
N A P K E L E T 

VÉRES KÁRPÁTI VIRÁGOK. 
(Töredékek háborus naplómból.) 

Egy kis csokrot kötöttem véres virágokból, melyek Kárpátjaink ős-
rengetegében megszámlálhatatlan fakeresztecskék körül virítottak. 
Összeszedtem egynéhányat, hogy el ne fonnyadjanak s új gyökeret 

verjenek magyar testvéreim lelkében; mert ha a honszeretet e virágai nem 
fakadnak újra, akkor mindenkorra meghaltak azok, kik szent hazánkért 
elesve, örök őrségen maradtak ott. 

Mutassa meg e pár jegyzettöredék magyar testvéreink kálváriáját 
a Kárpátokon, úgy, ahogy azt az események friss benyomása alatt leírtam; 
a magyar hősiesség szivárványát, mely ma is ott világít, mint isteni 
ígéret a vérzivatar sötét égboltján. 

Miért nincs költő, ki méltóbban énekelné meg ezt, mint én? Hiszen 
gyenge tollam az események vad forgatagában csak úgy hamarost oda-oda-
veté azt, amit láttam, ami szívemet oly sokszor szorongatá. 

Miért nincs egy Petőfi vagy Arany, ki örök emléket emelne millió 
ós millió hős mártirunknak, kik ott messze a Kárpátok rengetegében 
elfelejtve várnak arra, hogy az ő édes, szerető testvéreik ismét megtalálják 
ismeretlenné lett sírjukat, mely most oly fájósan hideg nekik és oly 
elérhetetlenül messze nekünk? 

Kárpáti hőstettekről beszél naplóm, melynek kiszakított néhány 
lapja így szól: 

Luzek Gorny, 1914. X. 17. 
Nagypéntek van-e ma? A krisztusi szenvedések legborzasztóbb napja, 

melyen a halál uralkodik minden fölött. Nagypéntek, melyen puszta az 
oltár s a kereszt az egyedüli, ami az éj sötétjéből felénk világít. A kereszt, 
mely alatt nyögünk s kínlódunk mind s mégis e borzasztó szenvedések 
közepette egy jobb jövő halvány reményét sugározza csüggedő szívünkbe. 

Mi a sokszorta erősebb ellenség folytonos támadásait elkeseredett 
tusában mindannyiszor visszaverve, küzdünk a végkimerüléshez közel állva. 
Az orosz mindenáron keresztül akarja törni vonalaimat. Olyan a lárma, 
hogy nem is sejtem, hogy mi történik szomszédaimnál. 

Windisch-Grätz Ottó herceg százados rövidke üzenetet hoz Böhm-
Ermolli hadseregparancsnoktól: „Mindenki lelkesedésteli bámulattal tekint 
a hős 31. hadosztályra!" Bár volna itt a sok hős, aki ezen szép elismerést 
áldott vérével oly drágán vásárolta meg. Alig egy ezred erejű ma délceg 
hadosztályom és mégis megmásíthatatlan a kemény parancsom: „Az utolsó 
emberig kitartani!" A kocka el van vetve: „Győzni vagy meghalni!" Úgy 
a mi, mint az oroszok jelszava. És minden támadás a muszkák patakzó 
vérében fagy meg. 

Napkelet. 7 
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A szomszéd hadosztályt az ellenség messze visszaszorította és közénk 
ékelődött. 

Az enyémek hősiesen állják az oroszok tengerének hullámverését; 
szünet nélkül folyik az elkeseredett harc és temérdek hősnek kihűlő teteme 
borítja a vérittas földet. 

