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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 félévenkinl 
egy-egy kötetei választhat. 

Aki negyedévre 3. - koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötetet válaszihal. 

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

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

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

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

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

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

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

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

Hübner Sándor gróf, az egykori követ és -mi
niszter, kedves, könnyed mesélő, aki mindazt, amit 
mély tudással és alapossággal megfigvelt, 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 mű érdekfeszítően tárja fel Telekv Sámuel gr. 
felfedező útjának történetét és olyan népekkel Is
m é n é l meg, melyek mindeddig minden idegen be
folyástól érintetlenül, senkitől sem sejtett életet éltek. 

6—7. Gróf Benyovszky Móricz emlékiratai 
és útleírásai. Fordította 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 kalandokon ment át, melyeket életteljes 
közvetlenséggel örökített meg. Már maga az, hogy 
Jókai Mór érdemesnek találta, hogy lienyovszkv 
iratait közreadja és élettörténetét megírja, a mfl 
kiváló értékét bizonyítja. A mi 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, Mühlheck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett rálizett s 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-cgyig alkalmasak szülelésnapi, névnapi, 
bérmanapi, karácsonyi, újévi és minden más ünnepi ajándék céljára. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—III. 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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HARCTÉRI KEPÉK. 

A hátráló oroszok üldözése. Lovasságunk rohama egy ellenséges üteg ellen. 

A világháború képes krónikája. IV. - 321 21 



A 42 cm.-es «kövér Berta» által szétlőtt löveg egy elfoglalt ellenséges várban. 

Kosarak, melyekben a 42 cm.-es lövedékeket szállítják. 
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A menekülő ellenség által szétrobb 
antott híd. Mögötte pótlu'd, melyet az üldözők vertek. 
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Aeroplán-szállítás a belga-francia harctérre. 

Ellenséges földön. Ebédkiosztás egy kaszárnyában, melyből az ellenséget kikergették. 
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A SOISSONSI NAGY CSATA. 
Az Északi-tengertől a Vogézekig egyetlen ponton sem tudta megingatni 

a német hadsereg ércfalát a franciáknak december közepén megkezdett álta
lános támadása. Ahol megkísérelték az előretörést, mindenütt véres veszte
séggel kellett visszavonulniok, s a gyilkos ütközetek után a halottak ezrei 
hevertek a szilárdan álló német front előtt. A francia hadvezetőség minden 
módon igyekezett kudarcát szépítgetni s hazug jelentéseivel most is félre
vezette a francia népet, a halottakról pedig egyébként sem adtak ki jelen
tést, nehogy ezek száma világosítsa fel a helyzet igazi állásáról a megtévesz
tett országot. Január közepén azonban, midőn a francia offenzíva már tel
jesen összeomlott, olyan vereség érte a franciákat, melyet nem lehetett már 
hamis jelentésekkel sem elpalástolni. 

Soissons városa mellett, mely mindössze hatvanöt kilométernyire, tehát 
kétnapi járóföldre van Paristól, a franciák több izben megkísérelték a német, 
front áttörését, ez azonban sohasem sike
rült nekik. Midőn a Marne mentéről Kluck 
tábornok seregei visszavonultak az Aisne 
folyóig, akkor is itt voltak a leghevesebbek 
a támadások, a Compiégne-től Berry au 
Bac-ig terjedő, mintegy hatvan kilométeres 
fronton. Itt kellett megállniok Maunoury 
tábornok csapatainak akkor is s az azóta 
lefolyt négy hónap alatt sem tudtak semmi 
eredményt elérni. Most a legújabb offenzíva 
alatt ismét nagy szívóssággal igyekeztek 
a franciák ezen a helyen előnyomulni. 
Sikerült is lassankint Soissonstól északra 
az Aisne jobbpartjára átjutniok s ott meg
szálltak több magaslatot, melyeket a város
tól egy-két kilométerre összefutó Aisne-
völgyi vasúti vonalak uralnak. Ezek a 
vasúti vonalak, melyek a többi között 
Compiégnen át Paris felé s a háború 
során szintén sokat szenvedett Laon felé 
vezetnek, igen fontosak mind a támadás
nál, mind a védekezésnél. Maunoury tábornok. 
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Maga Soissons városa az Aisne folyó hajlása mellett, virágzó falvaktól 
körülvéve, egy völgykatlanban fekszik. A völgykatlan lejtőin búzaföldek s 
kertek húzódnak végig, a hegytetők pedig erdőségekkel vannak borítva. Az 
Aisne jobbpartján, szemben az ó-várossal, terül el Saint Maast külváros, 
délről folyik a kis Crise folyó, mely Reims külvárosának közepén szalad bele 
az Aisne-be. Ma már kevés jele van annak, hogy Soisson Gallia egyik leg
régibb városa, mely hosszú időn át a frank királyok fővárosa volt, s amely
ben a kormányzók székeltek, akik a francia grófság fölött uralkodtak. Itt 
verte meg Syagrius római vezért Chlodvig, Martell Károly pedig az aquita-
niai herceget és attól fogva, hogy Pipint 752-ben a soissonsi székesegyházban 
királlyá koronázták, az országgyűlés is többször e városban ült össze. 

Ámbár Soissons most már nem vezető szerepet vivő város, mindazon
által lakosai városukat a mezőgazdaság nagyszerű kifejlesztése révén az 
Aisne-völgy terményeinek központjává tették. Parist naponként innen látják 
el friss főzelékekkel, a környék erdőségeiben pedig igen jelentékeny faipar 
támadt. Az erődítések, miknek az 1814—15-iki háborúban, valamint a német
francia háborúban is még nagy szerepük volt, már rég eltűntek. Mikor a 
vasút épült, még állottak a falak és a pályaudvart az erődítéseken kívül 
építették, úgy hogy egy másfél kilométer hosszú, széles fasor vezet be a 
tulajdonképeni városba. Ez Soissonsnak legpompásabb utcája, melyet mind
két oldalról gyönyörű, modern házak szegélyeznek szebbnél-szebb üzletek-

Az Aisne-t az Oise-zal összekötő 3 km. hosszú csatorna-alagút bejárója. 
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kel és raktárakkal. Ezen az utcán áthaladva lehet eljutni az ó-városhoz, 
melyben a régi történelmi épületek láthatók. Ezek közül sok igen szánalmas 
állapotban van, ami arról tanúskodik, hogy a franciák nem valami kiváló 
gondot fordítanak műemlékeik fentartására. Ezek között az épületek 
között van a St. Pierre-templom, melyet iskolának alakítottak át. Nem messze 
e templomtól emelkedik a Xll-ik századból eredő hatalmas székesegyház, 
mely Észak-Franciaország egyik legszebb gótikus épülete. Innen széles út 
vezet a piactérre, amelyen a színház emelkedik és itt van a Blanchard által 
épített díszkút, melynek vízsugarai a kutat körülvevő házak árnyékában 
csobogva hullanak alá. A St. Medárd- és St. Jean-templomból már csak romok 
láthatók. A St. Jean- templom két tornya 70 méter magasságra emelkedik s a két 
torony közt a falak romjai mutatják, hogy milyen pompás épület lehetett 
valamikor. A hozzátartozó apátsági épületben rendezték be a helyőrségi 
pékműhelyt. A St. Medárd-templom mely a régi Franciaország koronázó 
temploma volt, már csak a hasonlónevű külváros emlékeztet. A híres 
apátság hét templomával, amelyekhez 1530-ban háromszázezer zarándok 
vonult, teljesen elpusztult. 

Soissons városa nagyon megszenvedte a háborút. Szeptember óta jófor
mán egy napra sem hallgatott el itt az ágyúdörgés s a német gránátok 
elpusztították a város jó részét s a körülötte levő falvakat egyaránt. 

