a németek a szünet
lenül hullámzó támadások hatása alatt kénytelenek voliak hátrább húzódni.
Souchez falvát, amely egyetlen romhalmaz volt, ahol még a romokat is
zúzta az ötvenórás bombázás, önként kiürítették és több kilométernyi árok
részt is átengedtek a támadóknak. A siker azonban itt is csak átmeneti
volt: a következő napokon részben visszaszerezte a német gyalogság az
elveszített állásokat és ilyenformán áttörésről szó sem lehetett. Még sohasem
zajlottak le ily heves támadások a sokszor ostromolt észak-franciaországi
fronton, de még sohasem mutatkozott a német katona sem ily csodálatosan
nagynak. A mesterségesen fokozott francia lelkesedéssel és a modern had
viselés minden vívmányával bőségesen támogatott offenzíva a németek
tökéletes védelmi rendszerét, fokozott ellenálló erejét találta magával szem
ben. Kegyetlenül nagy volt azonban a pusztítás, amelyet a német fegyverek
vittek végbe az ellenség sorai között. Az áldozatok száma a nyilt támadások
során kétségbeejtő volt, úgy hogy bármily eréllyel folytatták is a túlsó
oldalról az offenzívát, a csapatok rendbeszedésére, kiegészítésére bizonyos
idő kellett. A német hadvezetőség azonban már szeptember huszonhntodikán
jelenthette, hogy ezen a szakaszon kiállották katonái a legkritikusabb időt,
az első rohamok elviharzottak anélkül, hogy sikerült volna rést ütni a német
vonalon. Meg kell jegyezni még, hogy a tehetetlen angol flotta is résztvett
a nagy támadásban és ZeebrQggét hatalmasan bombázta a tenger felől.
A támadás célja az volt, hogy növelje a zavart és lehetetlenné tegye a ten
gerparti erők más helyen való felhasználását. Természetes, hogy a parti
ütegek sem maradtak tétlenül, hanem viszonozták a tüzelést. Az angol hajók
közül egy elsülyedt, kettő pedig súlyosan megrongálva vonult vissza.

Hetvenötórás tűz a Champagnéban.
A nyugati fronton lefelé haladva legerősebbek voltak a támadások
Champagne északi részében. Reims és az Argonne-ok között'valóban titáni
küzdelem tombolt. Ezen a frontszakaszon nem ezúttal tőrtént az első offen
zíva. Itt folyt le a híres champagnei téli csata 1915 februárjában és már
ciusában, amikor a franciák hetekig tartó erőfeszítés után 45000 ember
elvesztésével voltak kénytelenek lezárni támadásaikat. Vouziers városánál
akartak a nagy őszi offenzíva idején is áttörni, hogy elragadván a fontos
j vasúti csomópontot, megkönnyítsék a tovább való előrenyomulást. Most azon
ban- már biztosra akartak csak támadni és három teljes napig tartott csupán
a tüzérségi előkészítés. A nagy offenzíva tüzérségi pokla rekordot teremtett
Champagne vérrel áztatott földjén. Hetvenöt óráig megszakítás nélkül zengtek
az ágyúk és okádták tüzüket a huszonöt kilométernyi széles frontra.
-
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Aubérive, St. Hilaire, Suippes, Somme Py, Souain, Tahure, Beau Séjour,
Pert nos, Le Mesnil, Massiges és Ville sur Tourbe voltak azok a hely
ségek, amelyeknek közvetlen közelében megindult a támadás. A francia
ágyíik pergőtüzében három irtózatos nappalt és három éjszakát töltött el a
védővonalak legénysége és kegyetlen tűz alatt állottak az árkokhoz vezető
utak, valamint összekötő árkok is. Sűrűn hevertek a derék németek halottai
már a harmadik napon a szétlőtt árkok helyén, mikor megszólaltak odaát
a rohamra tüzelő kürtök és a francia, valamint szines gyarmati gyalogság
kiugrott az árkokból. A tüzérség nyomban abbahagyta az ostromot és csak
a német fronthoz vezető utakat tartotta változatlan lűz alatt. Óriási tömegek
rontottak előre és a támadók hullámai éppen olyan szakadatlanoknak lát
szottak, mint az előző napok tüzérségi tüze. Az első vonalak gyöngébb
német csapatai valóban nem tartóztathatták fel a rengeteg áradatot, bármily
rendületlenül is megállották helyüket az utolsó pillanatig a géppuskások, a
kézigránátvetők, bármily elkeseredetten dúlt is a kézitusa. A második és
harmadik oszlop nyomása alatt meg kellett szakadniok ezeknek a vonalaknak
már csak azért is, mert itt mindenütt igen közel feküdtek egymáshoz az
ellenséges lövőárkok és a támadók igen keskeny nyilt területet voltak kény
telennek áthidalni. Nem maradt tehát más hátra, mint visszahúzódni és
végső elszántsággal megállani a második védelmi vonalon. Két, három kilo
méterrel a végleg összelőtt, eltaposott és halottak tornyaitól véres állásoktól
meg is vetette sarkát a védelem és innen már nem mozdult többé a német
katona, csak előre. Pedig a támadások nem szüneteltek és a tüzérség sem
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hagyta abba romboló, megfélemlító'en hatalmas munkáját. Különösen heves
volt a küzdelem Mourmelon le Grandnál és az Argonne-októl nyugatra,
ahol a franciák rémítő veszteségeket szenvedtek. A támadások mindenütt
leperegtek a német védelmi gyűrűről és a francia, valamint angol had
vezetőség szeptember huszonhatodikán csak részleges sikerről, foglyokról,
zsákmányolt hadiszerekről tehetett jelentést. A sokszoros túlerővel szemben
ragyogóan állotta meg helyét a német gyalogság. Mert a védelem nagy
diadalát, azt, hogy a meglepetésszerű áttörés sehol sem sikerült, egyedül és
főként a német gyalogság kiválóságának lehet tulajdonítani. Hiábavaló volt
az eget és földet rengető tüzérségi ostrom, mikor a francia gyalogos szembe
került a német gyalogossal, csakhamar kitűnt, hogy a német az erősebb,
hatalmasabb, maga a megingathatatlan hősiesség és akaraterő. A francia
lelkesedés és bátorság föllobbanása megállott ez előtt a fal előtt.
•

