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ünnep virradt fel
ünnep virradt fel: két éves évfordulója annak a napnak, melyen d a s c h k e
Károly őrnagy ur elindult újonnan alakított zászlóaljunkkal a legszebb férfiúi
erény dicsőséggel feli mezeje felé.
ünnep virradt fel s ünnepünk minden fénye, minden pompája parancsno
kunkat veszi körül. Parancsnokunkat, aki együtt küzdött katonáival, — aki meg
sebesült, — aki sebével sem hagyta el a harcteret, — aki felgyógyulása után alig
várta a percet, hogy ismét az ö Jóska-bakái között lehessen.
ünnepet ülünk, feledve a vért a zivatart, a szenvedést Ma csak örülni
tudunk. Örülni annak, hogy ismételten kifejezést adhatunk zászlóaljunk azon érzé
sének, ami 1916-ban a tábori kórházból visszatérő őrnagy urunkat fogadta. Örülünk
annak, hogy a rejtélyes jövö felé ©felségének ugyanazon bátor, körültekintő tisztje
vezet, akinek tevékenysége zászlóaljunk múltját beragyogja.
ünnepelünk s ünnepünkön szent fogadalmat teszünk, hogy bár jöjjenek uj
megpróbáltatások, uj viharok, — követni fogjuk mindég, minden időben megalku
vást nem ismerő parancsnokunkat.

517-cs tábori posta, 1917 október 27
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Harmlnchetes Újság
H cs. és hír. lí/37. tartaléhzászlóalj háborús lapja
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Évfordulón
(V.) Egzengés és földindulás mindeneket megreszkettetö dübörgése
közepette alakult meg Í9Í5 október hó 27.-én zászlóaljunk s égzengés
és földindulás mindeneket megreszkettetö dübörgése közepette érjük meg
fennállásának második évfordulóját is.
A legvéresebb háború fúriái száguldanak végig a lángokban álló
Európán s a rettenetes világégés izzó forróságában több mint ezer éves
történetéhez ragyogó hűséggel állja meg helyét a magyar nemzet. Ennek
a minden harctéren egyforma vitézséggel babért babérra halmozó magyar
nemzetnek messzi idegenbe szakadt fiaiból áll a cs. és kir. nagyváradi
37. gyalogezred ötödik tartalékzászlóalja is s ha nem is vetette diadal
mas offenzivák hírnevet szülő forgatagába a sors, — a gránátok nyo
mában vad táncra perdülő sziklaóriások tanúi voltak halált megvető
küzdelmeinek.
Hosszú két esztendő minden percében a velünk született törhetet
len magyar elszántsággal álltunk őrt Tirol bércein s állítson a honfiúi
kötelesség a jövőben bárhová,

egy pillanatra sem feledjük soha,

hogy mivel tartozunk a vértenger fölött glóriás fényben tündöklő magyar
névnek.
m
Egyes szám ára 5 0 fillér

2. oldal

Harminchetes Újság

17. szám

Két év történetéből
1915 október 27 — 1917 október 26.
<V.) Zászlóaljunk hivatalos naplóját forgatom;
megelevenednek a betűk, a sorok s az ágyufüstbe,
vérbe burkolt epizódok sokaságából kialakuló meg
kapó kép szemeim elé varázsolja a büszke, önfelál
dozó, félelmet nem ismerő 37-es bakát.
Onnan indult el „Biharország“ kalászos rónáiról,
kéklő hegyei közü l.. . Virág volt a sapkája mellé
tűzve . .. Nóta szólott az ajakán . . . Mosollyal felelt
könybe borult szerető szemek aggódó pillantásaira. . .
M ent... Hívta a haza!.. És jö tt a szenvedések soka
sága, jö tt a vér, jö tt a halál s a nóta mégsem fogyott
el, a mosolyt nem győzte le a borzalom. Bajtársak
hullottak ki a sorból, nem lépett helyükbe senki s
a sor mégsem ingott meg, acélcrős maradt, megtört
rajta az ellenséges roham.
S látom őt sziklákba vájt lövészárkok mélyén
rózsaszínű tábori lap olvasásánál. Amikor arcának
harcok hevében keménnyé vált vonásait elönti a
„hazagondolás“ szelíd érzése, mikor a pergőtűz po
koli viharában sem rebbenő szemeiben megjelenik
gyöngyszemként csillogva a köny.
. . . Templomi áhítattal, a bámulat minden érzé
sével csendben, vigyázva forgatom a napló lapjait,
nehogy akaratlanul is keresztültapossak valami gyö
nyörűségesen szépet.
•
*
«
1915 október 27.-én Trientben az I|37. tartalék
zászlóalj negyedik, a II137. tartalékzászlóali nyolca
dik és a III 137. tartalékszászlóalj tizenkettedik szá
zadából megalakul a cs. és kir. 37. gyalogezred
kombinált zászlóalja. K ö n n c n - H o r á k gyalogsági
tábornok, akkor altábornagy, szemlét tart a szászlóalj felett s ama reményének ad kifejezést, hogy
miként a 37-esek mindég és minden időben hirt,
dicsőséget szereztek, úgy ez a zászlóalj is uj babért
fon a bihari bakák lobogójára.
Már 1915 október utolsó napján autók röpítik a
zászlóaljat Tirol határbércei felé s égbenyuló szik
lákon állják útját a bihari fiuk a betörni készülő
áruló olasznak.
1915 november 10.-én felváltják a zászlóaljat s
további parancsig ismét Trientbe irányítják. A Folgaria és Lavarone fensikon döngeti ez időben minden
erejével az olasz nyílni nem akaró kapuinkat s ide
szánják a 37-esek új zászlóalját. A hadi helyzet
azonban mást parancsol s az ifjú zászlóalj a Folgárián tomboló vihar helyett az Isonzó-front tüzkatlanába kerül: Görzhöz. W u r m gyalogsági tábornok
örömmel fogadja a Jóska-bakákat s büszke — úgy
mond — a zászlóaljra, miként a 37-es ezrednek
parancsnoksága alatt csodás vitézséggel harcoló
többi osztagára; az uj zászlóaljat különöskép ki
akarja tüntetni s olyan helyre állítja, ahol alkalma
nyílik hősiességének bebizonyítására.