Déli 12 órakor a válság tetőpontjára hág. Bámulatos fehérvári 
69-eseim tűzzel és szuronnyal harcolnak megszakítás nélkül. Nincs egy 
tétlen ember sem, nincs egy csendes puska, egy néma ágyú, egy száraz 
szurony. A Lisyj magaslatán megint friss erőkkel támadja az orosz 
annyira megtizedelt hős 32-eseimet. Félix tábornok dandárparancsnoknak 
meghagyom, hogy ha csak teheti, tolasson át néhány ágyút Lisyjre, 
Zalarskira az Osjekoviec magaslatról. Másképen nem tudok segíteni, 
nincs egy szál ember tartalékom. A Lisyj védőrségének pedig azt üzenem: 
„Az én hős 32-eseim vitézül ki fognak tartani az utolsó emberig, mind-
nyájan itt halunk meg, vagy győzelmesen visszaverjük az ellenséget." 

Megint közeleg az este, egy félelmes, lélekzetefogyott, halálos este. 
Lassan ereszkedik le és sápadtan oltja el a nappalt a bús szürkület, színe-
hagyottan fakul a haldokló alkonypír. A harc mind dühösebben tombol, 
mintha az utolsó ítélet volna. Istenem, mily borzasztó órák, midőn a halál 
kéjelegve kaszálja legjobbjaimat, szívtelenül letaposva Magyarországnak 
reményteli virágoskertjét! 

Egy sebesült 44-es kezét gránát zúzta össze és hamarost bekötözték. 
Veszi puskáját és sietve megy az ütközetbe. 

— Hé, hová szaladsz, fiam? Te kórházba mégy, hisz kezed el van törve ! 
Feszesen tiszteleg és jelenti: 
— A 44-es vagy harcol vagy meghal. 
Megszólal a telefon: „Lisyj-Zalarskij igen nagy túlerejű ellenség által 

ismételten megtámadva, a leghősiesebb védelem dacára vonalaink áttörve; 
az utolsó tartalékkal hosszú, kétségbeesett kézi tusában az ellenség 
nagyon véresen visszaveretett és menekülése közben üldöző tüzünkben 
óriási veszteségeket szenvedett. Csapataink nagyon kimerülve, de hangu-
latuk lelkes." Áldva legyen hőseim kis csapata! 

Régen elkongták otthon harangjaink az esti imát és az alkony utolsó 
zsarátnoka is hideg szürkébe dermedt már, midőn a sáros úton állva 
hallgatom a megújuló harci zajt s a gránátok zuhogását, mint jönnek le 
a csillagos égből. Ott a Göncöl-szekerétől nem messze, mint lehelet, mint 
álomkép áll az üstökös és halványan fénylik, akárcsak egy mennybe szálló 
lélek volna. 

* 

1914 november hó 22-én a szegedi 46. ezredbeli Weiss zászlós járőré-
vel egy éjjeli vállalkozás alkalmával az Uzsoknál eltévedt és valahol 
Fenyvesvölgynél orosz fogságba esett. Az oroszok a járőrt más foglyok-
hoz Takcsányba vitték. Szeles Ferenc szakaszvezető, kit ez az elfogatás-
keservesen bántott, azon törte fejét, hogy egy szökési tervet eszeljen ki. 
Nem volt ez olyan egyszerű, mert erős őrizet alatt a majorban el voltak 
zárva. Tervébe tizenhárom embert avatott be. Ezek mindent megfigyeltek 
és megfontoltak. Hol állanak rendesen őrszemek, hol tartják az oroszok 
fegyvereiket, hol található lőszer. A pajtában, hol többnyire be voltak 
zárva, egy helyiséget fedeztek fel, melyben mindenféle szerszám volt 



elraktározva; ezt a rekeszt azonban az oroszok mindig gondosan elzárták 
s a kulcsot magukkal vitték. 