Kőbányák Soissons mellett, melyeket a német katonák fedezéknek használnak. (Egyesült 
fényképirodák, Amsterdam.) 
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A hónapok óta tartott, egyhangú lövészárokharc s tüzérségi párbaj 
után Soissons mellett fejlődött ki az első nagyobbszabású csata. Ebben a német 
csapatok csodálatra méltó hősiességgel harcoltak s teljes győzelmet arattak. 
Január 12-én kezdődött a harc s a harmadik napon a német vezérkar már 
azt jelentette, hogy Soissonstól északra és északkeletre az Aisne északi partját 
végleg megtisztította az ellenségtől. A német csapatok szakadatlan harcban, 
támadásokban elfoglalták Cuffies, Crouy, Bucy le Long és Missy helységeket s 
5200 hadifoglyot ejtettek, 35 ágyút zsákmányoltak s 4—5000 halott franciát 
találtak a csatamezőn. 

A franciák veszteségét pontosan megállapítani nem lehetett, azonban 
a német vezérkari jelentés a soissonsi csatát összehasonlítván az 1870. évi 
augusztus 18-iki gravelottei csatával, — mellyel a németek Bazaine tábor
nok csapatait elvágták Paristól s így előkészítették a szedáni csatát, — azt 
mondja, hogy a franciák veszteségei jóval meghaladják a gravelottei veszte
ségeket. A gravelottei csatában pedig, amelynél a harcmező szélessége körül
belül ugyanilyen volt, a franciák 2600 foglyot, sebesültekben és foglyokban 
pedig 17.400 embert vesztettek. 

Hétnapos harc. 

A hatalmas csata lefolyásáról, melyet Vilmos.császár maga is végig
nézett, később részletes jelentésben is beszámolt a német hadvezetőség, mely
ből világosan kiderül a győzelem nagy jelentősége. 

A csapatokat Lochow tábornok és Wichura vezérőrnagy vezették. Az 
utolsó hónapok állóharcaiban a franciák a soissonsi magaslatokon lövész
árkokban foglaltak állást, moly árkok az Aisne folyó jobbpartján északi 
irányban húzódtak el. A harcszintér nyugati szárnyán, a soissons—laoni 
vonaltól nyugatra, egy erdős magaslat emelkedett, amelynek legfelsőbb részén 
a franciák és a némeh k lövészárkai majdnem közvetlenül egymással szem
ben feküdtek. Mindkét fél azon igyekezett, hogy tüzérségi támadásokkal a 
legmagasabb pontot hatalmába kerítse. A magaslattól keletre a harcolók 
lábainál feküdt Crouy falu. E falu mellett vonul el egy mély völgyben észak
nyugati irányban a soissons—laoni vasút. Keletre eltol a vasúitól egész sereg 
kőbánya van, amelyekbe a mi katonáink mesteri módon ásták be magukat. 
Ez az úgynevezett kőhadállás a Vregnytől nyugatra terjedő magaslaton vonult 
el és keleti irányban a vasútig nyúlt, amely rész a déli résszel együtt francia 
birtokban volt. A magaslaton több hosszú, mély szakadék volt, amelyekben 
a franciák nehéz tüzérsége nagyon kedvező pozíciót talált. A magaslat szélén 
fákon ülő, páncéllal ellátott mrgflgyelő katonák a nehéz ágyúk tüzét az em
lített erdős magaslaton a német hadállások ellen irányították. Ez a tüzelés 
különösen a lövészárkok ellen irányult és karácsony első napján nagyon 
heves volt. Rendkívül nagy munició-pazarlással a tüzelést január 7-én meg
ismételték, s a német csapatoknak nagyon sokat kellett szenvedni. E tüzelési 
előkészület után az ellenfél január 8-án támadáshoz látott. Körülbelül 200 
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méternyi frontszélességben behatolt a német lövészárkokba és ismételt kísér
let után sem sikerült őt onnan kiűzni. Január 6. és 11-ike között rendkívül 
heves küzdelmek fejlődtek itt ki, amelyeknél hevesebbeket és véresebbeket 
még elgondolni sem lehet. Az itt harcoló turkók nemcsak fegyverrel és bajo
nettel dolgoztak, hanem haraptak és késekkel szurkálták az ellenfelet. 

A helyzet döntésre kényszerített. Tizenkettedikén a német csapatok 
ellentámadásba kezdtek, mely eleinte nem annyira az erdős magaslat ellen 
irányult, mint inkább az ahhoz csatlakozó francia hadállások ellen. 11 óra 
után a kőbányákból előjöttek a bátor németek, akik a várakozás és elsánco-
lás nehéz hónapjaiban semmit sem veszítettek harci kedvükből és elszánt 
támadással elfoglalták az ellenségnek legközelebb fekvő lövészárkait és meg
figyelőállásait. A francia ágyúk tüzelése az erdős magaslat ellen nyomban 
alábbhagyott. Alig érték el az első támadás főcélját, mikor egy óra múlva, 
déli 12 órakor a legszélső jobbszárnyon felemelkedtek a német lövészek 
és diadalmas előnyomulásban egy kilométernyi teret nyertek. Most megkezd--
ték a támadást az erdős magaslat ellen is. A franciákat először a német 
azután a saját lövészárkaikból verték ki, azután lekergettek a magaslatról, 
de a félúton újra állást foglaltak. 

Mint a foglyok előadásából kitűnt, a franciák azt hitték, hogy a német 
támadás folytatása az erdős magaslatról, vagyis a német jobbszárnyról fog 
kiindulni. Minthogy erről az oldalról várták a támadást, jelentékeny crősí-

Kőbe vájt lövészárok Soissonsnál. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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téseket dobtak ide. Az elfoglalt francia megflgyelőállomásokból, amelyek alatt 
feküdt az egész Aisue völgye Soissons-nal együtt, ezeknek az erősítéseknek 
gépkocsikon és vasutakon való megérkezését nagyszerűen meg lehetett 
figyelni. 

A német támadás január 13-án történt, de egészen más helyen. Az ellen
ség nagy meglepetésére a németek közép- és balszárnya kezdett támadásba, 
mely támadása céljául a vregny-i magaslatok elfoglalását tűzte ki, amelyen 
az ellenfél a lövészárkok egész tömkelegében ásta el magát, ahol azt hitte, 
hogy biztonságban lesz. Ismét déli 12 óra volt, mikor a német csapatok 
a döntő küzdelemre vonultak fel. 

Pontban 12 órakor élénkség támadt a német lövészárkokban. 12 óra 
3 perckor bevették a franciák első védelmi vonalát, 12 óra 13 perckor a 
másodikat. A vregny-i erdőből irányított tüzelés e gyors támadásnál nem is 
juthatott érvényre és késő délután az egész magaslat német kézben volt 
Az ellenség már csak az Aisne völgy oldalain tarthatta magát. 

A német támadás sikere az erdős magaslat vidékén a németek jobb
szárnya ellen vonuló francia csapatokat kétségbeesett helyzetbe sodorta. 

Mikor január 14-ikén a németek szélső jobbszárnya átkaroló támadá
sát újra megkezdte, akkor az erdős magaslatokról előretörő franciáknak nem 
maradt más választásuk, mint hogy megadják magukat. Visszavonulni már 

A «Jack Johnson» nevű francia löveg. (Egyesűit fényképirodák, Amsterdam.) 
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nem lehetett, mert a német tüzérség uralta az Aisne völgyét. Ugyanezen a 
napon az ellenséget a vregny-i magaslat oldalairól is elzavarták, a mennyi
ben az éj folyamán nem vonult vissza az Aisne túlsó partjára. Egy csapat 
a sötétség leple alatt Soissons külvásosaiba is behatolt. A németek a terepet 
egészen az Aisne-ig megtisztították az ellenségtől. Csak a folyó kanyarulatánál, 
a várostól keletre tartózkodtak még francia csapatok. 