Zászlóaljunk a görzi hídfőnél levő s azóta legen
dássá vált állásokat foglalja el. Jobbra a Podgora,
balra a San Michele és zúg, tombol minden borzal
mával éjjel, nappal a negyedik Isonzó-csata. S a
Jóska-bakának minderre csak az a megjegyzése
hogy „hát itt már mégis csak melegebb van, mint
a tiroli hegyekben0. Golyózápor, gránáteső dacára
otthon érzi magát már az első pillanatban ifjú zászló
aljunk minden egyes tagja, a halál, a pusztulás bi
rodalmában hazai hangokat hall a Jóska-baka: balra
a San Michelen a mi édes testvéreink, a nagyváradi
négyes honvédek állják az olaszok pergőtüzét. „Ott
hon0 volt a 37-esek fiatal zászlóalja!
1915 karácsonyát megelőző hétig áll zászlóaljunk
az Isonzónál, karácsony előtt jön a parancs: vissza
Tirolba!
És ekkor kerül sor zászlóaljunk legszebb, leg
ragyogóbb fegyvertényére: az 1915. évi december
30.-iki ütközetre.
Déltiroli védelmi vonalainknak m. z.-i pontján
túlnyomó olasz erők kitűnő tüzérségi előkészítés
után behatolnak állásainkba s már-már teljesen bir
tokukba kerítik azokat, midőn megérkeznek a tar
talékból alármirozott harminchetcs bakák s lendületes
ellentámadással nem csak visszveszik állásainkat,
de súlyos veszteségei mellett menekülésre kénysze
rítik az ellenséget. Helyén volt mindenki a leg
kisebbtől a legnagyobbig, mintha csak minden parancs,
minden tett azt akarta volna bebizonyítani, hogy
jogos volt a remény, melynek zászlóaljunk meg
alakulásánál hadosztályparancsnokunk kifejezést
adott.
S az 1915 december 30.-án visszaszerzett állásokat
őrzi még ma is zászlóaljunk, amely 1916 január kö
zepén az „V/37. tartalékzászlóalj0 nevet kapja.
Csaknem két teljes esztendő küzdelmeinek véres
története köt minket ezekhez a sziklákba vájt lö
vészárkokhoz, melyeket verejtékes munkánk tett
tökéletessé fegyverropogás és ágyúdörgés között.
Engedelmeskedni alig-alig akaró sziklatömbök méhében szült szilárd akaraterőnk olyan erődítményt,
melyről visszapattan a legerősebb olasz támadás is.
Itt örültünk, itt bánkódtunk, itt gyászoltuk elesett
bajtársainkat, itt ujjongtunk sikeres rohamvállalko
zásainkon. Sóhajunk és kacajunk, vérünk és ünnepünk
nőtt hozzá az idők folyamán a gránátok nyomában
ezer halált osztó déltiroli sziklafalakhoz.
Magyarul állja s megállja helyét zászlóaljunk a
kőóriások országában, akár tábori ezredünk s a többi
tartalékzászlóaljak szerte valamennyi harctéren s a
nap nap után megismétlődő ellenséges ágyúviharban
büszkén, diadalmasan csendül fel a nóta:
„Nincsen párja, soh* sem is lesz párja
A nagyváradi 37-es bakának.M
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A jóska-baka szive
Képek két esztendő jótékonyságáról
Régen, mikor Erdély szent földjét orvul támadó
oláhok bocskorai taposták s a székelyek ezrei já r
ták a nincstelenség keserves útjait, a menekültek
részére szerkesztőségünkhöz tömegesen érkező ado
mányok elszámolása alkalmával irtuk lapunk egyik
számában a következőket: „Minél több megpróbál
tatást ró reánk a világégés, annál fényesebben iga
zolódik be, hogy a Jóska-baka nemcsak fegyverével,
de szivével is harcol. Nem tudjuk eldönteni, vájjon
a fegyver, vagy a s z ív müvel-e csodásabb dolgokat,
csak végtelen büszkéknek érezzük magunkat, hogy
toliunk örökítheti meg a 37-esek legendás tetteit."
S most is, midőn két esztendő történetére vissza
tekintve, jótékonyságáról akarunk képet nyújtani,
csak az egy évvel ezelőtt elmondottakat ismételhetjük
meg: bámuljuk azt a kopott zubbony alatt dobogó
szivet, ami megért minden szenvedést.
Megmozdult ez a szív mindég, minden alkalom
kor s a harctér véres fillérei elindultak könnyek le
törlésére, nyomor enyhítésére. Oda értek mindenüvé,
ahol szükség volt reájuk s szerényen, a reklám leg
kisebb árnyékától is mentesen hitet, reményt, bizalmat
öntöttek a csüggedők leikébe.
Legimpozánsabban az erdélyi menekültek felsegitésére juttatott adományok mutatták meg a Jóskabaka nemes érzéseit. Két nap alatt 1366 korona 70
fillért adott össze zászlóaljunk az oláh betörés elől
futóknak. Nagy összeg 1366 korona 70 fillér, ha a
zsold filléreiből gyűl!
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a lövész
árok áldozatkészsége csak egyes alkalmakkor lobban
fel! Éber ez állandóan s a hadsegélyző hivatal per