A derék összeesküvők eszrevettek, hogy a többi foglyokkal szemben 
olyan óvatosságra van szükségük, mintha oroszok volnának azok. A nép-
fölkelők között sok cseh és szerb volt, akik a magyarokat mindig lesték 
és az oroszokat figyelmeztették, hogy a magyarok terveznek valamit. 
Ezóta megduplázott szigorral őriztettek a magyar foglyok. Az árulók 
azt ajánlották a muszkáknak, hogy ne adjanak nekik enni: „Hadd dögöl-
jenek éhen a kutyák!" Egyik arcul köpi Szeles Ferenc szakaszvezetőt és 
azt mondja: 

— Most fütyülök rád! Ez itt megszünt Magyarország lenni! 
A magyarok Weiss zászlós parancsára szomorúan tették volt lé 

fegyvereiket, midőn ő kardját átadta az oroszoknak. Most szerették volna 
az árulókat azonnal lebunkózni, de az okosság elővigyázatra inti őket és 
bármennyire rosszul esett nekik, mégis meghunyászkodva, szótlanul tűrték 
még azt is, hogy kirabolták őket. Éheztek és türelemmel vártak az előnyös 
pillanatra, melyben a most már végleg megállapított szökési tervet végre-
hajthatják. 

Éjjel, mikor a többiek aludtak, apránkint a legnagyobb óvatossággal 
meglazították a szerszámrekeszbe nyíló ajtót. Midőn már csak egy erős 
lökés kellett az ajtó kiemeléséhez: az összes magyarok s a románok jóra-
való része be lett avatva a nagy titokba. Kiki megkapta a maga szerepét. 
Először is a szerszámok birtokába kell jutni. Egy részük az orosz fegy-
vereket veszi magához, melyek egy kikémlelt helyen nem messze vannak. 
A készültséget azonnal foglyul kell ejteni vagy leütni, azután a kastélyon 
rajtaütni, az ott levő fogoly tiszteket kiszabadítani és így a mind jobban 
közeledő csatába sietni. 

A pillanat itt van, az alkalom kitűnő. Erős gyalogsági tüzet hallani 
a távolból. A muszkák nyugtalanok, kevésbbé szigorúan vigyáznak, hiszen 
harcvonaluk mind jobban hátraszorulva közeledik. 

Egy roppanás és a szerszámtár nyitva van; az őrszemek bezúzott 
koponyával rogynak össze. A készültséget leteperik s lefegyverzik. Odébb 
harmincnyolc orosz kész fegyverrel előrerohanva, rövid harc után elejti 
fegyvereit s megadja magát. Két, immár felfegyverkezett magyar fiú 
marad vissza a foglyok őrizetére. A hős Szeles szakaszvezető futólépésben 
a kastélyhoz vezeti „századát". Berontva néhány védekező muszkát 
agyonlőnek s íme, egy egész ellenséges század felemelt kezekkel megadja 
magát és a magyar hősök picinyke csoportja kétszázharmincnyolc orosz 
fogollyal az erdőkbe menetel, ahol a heves küzdelem az ellenség meg-
hátrálásával éppen elnémult. 

Szeles Ferenc szakaszvezető foglyait áthozza hozzánk és átadva őket, 
jelentkezik. 

Hogy mi lett az árulókból, azt csak az én jó bakáim tudják. 

* 

Egy ragyogó téli napon jelentés jön Le Beau tábornoktól, hogy egy 
súlyosan sebesült 39-es részére sürgősen kéri az I. osztályú ezüst vitézségi 
érmet. Detrich főhadnaggyal kocsin Sztropkóra sietek. Az iskola előtt 
Le Beau tábornok és a derék Biró törzsorvos várnak és együtt megyünk 
be az ott berendezett operációs szobába. 

7* 
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Egy kicsi, vézna ember ül ott; acélszürke szemeiben valami keménység 
tükröződik. Jobb karja sínek közé van kötve s gézzel nyakába akasztva. 
Bal felső combját kötik éppen be; amikor ez elkészül, a kis sovány emberke 
felugrik és katonásan tiszteleg, míg hideg, szúrós szürke szemeivel kemé-
nyen szemeimbe néz. Kimerültségtől fojtogatott, recsegő hangon felel 
kérdésemre, hogy három nap óta súlyos gyomorhurut gyötri, mely nagyon 
elgyengítette és nyomorultul érzi magát; azért jött le az orvoshoz, hogy 
csillapító szert adjon az. Ő azonban semmi esetre sem fog kórházba menni, 
ellenkezőleg, azonnal visszatér a tűzvonalba. 