A német állások visszahódítása.
A középponti hatalmak népei rendületlen bizalommal tekintettek a
további események elé, bár tudták, hogy a nagy vihar még nem múlt
el veszedelem nélkül, de az első két nap, a legnehezebb két nap nem hozta
meg a franciák számára a hőn óhajtott áttörést. Nyilvánvaló tehát, hogy a
német vonalak, amelyek a leghatalmasabb támadásokat is kiállotlák, most

Egy összelőtt utca romjai Tahure-ben. (Sajtóiroda, Leipzig.)
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amikor már ismerik az ellenség szándékait és erejét, még inkább megdönthetetlenek. Az antant közvéleménye ezzel szemben teljesen csalóka ábrán
dok között ringatta magát. Az első két nap zsákmánya és az események
helytelen beállítása után azt hitte Paris és London népe, hogy ez csak a
reményteljes kezdet, amely után még nagyobb eredmények várhatók. Pedig
éppen fordítva történt: a németek számítása igazolódott. A franciák és
angolok legnagyobb eredményeiket a legelső rohamok alkalmával érték el
és a következő napok során megfordult a kocka: a németek kezdték vissza
szerezni elvesztett területeiket. A tengerparton nyugalom uralkodott, az
yperni vereségek mozdulatlanságra késztelték az angolokat és Liliétől dél
nyugatra is sikerült megállítani ellentámadásokkal az offenzivát. Fromellestől
északkeletre a főtámadásokat visszautasították, Auberstől nyugatra pedig
kivetették a német árkokba benyomult angolokat és e harcok során egy
egész indiai brigád megsemmisült. Loostól északra és nyugatra megismét
lődnek az egyes előretörések, de veszteségteljesen omlanak össze. Ugyan
ilyen sors éri Soucheznél a francia támadásokat, sőt a Champagne-ban nagy
erőfeszítéssel megújított hatalmas rohamok is megállásra kényszerültek.
Mindezen harcokban még foglyokat is ejtettek és gépfegyvereket is zsákmá
nyoltak a németek. Szeptember huszonhetedikén az Argonne-okban hatal
mas támadással lepték meg a franciákat és a Füle mórt állásnál megjaví
tották poziciójuKat. Természetes, hogy eme kijózanító csapások súlya alatt
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hamarosan megváltozott a francia jelentések hangja és csöndesebb lett
a hangos közvélemény is. De a nagy küzdelem első szakasza nem záródott
még le.
Ghampagneban a suippes-somme-pyi országút mentén Souainnél meg
rázó epizódja folyt le a nagy küzdelemnek. A helyzet csodálatos félreisme
rése alapján lovasság támadott hatalmas tömegekben ezen a ponton. Öt
német gyalogsági árkot tört át a francia roham, mely után nyomban megjelen
tek a francia lovasezredek, hogy nagy tömegükkel elsöpörjék a visszahúzódó
németeket. Nyilvánvaló, hogy sejtelmük sem volt arról, hogy újabb német
vonalak állanak előttük rendületlenül. Repülőik rosszul végezték munkáju
kat és így történhetett, hogy a lovasok vágtató rohamban, puszta karddal a
kezükben megtámadlak a német drótakadályokat, farkasvermeket, akna
mezőket és erődítéseket. A lovasroham borzalmas mészárlásba fulladt.
Az akadályok közelében megkezdték munkájukat a német gépfegyverek,
az ágyúk és a gyalogos csapatok. A lovasok akkor ismerték föl rettenetes
helyzetüket és hirtelen megfordulva futásnak eredtek. De már akkor későn
volt: a német fegyverek oly pusztítást vittek véghez soraik között, hogy
csak megtizedelve, szétszórva menekülhettek igen kevesen.
A nagy offenzíva egy
másik véres eseménye az
angol fronton játszódott le
Loos környékén. Október
elsején délelőtt észrevették
a német megfigyelők, hogy
az angolok sűrű tömegei
nagy támadásra készülődnek.
Nyolcszoros oszlopokban ál
lott az ellenséges haderő,
amely világos nappal, nyílt
mezőn, nagy távolságról
akarta megrohamazni a né
met állásokat. Azt kell hinni,
hogy itt is a terepet ismerték
félre, hogy elszámították ma
gukat. Különben nem vonul
tatták volna föl lovastüzér
ségüket a nyílt mezőn, mint
•valamely gyakorlat alkalmá
val és nem indítottak volna
két dragonyosezredét lóhá
ton a lövészárkok ellen. Mi
kor, a német megfigyelők
telefonjelentése megérkezett,
Templom Vouziers-ben.
a tüzérség egy percig sem
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késlekedett, hanem gyilkos gránát- és shrapnell-tüzet bocsátott a fel
sem fejlődött oszlopokra és teljes erővel lőtte a tüzérséget és lovas
ságot is. A pusztítás rettenetes volt és a német gépfegyverek tüze
teljessé tette az angolok katasztrófáját. Bőséges aratása volt a halálnak.
A gyorsan előrohanó tartalékok is hasonló sorsra jutottak és a német
tüzelés annyira fegyelmezett, pontos, hatásos volt, hogy az ágyúkat
még föl sem állíthatták az angol tüzérek, mikor tönkretették ütegeiket.
A támadás természetesen összeomlott a német állások előtt siralmasan, kétségbe
ejtő veszteségekkel. Még a lovasság is csak vad irammal menthette meg
életét. A támadók közül egy ezredes, négy őrnagy, tizenöt alsóbbrangú tiszt
és több száz legény esett foglyul.
Legelőbb különben az angoloktól elveszített árokrészeiket szerezlek vissza
a németek. Loosnál szeptember utolsó napjaiban rendkívül nehéz küz
delmek folytak. Az angolok újabb támadása, melyet ugyancsak gázfelhők
védelme alatt kíséreltek meg, nem sikerült, de a németek ellentámadása
térnyereséggel és foglyok ejíésével végződött. Szeptember huszonkilencedikén
ismét kétségbeesetten folytatták rohamaikat az angolok, hogy megtarthassák
a még kezükben levő földsávot. Azonban hiába indították el ezredeiket
egymás után, a németek támaszpontról támaszpontra vetették vissza őket.
Nem használtak már a mérges gázok sem, szeptember utolsó napján ismét
német kézen volt minden fontos magaslati pont. Soucheztől délre a franciák
hasztalan erőfeszítése és visszaverése folyt azalatt. A franciák kétségbe
esett kísérleteket tettek az előretörésre, gáz- és gyújtógránátokkal dol
goztak és valóban nem is hederítettek rettenetes veszteségeikre. A német
csapatok bámulatos eréllyel állották egy darabig ezt az ostromot, azután
támadásba mentek át és visszaszerezték egypár értékes, elvesztett támasz
pontjukat. Az ellenség nem tudta lábát megvetni a lensi lapályon. A leg
hevesebb harcok azonban mégis a Champagne-ban folytak. A rajnai, veszt
fáliai és bádeni gyalogezredek azonban megtörték a francia támadást.
Aubérivenél széles fronton hatalmas előretörést kísérelt meg az ellen
ség sikertelenül. Csak egy árokba tudtak bejutni a 'franciák, de a vitéz
bádeniek egy óra múlva kivetették őket. Odább Massiges magaslatait is hiába
ostromolták. A nagy offenzíva ötödik napján ismét elkeseredett támadások
nak voltak kitéve a német vonalak Reims és az Argonne-ok között. St.
Marié á Py közelében egy ellenséges brigád betört a német vonalakba, de
a heves német tüzérségi tűz következtében kényszerülve volt elhúzódni a
szomszédos árokrészek felé. Itt aztán német tartalékokra talált a csoport,
amelyet félig megsemmisítettek, félig pedig foglyul ejtettek. Igen kemény és
hatalmas erejű támadásokat vertek még vissza a védelmezők sokszor elke
seredett közelharcokban a somme—py—souaini és a chalerange—st.-ménehouldi vasúti vonal mentén is.
Ezekben a napokban már nyilvánvalóvá lett, hogy bármily hevesek
és szakadatlanok az angol és francia támadások, különösebb sikereket nem
érhetnek el és szó sem lehet a védővonalak áttöréséről. A német hadvezeA világháború képes krónikája. VI.
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tőség hivatalos jelentést adott ki az eseményekről, eredményekről. Előadta,
hogyan ragadták el az angolok mérges gázok segítségével tizenkét kilo
méternyi vonalon a németek első vonalait, milyen sikereket értek el a fran
ciák a Champagneban. Viszont leszögezte azt is, hogy az ellenségnek két
százezer főnyi vesztesége van, de azt, amit Joffre hadiparancsa szeretett
volna, nem érte el. Az ellenséges sajtó fájdalmas felhördüléssel és dühös
szitkozódással válaszolt, viszont azt még sem mondhatta, hogy a terv sike
rült, hogy a német vonalat" áttörték.