Teljes diadal. 

A soissonsi több napos ütközetben az ellenséget körülbelül 12—15 
kilométeres front szélességben 2— 4 kilométerre vetették vissza, noha az ellen
ség kitűnő állásokban volt és számbeli fölényben. Francia részen a 14-ik 
gyalogos és az 55-ik tartalék divízió, egy vegyes vadászdandár, egy népföl
kelő gyalogezred, ezenkívül turkók, zuávok és marokkói lövészek harcoltak. 
E csapatokból több mint 5000 ember jutott foglyul a németek kezébe. 
A hadizsákmány is nagyon tekintélyes volt. Zsákmányoltak 18 nehéz és 
17 könnyű ágyút, revolverágyukat, számos gépfegyvert, világító piszto
lyokat, fegyver- és kézigránátokat, végül rendkívül sok gyalogsági és tüzér
ségi muníciót. 

Ezt a győzelmet a német csapatok egy téli hadjáratban vivták ki, miután 
heteken át feküdtek tétlenül záporban és rettenetes szélviharokban. Az ütkö-

Franciák fedezéke egy pajtában; (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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zetek napján is heves zápor és szélvihar volt. A menetelések feneketlen 
utakon történtek, a támadások iszapos talajon, piszkos, agyagos lövészárko
kon át. Sok helyen a csizma beleragadt a sárba, a német katona azután 
mezítláb harcolt tovább. 

Amit a csodálatraméltó német csapatok ebben a harcban véghezvittek, 
az felülmúl minden dicséretet. Bátorságuk, kitartásuk és halálmegvetésük 
elismeréséül a császár, aki ezekben a napokban közöttük tartózkodott, a 
vezéreket még a csatamezőn magas rendjellel tüntette ki. Lochow tábornok 
a pour le mérite rendjelet kapta, Wichura tábornok a Hohenzollernek házi 
rendjelét, a hadiékítménynyel. Az energikus, céltudatos és bölcs vezetés 
mellett a soissonsi győzelem az összes fegyvernemek együttműködésének 
köszönhető, melyek igen hathatósan támogatták egymást. 

((Tűz és víz között.» 

A német jelentést érdekesen egészíti ki a francia vezérkar jelentése, 
mely a többi között ezt tartalmazza: 

Január tizenkettedikén az ellenség a legnagyobb erővel megtámadta a 
132-es dombot. Ezenkívül éjszaka az Aisne erősen megdagadt és elragadta, 
egy kivételével, az összes hidakat. Ez a körülmény a német hadállásokkal 

Franciák fedezéke egy szénaszekéren. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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együtt komplikálta helyzetünket. Délelőtt tíz órakor a németek megszállva 
tartják a 132-es dombot és Crouy felé szállottak alá, miközben állásainkra 
irtózatos tüzet irányítottak. Tizenegy órakor a támadás nagyon megerősödve 
kiterjeszkedett a ternyi úttól keletre is. Védelmi állásunkat a tüzérség erősen 
összelődözte. Egy ezredest a romok temettek el. Csapataink ennek ellenére 
is tartják magukat a domboldalon, azonban nagyon szenvednek és az erősí
tések beállítását a hiányzó hidak nagyon megnehezítették. Ugyanebben a 
pillanatban intézkedtünk, hogy tüzérségünk egy része átkerüljön az Aisne 
jobbpartjára. Két ágyút nem tudtunk elszállítani, ezeket használhatatlanná 
tettük. 

Tizenharmadikán ellentámadást intéztünk a 132-es domb ellen, elfoglal
tunk egy lövészárkot és foglyokat ejtettünk, ami olyan körülmény, amely 
lehetővé tette, hogy folytassuk visszavonulási mozdulatainkat. Crouy kör
nyékén a marokkóiak nagy lendülettel rohamoztak, azonban a meredek 
szakadékok és a feneketlen utak föltartózlatják mozdulataikat. Tovább 
keletre Moncelnél és Saint-Margueritenél az ellenség szerfelett heves offen
zívát nyitott meg. Erősítéseink megérkezése jobban és jobban késett. Egy 
hidat, amelyet tutajokból állítottunk össze erősítéseink céljaira, elragadott 
a növekvő áradat. Venizel mellett levő hidunk maradt csupán, továbbá az 
odavezető országút, amelyet két oldalról vesz körül az elárasztott tájék. 
Úgy a hidat, mint az országutat azonban tűzzel árasztotta el az ellenség. 

Német gépfegyvercsapatok fedezékben várják a parancsot az előnyomulásra. 

- 333 — 



Ezek a körülmények nagyon nyomasztólag hatnak csapataink mozgására és 
megakadályozzák őket feladatuk tökéletes végrehajtásában. Dacára ennek, 
a visszavonulás jól és rendben megy végbe a 14-ére virradó éjszakán. Az ellen
ség nem nyugtalanít bennünket tovább és mi erős állást foglalunk az Aisne 
íve mentén. 

A párisi Matin pedig «Tűz és víz között» című cikkében a következő 
leírását adta a soissonsi harcoknak: 

«Január tizenkettedikén négy óra után tíz perccel az ár elsodorta a 
venizeli hidat. Öt órakor összeomlott a missy-i híd is és így az összeköttetés 
az Aisne balpartjával megszakadt. A harc azonban változatlan hevességgel 
folyt tovább. 

A francia tábori tüzérség hasztalanul keresett megfelelő állást. Este felé 
a hideg egyre fokozódott. A csapatok élelmezése lehetetlen volt. A tüzérség
nek elfogyott a muníciója. Nem tudták hová szállítsák a sebesülteket. Missy-
nél egész éjszaka dolgoztak a hidászok, hogy új hidat verjenek. Munka 
közben tíz ember megfuladt, másik tizet pedig lefagyott lábakkal szállí
tottak el. 

Január 13-án, szerdán reggel végre elkészült az új híd, de nyolc órakor 
az ár ezt is elsodorta. Két tartalékszázadot és száz gránátot még át tudtak 
szállítani a hidon. Nem maradt más hátra, mint a sebesülteket az ágyútűz 
közepette St. Paulba vinni. 

Soissonsnál zsákmányolt francia lövegpark. 
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A német tüzérség ezután arra kényszerítette a franciákat, hogy az 
összelőtt Boucy, Moncel és St. Marguerite községeket elhagyják. A franciák 
előretörést kíséreltek meg, de a németek visszaűzték őket a falvak romjai 
közé. A vezérkar azonban azt a parancsot adta, hogy az állásokat minden
áron tovább kell tartani. 

Közben két új hidat sodort el ismét az ár. A folyó balpartján készen 
álló tartalékcsapatok tehetetlenek. Ezalatt leszállt az éjszaka. A franciáknak 
nem volt mit enniök és nem volt muníciójuk. Végre megjött a hír, hogy 
Missynél sikerült hidat verni. A visszavonulásnak gyorsan kellett végbemennie, 
mert ki tudja meddig tart ki a híd. A Condé-erőd fedezte a visszavonulást. 
Január 14-én hajnalhasadáskor a németek észrevették a visszavonulást és 
megújították támadásukat, de már csak a gyalogságnak egy kis része 
volt akkor a jobbparton. A hadsereg nagyobbik része, már biztonságban 
volt a balparion.y> 

A soissonsi harcok nemcsak emberben okoztak igen nagy veszteséget, 
hanem egész csomó helységet is teljesen elpusztítottak. E falvak földönfutó 
népének elbeszéléséből lehetett csak igazi képet alkotni arról a pusztulásról, 
amely Soissons körül történt. A hivatalos jelentések csak néhány falut 
említettek, mint amelyeket az ágyútűz a föld színéről elsöpört, pedig az 
egész völgyben körülbelül száz helység semmisült meg. 