Kérdésemre, hogy mi van két lőtt sebével, egykedvűen azt feleli, hogy 
ezek miatt nem jött volna le, hiszen már maga bekötözte volt és leg-
kevésbbé sem akadályozták őt kötelessége teljesítésében. 

Ekkor a tábornok közbeszólva jelenti, hogy felső combját öt nappal 
ezelőtt lőtték át és karjába, melyet a lövés a könyök és kézcsukló között 
hosszában ütött át, az egyik karcsontot összezúzva, több mint négy hete 
kapta a golyót. Mindkét súlyos sebét igen gyatrán maga kötözte be és 
nehéz szolgálatát hírszerző-járőrében naponta kiváló vitézséggel tovább 
végezte. Árvai Imre endrődi szegény napszámos-fiú a vitéz, ki szerényen 
jelenti nekem: 

— Csak kötelességemet teljesítettem és nem is fájt olyan nagyon! 

Sztropkó, 1915. I. 26. 
A muszkák nagy eréllyel ismételten sok helyütt támadták állásaimat, 

de mindenütt igen nagy veszteségek mellett visszaverettek; csakis a 
Csertész-magaslaton szorították ki csapataimat nagy túlerejű rajtaütés 
által. Ezen főörsöm a szemben levő magaslatra volt kénytelen vissza-
húzódni. 

Déltájban az oroszok úgyszólván egész hadtestem védelmi állását 
közel háromszoros túlerővel támadják meg. Hat egymást követő hullám-
szerű harcvonalban nyomulnak példás rendben rohamra. Mindannak 
dacára, hogy az első két harcvonalukat gépfegyvereim teljesen lekaszál-
ták, feltartóztathatatlanul folytatják a többiek vérbenúszó rohamukat. 
A Kobilár magaslatát körülzárják; az aknamezőkbe kerülnek, egész 
osztagaik semmisülnek meg a nagy robbanásoktól; támadásuk pillanat-
nyilag megreked; gyalogságom irtóztatóan pusztító tüzében temérdek 
vitéz orosz esik el s mégis a következő rohamhullámok szuronnyal iramod-
nak neki a hős védőknek. 

A főörs vitézsége emberfölötti. Nem adják meg magukat a nagy túl-
erő által körülkeríttetvén sem; szuronnyal védekezve, egytől-egyig hősi 
halálukat lelik a dicső magyar fiúk. 

Azután halotti csend lesz a Kobiláron, csak a haldoklók fájdalmas 
vergődése kiált égbe igazságért, a halottak sokasága fekszik a piros hóban, 
mely alatt a hideg anyaföld vár arra, hogy itt e nagy sírkertben csendes 
nyughelyet adjon hazánk legnemesebb fiainak s vérükből ezer nefelejts 
és millió illatozó virág fakadjon. Csendes, elhagyatott, nagy magyar 
temető, hol csak a jó Isten fogja meglátogatni örök álomban szunnyadó 
gyermekeit. El fog ő jönni hozzájuk a tavaszi virány pompájában, a 
csendesen susogó, halkan regélő zöld erdőkön át, hogy minden tavasszal 
új virágocskákat fakasszon s illatozó, színpompás takaróval födje őket 
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s a reggeli harmat gyémántkoronájával illesse mártir fejüket; szeretettel 
megóvja örök békés nyugalomban alvó hőseit, míg a tél rettenetes viharai 
dúlva rázzák a sírva zokogó erdőt. 

Helyzetünk rendkívül válságos, mert hadtestem össze-vissza alig 
egy dandár erejét képviseli, melyet négy egész orosz hadosztály támad 
és szorongat, hat-hétszeres túlerővel döngetve hős magyar csapataim 
gyér vonalát. 