Az októberi küzdelem.
Az őszi offenzíva első hete folytonosan váltakozó véres harcokban telt
el és az ellenséges hadseregek veszteségei valóban rettenetesek voltak. Ennek
köszönhető, hogy az irtózatos napok hihetetlen erőfeszítései után kissé sza
badabb lélegzethez jutottak a németek. Pihenésről szó sem lehetett, hiszen
az ellenfél tüzérségi tüze és gyalogsági tüze egy percre sem szünetelt teljesen.
A folytonos tömegtámadások azonban szüneteltek, mert a franciák és ango
lok kénytelenek voltak rendbeszedni erőiket, kiegészíteni csapataikat, hogy
fölkészüljenek újból a nagy támadás megismétlésére. A flandriai fronton
október első napjaiban már odajutott a helyzet különben, hogy a németek
voltak a támadók, Loosnál és Soucheznél is erősen szorongatták az ellensé-

Egy jellegzetes régi paraszt-ház Flandriában a német csapatok megszállása után.
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get a még megtartott új állásokban, a Champagneban pedig vitézül állották
helyüket a védelmezők. Itt az Auberville és Le Mesnil között önként föl
adott, szétrombolt német állásokból igyekeztek a franciák még mélyebbre
hatolni, illetve ki óhajtották mozdítani a védőket a mélyedés két széléből
is. Csakhogy ez nem sikerült. Az Auberville és Reims közötti frontrész épen
maradt és Massiges, valamint az Argonne-ok közt sikerült visszaszerezni
egy fontos magaslatot. Valódi nyugalom egy óráig se volt. Harcok folytak
Ville sur Tourbe, Givenchy körül, Loosnál, Soucheznél és Souainnél, tehát
a korábbani nagy küzdelem hullámverései egyre csapkodták a vérrel ázta
tott hatalmas frontot. Vauqoisnál gyönyörű sikert értek el a német pionirek.
Fölfedezték, hogy a franciák hatalmas kiterjedésű aknarendszeren dolgoz
nak. Nyomban ellenaknákat ástak és a franciák készülő művét fölrobban
tották az ellenséges utászokkal együtt.
A németek eközben nagy igyekezettel erősítették állásaikat, mert jól
tudták, hogy az új támadás hamarosan elkövetkezik. És valóban, október
negyedikén, mikor az északabbra eső frontrészeken viszonylagos nyugalom
uralkodott, a champagnei vonalon, csaknem teljesen ugyanazon pontokon,
amelyeken szeptemberben folyt, újból megkezdődött az általános támadás.
A sok próbát kiállott német katonaságot ezúttal is kegyetlen ágyútűzzel
akarták megpuhítani, megingatni. Október negyedikének reggelétől negyven
három óráig tartott a jól ismert ostrom, amely éppen olyan kegyetlen volt