Ez a halál völgye, — mondta egy jelentés. 



TÉLI HARCOK FLANDRIÁBAN. 

Albert, a belgák szerencsétlen királya, december első napjaiban vendégül 
látta a félig romokban heverő Ypern városában György angol királyt, 
Poincaré francia köztársasági elnököt, továbbá Joffre, Kiichener és French 
tábornokokat. E találkozáson a hatalmas szövetségesek újra megígérték 
Albert királynak támogatásukat elveszett országának visszafoglalására. Albert 
király, úgy látszik, komolyan vette szövetségesei igéretét s vérmes remények
kel nézett az elkövetkező harcok elé. 

S valóban, érkeztek is angol segítő csapatok s a belgiumi fronton levő 
francia sereget is megerősítették rövidesen. Azonban tévedés volna azt hinni, 
hogy a feláldozott ország visszafoglalása vált sürgőssé az angoloknak s 
engedelmes szövelségeseiknek, a franciáknak. A nagy nemeslelküség egyetlen 
oka az volt, hogy Angolországban széniül meg voltak győződve arról, hogy 
a németek valami hatalmas támadásra készülnek Calais ellen, amit az angolok 
az elképzelhető legveszedelmesebb csapásnak tartottak magukra nézve. Két
ségtelenül bizonyítja ezt a londoni 27/nes-nek e napokban írt cikke, mely a 
következő értesülést közölte: 

Belgium mindenféle helyeiről naponta óriási katonai vonatok irtózatos 
mennyiségű csapatokat hoznak a lövészárkok legelső soraiba. Gentből hat
van, Brüggéből huszonnyolc, Bergenből harminc, Maubeugeből negyven és 
Brüsszelből ötven ilyen vonat ment el, valamennyi Észak-Belgium irányába. 
Egészen friss csapatok érkeztek Dixmuidenbe, Ypernbe és Ostendébe, a csa
patok közt nagyszámú lovasság is volt Braunschweigből. A németek elkezd
ték Bamskappellet ágyúzni. Egy német aviatikus többször megkísérelte, hogy 
a Poperingheben lévő angol főhadiszállást szétrombolja. Ezt a szándékát 
nem valósíthatta meg, de bombáival sok embert megölt. Kétszáz darab 325 
kaliberű új ágyú, továbbá ötven páncélos autó érkezett, valamennyi a Krupp-
gyár mérnökeinek vezetésével. Zeebrüggébe egész sor új szerkezetű tenger
alattjáró érkezett Kiéiből. Úgyszintén több nagyon szép páncélos és gyors
tüzelőágyúkkal felszerelt motorcsónak. 

Egyetlen reményünk az, — mondta a Times, — hogy a szövetségesek
nek elég erejük lesz, hogy a németeknek ezt a borzalmas támadását is fel
tartóztassák. Ha most az egyszer még kitartunk, akkor a tél bizonyára 
hosszabb időre megakasztja az előrenyomulást. 

A szövetségesek bizakodó kedvét növelte, hogy ezidőtájt az Yser 
mentén a németek egy kissé megváltoztatták a frontjukat. Ezt azonban nem 
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-a szövetségesek támadásai miatt, hanem azért tették, hogy erősebb állásokat 
foglaljanak el. Miulán a mocsaras talaj igen egészségtelen volt és a tüzérség 
működését nagyon megnehezítette, az Yser-vonal legtöbb részén kétszáz 
méter és két kilométer között váltakozó távolsággal hátrább helyezték 
-arcvonalukat. Ennek a mozdulatnak a következtében a belga lakosság köré
ben optimisztikus hírek terjedtek el. Az árasztások azonban épp úgy meg
akadályozták a szövetségesek mozdulatait, mint a németekét. A front változ
tatás közben a németek ki voltak téve az ellenség ágyútüzének. Mihelyt 
elfoglalták az új állásokat, ők is elkezdték a tüzelést. Az akkor megkezdett 
tüzérségi párbaj hosszú heteken át tartott, a nélkül hogy az ellenfelek állá
saiban lényeges változás történt volna. S mint az események mutatták, 
a németek egyáltalában nem készültek az angoloktól várt támadásra, csak az 
ellenség előnyomulását akarták megakadályozni, s ez teljesen sikerült is nekik. 

Nieuport és Ypern körül. 

A leghevesebb támadások most is csak úgy, mint az eló'zó' hónapokban 
Nieuport és Ypern körül folytak. Nieuport-tól Ostende felé szerettek volna 
előretörni a szövetségesek az angol flottának a tenger felől való támoga
tásával, de ezeket a támadásokat mind visszaverték a németek. Egyik 

Az angol és a belga király csapatszemlén. Az angol király mögött a walesi herceg áll 
egy indiai herceggel s ennek adjutánsával. 

A világháború képes krónikája. IV. - 337 - 22 



ilyen kísérlet december 11-én történt, midőn Lombardzydenél, Nieuport-
tól északra egy francia divizió akart áttörni. A szárazföldön har
coló német tengerészek azonban véres rohammal visszaverték a túlnyomó 
számú ellenséget, amely futva menekült sok halott, sebesült és 800 fogoly 
hátrahagyásával. Egyetlen sikere a szövetségeseknek itt a St. Georges helység 
megszállása volt, amelyet a német csapatok december 30-án önként ürítettek 
ki, mert taktikailag kedvezőtlenül fekszik s az ellenséges tüzérség állandóan 
hevesen lőtte, úgy hogy megtartására a legsúlyosabb áldozatokra lett volna 
szükség. Ezek nem álltak volna arányban a romokban heverő tanya har
cászati jelentőségével. A franciák és angolok különben később sem tudtak 
a tanyán túl előbbre nyomulni. 

A St. Georges körül folyt harcokról annak egyik résztvevője a követ
kező leírást adta: 

Lombardzyde-től délnyugati irányban mintegy három kilométernyire, 
ahol a Plasschendaele-csatorna, amely Brügget Nieuport-tal összeköti, az Yser-
csatornába torkoll, egy temető közepén fekszik St. Georges, amely immár 
romhalmazzá vált. Egy keskeny ösvényen jutunk el a helységhez. Mindkét 
oldalán vízborította óriási árterület, balról az Yser-csatorna, jobbról a Plas
schendaele-csatorna. Tengerészeink ismételt kísérleteket tesznek, hogy az 
ösvényen keresztül a helységbe hatoljanak. Gránátjaink szünet nélkül puk-

Francia katonák útban a front felé az észak-franciaországi dünákon át. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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kannak szét a faluban éjjel-nappal és hasonló buzgósággal tüzelnek a fran
ciák és angolok gépfegyvereikkel a fentebbi útra. Mert hát az ellenség állandóan 
aggódik, hogy ifjaink ismét birtokukba vehetik a nyomorúságos fészket. És 
tény, ha nem volnának gépfegyverek, St. Georgesben már benn volnának a 
német tengerészek. 