Nagy Pál tábornok dicső honvédjei szilárdan állva verik egymásután 
vissza a hatalmas orosz támadásokat. Ott a huszonegy éves Oláh Sándor 
3-as honvédtizedes, midőn századparancsnoka elesett, a parancsnokságot 
átvéve, a muszkákat századával megtámadja, vonalukat áttöri és az elő-
siető tartalékukból kétszáz embert elfog, amiért az arany vitézségi 
érmet kapja. 

Le Beau tábornok csoportjának közepe, a leghősiesebb ellentállás 
dacára, át van törve. Veszteségeink rendkívül súlyosak. 

Kínos lelki tusámba kerül a feltétlenül szükséges visszavonulást a 
második állásba elrendelni, az oly sok drága vérrel megvédett magyar 
határt feladni. Vezérkari főnököm sürgeti s könyörög, hogy ne halasszam, 
mert minden perc óriási veszélyt rejt magában, minthogy csapataim a 
legszorongatottabb helyzetben vannak. Belső küzdelmem fölött alig tudok 
úrrá lenni, hiszen szent hazám ezeréves határairól van szó. Az alezredes 
lelkiállapotomat látva, részvéttelin, ellágyulva szól: 

— Császári fenség! Ez talán életünknek legnehezebb pillanata, de 
más menekvést nem látok. Vissza kell mennünk, ha nem akarunk teljesen 
megsemmisülni! 

— Várjon egy pillanatig! 
Halálos csend picinyke szobámban. Eisner sóhajtva vár az ajtó kilin-

csét fogva; arca fehér. Lelkemben tombol a vihar, mint a jeges havasokon 
odakint, midőn a tél jön vagy megy. Életem legnehezebb vihara ez. 
Magyar hazám szent határát ellenségnek átengedni. Soha! S mégis 
muszáj, mert ha kierőszakolja, akkor már sehol sem tudom megállítani őt. 
El vagyok tökélve s mégis csak nehezen küzködve tudom a szót ajkamra 
kényszeríteni: 

— Vissza a Ladomérvágása—Belejöc-i vonalba! 
Eisner Bubna csendesen meghajtja magát és szótlanul elhagyja kis 

szobámat. És én nem tudok olvasni, mert a betűk táncolnak és nem értem 
a szavakat; csak a sok holtat és haldoklót látom, kik ott maradnak szent 
határainkon, mintha csak integetnének és kiabálnának, hogy miért hagy-
juk őket egyedül? Látom, hogy mily temérdeken fognak még elesni azért, 
hogy a most elhagyott állást újra rohammal visszaszerezzük. Nyugtot 
nem lelve, fel s alá járok, kérve az Istent, hogy ne hagyjon egészen el 
ezen oly rettenetes napokban. 
Több mint két óra múlik el ezen idegölő letargiában, midőn ajtómon 
kopog valaki. Vezérkari főnököm; arcán nagy öröm tükröződik. Tán egy 
váratlan napsugárka bukkant elő a legsötétebb nehéz viharfelhők közül? 
Az édes reménynek jóleső napsugárkája? 
Örömtelin jelenti: ,,Öt óra harminc perckor keltezett jelentés most 
érkezett Le Beau tábornoktól, hogy hős csapataink legalább tíz hatalmas 
ellenséges támadás — hihetetlen makacssággal ismétlődtek — 
a dukai műúttól nyugatra, az oroszok rettenetes veszteségei mellett 
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visszavertek. Mindenek fölött kiválóan küzdöttek és kitüntették magukat 
a Jami-magaslaton levő szegedi 46-osok. Ismételten három oldalról át-
karolva sikerült nekik részben pusztító tűzzel, részben elkeseredett kézi 
tusában a támadásokat visszaverni és így állásainkat megtartottuk; az 
áttörés jóvá van téve." 

Kisietek hős csapataimhoz, de addigra újból kezdődik a veres csata, 
mely késő éjjel is még kétségbeesett elkeseredéssel folyik a mind erősbödő 
havazás és koromsötétség dacára. 