selyei sokat mesélhetnének arról, hogy minden
zsoldfízetésnél valósággal ömlöttek beléjük a kisebb
nagyobb adományok. Pár hónapja látjuk csak e per
selyeket s belőlük mégis 1100 koronát meghaladó
összeget juttatott zászlóaljunk parancsnoksága a
honvédelmi minisztérium hadsegélyző hivatalához.
Az emberbaráti szeretet történetének lapjain
hosszú időkre megörökítette nevét zászlóaljunk ezer
koronás alapítványával, mely lapunk folyó évi julius
l.-i számában megjelent felhívásunkra gyűlt össze s
melynek kamataiból a nagyváradi m. kir. állami főreáliskolában egy elesett 37-es hős árvájának tan
díja fedezendő. Ha pedig elkövetkeznek azok a bol
dog idők, mikor már nem lesznek hadiárvák, úgy
szegény sorsú tanuló felsegélyezésére fog szolgálni
alapítványunk.
Két esztendő jótékonysága történetéből csak e
három főbb mozzanatot ragadtuk ki s mielőtt lezárnók cikkünket, megemlékezünk még arról a tényről
is, hogy a zsold fillérei csaknem kivétel nélkül haza
vándorolnak s ott küzdenek a létért gyenge asszo
nyok munkától kérges kezeiben. Hónapról hónapra
figyelemmel kisértük az egyes századok postaköny
veit s ezeknek lapjai végtelen, szavakban alig kife
jezhető szcretetről tanúskodnak az otthonhagyott
családok iránt. Egy-egy századtól havonta átlag
900—1000 korona indul el Biharmegve férfi nélkül
maradt községei felé s repül vele a Jóska-bakák
szive, lelke, hogy aggódóan becéző melegségével
körülrepdesse a fehérre meszelt, egyszerűségűkben
megkapóan kedves magyar házakat.

Éjjel a fronton

Köszönet a jóska-bakáknak

Járom az éjjelt, a front éjjelét:
Lámpások helyett fényszórók gyulnak,
Muzsika gyanánt ágyuk dörögnek
S leánykacajként izgatón, halkan
Valahol távol egy puska csattan . . .
Görnyedt katonák fázón hörögnek .. .
Óhajok, vágyak sóhajba fúlnak .. .
Járom az éjjelt, a front éjjelét.
Járom az éjjelt, a front éjjelét:
Az arcom izzadt, lábaim rogynak
És mégis hajt, űz jövő reménye,
Hogy egyszer majdan fényszórót lámpa,
Ágyuk dörejét muzsika váltja,
Ismét lánykacaj csendül az éjbe
S százezrek arca hódol mosolynak. .
Járom az éjjelt, a front éjjelét.
Vaska Géza

Zászlóaljunk 1000 koronás alapítványa eljutott
a nagyváradi m. kir. állami főrcáliskola igazgatósá
gához. mely alkalomból az igazgató, G e d e o n
Alajos dr., lapunk szerkesztőségének 795-1917 szám
alatt többek között ezeket irja :
„Úgy a magam, mint a főrcáliskola tanári
testületé nevében hálás köszönetét mondok az
alapítványért és egyben arra kérem a t. szer
kesztőséget, szíveskedne iskolánk köszönetét
mindazokkal közölni, akik a nemes alapítvány
hoz filléreikkel hozzáiárultak. Ide haza nagyon
sok a segítségre szoruló hadiárva és bár mi itt
hon maradottak mindent elkövetünk helyzetük
könnyítésére, sok ok miatt még sem tudjuk ezt
olyan módon tenni, amint ezt szivünk óhajtaná.
Annál jobban esett tehát, hogy a harctéren küz
dők — akik a legnagyobb áldozatot hozzák a
hozáért — nem feledkeznek meg az otthon ma
radt árvákról."
Midőn ezt hírül adjuk, lapunk is ismételten kö
szönetét mond minden egyes adományért. Köszönjük
a Jóska-bakáknak, hogy érzéseikben megmaradtak
minden körülmények között magyaroknak.

17. szám

Harminchetes Újság

4. oldal

Üzenet a román frontról

Ami parancsnokunk

Jóska-b akák
Harminchetesek!

Két éve áll zászlóaljunk élén, két éve oszt
meg velünk örömet s bánatot J a s c h k e Károly
őrnagy ur. Idegen ezredből szólította közénk a kö
telesség s két esztendő viharaiban ismerte és sze
rette meg a Jóska-bakákat. S a vérben és a tűzben
tetteiért s cselekedeteiért katonáinak odaadó szeretete kiséri lépteit.
A parancsnokot katonáival összekötő kölcsö
nös szeretet, ez a mi zászlóaljunk erőssége, ami
a szenvedések nehéz utjain kitartásra ösztökél. Ez
a kölcsönös szeretet vet ragyogó fényt a mai
ünnepre s ennek a kölcsönös szeretetnek megnyilatkozásakép harsán fel az évfordulón a Jóskabakák üdvrivalgása: J a s c h k e őrnagy ur éljen,
éljen, éljen!

Mint ezer esztendős tölgy mozdulatlan törzse,
áll szilárdan Istenbe és magába vetett hittel és végzi
kötelességét törhetetlen akaraterejébe fogózkodva
hadseregünk páratlan katonája: a Jóska-baka. E
gyötrelmes idők Golgotháját, amikor a vérrel keresz
tezett hónapok már hosszú évekre szaporodtak, ret
tenthetetlen bátorsággal járja végig s mint bosszú
álló félisten magasra emelt fővel és döfésre szegzett
szuronnyal áll posztot megtámadott hazánk vala
mennyi határán és az ellenség földjén.
Széjjelszórva a világ négy tája felé, mindenütt
szenvedéseken megváltott babérokat gyűjtöttünk,
külön-külön és együtt vívtuk meg és folytatjuk ma
is azt a titáni küzdelmet, amit majdan az utókor
szégyelni fog szelíden a háború elnevezéssel illetni.
Megállottuk a helyünket! Ezt tesszük ezután is.
A dicsőség nem minden szenvedéstől, keserű
ségtől ment . . . Csatazajtól hangos napok után
sokan nyomnak el egy-egy sóhajt, az aggódó hitves
vagy a reménykedő jegyes képét rejtegetve lelkűk
legmélyén . . . Sok öreg Jóska-baka álmának egy
járni és beszélni kezdő gyermek adja az édes mér
get . . . — és egy-egy győzelemittas nap után, mint
a rossz szellem, vetődik a hősök aranyos glóriája
sok-sok frissen domboruló halomra . . .
És másnap már uj harcba indul a Jóska-baka.
Elfelejt bánatot, szomorúságot, szenvedést, —elfelejt
mindent, hitvest, menyasszonyt . . . és nyíljanak
meg bár a pergőtüzes poklok kapui előtte, halált
megvetve rohan uj célok, uj dicsőségek felé. — Ez
a Jóska-baka!
Ötödik zászlóalj katonái! A leggyülöltebb ellen
séggel nézve farkasszemet, ti most ünnepet ültök:
zászlóaljtok fennállásának két éves évfordulóját. Sok
száz kilométerrel tőletek távol, szétszórva bár annyi
frontra, ahányfelé a kötelesség állított bennünket,
— mindannyiunk szive együtt dobban s szeretettől
áthatott szavunk tolmácsolja nektek valamennyiünk
üdvözletét. Egyek vagyunk veletek az emlékezésben,
vállvetve küzdünk a szent célért: azért a szebb,
boldogabb jövőért, aminek elérkezése — hisszük —
már nem lehet távol.
Fel hát, Jóska-bakák, az utolsó küzdelemre!
Az ezredparancsnokság:

Baumann

alezredes.

Kabaré
Asszonykikötés
Madar Gábor népfelkelő
Sok rossz fát tett tűzre
Bakáék meg nem vicceltek:
Kikötötték „übtre".
A kikötés mesterségét
így a háborúba’
Madar Gábor népfölkelő
Igen megtanulta, igen megtanulta.
Szabadságra ment az öreg,
Nagyon forrt a vére.
Egy vágya volt: ráborulni
A becses nejére.
Ám az asszony gondolt nagyot
S a jó széles ágyba’
Madar Gábor népfelkelőt
Ott hagyta magába’, ott hagyta magába’.
Madar Gábor népfelkelő
Bősz haragra lobbant
S nagy hirtelen b. nejének
A nyomában toppant.
S domborodó bájaival
Immár nem törődve, —
Úgy ahogy volt: egy szál ingben
Menten kikötötte, bizony kikötötte.
Indiszkrét
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„Tisztelt Uram,
ne legyen On hós!“
Tragikomédia

Irta: Egy irodista

Előjáték.
1914 júliusában túlságosan tevékenyek valának
hitelezőim. Már kezdtem azon gondolkozni, hogy a
járásbíróság épületében veszek ki egy hónapos szo
bát, mert különben ez a veszély fenyegetett, hogy
gyakornoki jövedelmemet teljesen felemészti a sok
szakaszjegy oda és vissza. De nem volt elég az
állandó pörösködés, telefonon is folyton zaklattak
s mindég a hivatalba telefonáltak, minek az volt a
szomorú következménye, hogy Joszt Micikéimet hi
ába hívtam, hívogattam kirándulásokra: féltek az
eladósodott gavallértól.
Azon a bizonyos napon is, midőn végigszáguldott
Budapest utcáin a kiáltás: háború! - akkor is a kagylót
tartottam s kövér izzadságcseppek tanúskodtak erő
kifejtésemről, hogy merész szóáradattal lerázzak
nyakamról egy hitelezésben különös érdemeket szerzett
szabómestert. Ilyen körülmények között épen kapóra
jött az én szempontomból a háború s mindjárt bele
is mondtam a gömbbe:
— Nézze, drága mester, most nem érek rá, sie
tős dolgom van Szerbiában. Pá magának! Éljen a
háború!
S eltűntem, akár a kámfor. Köd előttem, köd
utánam. A járásbíróság épületének hónapos szobája
helyett saját kezecskéimmel ásott földalatti lyukakba
költöztem b e ; annyi hasonlatosság a budapesti élet
hez azonban mégis megmaradt, hogy Szerbiában is
gyakran változtattam lakásomat. Pedig itt fel sem
mondott senki!
És szerencsésen el méltóztattam feledni összes
hitelezőimet s ha egyiknek-másiknak potrohos alakja
mégis csak megjelent emlékezetemben, meg mertem
volna esküdni rá, hogy régcsrégi kollégiumi iJők
bizonyos képes tankönyvéből ismerem.
Az adóst azonban nem csak a járásbíróság Ítéli
el, de maga az Isten sem pártolja s mikor sebesülten
Pestre kerültem, ott vártak ők: a hitelezők s meg
szólalt a kórusuk:
— Üdvözlünk hősünk!
Pokolba kívántam „tisztelőimet", ők azonban
borzasztó aggodalmak között előbb megálapitották,
hogy sebesülésem nem életveszélyes s csak ezután
rebegték cl az általam várvavárt voltszerencsémet
és gyógyulást s vigyorgó arcaikon meglátszott, hogy
jobban örülnek eléggé épen hazavitt bőrömnek, mint
ió magam.

Maga a tragikomédia.
És azóta valósággal nyilvántartó irodát tart fenn
hitelezőim szövetkezete. Tud ez az iroda mindent
rólam, sőt többet tud nálam is. Még halvány sej
telmem sincs, hová kerülök s mire oda érek vala
hová, már mindég ott vár az aggódó, intő levél:
„Tisztelt Uram ! Jól felfogott érdekében kérem,
ne keresse a halált. Szép ez az élet, kár idő előtt
kisétálni belőle. Maradjon ö n nyugodtan az irodák
életbiztosító berkeiben. Ne legyen ö n hős!"
Hát igy! Bennem csak úgy dúl-ful a harci kedv,
a vállalkozó szellem ; szeretnék egy magam rohamra
menni, lehetőleg ágyúval fegyver helyett; magát

Cadornát fognám el, amint a vicclapok szerint te
nyerén tartja Viktor Emánuelt s mutatja az utat
Trieszt felé. De nem engednek a hitelezőim! |Hölgyeim,
uraim, komolyan mondom, nem engednek a hitelezőim,
akik egytől egyig több gyermekes családapák. Kérnek
könyörögnek, hogy harcoljak csak a tollal, menjek
csak az élelmezés terén rohamra. Hová legyek, mit
tegyek? Hisz ezek az emberek utánam jönnek a
másvilágra is! S mi lesz akkor a híres mondással:
„dulce et decorum est pro patria móri" ?! Ide csak
nem jönnek, mert itt — iroda ide, iroda oda — csak
robban a gránát. Maradok tehát az irodában s kiváló
tisztelettel irántuk : hitelezőim iránt.
Ez az én tragikomédiám.

