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A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyvcsoportból csupán a fel

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

Aki félévre 6,— koronával fizet elő Krónikánkra, az a két csoportból félévenkint 
egy-egy kötetet választhat. 

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

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

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

A világirodalom egyik legkiválóbb utazási mun
kája, melyben a szerző, aki a Stanley-féle világhírű 
expedícióban résztvett, csodás kalandjait és viszon
tagságos utazásait írja le, rendkívül sok pompás kép 
kíséretében. 

2—3. Hfibner Sándor gróf: A britt biro
dalmon keresztül. Két kötet számos 
képpel és térképpel. 20 kor. bolti ár he
lyeit kötetenkint ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

HUbner Sándor gróf, az egykori követ és mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigyelt, vonzóan 
és elejétől végig érdekesen adja elő. Anglia és gyar
matai manapság mindenkit érdekelnek és ebben a mű
ben mindent megtalálni, ami azokról tudnivaló. 

4—5. 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. 

E m ű érdekfeszítően tárja fel Teleky Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel is
mertet meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordítotla Jókai Mór. 
Két kötet. 19 kor. 20 fill. bolti ár helyett 
ráfizetés kötetenkint 2 kor. 

8—9. Gróf Benyovszky Móricz élettörté
nete. Irta Jókai Mór. Két kötet, illusz
trálva. 18 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
kötetenkint 2 kor. 

Gróf Benyovszky Móricz mozgalmas életében 
érdekes ka landokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy Benyovszky 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a m ü 
kiváló értékét bizonyítja. A ml itt Szibériáról el van 
mondva, az ma, a világháború eseményei közepett 
aktuálisabb, mint valaha. 

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

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

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

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

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

Mindkét csoportban foglalt művek egytől-egyig alkalmasak születésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

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

A világháború képes krónikája. V. — 33 — 



Bolgár gyalogság. 

Menetelés után pihenő bolgár gyalogság. 
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Bolgár tisztek. 

! ~ ". 

Macedóniai csapatok. 
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Bolgár tüzérség. 

Bolgár csapatok a táborban. 
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A VISSZAVERT FRANCIÁK. 

A soissonsi nagy csata után, mint tudjuk, nyilvánvaló lett a francia offen
zíva teljes bukása. Kétségtelenül kiderült, hogy a franciák és szövetségeseik 
komoly eredményt seholsem értek el: a németek arcvonalát egyetlenegy 
helyen sem tudták áttörni". Ha itt-amott sikerült is néhány német lövészárkot 
elfoglalniok, mint. például a Reims és az Argonne-ok között levő vonalon, 
ahol a legnagyobb erő megfeszítéssel harcollak, sehogysem tudták ezeket 
az apró előnyöket továbbfejleszteni. 

Naponta ráfeküdt nehéz ütegeik tüze frontunk bizonyos részeire, — 
mondotta egy német jelentés, — majdnem mindennap rohamot intézett 
árkaink ellen a francia gyalogság. Az eredmény pedig az volt, hogy — mind 
sűrűbbé vált a halottak tömege a német front előtt, mindig nagvobb lett az 
elfogott franciák száma. Pedig a francia gyalogság kezdetben önfeláldozással 
és hatásosan végezte feladatát. A francia hírszolgáltatás jelentései az általá
nos támadást megelőző hetekben voltaképen nem voltak '; egyebek, mint 
dicsérő énekei a francia nehéz tüzérség ellenállhatatlan erejének. E jelenté
sek következtében a francia gyalogságnak azt kellett hinnie, hogy egy táma
dásnál már csak le kell azt aratnia, amit a nehéz tüzérség vetett el. Gyor
san rájöhetett azonban, hogy a francia nehéz tüzérség dicsérése közben egy 
körülményt figyelmen kívül hagytak, — nevezetesen a német gyalogság ellen
álló erejét. Később azután észre is lehetett venni, hogy a francia gyalogság 
kezdetben mutatott bizakodása miként csökken minden új támadással és 
hogy lassan-lassan belátta, hogy céltalan vérontás a német állások ellen való 
szakadatlan küzdelem. Amikor a -franciák friss erőket hoztak a tűzbe, 
ezeknek a fölhasználatlan ereje is összetörött a német gyalogság szívós 
ellenállásán. A francia tisztek végül már azzal az elcsépelt hazugsággal igye
keztek hatni embereikre, hogy a németek halálra kínozzák a kezük közé 
kerülő hadifoglyokat. A hazugság azonban nem sokat használt. Ezzel nem 
lehetett győzelemmé változtatni a teljes kudarcát-. 

Miközben pedig a hivatalos francia jelentések állandóan az ellenség 
meghátrálásáról számoltak be, a németek rendületlenül folytatták a harcot 
s újabb sikereket értek el, Sznmos helyen ellentámadást intéztek a francia 
állások ellen és diadalmasan visszaverték a-Joffre jelentéseiben folytonosan 
«előnyomuló» franciákat. A legdicsőségesebb harcok egyike január 25-én 
a craonne-i magaslatért folyt, melyet.a vitéz szászok elragadtak az ellenségtől. 
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D'Elsa gyalogsági tábornok. 

Harc a craonnei magaslatért. 

A craonne-i magaslat, amely rövid egy
napi járásra van Soissocstól, történelmileg 
nevezetes hely. Itt van Hurtebise, ahol ez 
a küzdelem lefolyt s amelyéit egykor, 1814 
március 6-án és 7-én a franciák és az oroszok 
folytattak elkeseredett küzdelmet, míg végül 
is az oroszok fölgyújtották és azután kiürítet
ték a várost. A helységet a mostani harcok
ban a francia tüzérség rettenetesen összelövöl
dözte, sőt föl is gyújtotta, úgy hogy csak fal
maradványok jelezték a város helyét. A hur-
tebisei gazdaságtól keletre és nyugatra követ
keztek egymás után a német lövészárkok a 
craonnei magaslatból kiinduló út mentén, 
melyet 1770-ben a közeli Le Bővé kastély 
tulajdonosa Franciaország hercegnője számára 
épített. 

A német lövészárkokkal szemben feküd
tek a franciák hármas sorokban. A franciák legelső harcvonala, épen úgy 
mint Soissonsnál, a magaslatok déli részét foglalta el és úgy a gyalogságnak, 
mint a tüzérségnek kitűnő támpontot nyújtott. A balszárny egy nagyszerűen 
kiépített erős fedezékben volt elhelyezve, a középső szárny pedig a creutei 
barlangokban talált minden bombázástól 
mentes menedéket és ugyanitt voltak 
elhelyezve a tartalékok is. Ezekben a 
barlangokban kerestek menedéket a francia 
polgárok 1814-ben a craonnei ütközet 
alkalmával a tüzérség tüzelése elől. Ennél 
az ütközetnél az ilyen fedezéknek nagyon 
nagy értéke volt. A franciáktól első sor
ban ezt a barlangfedezéket kellett elhó
dítani. Meglehetősen erős tüzérségi táma
dás után a német gyalogság, amely Gers-
dorff és Planitz tábornokok parancsnok
sága alatt állott, míg a főparancsnokság 
D'Elsa tábornok kezében volt, az egész 
vonalon rohamra indult. 

Néhány perc múlva a barlangok 
üresek voltak és a német tüzérség által 
már úgy is megtizedelt első francia harc
vonal meghátrált. Rövid idő múlva a 
második harcvonal is német kézben volt. Gersdorff tábornok. 
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Egy félórán belül a franciák valamennyi hadállása a németek kezében 
volt, kivéve a balszárny egy részét, ahol az ellenség elkeseredett ellenállást 
fejtett ki. A barlangok egy része is francia kézben volt még s azokat a gép
fegyverek vettek erős tüzelés alá. 

Éjfél volt, mikor az ide bezárkózott 300 főnyi francia legénység meg
adta magát. A balszárnyon a harc 26-án reggeli öt óráig tartott. Ekkor itt is 
véglegesen megtört az ellenség ellenálló ereje és az 1500 méternyi francia 
harcvonal német kézben volt. Öt tiszt, 1100 közlegény, 8 gépfegyver jutott 
a németek kezébe. A francia halottak száma legalább 1500-ra rúgott. Az 
ütközetben résztvett francia ezredek, mint megállapították, a 18-ik hadtest
hez tartoztak. A nagyobbrészt a Pyreneusokból származó katonák igazán 
bátran harcoltak, de a német csapatok bátorságának és támadásának sokáig 
nem tudtak ellenállni. 