Mérges gázokkal való kísérlet á francia fronton, francia fölvétel után.
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mint az előző hetvenötórás. Ötödikén már rohamra sorakoztatták oszlopai
kat, de a német tüzérség oly hatásos tüz alá vette a gyülekezési helyeket
és összekötő utakat, hogy a ville-sur-tourbei és a somme-py-souaini állások
ellen megindult támadások összeomlottak. Annál hevesebb és általánosabb
roham következett október hatodikán, amikor a franciák a tüzérségi ostrom
befejezésével újból óriási gyalogsági erőkkel támadtak. A nagy offenzíva
második szakaszának ez volt a legrettenetesebb napja. A támadás helye
egyezett tökéletesen a szeptemberi vonallal; Aubervillenél nem tettek kísér
letet a franciák, de azokon a pontokon, ahol némi sikert értek el előzőleg,
kétszeres erővel igyekeztek újabb területeket szerezni. Souainnél hat rohamot
állottak ki a németek, akik végül még foglyokat is ejtettek. A somme-pysouaini úton két teljesen pihent, friss divíziót indított harcba a francia had
vezetőség. Az ismételt támadások folytán sikerült a védelmezőket kivetni
egy vonalszakaszon árkaikból, de a német ellentámadás pár óra múlva
visszaszerezte az elvesztett területet. Eredménytelen maradt a támadás Navaí'innél is, és csupán Tahurenél ragadtak el egy 800 méteres árkot. Kétségbe
esetlen dúlt a harc a sokat emlegetett Beau béjour körül is északkeleten és
északon, valamint Ville snr Tourbe környékén is. Itt azonban végleg ered
ménytelenek maradtak a makacs előretörések. A nehéz nap a németek tel
jes győzelmével végződött tehát és október hetedikén még szerencsésebb
fordulatot vett a küzdelem a támadásra indult védelmezőkre nézve. A követ-
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kező napon a Champagneban négy kilométernyi vonalszakaszt foglaltak
vissza és fönt, az észak-franciaországi fronton Soucheznél is folytatták az
elveszett árkok hódítását. Valóban csodálatos napok voltak ezek. A németek
megtörtnek tekinthették a nagy offenzíva második hatalmas hullámcsapását
is, sőt most már ők vették át a küzdelem vezetését. Október tizedikén
Soucheznél és a champagnei Le Mesnilnél folytak harcok, tizenegyedikén
ugyanott, Tahurenél vertek vissza francia támadásokat, a Vogézekben pedig
Schraelzmannlenél foglaltak el a védelmezők újabb árkokat. Ezzel lezártnak
tekinthetjük az áttörési kísérletek második szakaszát. Bármily hatalmas
municiókészleteket halmoztak is föl a támadók, bármekkora újabb és pihent
erőket vezényeltek a német árkok ellen, a támadások helyi sikereket is
elvétve érték el, a vérben és irtózatban összeomlott rohamok pedig még az
első védelmi gyűrűt sem törhették át ezúttal. Az októberi offenzíva tehát
még a rosszul sikerült szeptemberit sem érhette utói. Rendkívül jellemző
különben e harcokra, hogy a németek minden egyes nagy támadás kivédé
sénél foglyokat is szereztek. A leghevesebb küzdelem és ellentámadás is azzal
végződött, hogy a német gyalogosok foglyul ejtettek néhány száz franciát.
A francia hadvezetőség eldicsekedett a szeptemberi offenzíva alkalmával,
hogy a 840 kilométeres fronton az első két nap alatt húszezer foglyot ejtett.
Nos hát a németek, akik védelmezők voltak, most már sokkal több francia
fogoly fölött rendelkeztek.
Meg kell jegyezni még, hogy az öt napig tartó második offenzíva alkal
mával Champagne északi részében ismételten óriási számban támadtak a
gyarmati csapatok. A legkegyetlenebb feladatok végrehajtására, a rohamok
bevezetésére turkókat és négereket használtak fel. A szerencsétlenek meg
vadulva és végső kétségbeeséssel nyomultak állandóan előre, mert a
franciák lelövéssel fenyegették őket hátulról. Természetes, hogy veszteségeik
példátlanok voltak: akadt olyan zászlóalj is, amelyből egy ember sem tért
vissza.

Az utolsó roham.
Harmadszor és utoljára október tizenkettedikén tettek kísérletet a
franciák és angolok a német front áttörésére az őszi offenzíva keretén belül.
A támadás ezúttal a flandriai illetve észak-franciaországi vonalok ellen irá
nyultak. Yperntől Loosig az angolok, délebbre pedig a franciák indították
meg az offenzívát. A tüzérségi ostrom tizenkettedikén kezdődött, de a grá
nátzápor sohasem érte el a szeptemberi ágyúharc hevességét. Október
huszonhatodikán délután aztán megindult az általános gyalogsági roham.
Az angolok ismét gázfelhők oltalma alatt igyekeztek megközelíteni a néme
teket, de ezúttal nem sikerült a meglepetés. Az indiaik, akik előrohantak a
gázfejlesztő készülékekkel, a német gépfegyverek tüzébe kerültek. Ez azon
ban nem akadályozta meg az angolokat abban, hogy újabb gázhullámokat
indítsanak az ellenséges front felé és a közbeeső területen kínos halállal ne
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végezzék ki saját sebesültjeiket is. Loosnál egy kis árokrészben megvetették
a lábukat az általános roham alkalmával, de nem sokáig örülhettek sike
rüknek, a német ellentámadás visszaverte őket. A legrettenetesebb harcok

A német császár és a német trónörökös a Vogézekben.
1. A császár, 2. Eberhardt tábornok, 3. a trónörökös, 4. Falkenhausen vezérezredes.
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Huluch falunál folytak. Itt ötszörös rohamot intéztek az angolok hatalmas
tüzérségi ostrom után a község és a szomszédos árkok ellen. A küzdelem
nagy elkeseredéssel tombolt a szétlőtt utcákon, a házak romjai között, ahol
kegyetlen pusztításokat végeztek az angol gránátok. Végre az ellenséges túl
erő mit sem tudott elérni az utcai közelharc során és visszahúzódott. Az.
angolokhoz hasonló balszerencse kisérte a francia fegyvereket is. Loostól1
Arrasig támadtak a francia csapatok, amelyektől Angresnél és Soucheznéí
újabb földszalagot és gépfegyvereket valamint foglyokat ragadtak el a német
gyalogosok. A délebbre eső fronton ugyanebben az időben csak Tahurenél,.
a Champagne-ban támadott az ellenség. Azt hitték a franciák, hogy ez a
német vonal leggyöngébb pontja, tehát ismét nagy erőket vetettek ide. Az
elkeseredett verekedés még éjszaka is folyt a tahure-souaini úton, de a táma
dások ismételten összeomlottak. A harmadszori nagy offenzíva első és máso
dik napja tehát veszélyek között, de eredmény nélkül múlt el ismét a néme
tek fölött. A védelmi vonal ércfalként állott a három hétig tartó ostrom
után is.
A következő napokon már jóval megenyhült a harcok hevessége.
A siker ismét a védelmezők pártjára állott és Combres magaslatnál a. Vogézekben a Hartmannsveilerkopfnál, Auberivenél eredményes robbantásokat,
örvendetes hódításokat végeztek a németek. Az angolok Vermeiles, a fran
ciák pedig a Champagne-ban Souain és Le Mesnil mellett szenvedtek táma-