Tak—tak—tak . . . barátságtalan közönyösséggel kerepelnek az angol gép
fegyverek, úgyszintén a franciáké is, amelyek oly félelmetes hatásúak, hogy 
bántatlanul egy szál ember sem haladhat át az úton. A St. Georges felől fújdo
gáló szél holttetemek félelmetes szagát hozza. A szél fölkapja a sebesültek 
jajszavait, akik elhagyatva fekszenek az útszélen, mert a tűz miatt nem lehet 
közelükbe hatolni és elhozza magával az afrikai és indus színes harcosok 
panaszát és didergését, akik valóban szenvednek a hideg, nedves éghajlat
ban. Érezzük a halál lehelletét, a szenvedó'k panaszait és otthonlevő ked
veseinkre gondolunk. Tőlünk jobbra egy pár nap előtt még egy üteg volt 
fölállítva, ma már nincs ott, azt a helyet vízzel telt mély árkok szegélyezik. 
Valamivel hátrább kicsinyke ház. Az ajtaján ez a fölírás volt: «Franclireur», 
most már le van kaparva. Az oldalfalnál ott fekszik egy halott temetetlenül. 
Valaki egy szétfeszített esernyőt illesztett megmerevedett kezébe. 

. . . Ez volt az egyesült angol-francia-belga sereg legnagyobb téli győ
zelme Flandriában. 

Franciák támadása a Dixmuiden körüli dünákban. 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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Ypern körül a téli harcok folyamán a németek több ponton előnyo
multak s repülőik több izben bombázták a várost, melyet a • szövetségesek 
hadműveleteik egyik központjává tettek. 

A Daily Mail harctéri tudósítója a régi, szép város pusztulásáról decens 
ber elején a következőket írta lapjának: 

. . . A székesegyház, a régészeti múzeum, a színház, valamennyien súlyos 
károkat szenvedtek, ágyúgolyók, gránátok rongálták meg azokat. A szentek 
és angyalok szobrai, festmények, gyertyatartók, imakönyvek, a templomnak 
1400-ból való kőoszlopai most mind romokban hevernek egymás tetején. 
A gyönyörű székesegyház, amely hivalgóan emelkedett fölfelé, még soha 
nem hallott oly pokoli zenét, mint aminőt a tetejére hulló gránálok okoztak 
A templomhajó tetején a lövedékek oly nagy réseket vájtak, hogy azokon, 
keresztül hatalmas foltok láthatók a mennyboltozatból. A leomló kövek és 
a romok között csak nehezen járhat az ember. Jansenius híres yperni püspök 
márványból készült emlékköve teljesen elpusztult. Mindenfelé az égés szaga 
terjeng. A székesegyház magasba nyúló tornyának már csak az egyik fele 
áll. Legmagasabb pontján egy belga zászló rúdja mered a légbe, mint egy 
óriási fogpiszkáló. A romok között rábukkantunk egy sárgaréz trombitára, külö
nös harangokra és kerekekre. Ezek a híres yperni harangjáték részei, amelynek 
melodikus hangjai az idő állását tudatták az yperni polgárokkal s amelyek 

Ypern körül. - Kemény tusa után, nagy hidegben. (Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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már Szép Fülöp idején is hangzottak. Mellettük fekszenek a pompás színes 
üvegablakok cserepei. 

Ha átmegyünk Ypern utcáin, talán egyetlen ép házat sem találunk. 
Mindegyiken rajta van az ágyúharc nyoma. Némelyiknek nincs teteje, a leg
többnél a lövedékek-ütötte réseken bekandikál az égboltozat.. . 

Az Yser mentén. 

Az Yser mentén is szakadatlanul folytak a harcok, melyekben a néme
tek a vakmerőségnek és leleményességnek számtalan megragadó példáját 
mulatták fel. így december első napjaiban Pervysenél volt különösen véres 
ütközet. Ezt a helységet a németek gépfegyverekkel fölszerelt tutajokról 
támadták. A tutajok mögött gyalogság gázolt át a víz alá helyezett területen. 
A katonák sok helyen nyakig voltak a vízben, amelyen a gyorstüzelő ágyúk 
működése közben átúsztak. A tüzelés megszűntével a németek már csak 
húsz méternyire voltak a célponttól. Partra érve raj vonalokban lepték el 
a töltést. A szövetségesek rohamot intéztek ellenük. Szuronyharc támadt. 
Merckemnél is erős harc dúlt. Itt a németek a hídőr házikóját valóságos 
erőddé alakították át és a ház réseibe és kis ablakaiba gyorstüzelő ágyúkat 
állítottak. A franciák a házat rohammal kísérelték meg bevenni, miközben 

Belga katonák egy szétrombolt várost védelmeznek Lombardzyde-nél 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.) 
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valóságos golyóesőt hullattak rá. Át akartak a falakon mászni, de sok 
helyütt farkasvermekbe estek. A franciák vesztesége igen nagy volt. 

Az Yser-csatorna mentén folyt téli harcokról Luigi Barzini, a Corriere 
della Sera tudósítója a következő tudósításban számolt be lapjának: 

. . . Megkezdődött a harc. Az első lövések úgy hangzottak, mint valami 
jeladás. Nemsokára azután, ameddig a szem ellátott, fülsiketítő zaj, láthatat
lan ágyúk fölvillanó fénye világította meg a nieuporti erdő fáit. A széles 
pusztaságon a rajvonal csatája csak vékony hangon adott életjelt magáról. 
A fantasztikus, óriási csatának csak egy kicsike nyúlványát látjuk mi. 

A háborúban a harangtornyok őrtornyokká változtak át, valami kihívó, 
harcias külsőt vettek magukra s azt a benyomást keltik, mintha régi várak
nak a maradványai volnának. Minden falu romjából egy ilyen torony nyúlik 
a magasba. Két torony jelzi Nieuport-t. Köröskörül semmi sincs már a 
hegyes oszlopokból, amelyek megismertették a várost, nincs már templom
tető; az egész város összetört, a földre rogyott, de a harangtorony és 
a templom tornya még megmaradt, Befrois mellett még látni az össze
omlott templom falait; a templomtorony, amely magánosan áll, a város 
határán figyeli az ellenséget. Tíz évszázad múlt el fölötte, s megvolt már 
akkor, amikor Nieuport még nem is létezett és most, amikor Nieuport meg
hal, a torony még mindig áll. A flandriai partok helységei nem támaszkod
nak a tengerre; két-három kilométerre a parttól épültek föl. Ostende sze-

A franciák és angolok által összelőtt langhemarki templom. 
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rencséje minden községet arra csábított, hogy a tengerparton nyaralókat és 
szállodákat építsen. Az egyik oldalon egész sora a komoly flamand helysé
geknek, a másik oldalon modern, mulató városok. így tartozik Nieuporthoz 
Nieuport-fürdő, Lombardzyde és Klage. És a háború itt tombol az öreg és 
ifjú városok körül, az óceán habjai által mosott partokon. Teljesen lehetet
len ezek között a puha homokdombocskák között ásni. Minden ásónyomásra 
lassan-lassan visszafolyik a homok és betölti a lyukat. A katonák beérik 
azzal, hogy kis üregeket ásnak maguknak s ott úgy elbújnak, mintha fürdőben 
lennének. Néhány órai harc után eltűnik az egész test, csak a feje, meg a 
válla látszik ki a katonának a homokból, amely felissza a sebesült vérét, 
és amelyben a halottak már rég el vannak temetve, anélkül hogy hosszú 
sírokat kellene ásni nekik. Ennek a csatának jellegzetes volta a mozdulat
lanságában ismerhető fel. Órák, napok múlnak el és az állások nem látsza
nak. Az ellenfelek csak néhány centiméterrel jutnak közelebb egymáshoz. 
A rövid szuronyrohamokat csúszva-mászva, hosszú előkészület után kezdik. 
Egy-egy lövészárok elfoglalása annyi fáradsággal jár, mintha egy várat fog
lalnának el. Egész zászlóaljakat le lehet mészárolni százméteres útvonalon 
és ezért van ezekben a harcokban olyan óriási jelentősége a távolságoknak. 
Itt egy méter annyi, mint egy kilométer a csatában. Minden ebben az arány
ban nyer értéket. A hosszú.hadászati operációknak célja csak egy kiáltásnyi 
távol eső elsáncolás elfoglalása lehet. Gyakran nagy hősi cselekedet számba 

Német tengerész-katonák Westende-nél figyelő állásban. 
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megy egy darabka mező, vagy egy árok szélének elfoglalása. Aki messziről 
látja ezt, nem is veszi észre a csapateltolásokat. Ezek a harcok gigászoknak 
harcai a liliputiak taktikája szerint . . . 