A győzelmes roham. 

A hurtebisei véres ütközetről egy haditudósító a következő élénk 
leírást adta: 

Január huszonötödikének délelőttje nyugodtan telt el. A franciáknak hal
vány sejtelmük sem volt a tervezett támadásról. A megparancsolt időben, 
körülbelül déltájban hozzálátott a munkához a hatalmasan megerősített 

Francia főtiszt temetése a front mögött. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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német tüzérség. Megindult az ágyútűz, amely lenyűgöző volt és eloszlott az 
ellenséges árkokra és támaszpontokra. A német ágyúk tüze a szakadatlan, 
földremegtető dörgésre emlékeztetett, többé egyáltalán nem lehetett meg
különböztetni az egyes lövéseket. A franciákra meglepetésszerűen hathatott a 
támadás, mert csak húsz perccel utóbb viszonozta tüzérségük a mi köze
ledésünket, de jelentékenyen alatta maradt a német tüzérségnek. 

Ekkor a német ütegek teljesen átfordították tüzelésüket a közlekedési 
vonalakra, hogy meggátolják a tartalékok odaözönlését. Ebben a pillanat
ban a gyalogság a rohamra előkészített létrákon és lépcsőkön fölkerekedett 
az árkokból a támadásra és előrenyomulva a szabad mezőségen át behatolt 
az ellenséges árkokba, miközben az előresiető utászok sodronyollóikkal utat 
vágtak a rohamra, mind a két sodronyakadályon keresztül. Rövid és elke
seredett kézi tusa következett és megtörtént az első ellenséges állás elfog
lalása. Olyan fényesen ment végbe a támadás, hogy a hivatalos jelentés is 
utalt a roham tervszerű lefolyásának megállapítására. 

Szóval a legszélső árokvonalat csaknem egész terjedelmében nyomban 
elragadták az ellenségtől és ezzel birtokba vették az egyik legfontosabb 
támaszpontot. 

A második árkot és a creute-fermei majorságot még egy darabig tud
ták tartani a franciák, de ezután ez is a mi kezünkbe jutott és a harmadik 
árokra került a sor. A creutei francia legénység időközben bemenekült egy 

Craoune. a*. Előtérben az akadályok, melyeket a németek rohammal foglaltak el. 
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barlangba. Van ugyanis ezen a mészköves terepen a fensík déli szélén sok 
és köztük több széles kiterjedésű, messze szerleágazó barlang, amelyeket 
a lakosság részint készlethelyiségeknek, részint kőbányáknak használ föl. 
Kivált a creutei és hurtebisei majorok mentén akadnak ilyen tágas barlan
gok, amelyekben a franciák kitűnő menedéket és védelmet találtak az ágyú
tűz ellen. A Creute-Fermenél levő barlangba menekült franciák fölállítottak 
két gépfegyvert, úgy hogy eleinte lehetetlen volt minden behatolás. 

Éjfélig tartották magukat a franciák a barlangban és a birtokbavételére 
irányuló valamennyi kisérlet meghiúsult. 

Éjszaka a német csapatok parancsnoka átküldött a bezártakhoz két 
fogoly francia altisztet. Hogy elkerüljék a fölösleges vérontást, közölték velük, 
hogy ha tüstént nem adják meg magukat, fölrobbantják a barlangot. Erre a 
a barlang legénysége, számszerint kétszáz ember lerakta a fegyvert. 

Creute-Ferme elfoglalásának volt egy megragadó epizódja. Az egyik 
ellenséges lövészárokban dolgozott egy gépfegyver, amely érzékeny vesztesé
get okozott a támadó németeknek. 

Ekkor egy porosz utász egy társával odarohant a hevesen tüzelő gép
fegyverhez, észrevétlenül sikerült neki a közelébe furakodnia, majd elkapta 
a töltőszalagot és lenyomta a földre, úgy hogy többé nem tudott tüzelni. 

A franciák szörnyű módon meglepődtek az eselen. Egy fogoly, aki 
ennél a gépfegyvernél teljesített szolgálatot, elmondotta, hogy bajtársai 

Tábori erődítésekkel ellátott harctér. 
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eleinte sehogy sem tudták megérteni, miért szűnt meg hirtelen a gépfegyver 
működése. < -•• • 

' így folyt!le a roham első napja a hurtebisei magaslatokon. 
Január huszonhatodikán elfoglalták az ellenség birtokában levő utolsó 

árokdarabot is: Véres kézitusa és kézigránát-küzdelem fejlődött ki. A fran
ciák módfelett szivósan védekeztek. A tisztek itt is azzal a bárgyú hazug
sággal igyekeztek legényeiket ellenállásra serkenteni, hogy a németek agyon
lőnek minden francia foglyot. Ez egyaránt kiderült a foglyok vallomásaiból 
és leplezetlen örömükből, amit annak hallatára éreztek, hogy a németeknek 
eszük ágában sincs elpusztítatni foglyaikat. 

Dacára e hazugságoknak, ezerszáz francia adta meg magát és halot-
taik száma sem lett volna akkora, amekkora csakugyan volt, ha a francia 
hadvezelőség nem folyamodik ehhez a rágalomhoz és nem okozza saját 
katonái halálát. Az csak tiszta sor, hogy azt a katonát, aki felszólításra nem 
adja meg magát* hanem tovább védekezik, szó nélkül leszúrják. A nagy 
siker annyira megnövelte a legénység harci kedvét, hogy egy körülbelül 
ötszáz méter kiterjedésű csatlakozó ellenséges árkot az ezredszárny önállóan, 
a maga jószántából foglalt el és a rohamban a landwehr-csapatok is részt
vettek önkéntes buzgalomból. A mi veszteségeink aránylag csekélyek voltak 
és a kórházak üresek maradtak. 

Az elfoglalt francia hadállások, mint egy német tiszt, aki résztvett a 

Jó fedezékben. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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rohamban, elbeszélte, hihetetlen állapotban voltak. Mindenütt tisztességes 
mennyiségben leiedzett a piszok, úgy hogy a németeknek, amikor hozzá
láttak az árkok helyreállításához, azon kellett kezdeniök a munkát, hogy 
a rengeteg szemetet eltávolítsák. 

Nyoma sem volt a lövészárkokban annyira fontos higiénikus rend
nek és így képzelhető, hogyan festettek ezek az árkok a franciák több 
hónapi ottidőzése után. Találtak ezekben az állásokban egy sereg elföldelet-
len holttestet, németeket és zuávokat is, akik már legalább is két-három 
hónap óta ott heverhettek. 

A franciák veszteségei az Argonne-okban. 

A decemberben kezdett offenzíva idején a franciák hihetetlen erőfeszí
téseket fejtettek ki, hogy sikereket érjenek el az Argonne-okban. A támadás
nak eredménye azonban itt is csak halottjaik, sebesültjeik számának 
növekedése volt. 

November végéig a franciák 1300 hadifoglyot, 4000 halottat és 13.000 
sebesültet vesztettek. Decem
berben a foglyok száma há
romezer volt, a halottaké és 
sebesülteké nyolcezer. Zsák
mányul esett huszonegy gép
fegyver, tizennégy bomba
vetőkészülék, két revolver
ágyú ' és egy bronzmozsár. 
A januárban elfogott két
ezerötszáz foglyot és négy
ötezer halottat ehhez hozzá
számítva, a franciák összes 
vesztesége január végéig az 
Argonne-okban harminchat
ezeremberre tehető. Egy egész 
hadtest szét volt forgácsolva, 
míg a németek vesztesége 
ennek a számnak egy har
madát sem tette ki. 

Hogy a franciák e har
cokban mennyi veszteséget 
szenvedtek, az kiderül abból 
a tényből is, hogy állandóan 
ujabb és ujabb erősítéseket 
küldtek az Argonne-okba, 
Először a második és ötödik T „ , ,. _„, . 
hadtest.csapataiharcoltakott, (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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azután megerősítették ezeket tengerészeti gyalogsággal és gyarmati csapa
tokkal. Januárban átmenetileg föltűntek ott az első hadtest csapatai és a 
garibaldisták, végre január közepe táján uj, addig Ypernnél állott megerő
sítéseket küldtek az erdőkbe, hogy a csaknem teljesen megsemmisült máso
dik hadtestet fölváltsák. 