Az ellenség közeledik . . . (Egyesült fényképirodák, Amsterdam).
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dásaikkal újabb kudarcot. Különösen súlyosak voltak a francia vereségek
a Vogézekben, ahol az ellenfél kétségbeesetten igyekezett visszaszerezni elra
gadott árkait. Általában véve azonban elviharzottnak lehetett tekinteni a
nagy offenziva forró napjait. Október tizenhatodikán Schratzmaennle, Leintrey és Tahure közelében újultak ki a francia rohamok, az angolok pedig
Vermellesnél támadtak. Siker sehol sem koronázta e kísérleteket és a német
vezérkar október tizennyolcadikán, hosszú és véres küzdelmek után újból
jelenthette, hogy ^nyugaton nincs nevezetesebb esemény..*
Október utolsó napjaiban már csak helyi harcok folytak. Mindkét fél
azon volt, hogy megjavítsa helyzetét, biztosabbá tegye pozícióját a részben
új, részben pedig visszafoglalt régi állásokban. A franciák különösen Souchez
tájékán végeztek nehéz munkát, hogy közelebb férkőzhessenek a német
árkokhoz. A Champagneban pedig Tahurenél ujúlt ki ismételien az állóharc.
Itt és Le Mesnilnél a németek előretolt állásait ostromolták, de csak a le
mesnili vonalon érhettek el kisebb sikert. Ugyanekkor azonban a németek
bőségesen kárpótolták magukat a veszteségért: a szomszédos szakaszon
ugyanis elfoglalták a tahurei fontos magaslatot. Hiábavaló volt az
ellenség október harmincadiki kísérlete is a domb visszaszerzésére. Még
ebben az időszakban Neuvillenél is szép sikert értek el a németek, akik
foglyaik számát napról-napra gyarapították. A hatalmas fölkészültséggel meg
indított, végsőnek szánt rohamok tehát lövészárokháborúvá változtak ismét.

Fedezékből kibúvó katonák. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam).
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A franciák és angolok kimerülve, a szenvedett kudarcok nyomása alatt erköl
csileg is végleg megtörve húzódtak meg árkaikban és remegve gondoltak
egy esetleges német offenziva lehetőségére. A közvélemény hasonlóképi n
nyomott és kétségbeesett volt mindkét országbán és az elégedetlenség, a
keserű csalódás nyomán támadt harag a* kormányok ellen irányult. A fele
lős személyeket hibáztatta mindenki és a közfelháborodás meg is buklatia
a hadügyminisztert Franciaországban.

Az «Alsace» pusztulása.
A hadviselő felek sokat tanulnak egymástól és ha valamely újítás bevá
lik a németeknél, vagy az osztrák-magyar hadseregnél, bizonyos, hogy a
franciák, angolok, oroszok és olaszok nemsokára utánozzák, sőt néha
talán tökéletesítve használják fel ellenünk. Érthető tehát, hogy az
ellenség tábora minden erejének megfeszítésével arra törekszik, hogy megtudja
a németek találmányainak titkait, hogy valamely úton, módon szert tehes
sen azokra, a technikai vívmányokra, amelyekkel a germán hadsereg csodá
kat művel és rettegésben tartja ellenfeleit. A béke idején a francia élclapok
egymással versenyezve csúfolták ki Zeppelin grófot léghajóival együtt és
gúnykacaj fogadta volna a kijelentést, hogy a német léghajók hadi célokra
is használhatók, Angliában is. Mióta azonban a Zeppelinek egymásután jelen
tek meg Paris és London felett, mióta a kegyetlen valóság bebizonyította
hogy a. német léghajók, a kikacagott «szivarok» ellen nincs védekezés, az
antant országaiban is újból és újból fölmerült a gondolat, hogy a Zeppe
linekre csak Zeppelinek válaszolhatnak, Más szóval pironkodás nélkül ismer
ték el a német léghajók fölényét és szinte felszólították a technika embereit,
hogy tegyenek kísérletet hatalmas méretű léghajók tervezésére.
Különösen a francia sajtóban izgattak amellett, hogy a francia had
vezetőség is készíttessen támadásra és nagyobb bombaterhek hordozására
alkalmas léghajókat. A hazafias lapok megjegyezték, hogy érthetetlen, miért
nincsenek a Zeppelinekhez hasonló légi járművei a francia hadseregnek,
holott a repülőflottára nagy gondot fordítottak békében is.
Az új és nagyobb feladatok megoldására képes francia léghajó azonban
csak nem akart megjelenni. Pedig nagy szükség lett volna reája, mert a leve
gőben végleg magukhoz rántották a fölényt a németek. Végre 1915 őszén, egy
idejűleg a nagy offenziva előkészítésével hire járt, tiógy a francia mérnökök
és aeronauták olyan léghajót készítenek, amely mindenféleképen kellemetlen
meglepetés lesz a németek számára. A közönség türelmetlenül várta a francia
Zeppelin megjeleuését és a Berlin bombázásáról szóló híreket, de a nagy
őszi offenziva első fázisa a «németek réme» nélkül játszódott le. Október
másodikán azután nagy szenzációval szolgált a Petit Párisién olvasóinak,
•megírta, hogy elkészült a legújabb francia léghajó, amely fölveheti a ver
senyt a Zeppelinekkel, sőt le is győzheti a német léghajókat.
Ugyanezen a napon tényleg elindult az utolsó simításig elkészült a lég— 377
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hajó a műhelyből és a front felé vette útját. A nagy offenzíva második nagy
rohama előtt állott éppen ekkor a francia hadsereg a Champagneban, tehát
a lelkesedést is hatalmasan emelhette a lövészárkokban a gyönyörű hajó meg
jelenése. Nyilvánvaló, hogy a léghajó úgyszólván mutatványként szerepelt. Ezt
különben elárulja a neve is. Alsace (Elzász) elnevezést kapta a Zeppelinek
leküzdésére szánt hajó a hadügyminisztériumban, nyilván azzal a célzattal
hogy ennek a szónak láttára még tüzesebb lesz a francia katona harci hevülése és még nagyobb lesz a németek rémülete. Valóban az Alsace igen tekin
télyes nagyságú, ügyesen megszerkesztett léghajó volt, amelynek páncélos
csónakjában elegendő mennyiségű bombát helyezhettek el. Hogy azonban
mégis alapvető hibái lehettek és rendszere tökéletlen volt, az hamarosan
kiderült. Október harmadikán végezte a hajó első próbarepülését az ellen
séges front fölött. Champagne vérrel áztatott és letiport földje fölött kerin
gett az Alsace és bombákat dobtak belőle a lent álló német katonákra. Ez
az út kitűnően sikerült, de még ugyanezen a napon utolérte a hajót a
katasztrófa. Rethel közelében, vagyis nem túlságosan mélyen a front mögött
eltalálta a léghajó burkát egy német elhárító ágyúgolyója. A hajó kénytelen
volt gyorsan leszállani és egész legénysége fogságba jutott a tisztekkel
együtt. Egy fasor szélén, egy töltés mentén teljesen összeomolva, mint vala
mi magával tehetetlen óriás feküdt a hajó hatalmas tömege, gyászos jeléül
annak, hogy a franciák ismét szegényebbek lettek egy reménységgel.