Az angol hajóraj támadásai. 

A franciáknak és szövetségeseiknek Nieuport-tól Westende felé irányuló 
támadásait a szövetségesek flottája december folyamán és január közepén 
is több izben megkísérelte támogatni. A «támogatás» eredménye az volt, 
hogy Westende-fürdőt egészen összelőtték, s itt, valamint Zeebrüggében és 
Heystben több belga lakost megöltek és megsebesítettek ágyúfüzükkel, anélkül 
hogy a németeknek kárt tudtak volna okozni. Egy ilyen meghiúsult támadás
ról egy német lap tudósítója a következőket írta: 

. . . Éjfél után az angol hajóraj a sűrű köd fátyolának védelme alatt 
és lámpásait kioltván, közel nyomult a tengerparthoz és megkísérelte, hogy 
csapatokat szállítson partra; ez a szándéka azonban véres kudarcba íult. 
A németek visszautasították ezt a kísérletet s a hajóraj most lassan cirkál 
a horizonton. Öt nagyobb egységből áll e hajóraj, amelyhez számos torpedó
naszád van beosztva. Ezek alig nyúlnak ki a vízből. A távbeszélőn jelentós 
hallatszik. Majd a magasba mered az egyik ágyúcső, rövid parancsszó, kén
sárga tűzkéve lövell ki a csőből és a lövedék mennydörgésszerű robbanással 
indul pályájára. Az ellenséges hajórajnál mozgolódás támad, ott is kezdik a 
munkát. Nagyon távol és oldalt tőlünk, a vízbe csapódik a legtöbb lövedé
kük, csupán egy éri el a homokos fövenyt, amelybe mélyen belefúródik. 
Most mindenütt tart a tűzharc a part mentén, az angolok széles oldaltűzzel 
dolgoznak. 

A fény villanása borzalmas bevezetése a hajnalodó napnak; több mint 
egy óra hosszat tart már ez a tűzeső. Csodák csodája, hogy a mi oldalunkon 
még nincs semmi veszteség, az igaz, hogy katonáink pompásan beásták 
magukat. A telefonos leadja a megfigyelő-állomásnak egy új jelentését, 
amely szerint igazodik a tüzelés. Az angolok mozdulatot tettek és megkísé
relték folytonosan ágyúzva, a partot megközelíteni. Most megszólalnak vak 
honnan tábori tarackütegek is, amelyek azonban felismerhetők jellegzetesen 
dörgő durranásukról. Majd shrapnellek zúgnak el fejünk fölött, amelyekkel 
az ellenség az egész partot elárasztja, hogy így tegye harcképtelenekké az 
ütegek legénységét. A távolságmérő szerint az angolok mintegy hat és fél 
kilométerre vannak a tengertől. A sűrű ködben azonban alig lehet látni 
már valamit. A legénység parancsszó nélkül, nyugodtan és biztosan dolgozik, 
amire az üteg fiatal vezetője ad jó példát, aki egy igen exponált állásban 
látcső vön figyeli a tűzhatást s akinek füsttől fekete, energikus ábrázata a köte
lességtudás megtestesülése. Most rövid szünet áll be a tüzelésben, az 
ágyúzás az ellenfél oldalán is alábbhagy erejéből, aztán észlelhető, miként 
távolodik el az ellenséges hajóraj északnyugati irányban, újabb kudarccal 
gyarapítva balsikereit . . . 
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A PÁPA A ROKKANT HADIFOGLYOKÉRT. 

Az idők végezetéig emlékezetes 19H. esztendő utolsó napjaiban, amikor 
szinte a legborzalmasabban dühöngött a harcok ciklonja Európa keletétől 
Európa nyugatáig, — a fegyverek csörgésébe új és különös hang vegyült. 
A Szent Péter római trónján ülő főpap, az aszkétikus és valósággal szent 
megjelenésű XV. Benedek pápa emelte föl ismét szavát és az ádáz vias
kodás égig csapkodó zajában meghallgatást kért a keresztényi könyörület 
nevében. Az első sikertelenség, amely azzal érte, hogy a karácsonyra kért 
fegyverszünetet a «béke-cár» megtagadta, nem kedvelenílette el a pápát és 
az év vége felé a vatikáni diplomácia útján ráterelte a hadviselő orszá
gok kormányainak, koronás főinek figyelmét a háború szánandó áldozataira : 
a megértő hónuktól, szerető és gondos családjuktól távol sinylő súlyos sebe
sültekre, akiket a hadifogság és a rokkantság kettős szerencsétlensége egy
szerre ért utói. 

Azt kívánta a pápa, hogy a vérontás és emberpusztítás szörnyűségei 
között is gondoljon a világ ezekre a szegény emberekre, akik már mindent 
megtettek, amit hazájuk s a háború követelt tőlük: odaadták testük épségét, 
megharcoltak, megszenvedtek szülőföldjükért, zászlójukért. Hősök voltak 
valamennyien, de már igazán csak voltak, a háború több hasznukat nem veheti, 
ők vissza már nem mehetnek oda, ahol százezrek váltják meg halálukkal a 
nemzetek életét. Engedjétek otthonukba e dicső nyomorékokat, — fordult 
kérő szóval a római főpap a harcoló országok uraihoz. 

De — emlékezvén a karácsonyi kudarcra, mely az orosz cár makacs
ságából érte a pápát — XV. Benedek ezúttal óvatosabb volt. Már december 
végén a szentszék követei útján érdeklődött az egyes államfőknél, milyen 
fogadtatásra lelne az az ajánlata, hogy a hadviselő nemzetek kölcsönösen 
cseréljék ki rokkant és harcra immár képtelen foglyaikat. A válasz csak
hamar megérkezett Rómába: kivétel nélkül minden államfő vagy igennel, 
vagy legalább is biztatóan válaszolt. Ezek a feleletek a vatikáni államtitkár, 
Gasparri bíboros kezéhez érkeztek s ezután pontosan 1915 január elsején 
maga a pápa kérő táviratokat intézett az összes érdekelt országok ural
kodóihoz, illetve államfőihez. Bár természetesen ezek a táviratok nagy
jából egyező szövegüek, de mert fölötte érdekes történelmi okiratok, helyén
való bővebb ismertetésük. Hiszen kétségtelen, hogy ez volt az első pont, 
amelyben az egymást marcangoló ellenfelek első izben találkoztak, ez volt 
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az első parányi hajtása annak az olajbogyónak, amelyet a pápa ültetett el 
s amelyből a béke fájának kell kifejlődnie. 