A németek tudvalevően északról nyomultak az erdőbe, s addig a vonalig 
jutottak el, melynek végpontja keleten Varennes, nyugaton Vienne-la-Ville. Ez 
annyit jelent, hogy a németek ekkortájt az Argonne-ok egy ötödrészének 
voltak az urai. A hosszú dombnak, amelyen az erdőség elterül, keleti lej
tőjén folytak a leghevesebb harcok. A németek hadállása keleten és észak
keleten a Verdunt köralakban bekerítő erődöktől 12—16 kilométernyire, észa
kon azonban csak 6—7 kilométernyire volt. 

Különösen heves harcok folytak a németektől még október elején elfog
lalt, úgynevezett Bagatell Pavillon körül. Egy itt lefolyt támadásról közöljük 
az alábbi francia jelentést, melyet a párisi hivatalos távirati ügynökség adott 
ki. Ez a jelentés, mely egyoldalú előadása ellenére is fényes tanúságtétel a 
németek halálmegvető bátorsága mellett, a következőképpen hangzik: 

«Az operációk Bagatelle körül rendkívül nehéz terepen folytak te. 
A franciák három támadást fejeztek be. A legfontosabbat a Fontaine Madame 
körül fekvő hegygerinc ellen intézték. Öt század vett részt eblien a táma-

Fedezékek és lakósátrak építése az Argonne-okban. 
(Sajtóiroda, Leipzig.) . 
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dásban. Reggel nyolc órakor az ellenség lövészárkai közül hármat fölrob
bantottunk és ezáltal nagy tüzet okoztunk. Három perccel később a franciák 
kiugrottak az árkaikból és a németek erődműveibe rohantak, ahol öt sebe
sültön kívül mindenkit megöltek és egy gépfegyvert zsákmányoltak. A célt 
elértük. A németekre nézve alapos támadás benyomását keltettük és 
kényszerítettük, hogy ezt a szakaszt továbbra is csapatokkal töltse meg és 
továbbra is erősítéseket vigyen oda. Az elfoglalt lövészárkokban a franciák 
berendezkedtek. A megerősödött ellenség ellentámadással válaszolt és az 
elvesztett lövészárkokat bombákkal halmozta el. Húszszor támadott és jött 
a vonalunkig, de mind a húszszor visszavertük A legintenzívebb ágyútüzelés 
dacára megtartottuk az elfoglalt területet. 

Ez a helyzet délután két óráig változatlan volt, amidőn a németek új 
támadást indítottak. Erre is puskatűzzel válaszoltunk, de a németek vissza
jöttek és robbantóanyagokat dobáltak felénk. Majdnem mindegyik francia 
megsebesült. A zászlóaljparancsnok, aki az akció kezdetétől fogva a front 
élén buzdította katonáit, egy golyótól a homlokán találva, elesett. Az ellenség 
mind a két szárnyon előnyomult. Rettenetes csata keletkezett. Lépésről-lépésre 
vonultunk vissza és kél száz métert két és fél óra alatt tettünk meg. A legény
ségünk negyven százaléka a harctéren maradt. Egynéhány haldoklótól elte
kintve, a sebesülteket mind visszavittük. Megint a kiinduló pontunkon lielyez-

Német tiszt megfigyelőhelyen, honnan a csapatok mozdulatait szemléli. (Egyesült 
képirodák, Amsterdam.) 

- 45 -



kedtünk el, melyet az ellenség nem mert megtámadni. A nap feladatát 
teljesítettük. A németek kénytelenek voltak bizonyos megerősítéseket, ame
lyeket más pontra szántak, itt koncentrálni. A csata gyönyörű volt. Egyes 
tölténynélkűli osztályok két óra hosszat harcoltak fegyvereikkel a németek 
bombái és egyéb hadieszközei ellen. A csapatok bátorságot, higgadtságot és 
makacsságot mutattak, éppen úgy, mint a többi argonnei harcokban, ame
lyek mind hasonlóan makacsak és a francia hadseregre nézve dicsőségesek 
voltak.* 

A hős württembergiek. 

A legeredményesebb támadások egyike Vauquoisnál, január 29-én tör
tént s a württembergi csapatok arattak itt fényes győzelmet a franciákon. 

E nap reggelén teljes csendben állt az erdő. Csak itt-ott hangzott egy-
egy lövés az éjben, majd újra csend lett. A német gyalogság zajtalanul tette 
meg az utolsó előkészületeket. Reggel hét óra harminc perckor, amikor az erdő 
világosodni kezdett, repült fel az első bomba és működésbe léptek az ágyuk. 
A robbanások okozta füst még nem oszlott el, amikor egy három kilométer 
kiterjedésű vonalon egyszerre emelkedtek fel sáncaik mögül a támadók és 
rohamra indultak a francia lövészárkok legelső sorai ellen, amelyek három
szoros vonalban övezték az erdőt. 

Pihenő a futóárokban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 

— 46 -



A támadók jobbszárnyának munkáját mocsaras talaj nehezítetté, de 
mégis anélkül, hogy egy lövést tettek volna, eljutottak a támadók az ellen
séges állásokhoz, ahol egy írancia zászlóaljparancsnokot abban a pilla
natban leptek meg és fogtak el, amikor épp elő akart lépni földalatti rejte
kéből. A középen a gyalogság egy füst alatt támadott mind a három ellen
séges arcvonal ellen. Egy félóra múlva a rohamban résztvett német csapatok 
egyetlen franciát sem találtak többé, mind elfutottak és egy távolabb fekvő 
jól kiépített fedezék mögött foglaltak újra állást. A balszárnyon a württemr 
bergi gránátosok szórták ki az ellenséget árkaikból, miután előzőleg kézi
gránátokkal alaposan elbántak velük. 

Mind a három arcvonal el volt már foglalva, amikor a franciák a 
közben megérkezett tartalékukkal heves ellentámadást kezdtek, hogy az elve
szített területeket visszanyerjék. A németek a támadók frontját és mindkét 
szárnyát a leghevesebb tüzelés alá vették, egy közelben fekvő német szakasz 
pedig gépfegyvertüzet intézett ellene, mire a támadás teljesen összeomlott, 
A támadók sehol sem tud
lak a német harcvonalhoz r ^ ' ^ ^ M | É 8 K É B ^ ^ ^ ^ ^ 1 J B É | 
ötven méternél közelebb fér- ^ 
kőzni. Halott franciák egés^ H \ ; 
tömege borította az erdei I 
völgyet, amelyen át az ellen- ' WJ& 
támadások történtek. A fran
ciák még arra sem voltak 
képesek, hogy egy német had
nagyot, aki nyolcvan embe
rével az elfoglalt állásokon 
jóval túl vezette rohamra 
katonáit, elvágja csapatától. 
Két oldalról is megtámad
ták, a hadnagy azonban eré
lyes szuronytámadással utat 
tört magának s mindössze 
tíz ember elvesztése árán 
vissza tudott jutni csapatai
hoz. 

A nap eredménye az 
ellenséges hadállások mind
három arcvonalának elfog 
lalása és ezer méternyi ié\ 
nyerése volt. Tizenkét tiszt 
és hétszáznegyven ember esett 
fogságba s több mint 500 
francia holtteste borította a 
csatateret. A hadizsákmány 

" • • . • : • , : 

Az argonnei erdőben. Német katonák, kiket a francia lövész
ároktői 15 méternyi távolságban fotografáltak a franciák. 
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11 gépfegyver, tíz bombavető, egy bronzmozsár, egy ágyú és nagy
mennyiségű hadikészlet volt, közte több mint ezer kézigránát. 

Az .\rgonneokban folyó árokharcról egy svájci lap tudósítója, aki 
ottjárt a harcok színhelyén, a következő leírást adta: 

Az ellenséges lövészárkok, melyeket a katonák néha a föld alatt, alagútszerüen ásnak 
ki, olykor egészen közel kerülnek egymáshoz. Reiins közelében bizonyos helyeken össze
vissza negyven méter választotta el a németek rejtekét attól a francia ároktól, n.elyben 
a franciák őrködtek. És minthogy az emberfia a legnagyobb zűrzavarban és rendetlen
ségben végre mégis csak a törvényhez és rendhez tér vissza, a hadat viselő felek csön
des megállapodásokban egyeznek meg egymással. Abban például, hogy a nap bizonyos 
óráiban nem lőnek egymásra. Olyankor azután a németek meg a franciák előbújnak 
árkukból, vízért mennek s egyéb dolgaikat is elintézik. Ha az óra lejárt, megint mindenki 
elbuvik és aki a kikötött időn túl elődugná fejét a fedezék mögül, az a halál fia lenne. 