Virrad! Hatalmas, bús zúgással vonul a dühöngő vihar az erdőkön 
tova és átláthatatlan tömegekben kergeti a sűrűn hulló havat. Sárgás-
barna égre ébred a komor reggel és sötét a meztelen erdők didergő renge-
tege. A hó szemmelláthatólag növekszik, míg a fékeveszett szélvész 
tombolva orgonázik, megrázó gyászindulóját az örökkévalóságba har-
sogva. A kárpáti nagy telet temetik tán? Vagy az emberek rettentő művét 
látva menekül sikoltva? Vagy tán a gondos anyatermészet temeti az én 
megdicsőült szeretett hős bajtársaimat, a mártirok tiszta gyolcsát borítva 
rájuk, melyet a vihar sietve sző a rohanó felhőkből? 

* 

Egy huszárjárőr az állások előtt orosz kelepcébe került. Mind a három 
lovast lelőtték lováról. Kettő holtan terült el és egy a fején súlyosan 
megsebesülve maradt ott. Szegény, térdein s kezein állva kínlódik, míg 
arcáról csak úgy patakzik a vér. Alig hogy az egészségügyi járőr kimászik 
az állásból, azonnal gyilkos tüzet kezdenek a muszkák és több egészség-
ügyi katona elesik. Hiába minden próba, a szegénynek ott kell pusztulnia. 

Ekkor két huszár jelentkezik, hogy ők behozzák a sebesültet, csak 
két szál deszkát kérnek. A parancsnok lebeszéli őket, hiszen rájuk is csak 
a hiábavaló halál vár ott. De a két vitéz csak erősködik, hogy ha a kért 
két deszkát megkapják, akkor nem lesz bajuk és a sebesültet is behozzák, 
mert az Isten nem fogja megengedni, hogy bajuk legyen. Végre midőn 
a két szál deszkát megkapták, belőlük egy nagy, messze látható keresztet 
csináltak, magasra emelték azt, fölegyenesedve, födetlen fővel, fegyver 
nélkül, lassan lépve haladnak az orosz állás felé, melynek közelében fekszik 
a két halott és kezeire támaszkodva térdel a súlyosan sebesült huszár. 

Halálos csend! Nem lő rájuk senki! Ellenkezőleg, az oroszok fel-
állanak állásukban és sapkájukat leveszik. A két hős felemeli a sebesültet 
s a keresztet magasra tartva, visszajönnek. Az Isten valóban nem engedte 
meg, hogy bajuk legyen. 

1916 december 2-án több mint háromszáz kilométer szélességben, 
Körösmezőtől végig a Kárpátok gerincét támadta az orosz egészen a 
Békásig. Ember ember ellen, elkeseredett tusában verik meg vitéz csapataim 
a támadót és vetik őt minden rohamánál vissza. VII. hadseregem, Kövess 
Hermann vezérezredes parancsnoksága alatt, e hatalmas csatában legyőzi 
a VIII. orosz hadsereget, míg másik két hadseregem tovább szorítja ki 
a románt Erdélyből. Jobb szomszédom, Mackensen tábornagy addig biztos 
léptekkel közeledik Bukarest felé. 

* 1916. XII. 4. 
A legnagyobb elkeseredéssel folyik a küzdelem és az őserdei csata 

a Kárpátokban ide-oda hullámzik. Az oroszok nagy túlerőben vannak; 
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de én nem aggódom, hiszen számtalan erdős hegyből áll a Kárpátok 
bevehetetlen bástyája. A jó Isten a magyaroknak építette ezt a becses 
kincses hegyövet és hős magyarok védik azt a német szövetségessel együtt, 

* 

Az olvadó hóban a Kárpátok ormán állok, midőn egy súlyosan sebesült 
magyar vitézemet hordágyon elviszik mellettem; kezében egy tőzike-
csokrot tart s felém nyujtja, kérve, hogy fogadjam el és bocsássak meg 
érte, hogy kissé véresek a virágocskák, az ő vére cseppent véletlenül rájuk. 
Tovább viszik. Visszamenet utolérem, de akkor már le van födve az arca, 
kiszenvedett. Egy véres kárpáti virágocskát elteszek emlékül, a többit 
örökre elcsendesült keblére szórom szeretettel. Egy múló nyírfakereszt 
jelzi sírját, mely egy év mulva többé nem lesz feltalálható a Kárpátok 
zúgó rengetegében. 