A mi királyunk ezt a táviratot kapta a pápától január első napján: 
Bizván a felségedet eltöltő keresztényi emberszeretet érzelmében, 

arra kérjük, hogy a gyászos év befejeztével az újat szuverén nagy
lelkűségének tényével kezdje meg, elfogadván ajánlatunkat, hogy a had
viselő államok a jövőben cseréljék ki a hadviselésre alkalmatlannak 
talált hadifoglyokat. 
Ő felsége ebben az emberbaráti érzéssel teljes, nemeshangú válaszban 

adta meg a pápa tervéhez való hozzájárulását: 
Mélyen meghatva a szentséged nagyszívű kezdését eredményező 

keresztény emberszeretet érzésétől, már utasítottam vatikáni nagyköve
temet, hogy közölje a bíboros államtitkárral, hogy kormányom elvben 
szívesen hozzájárul nagyszívű ajánlatához és rajta lesz, hogy a tekin
tetbe jövő államokkal tárgyalásba lépjen, hogy szentséged javaslata 
mihamarább gyakorlatilag megvalósíttassák. 
A távirat, amelyet a pápa Vilmos császárnak a német főhadiszállásra 

küldött, jóformán szórói-szóra egyezik a királyunknak küldött fölhívással 
és éppen ezért itt csak Vilmos császár egyéni hangú válaszát közöljük. íme: 

Köszönöm szentséged táviratát és biztosítom szentségedet, hogy 
javaslata, amely a további hadiszolgálatra alkalmatlan hadifoglyok sor-

Fogoly orosz tisztek a cottburi fogolytáborban. 
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Guineai emberevő, hadifogoly, aki a 
franciák sorában harcolt. 

Szenegál-néger, hadifogoly, aki a 
franciák sorában harcolt. 

jáfc 4 m M Ém/fc% 

Fogoly belga katonák ebédkiosztáshoz mennek. 
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sának enyhítését célozza, teljes rokonérzésemmel találkozik. Ama keresz
tényi felebaráti szeretet, amely ezt a javaslatot sugallja, teljesen meg
felel az én meggyőződésemnek és óhajomnak. 
Január 5-ike lett, amikorra az összes válaszok Rómába érkeztek. Ekkor 

azután a Vatikán hivatalos közlést telt az ügyről a Szentszék félhivatalos 
lapja, az Osservalove Romano hasábjain. A lap ismertette a pápa ajánlatát 
és hozzátette, hogy valamennyi hadviselő fél hozzájárult. A római lap sorra 
közölte a válaszokat is. Eszerint az angol király így felelt: 

Én és kormányom őszentsége javaslatát, mely csak megerősítette 
azt, amit mi már a német kormánytól kértünk, a legszívesebben fogad
tuk. A német kormány éppen most közölte beleegyező válaszát. 
A bajor király «élénk örömmeb fogadta az ajánlatot; Péter szerb 

király kijelentette, hogy ő sem fogja elmulasztani azt, amit a többi ural
kodó megtesz; a török szultán nem vonja ki magát az egyetértő eljárásból, 
ha ellenfelei is így tesznek; ugyanígy felel a cár. Poincaré, a francia elnök 
az egyetlen, aki napokig megvárakoztatja a pápát válaszával. Felelete vég
telenül udvarias, de csak annyit mond, hogy Franciaország is keresni fogja 
a módozatokat, miképp lenne a pápa terve megvalósítható. Végül, termé
szetesen, Franciaország is hozzájárult az emberséges tervhez. A montenegrói 
uralkodó fentartás nélkül járult hozzá a pápa ajánlatához, Albert belga 
király pedig, a háború egyik legsúlyosabb erkölcsi és hatalmi rokkantja, 
ezekben a mélabús szavakban válaszolt: 

Végtelenül nagyrabecsülöm azt a keresztényi gondolatot, amely a 
nekem küldött üzenetben rejlik. Teljesen megfelel az én érzelmeim
nek is. Ennek a szellemnek megfelelő előterjesztés nálam a legjobb fogad
tatásra talál... 

Ilyenformán tehát határozat lett a pápa nemes ötlete, valamint annak 
az ugyancsak a Vatikánból való gondolatnak is teljes sikere lett, hogy a 
rokkant hadifoglyok kicserélésének a nagy svájci város, Bázel legyen a 
középpontja. Hogy a pápa szándékának a jelentőségét mérlegelni tudjuk, 
tudnunk kell azt is, hogy a rokkant és kicserélhető hadifoglyok számát 
1915 január első napjaiban több mint százezerre becsülték. Lehet, sőt való
színű, hogy ez a szám talán túlzott volt, de kétségtelen, hogy igen, igen sok 
sajnálatraméltó hősét és áldozatát e háborúnak érintette közelről és töltötle 
el hálával XV. Benedek pápa gondoskodása. 

Általában a hadifoglyokkal való törődés egyik legnagyobb feladata és 
kötelessége a háború borzalmait átélt vagy végigszemlélő nemzeteknek. Mert 
a harcban álló tömegek mérhetetlenségével arányos azoknak a száma is, 
akik hadifogságba jutnak. 

Természetes, hogy a hadifoglyokról egészen biztos statisztika nincsen. 
Részint azért nincs, mert a foglyok száma nap-nap után változik, de meg 
azért sem, mert ellenfeleink nem őszinték. Mi és a németek üzleti pontos
sággal vezetjük hadifoglyainkról a számadást, de ellenségeink e téren igen 
megbízhatatlanok. Semleges lapok csinálják meg néha azt a tréfát, hogy 
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francia, angol és orosz lapok nyomán egybeállítják a kimutatást: hány 
német, magyar és osztrák katona jutott idegen fogságba. A szám változik 
a nyolcvan- és százmillió között. Szóval egyike a szomorú napokban a jobb 
tréfáknak. 

Mint teljességgel hiteles adatot közölhetjük azonban azt a kimu
tatást, amelyet a német Wolff-ügynökség adott ki 1914 december 31-én 
az addig német fogságba jutott angol, belga, francia és orosz katonákról. 
A statisztika a következő: 

A fogoly tisztek száma: 8138. A fogoly közembereké: 577.875. 
Francia tiszt ebből: 3459 (7 generális), közember: 215.905. 
Orosz tiszt volt: 3575 (18 generális), közember: 306.294. 
Belga tiszt: 612 (3 generális), közember: 36.852. 
Angol tiszt: 492, közember: 18.824. 

Ehhez a statisztikához azt a megjegyzést fűzte a német hivatalos jel
legű hír-ügynökség, hogy az orosz forrásból eredő hírek szerint 134.700 
közember és 1140 német tiszt volt orosz fogságban 1914 végén: Ebből — 
mondotta a Wolff-ügynökség — tényleg igaz 10—15 százalék. De az orosz 
földre került 25—30.000 német katona is legnagyobbrészt súlyos sebbel 
került fogságba. 

Orosz foglyok a kenyérmezői fogolytáborban. 
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A MALMÖI KIRÁLYTALÁLKOZÓ. 
Anglia és szövetségesei abban a hajszában, mellyel a semleges álla

mokat a maguk számára akarták megnyerni, a legerőszakosabb eszközöktől 
sem riadtak vissza. Egyik legnevezetesebb ilyenfajta cselekedetük az volt, 
hogy december első napjaiban azzal a leplezetlen kívánsággal fordultak Nor
végiához és Svédországhoz, hogy a Norvégia legészakibb részén levő Narvik 
kikötőt nyissák meg az Oroszország felé való fegyver- és lőszerszállítás cél

jaira. Narvikból a vasút Finnország felé 30 kilométeren át Norvégia, majd 
Svédország területén megy át, tehát ez a követelés a semlegesség leg

nagyobb fokú megsértését je
lentette. 

Mindkét ország kormá
nya kereken vissza is utasí
totta ezt a követelést, mely 
betetőzője volt annak a visel
kedésnek, melyet a hármas 
ántánt s elsősorban Anglia az 
északi államokkal szemben 
tanúsított. 