Mikor a lövészárkok már egészen közel értek egymáshoz, a katonák nem puská
val dolgoznak egymás ellen, hanem kézigránáttal. Rettenetes fegyver ez; ha célba megy 
és fölrobban, egyszerre több embert széjjelszakit. Megesett már az is, hogy a föld mélyé
ben csákánnyal dolgozó két katona összeakadt egymással a föld alatt. Nem támadlak 
egymásra, hanem betömték a lyukat, azután siettek jelentést tenni. 

A francia katonáknak eleinte sehogy sem ízlett ez az árokharc; nem felel meg a 
temperamentumuknak. De, úgy látszik, már megszokták a harcolásnak ezt a módját. Igaz 
az is, hogy az árkok azóta kényelmesebbek és tágasabbak lettek. Hallottam olyan 
francia árokról is, amelyben zuhany volt. Éppen a szomszédságában volt egy német árok, 
amelyben zongora állott. Este azután, mikor a lövöldözés elhallgatott, pompásan áthallat
szott a franciákhoz, mikor egy-egy német a csillagok fényében mélabús keringőket játszott. 

Lövészárok az Argonne-okban. (Sajtóiroda, Leipzig.) 
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Kusmanek altábornagy Przemysl párat 
Balról jobbra. Felső sor: Zímmermann Alajos, ülbrich Ludolf főhadnagyok, Schlcgel Herbert, Na 
Hölzer Félix főhadnagyok, Luksch Alfréd százados, Tkalezewich József báró alhadbiztos,traubei 
Gusztáv báró kadét. Alsó sor: Blazovsky Wladiniir lovag főhadnagy, Kurz Hubert százados, Rau 

alezredes, Zwiedinek Frigyes, Kt 



snoka törzskarával. (Seebald.) 
uta Alfréd, Auspitz György, Schanzer Béla hadnagyok. Középső sor: Puchner András, 
eini Kurz József százados, de Pont Hugó báró százados, Mossig Rezső hadnagy, Schnabl 
| Alajos hadbiztos, burífneustetleni Kusmanek Hermann altábornagy, Hubert Ottokár 
k Gusztáv századosok. 





A föld mélyében lakozó katonák festői nevekre keresztelgetik el a közelükben ellerülő 
tereprészeket. Ott van például a «halál mezeje», mely azért kapta félelmetes nevét, mivel 
négy napon át hevert ott egy szegény sebesült katona, és senki sem mehetett segítsé
gére; a «mákföld« úgy kapta nevét, hogy hosszú ideig feküdtek rajta temetetlenül vörös-
nadrágos francia tetemek. 

Az argonnei erdőségben a gruciei erdő meg La Chalande között szintén egészen 
közel vannak egymáshoz az ellenséges lövészárkok. Elhelyezésük olyan irányú, hogy 
uralkodnak az utakon, az erdejüktől megfosztott völgyeken és általán minden nyilt terep
részen, amelyen csapatok főlvonulhatnak. Ha a német, vagy a francia hivatalos jelentés 
azt mondja, hogy: «Előbbre jutottunk az argonnei erdőségben», — az mindössze annyit 
jelent, hogy a franciák, vagy a németek ötven, vagy száz, vagy kétszáz méterrel előbbre 
tolták lövészárkukat, hogy ezen vagy azon a ponton átkeltek a folyócskán, hogy átjutot
tak a völgyön, hogy megszállták a legközelebbi utat, miután csellel, vagy erőszakosan 
elfoglaltak egy vagy két ellenséges árkot. 

Francia meg német részről is az erdőség titkos várrá van átalakítva, amelyben 
láthatatlan ütegek láthatatlan tüzérek akarata szerint okádják a halált és a pusztulást. 
Tele van az erdő csapdával, kelepcével, ágyúval, puskával és fegyveres emberrel. Az erdő 
szélén tüskés drótkerítés bújik el a fák lombja alatt. A lisztások füvét is keresztül-kasul 
kigyózza a szöges drót, amely láthatatlan módon leszül meg apró cövekeken. Az erdő 
útjait és ösvényeit könyörtelenül ledöntött fatörzsek zárják el. 

Az argonnei erdőségből Clermont irányában jutunk ki. A széjjellőtt kis város romjai 
feketén húzódnak el az országút mentén. Már öreg este az idő. Katonákkal, kocsikkal és 
lovakkal megrakott falvak melleit haladunk el. A sötétségből egy egészen fekete, világos
ság nélkül való város bukkanik föl. Tornyok, pártázatos falak, monumentális kapu, föl-
vonó-hid, a folyóparton a holdfényben alvó házak: — Verdim. 

Az Argonne-ok. Az elpusztított templom Clermontban (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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TÉLI HÁBORÚ A VOGÉZEKBEN. 

A Vogézek vadregényes vidékén, Felső-Elszászban, az egész tél folya
mán szakadatlanul véres harcok dúltak. A december folyamán ideküldött, 
úgynevezett második francia hadsereg folytonosan újabb meg újabb kísér
leteket tett, a német front áttörésére. Hogy megérthessük ezeket a heves 
harcokat, melyek látszólag jelentéktelen pontokért folytak, nem szabad meg
feledkeznünk arról, hogy a franciák még akkor is, amidőn már nyilvánvaló 
lett, hogy jelentősebb eredményt nem érhetnek el Elszászban, makacsul 
ragaszkodtak az itt elfoglalt területhez. Semmi áldozatot nem sajnáltak, 
hogy legalább ezen az egy helyen megtartsák állásaikat. Az «igéret földje* 
még mindig varázslatos erővel hatott a franciák képzeletére s ha a nagy 
haditerv, mely Elszászon át a német sereg hátbatámadását célozta, meg^ 
hiúsult is, ezen az egy harctéren álltak német földön francia csapatok. 
A csekélyszámú német csapatokkal védelmezett tartományban a háború 
első szakában sikerült elfoglalniok Felső-Elszászban több helységet, így 
Saarburgot, Saalest, Markirchet, Mühlhausent, Alttirchet, a későbbi harcok 
folyamán azonban a legtöbb helyről kiverték őket, bár a nagy decemberi 
offenzíva idején újabb erősítéseket kaptak a franciák. Január végén csak 
egy keskeny határcsíkon tudták tartani magukat s a korábban megszállt 
helységek közül csak néhány, így Metzeral, Steinbach, Thann, Münsterol s 
Dammerkirch volt a kezükben. A harcok hullámzása közben gyakran vál
tozott a vonal, s csak mintegy hatszáz négyzetkilométernyi terület — a tarto
mány huszonnegyed része — volt szilárdabban kezükben. 

Sennheim körül. 

Január első napjaiban tovább folyt az elkeseredett harc a Senn-
heimtől nyugatra levő magaslatért és Steinbach helységért. Ezt a helységet 
tudvalevően a németek december utolsó napján elfoglalták s az ellenséget 
visszaűzték. Január harmadikán azonban a franciák újra heves táma
dásba fogtak ezen a helyen és ellenállhatatlan tüzelés után elfoglalták a 
magaslatot és Steinbach községet is. A németeknek még aznap sikerült a 
magaslatot éjjeli szuronyharccal visszafoglalni, a helység azonban a franciák 
birtokában maradt. A magaslatért újabb, kemény harcokat vívtak még e 
napokban a franciák, de valamennyi kísérletük kudarccal végződött. 

A Sennheim körüli területnek rendkívül nagy jelentősége volt e harcok-
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ban, mivel e szakasz bizonyos tekintetben önálló jelentőséggel bír, habár 
tulajdonképpen nem több, mint annak a nagy láncnak egy szeme, amelyet 
a német csapatok vontak a svájci határtól. A franciáknak a Sundgauban 
— szorosabb értelemben a Belfort előtti területen — elfoglalt állásai meg
erősített hídfőhöz hasonló helyzetűek voltak, amennyiben praktikus jelentő
séget nyerhetnek abban az esetben, ha Belfort területéről akciót kísérelné
nek meg a Rajna völgyébe. Ez a vállalkozás ugyan mindig meghiúsult, a 
Sennheim körüli területnek azonban azért van különös jelentősége,1 mert 
Thannál és Gebweilernél nagy mellékvölgyek torkollanak a Rajna völgyébe 
és ezeket a mellékvölgyeket egészen fenn, felső kettéágazásuknal a franciák 
tartották megszállva és ott valószínűleg nehéz ágyúk és nagyszámú csapatok 
álltak, amelyek számára az élelmiszer és hadiszer szállítása a nehéz és 
magas hóval borított hegyi utakon keresztül, nagyon fáradságos, úgy hogy 
a franciáknak nagy érdekükben állt éppen a Sennheim-Gebweiler telepen a 
Vogézek szélét is uralni. Ezért volt olyan hőn óhajtott célja a franciák vala
mennyi támadásának a Sundgauban az Altkirch—Sennheim—Gebweiler — 
Colmart összekötő út és ennek párhuzamos vonalai. Ennek a területnek a 
birtoklása csaknem nélkülözhetetlen a francia hadsereg részére, ha kitörésre 
akar vállalkozni Mühlhausen és Colmar ellen. 