Az «Alsace» francia léghajó, melyet a németek a Champagne-ban lelőttek.
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HADJÁRAT — A FRONT MÖGÖTT.
A háború elolt, a fegyveres béke esztendőiben akadtak olyan szelid és
naiv lelkek, akik azt hirdették, hogy a huszadik század kultúrája leheletlenné
teszi a vérengzést Európa földjén. Bizonyosan hittük azonban, hogy ha bármi
történik, ha elfőj ihatatlan is a népek gyűlöletének fellobbanása, többé nem
ismétlődnek meg az elmúlt háborúk rettenetes jelenetei, a polgárokat, nőket,
gyermekeket tiszteletben fogják tartani az ellenséges katonák. Hittük, hogy
a hágai egyezmény nem írott malaszt csupán és reméltük, hogy a népjogokat
parancsként tekintik az összes hadviselő felek. Az 1914. folyamán kezdődött
világháború azonban fájdalmas csalódást hozott minden igazszivű ember
számára. Amíg Németország, Magyarország és Ausztria minden tekintetben
példásan ragaszkodott a törvényekhez, az emberi jogokhoz és a fennálló
nemzetközi egyezmények megállapodásaihoz, addig a nyugati kultúra vezéi népei, a franciák és angolok lábbal tiporták a jogot, törvényt, igazságot és
nem ismertek sem emberi,, sem isteni törvényt.
Jól tudjuk, hogy a franciák egyik legkiválóbb egyéniségét, Jaurést, aki
ellenezte a háborút, a háború pártolói tették el láb alól. Ezt a kétségbeejtő
tényt aligha tagadja valaki is Franciaországban, bár írásos bizonyítékok nem
igazolhatják a nagy férfi kivégzésének sötét előzményét és az ellene szőtt
összeesküvést. A rendszer azonban, hogy el keli tenni láb alól mindenkit, aki
útjában áll az antant terveinek, megmaradt későbbre is. A legrettenetesebb
a négyes szövetség diplomatái által hivatalosan rendezett merényletek közül
az, amelyet Casement-eset néven ismerünk. Sir Roget Casement előkelő ir
férfi, aki magasrangú állásokat töltött be az angolok szolgálatában. Mikor
azután a háború kitört, Casement lemondott címeiről, hivatalairól és Ame
rikába utazott, ahonnan tüzes szavakkal hívta föl ir testvéreit, hogy ragad
janak fegyvert elnyomóik ellen. A kiváló férfi szivében ugyanis nem halt ki
a remény, hogy hazája, amelyet lángolóan szeretett, megszabadulhat az angol
zsarnokságtól. Amerikából Norvégiába utazott, majd pedig Németországba
ment. Berlinből intézte 1915 február tizenötödikén Sir Edvard Grey-hez
híres levelét, amely talán a legmegrázóbb a háború összes politikai doku
mentumai között. Ebből a levélből kiderült, hogy Casement ellen az angol
kormány tudtával és egyenes biztatására orgyilkos merényletet terveztek.
M. De. C. Findtay a krisztiániai angol követ Grey titkos beleegyezése mellett
fölbérelte Casement norvég szolgáját Adler Krisztenzent, hogy gyilkolja meg
urát. A szolgát titkos kihallgatáson fogadta az angol követség épületében és
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tudtára adta, hogy Casementet el kell tenni láb alól. Aki ezt a szolgálatot
megteszi az angol kormánynak, az jó üzletet csinál és annak nem lesz
gondja többé az életben. Egy másik alkalommal fölszólította Findlay Krisztenzent, hogy lopja el kenyéradója papírjait, mert az angol kormány tudni
óhajtja, hogy kik a Casement Írországi cinkosai. Ha bármiféle bántódása
történik, ne gondoljon vele, az angol kormány védelmébe veszi. A hű szolga
látszólag beleegyezett mindezen gazságokba és ura tanácsára csapdába csalta
Findlayt. A követ 5000 font sterlinget igért neki Sir Roger Casement meg
gyilkolásáért, vagy az angol hatóságok kezébe való juttatásáért. Krisztenzen
azonban kijelentette, hogy neki nem elég a szóbeli Ígéret és írást követelt.
Bármily hihetetlen is, Findlay a következő kötelezvényt adta át a szolgának:
«A brit kormány nevében ezennel megígérem: Ha Adier Krisztenzen közlései
alapján Sir Roger Casementet társaival, vagy azok nélkül kézrekeríthetem, nevezett
Adler Krisztenzen ötezer font sterlinget kap az angol kormánytól. Adler Krisztenzen
ezenkívül büntetlenséget fog élvezni és kívánsága szerint szabadon utazhat az
Egyesült-Államokba. M. De C. Findley Ő felsége, a brit király követés.