Egy pillanatra el kell a napló szövegétől térnem, hogy az alábbi pár 
rövid idézet érthető legyen. Ezek Erdély legkeletibb csücskének vissza-
foglalására vonatkoznak, ami egészen külön kis hadjárat volt, melyről 
tán kevesen tudnak, mert a világendítő nagy események forgatagában 
elkerülte figyelmüket. 

1916 december 26-án kezdődik és a Kárpátok rengetegein át sok kis 
különálló oszlopom nyomul elő egymástól a terep által teljesen elválasztva, 
mindegyik külön hadjáratot folytat és csak a magasabb vezetés által össz-
hangba hozatva és vezetve képez egy egységes nagy vállalkozást, csatát, 
mely mindjobban kiszélesedve azáltal, hogy a szárnyakkal szomszédos 
völgyekben s hegyeken folyton újabb támadó oszlopaim indulnak, decem-
ber 29-én már 130 kilométer széles, 40 kilométer mély éket szorít az 
ellenség arcvonalába, amely kénytelen magyar földünket elhagyni s ezzel 
a csata végleg áttevődik Moldvába. 

Ezen rendkívül nehéz, a háború történetében úgyszólván egyedülálló, 
mindvégig győzelmes téli offenzivában az 1. lovas hadosztály négy huszár-
ezrede és Goldbach tábornok hadosztálya a 82. székely gyalogezreddel 
halhatatlan dicsőségteli babérokat szerez a magyarságnak. 

E dicső kis hadjárat győztesen fejeződik be s én a koronázás napján 
hős csapataimmal román földön állok. 

* 
Csikszereda, 1916. XII. 28. 

Minden oszlopom a szomszédjaitól teljesen elkülönítve s messze 
nyomul elő a Kárpátok zordon hegyei között, minden egyes hegyhátat 
külön, rohammal foglalva el, önállóan küzd, nem sejtve, hogy kétoldalt 
mi történik. Hátulról értesítiük őket és tartjuk összhangzásban a sok 
kis hadmőveletet. 
Így most megint egy újabb csatában vagyunk! Meg sem tudnám 
mondani hogy hányadik csatám ez a Kárpátokban. 
Az Ojtozt és Putnát e l fog la l tam; most a Gyímes-völgyből kezdem 
majd meg az előnyomulást és azt remélem, hogy az egész támadó csopor-
tom néhány napon belül a Kárpátok keleti oldalán ki fog lépni a hegyek 
közül. Igaz, hogy akkor jön majd a pillanat, midőn az orosz minden ren-
delkezésre álló erejével, tán erre a célra odahozott friss csapatokkal is 
nagy ellentámadást fog megkísérelni, hogy engem a Kárpátokba vissza-
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szorítson. Már ma is nagy hevességgel támadott, óriási veszteségeket 
szenvedve, de a legcsekélyebb eredményt sem tudta elérni. 

A 218. német hadosztálynak bal oldaloszlopa délután elfoglalta az 
ellenségnek erős állásait a Putna-völgytől északra; ugyanekkor az én 
vitéz 7. huszárezedem dicsőséges lendülettel, keserves tusában a Munti 
Sboina Neagra melletti hegyet. 

Hogy sejtelme lehessen az embernek arról, hogy vitéz csapataim mily 
teljesítményeket végeztek, ismerni kell az erdélyi Kárpátok alig elképzel-
hető nagy telét, az óriási hideget, a sok méteres havat, az úgyszólván 
legyőzhetetlen utánszállítási akadályokat a jégborította, vadon szagga-
tott, teljesen útnélküli sziklahegyeken és ősrengetegben, a turistát s a 
természetimádót elragadó vadregényes Kárpátok lelket dermesztő vadonát. 