Hogy mindkét fél milyen nagy jelentőséget tulajdonított a Sennheim 
körüli terepnek, az legjobban kitűnik abból a nagy erélvből, amellyel úgy 

Sennheim a lövetés után. 
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a franciák, mint a németek, nem törődve az időjárás, az élelmezés, á 
fáradságos hegyi háború nehézségeivel, a Vogézek szélső hegyláncának bir
tokáért harcoltak. 

Sokat szenvedtek e harcok folyamán Sennheim és a szomszédos köz
ségek, különösen Uffholz. A lakosság nagy része a heves ágyúharcok elől a 
Rajna felé menekült s átszenvedte a hideg tél minden nyomorúságát. Senn-
heimet több izben fel is gyújtották a gránátok. Az elpusztított Sennheimbert 
való látogatásáról egy német százados e napokban a következőket írta: 

Az ütközet pihen. Vérvörös az ég alja. A község több helyen ég • nem messze a csak 
kevéssé megrongált házunktól tűztenger tör hatalmas lángokban az ég felé. Érezni a k i 
áradó hőséget, látni a szikrákat, melyek a széltől űzetve új zsákmányt keresnek maguk
nak s mégis pihenőre kell térnünk, mert hiszen nem tudhatjuk, hogy mit fog hozni a 
legközelebbi óra. És hozott is valami újat, egy francia tiszt személyében, akit az imént 
leltek eszméletlen állapotban a lövészárkok közelében. Egy roham alkalmával puskaagy-
gyal sújtották fejbe, ettől vesztette el eszméletét s halottnak hitték. A francia tiszt egy 
alacsony, közlékeny úriember, aki a hozzáintézett kérdésekre készséggel és nagy bő-
beszédüséggel válaszolt. Azt persze nem tudom, hogy az adott válaszok megfeleltek-e 
teljesen a valóságnak, mindenesetre a tisztet ápolás alá vették s aztán elszállították. 

Nagyon csinos, kellemes 
tanyára leltem egy kis kamrács-
kában, amelynek ablakai a Vogé-
zekre néztek, ama helyre, ahol 
pár órával előbb még nagy tűz
zel folyt a viaskodás . . . Egy
szerre csak fölébreszt az ablak 
csörömpölése. Mi történt 1 Való
ban támadásra készülne az ellen
fél '.' Hol akarja ezt keresztül
vinni? Az a szándéka talán, hogy 
a Sennheimben szenvedett ku
darcot kiköszörülje, vagy vala
mely más helyen próbál boldo
gulást keresni1 Avagy csak kép-
zelődés volt az egész'? Az ablak
hoz megyek. Előttem a legtelje
sebb nyugalom, a tűzharc ellen
ben élénken folyik, csak vala
mivel délibb irányban, ám fel
tűnő hevesen. Reggel 6 óra van. 
Alvásra természetesen nem lehet 
tovább gondolni, tehát keljünk 
föl. Az úton nagyon gyér a 
világosság, a tárgyak azonban 
az égő házak fényénél fölismer-
hetők. Új tüzek, melyek az éj 
folyamán gyúltak ki s a lángok 
most új martalékra lesnek, ha 
csak a nedves idő nem lesz képes 
eloltani azokat. Úgy látszik, 

Ulánus járőr kikutat egy házat, melyben kémeket sej- mintha valami nagy eső kőze
tének. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) lednek. 
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Tovább haladva, most látom csak és tisztán kivehetem, mit szenvedett a község az 
ellenséges tüzérségtől. A gyárak, amelyek mellett elhaladok, nagyobbára el vannak pusz
títva. Az egyik gyárnak még épen álló kéménye többszörösen át van lyuggatva, az 
épület többi része romhalmaz, a szemben álló villa gránátoktól van összelövöldözve, 
a szomszédos épület azonban csodálatos módon sértetlen maradt. Kidőlt távíró oszlopok 
hevernek keresztben az úton, a földet gránátok túrták föl s egyszerre recsegve omlik 
össze a közelemben egy égő ház, magával rántva a szomszéd házat is, mialatt a másik 
oldalon a lobogó lángok már egy újabb épületbe kaptak bele. Égő balkonok zuhannak az 
ú t ra ; ezeket eltakarítják. Mint lobogó fáklyák tükröződnek vissza a közeli csatorna vizé
ben az égő házak s a legfenségesebb lángtánc képét nyújtják. Amerre néz a szem, minde
nütt az ellenséges tüzérharc nyomait látni. 

A Hartmannsweilerkopf elfoglalása. 

A Vogézekben való hegyi háborút a német hadvezetőség e harcokról 
kiadott jelenlésében a nehézségek tekintetében a kárpáti és szerbiai harcok
hoz hasonlította. Ezek a nehézségek, természetesen, a tél folyamán még 
inkább megnövekedtek. Mindamellett éppen a téli hónapokban jóformán 
egy pillanatig sem szünetelt a harc. A franciák, miulán a sennheimi magas
lat visszafoglalására irányuló kísérleteik meghiúsullak, a Sennheimtől északi 
irányban levő 956 méter magas Hartmannsweilerkopf magaslatot akarták 
birtokukba keríteni, mely valóságos őrtorony és a Sennheim, Mühlhausen s 
Gebweiler által alkotott háromszöget utaival, vasutaival együtt uralja. Míg a 

Német lövészárok a Vogézekben. 
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sennheimi magaslatért dúlt a harc, a Hartmannsweilerkopfon, mely később 
a legvéresebb harcok színhelye lett, csak néhány német és francia előőrs 
állt. A németek a keleti, a franciák a nyugati oldalát tartották megszállva. 
Közben a franciák néhány újabb alpesi vadász-zászlóaljat küldtek a Dél-
Vogézekbe s ekkor a Hartmannsweilerkopfra egy századot állítottak, mely a 
magaslat tetején ellipszis alakban erős állásokat épített. Hasonlóképpen meg
szállták a közelben levő 1125 méteres Molkenrain-magaslatot is. 

i i i i 
KILOMÉTER 

Münster és környéke. 

A Hartmannsweilerkopf ellen irányuló első német támadások egyrészt 
az ellenséges állások erőssége, másrészt a hegyi háborúhoz nem szokott 
csapatoknak a gyakorlott ellenséggel szemben való hátránya miatt meghiú
sultak. Január 18-án azután már a magaslatot a franciák minden oldalról 
megerősítették. De most már a németek is felkészültek az ostromra. Mecklen-
burgi vadászok, württembergi és holsteini gyalogosok vettek részt a tárna-
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dásban, mely délutántól kezdve másnap reggelig tartott s a németek teljes 
győzelmével végződött. A franciák egy része, mintegy 150 alpesi vadász az 
utolsó roham előtt megadta magát. Ugyancsak e napokban a Hirzstein 
nevű erdős hegycsúcsot is megostromolták a németek s megtisztították az 
ellenségtől. 

Meg kell emlékeznünk még a franciák két meghiúsult kísérletéről is. 
Január elején Oberburnhaupt helységet akarták elfoglalni, január 27-én pedig, 
a német császár születése napján Ammérsweiernél akarták áttörni a német 
frontot, de mindkét helyen kudarcot vallottak. 

A münsteri harcok. 