A borzalmas dokumentumot, hasonmásban
Casement a levelet eredeti alakjában juttatta el
lapjához a német diplomácia útján. Az angol
esetet, nem is cáfolta, de krisztiániai követét

közölték német lapok, mert
a német kormány hivatalos
kormány agyonhallgatta az
szép csöndben visszahívta.

A német «barbárok» kenyeret osztanak ki a Francia szegények között.
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
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Még a norvég sajtóra is olyan nyomást gyakoroltak, hogy nem tárgyalhatta
a Casement-ügyet. De hiába volt minden titkolózás, a hivatalosan tervezett
orgyilkosságról az egész világ elszörnyüködve vett tudomást.
A Casement-eset nyomán támadt felháborodás még le sem csillapodott)
mikor újabb politikai merénylet szenzációja rázta meg a közönséget. Ezúttal
az angol és orosz diplomácia egyformán osztozott a sötét tett előkészítésé
ben és rendezésében. Az antant jól tudta, hogy Bulgária állandó vesze
delem a Balkánon, tehát az orgyilkos módszerrel igyekezett fordítani a
dolgok kedvezőtlen állásán. A balkáni háború után már fölfedeztek egy
összeesküvést, amely Ferdinánd cár ellen irányult és kiderült, hogy az
értelmi szerző az orosz diplomácia volt. 1915 február tizennegyedikén azután
végrehajtották az antant bérencei második merényletüket, amely az ural
kodót és hűséges minisztereit akarta ártalmatlanná tenni. A pokoli terv
ugyanis az volt, hogy ha Ferdinánd cár és Badoszlavov miniszterelnök nem
enged, akkor egyszerre kell őket elpusztítani. A merénylet végrehajtására a
szófiai művészek által rendezett nagy álarcos bált választották ki. A bál
terembe bombákkal siklottak be a merénylők és a kormány emelvényét
robbantották fel. Két előke'ő bolgár férfiú, néhány ártatlan személy esett
áldozatául a robbanásnak, amely a tervezők végső célját azonban még sem
szolgálhatta. A megindított vizsgálat kiderítette, hogy a bombákat a bolgá'
uralkodónak és Radoszlavov miniszterelnöknek szánták. Box Gronside angol
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követ oly súlyosan volt terhelve az ügyben, hogy nemsokára távoznia kel
lett. Még megdöbbentőbb adatokat tárt föl azonban a bírósági tárgyalás,
amelyen megállapították az orosz diplomácia és a volt oroszbarát
bolgár külügyminiszter cinkosságát is. Az összeesküvőkre teljes kudarccal
járt merénylet éppen fordított eredménnyel járt: a bolgár nép most már
végleg belátta, hogy kik voltak a barátai és kikkel kell tartania ezután.

Az internáltak és hadifoglyok sorsa.
Ellenségeink azokkal a szerencsétlenekkel éreztették először kegyetlen
ségüket, akik nem tudták idejében elhagyni Franciaország, Anglia, Orosz
ország és Belgium földjét. A fölizgatott nép szidalmazta, tettleg bántalmazta
a védtelen és ártatlan utasokat, sőt a gavallérok hazájában, Franciaország
ban idegen nőket ütlegeltek is a férfiak. Angliában és Oroszországban szór
ványosabbak voltak ezek az esetek, de Franciaországban úgyszólván kivétel
nélkül bántódás érte az idegeneket. Különben, akik elmenekülhettek akár
bántalmak és szitkok között is, boldognak érezhették magukat. Az elkéset
teket és visszatartottakat, még a nőket és a gyermekeket is internálták, azzal
a kifogással, hogy nem engedhető meg távozásuk, mert fontos titkokat
vihetnek magukkal. Franciaországban hónapokon át sínylődte* asszonyok
és gyermekek, míg végre hazaengedték őket. Oroszországban pedig meg-
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történt, hogy számos németet Szibériába hurcoltak minden igaz ok nélkül,
mert a rendőrségnek éppen úgy tetszett. A hadköteles sorban lévő férfiakat
természetesen nem eresztették haza az ellenséges országokból és ezekből a
keserves sorsra jutottakból alakultak az első internált táborok. Általánosí
tani nem lehet, mert hiszen minden országban akadtak derék és embersé
ges felügyelők, de az bizonyos, hogy az internáltak mérhetetlen sokat szen
vedtek egyes fogolytelepeken. A polgári foglyok közül legtöbb nyomorúsá
gon mentek át a túszok, akiket különösen az oroszok és franciák cipeltek
magukkal nagy előszeretettel. A fájdalmas tragédiák egész sora elevenedik
meg előttünk, ha az oroszok galíciai és bukovinai hadjárataira gondolunk,hiszen számos derék lembergi és csernovici polgár jutott ekkor orosz rab
ságba. Ugyanígy tettek az orosz hadak Kelet-Poroszországban, a franciák
pedig Elzászban. Amíg azonban az orosz és kozák hordák legyilkolták a
túszok egy részét, addig a franciák «csak kegyetlenkedtek*. így például
Karloisban 832 egyént vetéltek fogságba túsz gyanánt és hónapokon át
kínlódtak lezárva egy nyomorúságos helyiségben nők, férfiak és gyermekek.
A hadifoglyok sorsáról is ugyanazt mondhatjuk, amit már az internál
takról megállapítottunk. Ahol emberi szívű parancsnokok akadtak, ott minde
nütt tűrhető volt a fogságba jutottak sorsa, de bizony, fájdalom, nagyon sok
alapos panasz és jajszó hangzott el az otthonlévők felé. Annyi bizonyosj
hogy Németországban, Ausztriában és Magyarországon a népjogok szerint