Azt ígértük, hogy lapunk zászlóaljunk fennállá
sának második évfordulója alkalmából egyik buda
pesti litográfiái és könyvnyomdái müintézet nyomá
sában fog megjelenni. Az események azonban
Budapestről a frontra s bő terjedelem helyett szűk
keretek közé szorítottak. Hiába no! A Harminchetes
Újság tervez s a hadi helyzet végez.

Bezúzott ablakokon átsivit az októberi szél, a
háztetőn ellenséges repülőkre lőtt srapnellek hüvely
darabjai kopognak s össze-vissza betűkből, három
éve rozsdásodó gépen két Jóska-baka, P e t ő Ambrus
és H a a s Lajos, fütyörészve szedi s nyomja a
Harminchetes Újságot. Néha megszólal Haas: „A
gáz vesse fel, már megint nincsen hosszú ő, ó, ú !“
— „Nem baj, komám, — feleli Pető, — ha rövid a
betűd, toldd meg egy káromkodással, bírja a digó!"

mmM&mmmmmmmmmNM
Apróságok
Ez is egy kurzus!
Üres órák kitöltésére fölötte alkalmatos a biblia,
már az a 32 lapos. Forgatják is a Jóska-bakák s
némelyik, mint például Kovács Sándor, oly tökélyre
viszi a forgatásban, hogy azt már fölülmúlni nem
lehet. — Egyszer épen „durák" közben hívták el
Kovács egyik pártnerét; küldték gázkurzusra. A
biblia mestere partnere elvesztése fölött emigy el
mélkedett:
— Gázkurzus, szkikurzus, telefonkurzus. Hogy
nem találják ki inár a kártyakurzust?! Ott biztosan
f r á j t e r lennék egy hét alatt!

Ha piros a hajtóka.
A menetszázaddal érkezett cigányt a lövész
árokban elfogja első nap a lámpaláz, mire oda szól
az öreg csont:
— Móré! Úgy ügyelj magadra, hogy a Jóskabakáknak piros a hajtókájuk, igy hát a ruhadarabok
nak is c s a k pirosra szabad festődniök!
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Rendreutasítás.
Rémes suhogással szeli a levegőt egy jókora
gránát s a tartalékból az állásba vivő utat maszkí
rozó katonák mellett bele vágódik a puha földbe s
nem robban.
— Ó hogy némulna meg gazdád is, — veti oda
egyik Jóska-baka, — mit ijesztgeted az embert, ha
még szólni sem tudsz!

Szupremácia.
Az Eszterházy-kormány programmjáról cikkeztek
akkoriban a napilapok, mikor egy csendes estén
Madar Gábor népfölkelő azzal a kéréssel állított be
szerkesztőségünkbe, hogy olvassuk ki az ő „pesti új
ságjából a világ sorát". Teljesítettük kívánságát s a
választójogtól félő cikk olvasása közben egyszerre
csak a következő sorokhoz értünk:
— A világháborúban megfogyott a magyar s ha
most meg az általános választójoggal is veszélyez
tetjük fajunk szupremáciáját . . .
Itt közbe vágott az öreg:
— Ne féljenek tőle, attól a s z u p c r c s n á c i ó 
t ól ; adják törvénybe a sok feleségű állapotot s
akár két tucat .lóska-bakát is kaphatnak az én ta
nyámról egyedül!

Demonstráció.
Tartalékállásunkat nagyon látogatták az olasz
gránátok; való-ággal korzóztak benne. Gazdasági
hivatalunk közismert őrmestere, — eltekintve attól,
hogy szeretett volna nem is létezni, — minden egyes
gránát suhogásának hallatára ajkaihoz emelte a ru
mos üveget. Riporterünk, aki mindenütt ott van,
ahol nem kellene, — standé pede megintervjuvolta
fentebb említett bácsit:
— Mit müvei, Mester?
— Demonstrálom a ------ bátorságot.

Ami biztos.
A 32-cs gránát dübörgése beillik egy kisebb vi
harnak. Hallatára bizony elfogja az embert az „ol
talom" utáni vágy. Egy ilyen alkalomkor jegyezte
meg egyik Jóska-baka:
— Hü, ha itt volna most a Nagyék Julcsája, de
ide bújna a keblemre! Még csak édesgetni sem kel
lene; nem azt!

Még ezt is I
„Kériük a közönséget, hogy a tisztaságra ügyel
jen s ruházatát a távozás előtt hozza rendbe!" Ép
a ruha rendbehozatalával bíbelődik a Jóska-baka,
mikor a „gi bi r c" (hegyi ágyú - Gebirgsgeschütz lövedéke) indiszkrétül lecsap mellette. Egy-kct ug
rással az árokban terem a bihari legény s csak ott
veszi észre, hogy a ruha rendbehozása elmaradt. Pi
rulva szól társai felé:
-j- A fene a fajtáját hitvány digójának, most
még én szégyeljctn magam helyette!

Mondja csak, Lógó ur,
mi igaz a hírből, hogy a pótzászlóalj visszakerül
Nagyváradra ?
— Ez családi ügy, erről nem nyilatkozhatom.
— Hogy-hogy családi ügy?
— No, hát a Lógó család ügye!
— Lógó c s a l á d ?