A felső Vogézek sűrű erdőséggel megrakott, szétszaggatott hegy
vidék, melyben csupán kevés, a Rajna völgyéből a hegytarájhoz vezető 
völgy nyilik a francia határ felé. Számos oldalvölgy és völgyecske a közbe
eső terepet a csúcsok és hegyhátak valóságos zűrzavarává tagolja szét, 
amelyek az átlós irányú összeköttetést megnehezítik és á katonai operáció
kat a szó teljes értelmében áthághatatlan akadályok elé állítják. Az utak 
könnyű megvédhetősége arra kényszeríti azonban a támadót, hogy elhagyja 
ezeket és meredek nyomokon az utaktól távol keressen átjárókat. Görgő 
sziklák és kidöntött fák, amelyeket koruk és a nehéz tüzérség lövedékéi tettek 
tönkre, borítják be az ereszkedéseket és minden kődarab, amely gurulni 
kezd, elgázolással fenyegeti az előtte lévő embereket. Lenn puha hóban jár 

Münster látképe. 
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az ember, feljebb hócipőkkel is nehezen lehet előrejutni a jéggé fagyott 
ereszkedéseken. Tisztán sportszempontból tekintve az ilyen hegymászó 
gyakorlatak már jó eredménynek és sikernek nevezhetők. A német katona 
azonban, aki a Vogézekben résztvesz a téli csatában, elszánt és avatott 
ellenséggel találja szemben magát, aki művésziesen elkészített árkokból, biz
tos, jó fedezékek mögül veszi puskája csövére a magasságból, s aki hatal
mas tölgyek sötét koronái között fészkelve, a támadó fölött és mögött húzó
dik meg és onnan küldi biztos golyóját. Ezek a fákon fészkelő vadászok a 
legmagasabb ágakra kapaszkodnak föl szög-kampós cipőikkel, fönt az ágak
hoz kötözik magukat és alulról ágakkal takarják el fészküket. Igen kevesen 
kerülnek le elevenen ebből a helyzetükből, mert a németek joggal bánnak el 
irgalmatlanul azokkal, akik ilyen ravasz harcmodorral élnek velük szemben. 
Hogyha a magaslat taraját elfoglalták, akkor igen gyakran a szikla lábának 
hadállása való kiépítése lehetetlenségnek mutatkozott és sziklákból és kövek
ből összehordott fal szolgál csak gyenge védelmül az ellenség tüzével szem
ben. S az ellenség most már a következő magaslaton foglal állást. Ilyen 
volt a helyzet a február 19-től 23-ig tartó és Münstertől északra és délre 
lefolyt küzdelmekben. 

Münster városka a festői szépségű Fecht-völgyben fekszik, vasúti vonal 
és út köti össze Colmarból Gerardmerrel, a francia oldallal. Egyike ez a 
felső Vogézek legfontosabb áthidaló összeköttetéseinek. Münster német kéz-

Joffre térképen tanulmányozza a hadállásokat, melyeket előbb távcsővel figyelt meg. 
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ben volt, a franciák azonban kezükben tartották a magaslatokat a helységtől 
északnyugatra és délnyugatra, ahol fánfészkelő vadászaik nem kívánatos 
hatássál voltak a németekre. Különösen éreztette hatását e láthatatlan 
orvvadászok egyike, akit a németek «August»-nak kereszteltek el. Az ő helyén 
később harminc konzerv-dobozt találtak, ami egyik bizonyítéka annak, 
hogy milyen sokáig tudnak elrejtőzve lenni ezek a fészkelő vadászok. A Müns-
tertől délre és északra húzódó német állások fölött a franciák voltak elhe
lyezkedve és megszállva tartották a hátulsó összeköttetés szempontjából oly 
fontos meredek utat. Ilyen körülmények között a német állások megváltoz
tatása taktikai szempontból is szükségesnek látszott. Elfogott franciák később 
elmondotlák, bogy az ő részükön nem hitték el, hogy lehelséges legyen az 
ilyen támadás. A történelem az 1870-iki hasonló támadás köré ma már 
romantikus fátyol! borított, de a Barrenkopf, továbbá a Kis- és Nagy-Beich-
ackerkopf ellen intézett roham sokkal nagyobb cselekedet volt ezeknél. 
Bajor és würtlembergi gyalogság és utászok február 19-én és 20-án küzdöt
tek meg ezt a harcot. 

Február 19-ig a német állások Münstertől északra a Haslach-Genesungs-
heini-Frauenackerkopf, továbbá nagy ívben kelet felé a Lingenkopfig húzód
tak, míg a helységtől délre az Ober-Solberg és a Kleinbelchen felett vonul
tak el. A Münster között és az északnyugatra fekvő Stossweier között levő 
völgy a támadási teret két természetes szakaszra osztotta. Föltehető volt, 

Francia alpesi vadászok a Vogézekben. 
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hogy a messze elnyúló s a völgyet bezáró Stossweier községet a franciák 
nyakasán fogják védeni. E föltevést az elfogott franciák megerősítették. Éppen 
ezért a németek elhatározták, hogy a támadást a hegyektől oldalvást, az 
utón úgy irányíiják, hogy Stossweiert mindkét oldalról körülnyalábolva ki 
kell üríteni. 

A Münsternél való harcokat a Gebweiler-völgyben támadások előzték 
meg, melyek az ellenséget több kilométernyire visszaszorították. Innen 
kezdődött az előnyomulás a felső Fecht-völgy ellen, ami igen nehéznek 
mutatkozott. 

Tizenkilencedikén a kora reggeli órákban megkezdődött a támadás az 
egész vonalon. Bajorok és württembergiek kezdték meg a küzdelmet. Már a 
délelőtt folyamán württembergi honvédek elfoglallak Münslertől nyugatra az 
előhegyeket és a kis Hörnleskopfot. Közben a csapatok a Fecht-völgy déli 
szakaszán csak lassan nyomulhattak előre az ereszkedéseken. Különösen 
súlyos küzdelmek bontakoztak ki az északi szakaszon, ahol a Barrenkopf 
és a Kleinkopf természetes várak módjára emelkedtek ki. Egy bajor ezred 
és a württembergi honvédek rendkívüli dolgokat műveltek itt. A bajorok 
fiatal csapatok voltak, amelyek itt állották ki tűzkeresztségüket és olyan 
kitartást és félelmet nem ismerő magatartást tanúsítottak, mint a harcban 
legkipróbáltabb zászlóaljak. Egyik kezükben ásóval, másik kezükben a pus
kával, hócipővel lábukon kúsztak a majdnem meredek sima szakadékokon 
fölfelé, miközben a magaslatokról és a fák tetejéről szakadatlanul lövöldöz
ték őket. Ötször jutottak fel a hősök a meredek magaslatokra és az ellenség 
hatalmas tüze ötször kényszerítette őket visszavonulásra. Újra és újra össze
gyűltek az úton, amely némi fedezetet nyújtott és köpenyeikbe burkolózva 
komor éjszakát töltöttek ott el. Másnap, 20-án, a hatodik roham kezükbe 
jutatta a véresen megvívott hegytarajt. A vezetők és a legénység sorai meg
ritkultak. Egy zászlóaljparancsnok, aki emberei előtt törtetett előre, elesett, 
amikor kézi-gránátot vetett a franciák felé. Itt és ez állások mögött a fehér 
ajöldet elesett alpesi vadászok sötét tömegei borították. Igen kevesen mene
kültek meg futással a halál elől. Ezek a vadászok a francia Alpokban oda
haza vannak és a hegyiháború az ő igazi terrénumuk. Minden egyes közülük 
mestervadász. A veszedelmes ellenség eme kiváló tulajdonságai mellett a fiatal 
támadó csapatok, akik nem hegyek közt születtek, kiválóan figyelemre
méltót produkáltak. Öt nap és öt éjjel tartózkodtak itt szabad ég alatt a 
behavazott hadállásokban és a magukkal hozott kenyéren és konzerveken 
éltek. Csak február 23-án tisztázódott teljesen a helyzet és az egész állás, 
amely ellen a támadás irányult, német kézben volt. 

Sajátságosan alakult ki a helyzet Stossweier falunál. Amikor az ellenség 
21-én, a küzdelem harmadik napján nem ürítette ki a helységet, a németek 
elhatározták, hogy rohammal foglalják el. Bajor lovasság, württembergi hon
védség és badeni népfölkelők nyomultak előre a völgybe, a falu keskeny 
keleti frontja ellen, melyet elkeseredett harcban úgyszólván házanként fog
laltak el. A győzelmes csapatok helyzete eközben azonban eléggé súlyossá 
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vált, mert a szívós ellenség a közvetlen közelben levő Kilbel falut és a déli 
és északi irányban emelkedő magaslatokat elfoglalva tartotta, ahonnan a 
Műnster felé irányuló összeköttetést tűz alá fogta. Ekkor a tüzérség jött 
segítségére a szorongatóit német csapatoknak s lehetetlenné tette az alpesi 
vadászoknak a Kilbelben való megmaradását és megkönnyítette a szomszé
dos csapatoknak, hogy Stossweier felett a mindkét oldalt uraló magaslatok
ról előnyomuljanak. Huszonharmadikán hajnalban elfoglalták a németek 
Kilbel falut s ezzel az ujonan nyert vonal a Barrenkopfon és Kleinkopfon 
keresztül Reichackerkopfig és a nyeregig össze volt kötve és helyre volt állítva. 