Osztrák-magyar és német polgári foglyok tábora Perigueuxben.
-

383 -

kezelték a foglyokat és túlságos szigorral nem igyekeztek súlyosbítani u
szerencsétlenek helyzetét. A legkeményebb szenvedések talán a szerbiai
foglyoknak jutott osztályrészül. 1914 telén és 1915 első felében pusztító
járványok dühöngtek ebben a balkáni országban és a hiányos orvosi
kezelés következtében bizony sokan elhaltak honfitársaink közül is. Mikor
1915 őszén leigázták a "középponti hatalmak Szerbiát, számos foglyunk
kiszabadult, de a fogolytáborok zömét mégis átszállították a szerbek Itáliába.
Különben e téren is legaljasabbnak mutatkoztak a franciák, akik legegészségtelenebb gyarmataikra szállították a német foglyokat, mocsaras vidékeken
dolgoztatták őket mindaddig, amíg a német kormány ellenrendszabályokhoz
nem nyúlt kénytelenségből. Ezzel szemben megállapítható, hogy a «barbáiok»
bánásmódja a foglyokkal, az internáltakkal és a megszállott területek lakos
ságával kifogástalan volt, amit több izben még az ellenséges sajtó is kény
telen volt elismerni.

A HABORU FŐBB ESEMÉNYEI
1915 november 1-től 1916 február végéig.
(Ez a rövid áttekintés csak ideiglenes jellegQ, minthogy vannak események, amelyeknek hitelés dátuma
mostanáig még nem volt megállapítható.)

1915. November 1. A görzi szakaszon újra
heves harc.
November 4. Gallwitz hadserege elfoglalta
Paracsint.
November 5. Német csapatok megszállták
Kraljevőt.
Nis a bolgárok birtokába került.
November 7. Gallwitz elfoglalta Krusevácot.
November 9. Cartoriszknál meghiúsult az
oroszok áttörési kísérlete.
November Í4. Véget ért a négyhetes cartoriszkí csata ; az ellenséget a Sztyr mögé
vetettük vissza.
November 17. Repülőink támadása Velence
ellen.
November 19. Kövess hadserege megszállta
Nova-Varöst.
A három szövetstges hadsereg Ó-Szer
biából elűzte a szerbeket.
November 20. Német csapatok megszállták
Novibazárt.
November 22. Bevonultunk Prepoljebe.
November 23. Megszállottuk Mitrovicát és
Prisztinát.
November 25. A Rigómező egészen birto
kunkba került.
November 27. A szerb hadsereg marad
ványa az albán hegyekbe menekült.
November 29. A bolgárok elfoglalták Prizrent.
1915. December 1. Csapataink bevonultak
Plevljébe.
December 4. Német és bolgár különítmé
nyek megszállták Monasztirt.
December 5. A Warasdin osztrák-magyar
hadihajó elsülyesztette a Fresnel nevű
francia búvárhajót.
December 6. Bevonultunk Ipekbe.
A franciák kiürítették a Cserna-Vardarszögletet.
December 7. A németek Souain közelében
elfoglalták 5000 méter kiterjedésben a
francia állásokat.
December 8. A bolgárok megszállották
Djakovát. Dibrái, Sztrugát és Ochridát.
December 12. Tpdorov tábornok elfoglalta
Doirant és Gevgelit s megtisztította
végképpen Macedóniát az angoloktól és
franciáktól.
December 16. Elfoglaltuk Bjelopoljet.
A negyedik isonzói csata véget ért.
December 20. A törökök Anafortát és AriBurnut megtisztították az ellenségtől.
December 22. ^ németek visszafoglalták a
Hartmannsweilerkopf kúpját.
December 23. Az oroszok megkezdték offenzivájukat a besszarábiai fronton.
December 29. Egy kis osztrák-magyar flotta

megsemmisítette a Monge francia buvárnaszádot.
Lika és Triglav torpedőrombolónk
aknán elpusztult.
1916. Január 5. Kelet-Galíciában és a bessza
rábiai határon lelohadt a harc.
Január 9. Az Edvard VII. angol csatahajó
elsülyedt.
A törökök Szedil-Barből is elűzték az
ellenséget.
Január 10. Elfoglaltuk a Lovcsent és Beranet.
Január 13. Csapataink bevonultak Cetinjébe.
Január 16. Montenegró királya és kor
mánya elfogadta a fegyverletételt, a
melyet a tárgyalás megkezdésének fel
tételéül kitűztünk.
Január 17. A keletgaliciai és besszarábiai
újévi csata befejezettnek tekinthető.
Csapataink elérték Virpazárt és Rijekát.
Január 18. Csernoviclól keletre új csata
kezdődölt.
Január 19. Vilmos császár és Ferdinánd
cár Nis ben találkoztak.
Január 20. Az oroszok Toporoucnál és
Bojannál nagy vereséget szenvedtek.
Január 22. Megszállottuk Antivárit és Dulcignot.
Január 23. Bevonultunk Szkutariba, Niksicsbe, Podgorícába.
Január 25. Nikita Lyonba érkezett.
Január 28. Megszállottuk Alessiótés Meduát.
Január 30. Német léghajók két éjszakán
bombázták Parist.
1916. Február 3. Osztrák-magyar cirkálóraj
bombázta az olasz keleti part es-yes
pontjait.
Február 8. Montenegróban véget ért a le
fegyverzés.
Február 11. Egy német tengeralattjáró el
sülyesztette a Suffren francia sorhajót.
Február 13. Bolgár csapatok megszállták
Elbasszánt.
Február 74. Egy repülőrajunk bombázta
Milánót.

Február 17. Elfoglaltuk Káváját.
Február 18. Olasz repülő-támadás Laibach
ellen.
Az oroszok elfoglalták Erzerumot.
Február 19. Albán csapatok megszállták
Berátot.
Február 21. A németek verduni offenzivájának kezdete.
Február 25. A németek elfoglalták Douaumont-erődöt. Az ellenség ellenállása
megtört a Woevre-síkon.
Február 26. Elfoglaltuk Durazzót.

Pallas nyomda, Budapest.