17. szám

— Hát persze, hogy Lógó család. 1 lógó, 2 lógó
3 lógó, sok lógó: eine ganze Famuli.
— No és ez a család kisajátította a visszahe
lyezés ügyét?
— Juj, micsoda egy naiv ember maga! Annyira
naiv, hogy inkább nevezhetném szamárnak. S ha igy
bele nézek tudatlan arcába, hát nyugodt lélekkel
megsúgok magának mindent; maga nem fogja a
hallottakat a Lógó család ellen felhasználni.Hát hallga
csak ! Van a visszahelyezéssel valami, van. Ám ezt
mi titokban tartjuk, mert nézze, drága tudatlan ba
rátom, ha világgá kürtöljük, valamennyi fronton 40
fokos láza lesz bizonyos uraknak: lógási láza.
— Lógási láza ?
— Igen, igen: lógási láza. A Lógó családba
ugyanis nem lehet beházasodni, az ember csak úgy
belóg ebbe famíliába reumával, isiással, de legtöbbnyíre lázzal. Már most, ha köztudomásúvá válik a
pötzászlöalj Váradra való visszahelyezése, a mi
drága famíliánkba annyian lógnak be, hogy az igazi
családtagok meg csak levegőhöz sem jutnak. Erre
való különös tekintettel a Lógó család tanácsa el
határozta, hogy irodát szervez a visszahelyezésről
szóló hírek elhallgatására.
— Irodát az elhallgatásra?
— Úgy van. Ez az iroda HclgráJban marad ál
landóan, még akkor is ha mi már Váradon leszünk.
Minden levelünket, ami a frontra megy, dupla borí
tékban az irodának küldjük s ez továbbítja aztán a
rendeltetési helyre, hogy igy még a postabélyegző
se legyen árulónk.
— Mesés!
— Mesés, mesés! De most rohanok, mert a na
pokban jön a repülő bizottság s ez alkalomra egy
siketnémát szeretnek kibérelni. Hü, de költséges mes
terség ez a lógás a háború negyedik esztendejében!
Asszogája, drága tudatlan barátom!
(V.)