Az öt napig tartott súlyos harcok célját így elérték s az utászok veze
tése mellett újra megkezdődött az ásók és csákányok munkája. 

A forró harci napok eredménye nyolcszáz elesett francia és hatszáz 
foglyon kívül számos gépfegyver és egyéb hadizsákmány volt. 

«A Vogézekben rohammal elfoglaltuk az ellenséges főállásokat Sulzern-
től keletre két kilométer szélességben, továbbá a Reichackerkopfot Münster-
től nyugatra . . . Sulzerntől délkeleti irányban elfoglaltuk Hohrodberget . . . 
Rohammal bevettük Horvet és Stossweier helységeket, továbbá a Mühl-
bachtól északra levő nyerget elfoglaltuk.)) . . . így hangzottak a német had
vezetőség jelentései a Műnster melletti harcokról. Akik olvasták, azok közül 
csak kevesen sejtették azt a hősiességet, ami e rövid jelentések mögött van, 
s azt a vitézséget, amellyel a német határt őrzik a Vogézek között. 

Algiri^katonák sírja Franciaországban. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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A MAI HADVISELÉS. 

Az olasz flotta. 

A világháború első szakában Ausztria-Magyarország tengeri haderejé
nek ellenfele a jelentékenyen megerősített földközi-tengeri angol-francia flotta 
volt. Ez egyesült hajóraj azonban néhány bátortalan és kudarccal, sőt súlyos 
veszteséggel végződött kísérlet után te'jesen feladta a támadó operálást. 
Ez a tartózkodás a sok pénzbe került, nagyobb hajóegységeket féltő célszerű
ség mellett elsősorban tengerészeti vezetőségünk körültekintő defenzív intéz
kedéseire vezethető vissza, melyek jóformán kizárttá tették azt, hogy az 
angol-francia flotta sikerrel lépjen föl az Adrián, amely most igazán a «mi 
tengerünknek)) bizonyult. Az sem lehetetlen, hogy az angolok és franciák egy 
harmadik szövetségesre vártak a Földközi-tengeren, aki kikaparja számukra 
a forró gesztenyét s ez a harmadik partner porondra is lépett Olaszország, 
illetve az olasz flotta képében. 

Az olasz tengeri erő utolsó szereplése a mi flottánk utolsó szereplésé
vel egy időbe, 1866-ra esik. Ez alkalonmal is számra nagyobb és az akkori 
Yiszcmyokhoz mérten modernebb is volt az olasz flotta, mint a mienk. Lissá-
nál Tegetthoff ennek ellenére súlyos vereséget mért rá. Győzelmét 
nem szabad túlbecsülni, mindamellett el kell ismernünk, hogy az olasz 
haditengerészet sem hajó, sem emberanyag dolgában nem volt értéktelen és 
akkor épp úgy jobbnak tartották az olasz szárazföldi hadseregnél, mint ma. 
Viszont nem kicsinyeljük le Tegetthoff győzelmét, ha azt mondjuk, hogy az 
elsősorban Tegetthoff meglepő gyors és bátor offenzív föllépésének tulaj
donítható, s annak, hogy az olasz flottát némileg idejétmúltnak tartott tak
tikai elvek alapján verte meg, amelyre az olasz admiralitás épp oly kevéssé 
számított, mint ahogy nem számított volna más jelentősebb tengeri hatalom 
tengerészeti vezetősége sem. Az akkori olasz flotta értékét tehát nem lehet 
egészen a lissai vereség alapján értékelni. Azóta csak egy ízben hallatott 
magáról az olasz tengerészet, amikor a török-olasz tripoliszi hadjárat során 
egy kisebb hajóegységük behatolt a Dardanellákba és a török aknák övén 
keresztül eljutott a csanak-kalesszi-i erődig, mely már a Boszporusz kulcsát 
alkotja. 

1866 óta az olasz haditengerészet a fejlődésnek fölötte zökkenős útját 
futotta meg. A folytonos kormányválságok, az egymást követő tengerészeti 
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miniszterek különböző nézetei min
den újabb flottaprogrammban mély 
nyomot hagytak és ez magyarázza meg, 
hogy az olasz haditengerészet hajó
építkezéseiben és így a flotta mai szer
vezetében is meglehetős rendszertelen
ség nyomai láthatók. Minden flottánál 
a flotta harcképességének előfeltétele 
gyanánt tekintik azt, hogy több, rend
szerint négy-négy teljesen egyforma 
hajóegység egy-egy osztályban együtt 
legyen. Az olasz flotta lisztájában azon
ban egyfelől találunk három nem is 
egészen egyforma egységből összetevődő 
hajóosztályt, másfelől találunk egyes ha
jókat, amelyek árván .™"radtak, mert 
a hozzájuk tartozandó testvérhajók 
építését a közbejött tengerészeti minisz
terválság folytán más nézeteket valló 
új miniszter egyszerűen elejtette. 

De tévedés volna azt hinni, hogy 
azért az olasz flotta fejlődését elha
nyagolták. Sőt az olasz kamara, ameny-
nyire nehézségeket csinált a szárazföldi hadsereg fejlesztésének egyre szaporodó 
költségei körül, annyira szó nélkül szavazta meg az évről-évre rohamosan 
növekvő flottafejlesztési költségeket. Legyen elég ennek jellemzésére felem
líteni, hogy például az 1912/13. évi költségvetésben a flottaköltségek 226 
millió lirát tettek ki, míg 1914/15-re már meghaladták a 300 millió lirát, s 
hogy például az 1912. költségvetési év egész megtakarítását, kerek 50 millió 
lirát szó nélkül ugyancsak a flottafejlesztésre fordították. 

Az olasz hajóépítkezések természete és jellege tisztán mutatja azt 
a célt, melyet az építkezések szolgáltak. A mi flottánk kizáróan partvédelmi 
célokat szolgál. Hiszen mi sohase akartunk hódítani, csak meg akartuk védeni 
az Adriát, Olaszország ellenben gyarmati és ennélfogva expanzív politikát 
folytat és ehhez, valamint az Adria megszerzésére irányuló aspirációihoz ido
multak legújabb flottaprogrammjai is. E programmokat azonban nem tud
ták a tervezett időre megvalósítani. Erre mutat, hogy például az új dread-
noughtok építése csak lassan haladt előre és így Olaszország ily hajóóriások 
dolgában korántsem áll annyira fölöttünk, mint azt sokan gondolják. A ten-
gerészlegénység és lengerésztisztikar létszámát a legújabb időkben ismételten 
felemelték ugyan, így az 1912-ben már 32.000 főre rugó legénységi létszámot fel
szöktették 35.000-re, majd azóta 38.000-re, de most úgy hallatszik, hogy a tengeré
szet egyes tartalékévfolyamait a szárazföldi csapatalakulásokhoz osztják be, s ez 
azt bizonyítja,hogy nincs annyi hajóegységük készen, mint ahányra számítottak. 

Az abruzzői herceg, viceadmirális, az 
olasz flotta parancsnoka. 
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Az olasz tengeri erőt — az olasz háború kezdetén — három csoportba 
osztották. Egyik csoport — bizonyára régibb hajótipusokból álló — a Dar
danellák ellen való akcióban segítené az angol-francia hajóhadat, a másik 
csoport — nyilván a leggyöngébb — Tripolisz partvidékén teljesít szolgála
tot, s a harmadik — valószínűen a legmodernebb hajóelemekből álló — a 
mi flottánkkal áll szemben. A legutóbbi, 1913. évi ordre de bataille (had
rendi beosztás) szerint az operatív olasz tengeri erő két hajórajba és egy 
torpedóflottillába tagozódott. Az első hajóraj állott: egy csatahajóosztályból 
3—4 dreadnought-féle nagyobb csatahajóval, egy cirkálóosztályból 3 nagyobb 
és 2 kisebb cirkálóval és egy iskolahajóosztályból 6 különböző típusú hajó
val. A második hajóraj állott: egy csatahajóosztályból 4 csatahajóval, négy 
nagyobb és kisebb cirkálóval és 2 segédszolgálatra rendelt hajóegységgel. 
Az előbbi hajóraj parancsnoka gyanánt Amero d'Aste viceadmirális szere
pelt, aki egyúttal az egész tengeri erő parancsnokául volt kiszemelve, a máso
dik hajóraj parancsnoka gyanánt pedig az abruzzói herceg szerepelt, akit az 
ellenünk operáló tengeri erő parancsnoka gyanánt emlegettek. Az említett 
két hajóraj mellett 1913-ban a torpedóflottilla állott: 24 torpedózúzóból, 
28 torpedónaszádból és 20 tengeralattjáró naszádból. 