Ez az esemény szüksé
gessé tette immár, hogy az 
északi államok semlegességük 
védelmére minden szükséges 
intézkedést megtegyenek s 
közös érdekeiket érintő kér
désekben teljes egyetértésre 
jussanak. December 18-án 
történt ennek az egységnek 
külső, ünnepies demonstrá
lása, midőn Malmö városá
ban találkozott a három skan
dináv állam királya: Gusztáv 
svéd, Hakon norvég és Keresz-

A három skandináv király Malmőben a palota télU d á n király. A tanácsko-
erkélyén megjelenik a hódoló tömeg előtt. zásról, melyen a három állam 
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külügyminiszterei is jelenvoltak, az uralkodók távozásakor a követi ező 
hivalalos jelentést tették közzé: 

A tanácskozást december 18-án Gusztáv király nyitotta meg beszéd
del. A király ebben a beszédben hangoztatta az északi államok egy
öntetű akaratát a semlegesség föntartására és hangoztatta, hogy meny
nyire kívánatos ezeknek az országoknak együttes munkálkodása a jövő
ben is, együttes érdekeik védelme végett. A király kifejtette azután, hogy 
azért hívta a dán és norvég királyokat tanácskozásra, mert élénken 
érezte a felelősséget a jelennel és a jövővel szemben, ha elmulasztana 
valamit, ami a három nép együttes hasznára szolgál 

Gusztáv király beszédére azután Hakon és Keresztély királyok 
feleltek. Mind a kettő élénk örömének adott kifejezést Gusztáv király 
kezdésén és ama reményüket fejezték ki, hogy az összejövetelnek áldásos 
következményei lesznek mind a három népre. 

A királyok tanácskozása december 19-én délután fejeződött be. 
A királyok és külügyminisztereik tanácskozásai nemcsak hogy meg
erősítették a három északi állam közt fönnálló jó viszonyt, hanem egy
szersmind az egyik vagy másik részről megfontolás végett előterjesz
tett különös kérdéseket is megvitatták. Végül megegyeztek abban, hogy 
a szerencsés auspiciumok között megkezdett közös munkát folytatni 
fogják és evégből oly gyakran, amint csak a körülmények engedik 
rajta lesznek, hogy a három állam kormányainak képviselői tanács
kozhassanak egymással. 

A találkozást az északi államok lapjai mint az északi államok egysé
gének és békeszeretetének megnyilvánulását méltatták. 

A hivatalos jelentés nem szól arról, — írta a Stockholms Dagblad, — 
hogy a találkozásnál a jövőre vonatkozó új, nagy, politikai terveket is érin
tették volna. A közös békeszeretet, a folytatólagos közös munka azonban 
nagyon szép eredmény és mindenkit megelégedéssel tölthet el. Gusztáv király 
nemesszándékú eszméje, mely e találkozást előidézte, úgy Dániában, mint 
Norvégiában legnagyobb elismerésre talál. Nyilt titok, hogy a találkozás első 
sorban Gusztáv király javára Írandó. Gusztáv király megnyitó beszédéből 
világosan kitűnik, hogy a találkozásból lelkiismereti kérdést csinált és e 
találkozás létesítésénél is a királyi kötelességek és a felelősség érzete vezette, 
amelyről a svéd nép ebben az évben már előzően is meggyőződhetett. 
Pártkülönbség és nemzetiségre való különbség nélkül az északi államok 
lakói mind egyesülnek abban az óhajban, hogy a malmöi találkozó tanács
kozásainak eredménye szerencséthozó legyen. 
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A háború humora. 
Ki a legjobb hadi tudósí tó? 

Lövésszünetben újságot olvasnak a bakák. 
Sok újság jött. A tiszturak is átadták a lap
jaikat. Minden betűt elolvasnak a derék 
üúk. El is rágódnak, él is vitáznak rajta. 

— Jól írnak ezek ! Mi 1 — kérdi az egyik. 
— írás. Hazugság, — feleli a másik. 
— Nono! 
— Akkurátusan megszerkesztik. Gyönyö

rűség olvasni. 
— Hát ami igaz: igaz. Csak nagyon 

cifrázzák. 
— Melyik tetszik neked a legjobban? 
— Az, amelyik a sturmot olyan gavallé

rosan megírta. 
— Nekem meg, aki a magyar honvédet 

dicsérte. 
— Nekem, aki a léghajóról írt. 
— Nekem, aki a tengeri harcról, 
— Egy se igaz ez, — szól közbe az 

őrmester. — Egy az igazi. Az a Höfer 
nevezetű. Amit az ír, az már teszi. Különb 
skribler az mindnél. 

Ennél aztán megállapodnak és egy hang-
gal-lélekkel kijelentik: 

— Az a kutya gyerek. Nem hazudik. 
Akkurátusosan ír. Bizonyosan katona volt 
az, nem úgy, mint a többi. 

Az olasz foglyok négyszáz lírája. 
Az olasz lapok azt a naiv hazugságot 

röpítették világgá, hogy az osztrák-magyar 
hadvezetőség minden élve elfogott olaszért 
négyszáz lírát ad. 

Már az első összecsapásnál több olasz 
megadta magát. Az egyik a parancsnok 
elé kérezkedett. 

— Ezredes úr, én önként jöttem át. 
— Jól tetted, fiam. 
— Tetszik tudni én ügynök vagyok 

otthon. 
— Szép mesterség. 
— És azért jöttem át, hogy üzletet csi

náljak. 
— Te, az olasz fogoly ? Itt az osztrák

magyar táborban? 
— Igen. Olvastam a lapjainkban, hogy 

az osztrák-magyar hadvezetőség négyszáz 
lirát ad minden élve elfogott olaszért. Hát 
én visszamegyek és hozok kétszáz foglyot. 
Már megbeszéltem velük. 

Az ezredes elnevette magát í 
— Bolond vagy te, fiam. Buta hazugság 

az a ti ujságh retek. 
Az olasz kacsintott egyet: 
— Ériem. Alkudni akar az ezredes úr. 

Olcsóbban adom. Feliben. 
— De mondom, hogy az hazugság. 
— Ne tessék alkudni. A kétszázból száz 

az illető fogolyé. 
— Ej no, ha mondom, nem igaz az a hír. 
— Ezredes úr, ám jó. Én százötvenért 

is hozom fejenként. 
— Ne bomolj. 
— Jól van. Százért, de ez az utolsó ára. 
Végre is elzavarta az ezredes. Az olasz 

pedig dühösen morogta: 
— Bizonyosan már ötvenért adták. Va

lami piszkos kónkurrensem akadt. 

A jobb dohány. 

Bizony megesik a nagy előrenyomulás
ban, hogy elmarad' néha a trén. Nincs 
dohány. Ilyenkor sokat szenved a szegény 
kalona. Mert dohányos ember kibír éh
séget, szomjat, fáradságot, csak azt nem, 
ha nincs dohánya. Élelmes bakáink azon
ban nem engedik magukat kijátszani. Ha 
nincs dohánj', csinálnak. 

Elsőrangú dohány ilyenkor a krumpli
levéldohány. 

Másodrangú dohány a répalevéldohány. 
Olcsó dohány a tölgyfalevéldohány. 
Kapadohány a bükkfalevéldohány. 
így állapították ugyanis meg a «baka-

trafikosoka a lövészárokban. 

Gyakorlati földrajzoktatás. 

Sebesülten kerül haza a tanár és volt 
növendéke. Beszélgetnek. Vitatkoznak. 

— Mégis csak szép tudomány ugv-e, 
amit én tanítok: á földrajz, — mondja a 
tanár, — hasznát vetted idegenben. 

— Bizony igen, — feleli a növendék, — 
a háború után azonban elcsapnak mind 
benneteket: földrajztanárokat. Szerbiát 
egy öreg bakakáplár, a Kárpátokat egy 
szakaszvezető, iialiciát egy őrmester, Orosz-
Lengyelországot az őrvezető és Tirolt, 
Karinthiát, Isztriát a közlegény fogja taní
tani. Jobban ismerik ők, mint az egyetem 
minden tudós professzora. Ez lesz a gya
korlati földrajztanítás. 

Pallas nyomda, Budapest. 
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A sebesült katona a térképet tanulmányozza. 