Beszélgetés
Azt kérdezi, Édes: mi kapta meg lelkem, mi
féltett emlékem vérből, háborúból? Hajoljon kö
zelebb : érezzem illatát bársonyos hajának s meg
súgok Magának mindent szépen, rendjén.
Tomboló csatáknak viharát megjártam: arcom
ba csapott fel ömlő vér sugara, haldoklók hörgése
kisért el utamon lángtengereken át.
Hontalan tömegek szótalan ajakán megfagyott
kérdések, keserű panaszok nyilaltak szivembe fáj
dalmas vádolón: mért törtök mi reánk?
Testembe vájódtak vértszomjazó dühvei ellen
ségesgolyók s lázálomkisértet vert, gyötört, kínozott
rémes éjjeleken.
S mindezt elfeledtem.
De egy leányarcot, amint fölém hajolt sebesült
bajtársak sóhajai között: jóságos mosollyal, szen
vedést megértőn, — nem tudok feledni.
Borzalmakból, vérből nem maradt meg semmi;
egy drága, egy édes, gyönyörű leányarc, ez kapta
meg lelkem, ez minden emlékem.
Ismeri ez arcot? Ha látni akarja: nézzen a
tükörbe, hisz a Maga arca.
Hajoljon közelebb! . .
(V.)
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Részletek a naplómból
Irta: Jakab Ernő zászlós
Boldogan éltem világom a kádernél Belgrádban,
mikor egy hideg téli reggelen arra ébredtem, hogy
be vagyok osztva egyik Tirolba induló menetszázadba.
A hir nagyon kellemetlenül hatott reám, mert Szer
biában már egészen otthon voltam. Belgrádi tartóz
kodásom alatt nagy buzgalommal tanultam szerbül s
tanulásom első gyümölcsét akkor láttam, mikor egy
17 éves kökényszemü goszpodicát sikerült szerelmessé
tennem. Nem hizelgek magamnak, mikor ezt mondom,
elég bizonyíték a bucsuzásnál hullatott sok köny és a
máig is sűrűn érkező érzelgős szerb levelek. Az indulás
napján posztó nem látszott ki a sapkámból, egészen
befedte azt a gyöngéd szerb kezek csinálta kokárda,
a sok-sok áldás kíséretében átadott élő virág. Megál
dott bennünket a pap, elbúcsúzott az alezredes és
ünnepélyesen fújta a banda a himnuszt, meg a „Gott
erhalte“-t. De az én figyelmem más vonta el, egy
mögöttünk sétáló kis leány: ak isirt szemű goszpodica.
Még egy utolsó kézszoritás. még egy utolsó csókintés
és felharsant a „Fel, tel vitézek a csatára . . .1 ‘
♦ * *
Hat napig döcögött velünk a belényesi gyorsaság
gal haladó vonat, melyet — hogy hamarább hozzá
szokj nnk a hideghez és nélkülözéshez — egyáltalán
nem fűtöttek. Megváltás volt reánk nézve, mikor a
hatodik nap éjjelén végre megérkeztünk Trientbe. Az
állomás gyönyörűen fel volt díszítve fenyögallyakkal s
a központi hatalmak lobogóival. Öröm fogta el lelkem,
mikor láttam, milyen pompával fogadják a vérét ontó
magyar katonát az utolsó osztrák városban. Egész éjjel
a büszkeség hevített s csak más nap tudtam meg,
hogy a feldíszítés nem a 37 es bakáknak, hanem a két
nap múlva érkező Uralkodónak szólt. De ennél is na
gyobb csalódás ért akkor, midőn meghatottam, hogy az
erős hófúvás dacára 40 kilométert kell gyalogolnunk.
De sokat gondoltam e menetelés alatt a Napóleon
Oroszországban megfagyott szegény franciáira! K köz
ség bejáratánál a városparancsnok fogadott bennünket
aki mindjárt megérkezésünk- után buzdító magyar be
szédet intézett hozzánk. így kezdte: ,.Kedves katona,
én is megvagyok magyar és végtelen örülni, hogy te
ide jöttél.*4 Fölösleges mondanom, hogy a mi Popa Önucaink nem tudták e tőzsgyökeres magyar beszéd sza
vait kellőképen értékelni és nem hullattak örömkönveket
egy magyar testvérünk feltalálása fölött.
*
*
*
A század egy csűrben, én pedig a gazda vendégfogadójában nyertem szállást. A házban két patyolatos
olasz lányka volt, ezek lettek első mestereim az olasz
nyelvben. Éreztem azonban hogy ide kevés vagyok
egyedül, így nem bírom egyiket sem megfőzni, magam
mellé vettem tehát lakótársul egyik zászlós barátomat
és így láttunk esténként a tanuláshoz. Csakhamar gesz
tus, csókintés, sóhaj, stb. nélkül is megértettük egymást
Rövid idő múlva az olasz mellé még egy másik tárgyat
vezettünk be: a szerelmet, melynek előadói viszont mi
férfiak voltunk. Restellem, de be kell vallanom, hogy
a lányok nagyobb haladást mutattak a szerelemben,
mint mi az olaszban Valóra vált a hihetetlen: a tanít
ványok felülmúlták mestereiket és nemsokára ök ve
zettek minket a szerelem ágas-bogas tudományában.
Nem tudom mondjam e ki a konklúziót, bogy az oszt
rák-olasz nőkben a morál a lehető legalacsonyabb fokon
áll, vagy tudjam be annak a ténynek, hogy Ámor nyila
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ellen nincs szérum, hogy nem volt kívánságunk, melyet
a lányok ne teljesítettek volna. Nem pirult el az egyik,
mikor a másikat csókolózni látta, hanem ö is hozzálá
tott s taktusra csókoltuk ki egész Rigolettot. Szorgal
munk nem ismert határt. Tanulmányozásunk nem egy
szer bele nyúlt az éjszakába, sőt volt rá eset, hogy
Ötöt veit reggel a falióra, mikor a leányok az olasz
gramat'kával, no meg ruhájukkal hónuk alatt, libasorban
elhagyták szobánkat. A hegyi kiképzés ideje lejárt, el
kellett hagynunk C. községet, hogy bevonuljunk az első
tartalékállásba — A szerb leány pityereg, nyafog, vo
naglik aBbucsúzásnál, az olasz tombol, jajveszékel, dühöng.
Alig tudtam szegény Angelinát az elindulás előtt meg
vigasztalni.
* * *
Alig érkeztünk meg a tartalékállásba, megtörtént
az olasz felavatás. Ez annyit jelent, hogy mikor a digó
neszét veszi uj csapat érkezésének, átküld néhány 15-ös
gránátot, hogy az uj csapat büszkén mondhassa: na
most már a harctéren vagyok. — Közülünk csak két
gyalogost és hat lovat szaggattak darabokra a felavató
gránátok. Hős bajtársainkat másnap katonai pompával
temették. Darabjaikat összeszedték, a roncsokból két
emberi hul'át állítottak össze és elvitték őket a szentélybe,
ahol a pap búcsút vett töltik. — A. szentély egy fákkal
elkerített kis térség, melynek közepén Mária-kép látható,
körülrakva hatalmas gránáthüvel rekkel. A szentegyház
menyezete valódi csillagokkal van kiverve: itt temetni
is csak este lehet, ha nem akarjuk, hogy a bánatos
gyászmenetböl is örök nyugalomra küldjön néhányat az
olasz gránát. Némán álltunk a csillagos éjben a csendes
egyszerű fakoporsók előtt s mereven szegzödütt tekin
tetünk a boldog pihenőkre. Reszkető hangon szólt a
pap: „Drága bajtársaim! Tegnap még ezer édes emlék
merengett lelketekben, boldog békés viszontlátástól ál
modoztatok, vártátok a percet, amikor betoppanva a
szülői házba, aggódó édes anyátok keblére borulva zo
koghatjátok: ne sírjon édes anyám, most együtt mara
dunk örökre, örökre. És iin, itt feküsztök némán, hide
gen. Nincs lelketeknek több reménye, nincs testeteknek
több fájdalma. Talán ép most ül ott megöszült édes
anyátok a pislogó gyertya fényénél, hogy papírra rójja
lelke minden szeretetét és anyai gonddal intsen titeket
óvatosságra; talán most folynaküiümkünyei az egyszerű
tábori kártyára, hisz ö is a békéről, a viszontlátásról
álmodozik;" talán most mondja egyszerű imáját, talán
most olvassa utolsó lapotok, melyben vigasztaljátok és
ti — jit feküsztök holtan, élettelenül . . .“ Tovább
nem hallottam, szivem összefacsarodott görcsösen ha
raptam ajkamba. — Egész éjjel lázas voltam, üldöztek
a rémképek . . . Ez régen volt. Azóta már megszoktam
a hősi temetést, még jobban, mint a cigány az akasztást.
— A hősi halált halt hat ló temetésén nem voltam
jelen, de van zászlóaljunknuk olyan elvetemedett pletykázója is, aki azt állítja, hogy a lovakat nem is temet
ték el, hanem felerészben nekünk, felerészben pedig
Lukács főjegyző utján — tekintettel, hogy 37-es lovak
— Nagyvárad városa számára virslit készítettek be
lőlük. —
*
*
*
Már hat hónapot küzdötttm át a fronton, mikor
megjelent a béke s a szabadságéhes front k itolták üdvös
kölcsöne: a hatodik magyar hadikölcsön. Hadikölcsön
ürügye alatt nekem is alkalmam nyílt bepillantást nyer
ni a magyar nők szivébe és tapasztalni, hogy mit nem
zár ki a záróra. Elmélázva ültem a tiszti tülke egyik
sarkában, már-már Judapesten voltam gondolatban, úgy
annyira, hogy csak Innsbruckban vettem észre, hogy
egy állami vöröskeresztes ápolónő (az nem igaz, hogy