Olaszországnak van 15 csatahajója. Azt nem tudni biztosan: vájjon a 
két 1913-ban már vízrebocsátott, de mint már előbb jeleztük, igen lassan 
készülő 23.000 tonnás egészen modern dreadnoughtja, a Caio Duilio és az 

Az «Amalfl» olasz páncélos-cirkáló, melyet egy tengeralattjárónk elsülyesztett 
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Andrea Doria már szolgálatba állottak-e, vagy pedig csak 1915 végén szá
míthat rájuk az olasz hajóraj. E két hajó fegyverzete 13 darab 305 centi
méteres nehéz ágyú, 16 darab 15 centiméteres ágyú és 18 könnyű löveg, 
gyorsasága 21 tengeri mérföld, legénysége 1000 fő. A következő csatahajó
osztály: az 1910 —1911-ben vízrefutott Conte di Cavour, Giulio Cesare és 
Leonardo da Vinci, egyenként 22.300 tonnatartalommal. 23 mérföld sebes
séggel, 1000 fő legénységgel, 12 darab 305 centiméteres és 20 darab 12 centi
méteres ágyúval. Magános, testvérnélküli csatahajó a Dante Alighieri, mely 
1910 ben futott vízre, 20.000 tonnás, 22 mérföld sebességgel halad, 1000 fő 
a legénysége, fegyverzete pedig 12 darab 305 centiméteres és 20 darab 
12 centiméteres ágyú. A legelőbb említett két dreadnoughton kívül tehát az 
utóbbi négy hajó is mint egészen modern nagy csatahajóegység dreadnought-
nak tekinthető. 

Ezeken felül van még tizenkét olasz csatahajó és pedig nyolc újabb és 
négy avultabb. A modernebbek: a Roma, Napoli, Vittorio Emanuele és Regina 
Elena, melyek 1904 és 1907 között bocsáttattak vízre, egyenként 12.600 tonná
sak, 22 mérföld sebességgel, 764 fő legénységgel és egyenkint 2 darab 305 
centiméteres és 12 darab 20 centiméteres nehéz ágyúval. A Regina Margerita 
és a robbanás folytán elpusztult Benedetto Brin, 1901-ben futottak vízre, 13.400 
tonnásak, gyorsaságuk 20 mérföld, legénységük 810 fő és fegyverzetük 4 darab 
305 centiméteres és 4 darab 20 centiméteres ágyú. Némi jóakarattal az 
újabb hajók közé számíthatók a jóval kisebb Amiraglio di sanct Bon és az 
Emanuele Filiberto, melyek 1897-ben futottak vízre, 9800 tonnásak, 18 mér-

Rgy olasz torpedónaszád, melyet mi elsülyesztettünk. 
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föld sebességgel, 590 fő legénységgel és 4 darab 24 centiméteres és 8 darab 
15 centiméteres ágyúval. Végül határozottan elavult csatahajók az 1888 és 
1891 között vízrebocsátott Ré Umberto, a Sardegna és a Sicilia, bár csodála
tosképen 13.500 tonnásak és nem kisebb a fegyverzetük, mint 4 darab 34 centi
méteres és 8 darab 15 centiméteres ágyú, de a legöregebb a Dandolo, mely 
— bár 1894-ben átépítették — eredetileg 1878-ban, tehát jóval a ma még 
használható hadihajók korhatárán túl épült, s inkább mint az olasz hajó
építőtechnika kiválóságának a tanúja érdemel említést. Az első dreadnought, 
bár csak 1905-ben született meg, szintén olasz mérnök ötlete volt, de már, 
évtizedekkel ezt megelőzően ugyancsak olasz hajóépítő építette volt az első 
hadihajókolosszust, mely akkor nagy feltűnést keltett s ez nem volt más, 
mint az előbb említett 12.300 tonnás Dandolo, amely tehát a dreadnoughtok 
őse és még szolgálatban lévén, doyenje. 

Az olasz flotta második erőcsoportját harci érték szempontjából a 
páncélos cirkálók alkotják. E hajótípusból 7 újabb és 3 régibb egysége van 
az olasz flottának. A kiscirkálók fajtájából az olasz admiralitás 12 darab 
bal rendelkezik. Ezekből 3 egészen modern, a többi igen kis értéket 
képvisel s közöttük van a tripoliszi háborúban a törököktől zsákmányolt 
Libia nevű kiscirkáló. A torpedóflottilla meglehetősen erős s áll: 43 egészen 
modern torpedózúzóből, 28 torpedónaszádból, 40 modern és 20 öregebb 
partvédő torpedóhiijóból, valamint legalább 24 tengeralattjáró naszádból. 

A «Giuseppe Garibaldii) olasz cirkáló, melyet egyik tengeralattjárónk Raguzánál elsüly esztett. 
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A háború humora. 
A legrosszabb szójáték. 

A kávéházban díjat tűztek ki a legrosz-
szabb háborús szójátékra. Egyik pálya
munka rosszabb volt a másiknál. A sok 
rossz közt akadt mégis egy, amelyet egy
hangúlag a legrosszabbnak minősítettek. 
Ez nyerte meg a díjat. így hangzik: 

— Dicső dolog, hogy kiváló hadvezető
ségünk milyen görzösen ragaszkodik Gradis-
kához. 

Orosz fogságból. 
Sok humoros história forog közszájon 

arról, hogy orosz fogságban levő katoná
ink milyen formában írják meg haza az 
igazat, kijátszva az élesszemű orosz cen
zúrát. 

Ezek közül való az a humoros lelemé
nyesség, ahogy egy szegedi fiú adott igaz 
hírt helyzetükről. Ezt írta ugyanis: 

Jól érezzük magunkat. Jól bánnak velünk. 
Semmi okunk a panaszra. Fogolytáborunk 
parancsnoka előzékeny, kíméletes, jólelkű, 
gyöngéd ember. Olyan mint szegedi pa
rancsnokunk volt, a híres Ráday Gedeon. 
Nincs is okunk hát a zúgolódásra és hogy 

egy magyar közmondással fejezzem ki hely
zetünket: úgy érezzük magunkat, mint a 
jókedvű Regula Ede érezte azon a bálon, 
amelyet a kedves Báli Mihály rendezett a 
tiszteletére. 

Magyar tiszt az olaszoknál. 
A párisi Matin írta meg — természete

sen ellenséges színezéssel — ezt a históriát. 
Hőseink közül olasz fogságba is estek né
hányan. A fogolytáborban az olasz tiszt fel
szólította őket, hogy írhatnak haza levelet. 

— Minek írjunk, — fakad ki egy magyar 
tiszt, — hiszen úgy sem küldik haza. 

— De igen, hazaküldjük. 
Hogy szavainak teljes hitele legyen, 

energikusan tette hozzá: 
— ígérem, hogy hazaküldjük leveleiket. 
— ígéri ? — vágott közbe mosolyogva a 

magyar tiszt, — akkor meg vagyunk nyu
godva. Mert tapasztalatunk van róla, hogy 
ha az olaszok valamit megígérnek, akkor azt 
ha törik ha szakad, mindenesetre meg is 
tartják. 

És hogy a vicc teljes legyen, a magyar 
tiszt az Ígéret után — nem írt haza levelet. 

Elkészült és olvasóink rendel
kezésére áll Krónikánk 

4-ik i tá 
Ára 1 kor., szállítás helyben 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. 

Aki még az 1—3. kötet tábláit 
sem rendelte meg, az saját érde
kében hozassa meg most a négy 
kötethez való táblát, nehogy a 
füzetek elkallódjanak. 

Pall&s nyomda, Budapest. 
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