8. oldal

17. szám

Harminchetes Újság

nincs köztük tisztességes leány 1) folyton fixirozott. —
Innsbruckban bárom óráig kellett időznöm. Bementem
a vasúti étterembe és rendeltem egy kávét. Minthogy
azonban tej nem volt, kávét pedig csak jegy ellenében
kap a vasúti étterem is, a zacliarin pedig egy maga
nem pótolja a tejes kávét, kénytelen voltam igényem
egy darabka lekváros kenyérre redukálni, melyet kéthárom koronáért megkaphattam volna, ha kenyérjegyem
lett volna. De nem volt és amit békében a legnagyobb
illetlenségnek tartott volna az ember, — pihentem még
néhány percig és aztán fogyasztás és fizetés nélkül
vidám mosollyal e1hagytam az éhtermet. Kisétáltam a
varosba. A csipke, bársony, selyem, púder, mely még a
legveteránabb tiroli nőket is ékesitette, felejtette velem
az éhséget. Annyira elmélyedtem abban a gondolatban,
hogy miért nem inkább a púdert és a selymet adják
jegyre, mint a kenyeret, hogy alig vettem észre, hogy
egy villamos kocsi nyilvános támadást akar ellenem in
tézni. Engedtem az erőszaknak, kitértem előle. Ellenben
elhatároztam, hogy ugyanazzal a kocsival beutazom a
várost. Azonban aggodalmat keltett bennem az a gon
dolat, hogy nmig én Angelina mellett küzködtem a fron
ton, addig itt a haladó hinterlandban a kenyérjegy mellé
a villamosjegyet is bevezették. Talán már csak jegy
ellenében ad a kalauznö jegyet. Ez a gondolat egészen
elkeserített. Oda mentem hát egy ácsorgó hordár bá
csihoz és megkérdeztem tőle, hogy lehet-e Innsbruckban
a villamoson jegy nélkül utazni „Ujjél — felelt az
öreg —, különösen ilyenkor, mikor vonat érkezik, a
kalauznö nem ér iá, jó darabot el lehet utazni, aztán
mikor jön, egyszerűen leugrik az ember, a következővel
pedig tovább megy ujrajegy nélkül“. Merészség kell hozzá,
gondoltam: nem merem a rangom megkockáztatni inkább
gyalog csatangoltam be a várost. Később rájöttem, hogy
rosszul értettük meg egymást az öreg hordárral. —
Bécs már sokkal jobban ellátott város; ott kaptunk egy
üveg szódavizet és egy Wiener Tagblattot jegy nélkül.
— Királyhidán hallottam az első magyar szót nöszemély
száiából: aztán majd Írjon Géza! — Robogott a vonat
a kéklö búzaföldeken keresztül és a sziklahátakat, a
hegyi patakokat, az erdőket a termő föld, a vastag le
gelők, a delelő gulyák képe váltotta föl. — Délben már
Judapesten voltam: — Amit Pesten láttam és tapasz
taltam, nem merem leírni, télek, hogy ha színezés
nélkül a valót leirom, közszemérem elleni vétség mi
att lecsuknak az árdrágítók mellé. Elég ugy-e, ha
csak anuyit moudok, hogy a két olasz leány nyugodt
lélekkel válalhatná a pesti nők erkölcsjavitását.
No és a nagyváradi, a drága kis nagyváradi viszo
nyok ! Az egész 37-es regiment hálás köszönetét
nyilvánítom az illetékes közegeknek, hogy nem tilt
ják meg, sőt buzdítják a nagyváradi leányokat, hogy
a lelkűk egész melegét, szivük minden szerelmét
adják oda frontról hazatérő hősöknek. És azon a hires
Rákóczi-uti esti korzón a világért se koketáljanak
olyan férfiakkal akiknek nem csillog hosszú, fényes
hard az oldalukon.

Frontuj ságok albuma
Egy közös album kiadásának általunk felvetett
eszméjét czideig a következő laptársaink tették ma
gukévá: „A Négyes honvédek Háborús Lapja",
„Isonzómenti Tárogató", „A 16-os honvéd," a cs. és
kir. 32. gyaloghadosztály „Képes Hadiujságja" „Ludwigbaka", „66-os Tábori Újság" és a „Manilowa".
Felkérjük ismételten a többi laptársainkat is, hogy
segítsenek megvalósítani a frontujságok létezésének
örök emléket állítani akaró eszmét.

Szerkesztői üzenetek
Z. Erzsiké. Ejnye-ejnye, kérdi a szerkesztő
„bácsi" is, miért ilyen későn?! Hanem azért aláírja
sorait, hogy „hires gyerekek a 37-esek, kitünően
offenzi váznak." Bizony: megállják a sarat olasszal,
orosszal szemben s ha úgy idejük szakad, nem retirálnak ám tüzes leányszemek elől sem! Üdvözlete
iért sok köszönet s viszont üdvözli egy egész zász
lóalj. B. G. Azt írja, hogy költeménye a béke
céljait szolgálja. Higyje el nekünk, ha ez a vers
napvilágot lát, soha sem lesz béke. Könyörüljön hát
a szenvedő emberiségen s ne akarja, hogy pazaroljuk
a méregdrága nyomdafestéket. Riport. Mai számunk
ból kimaradt, de jönni fog, mert (no, nem azért,
mert jönni kell, hanem azért, mert) — jó. —

Lapunk jövő számának megjelenése az
— : eseményektől függ. -----------:
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Amerre a Jóska-bakák járnak
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Fohász
Dongó léptekkel megy szenvedések utján,
Panasz, zokszó nem jön soha az ajkára;
Vérzett már amikor a riadót fújták
S azóta csatáknak sok százait járja;
jóságos nagy Isten, tekints le reája:
A jóska-bakára!
Ahol hazánkra tört orosz, olasz, román,
Mindenütt ott állott és mindenkit vert ö ;
S acélos karjának csapásai nyomán
Ígérőn pitymallik a magyar jövendő;
jóságos nagy Isten, add áldásod rája:
A jóska-bakára 1
Vaska Géza