* 
Csíkszereda, 1917. I. 5. 

Támadásom, a leírhatatlan nehézségek dacára, az ellenséget mindenütt 
megverve, oromról oromra őt visszaszorítva, szépen halad. Az ellenség 
dühös ellentámadásokkal iparkodik helyzetét megmenteni, de vitéz csapa-
taim mindegyiket véresen visszaverik és remélem, hogy célomat nemsokára 
el fogjuk érni. 

Fáradt csapataim, gyalog huszárezredeimet is beleértve, a legnehezebb 
terepen lépésről-lépésre előreküzdve magukat, jégben, hóban emberfölöttie-
ket teljesítenek. Ennél kiválóbbakat csapat nem is művelhet. Folytonos 
súlyos küzdelemben, a legborzasztóbb időben, óriási hóviharok közepette, 
harmincöt fokos hidegben kínlódnak, fázva napokig éheznek, mert az 
utánszállítás teljesen elakadt, sokszor a mélységbe zuhant és a málhás-
állat vezetőjével együtt agyonütötte magát. A tüzérséget a legénység 
rettenetes erőmegfeszítéssel kénytelen jégborította sziklákon, hatvan-
hetven fokos meredekségű partokon felvonszolni. 

De támadó csoportom most már a Kárpátokon túl a dombos vidéken 
küzdi magát előre, részben pedig a Szereth medencéjében van már. Leg-
közelebb meg fogunk állani és védelemre rendezkedünk be. 

Segesvár, 1917. I. 10. 
A tegnapi nap dicsőségteljes volt az én hadseregeim arcvonalán. 

Támadó hadseregem az összes célul kitűzött, erősen elsáncolt ellenséges 
állásokat rohammal elfoglalta és az oroszoknak meg a románoknak dühös 
és szünni nem akaró ellentámadásait egytől-egyig mind visszaverte. 
Elkeseredett párviadalban vertük meg az ellenségnek friss csapatait, 
azoknak súlyos veszteségeket okozván. 

Támadásom be lévén fejezve, vitéz csapataim most hosszú időre 
beássák magukat. * 

Gyergyószentmiklós, 1917. II. 11. 
Hatalmas hóvihar, csak úgy csörömpölnek ablakaim; hőmérőm huszon-

kilenc fokot mutat a fagypont alatt. Kimegyünk a Gyilkos-tóhoz, szen-
vedő vitéz csapataimat meglátogatni, onnét a Békás völgyébe. Megkapó 
egy látvány! Óriási sziklafalak merednek fenyegetőleg fölénk, rajtuk félig 
elhalt fenyők tengetik sanyarú életüket és sok méter hosszú, combvastag-
ságú jégcsapok lógnak le a kiálló sziklákról, mintha jéggé fagyott boszor-
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kányok mutogatnának hosszú ujjaikkal ránk. Másutt sorokban, akárcsak 
hatalmas orgonasípok függnek, mintha egy téli tündér az átlátszó tenger-
kőből faragott, csillogó sípokat beillesztené a természet nagy orgonájába, 
hogy majdan a tavaszi feltámadásra a viharok riadójukat játszhassák 
rajta. Pompás sudár fenyőktől beárnyazott vad sziklafalak, jéggédermedt 
vizesések és a szelid tiszta hó puhán ágyazott vánkosai e hideg téli napot 
a legfelségesebb természeti csodává varázsolják. Lent jeges sziklák körül 
vadan zúgva rohan tova a Békás-patak, minduntalan a vastag jégréteg 
alatt el-eltünve s megint előkerülve, a mind szűkülő nagyszerű szikla-
hasadékba sietve. Elbűvölően nagyszerű e zordonan vad vidék. 

Balra kanyarodva elhagyjuk e vadregényes hasadékot s meredeken 
felkapaszkodunk majdnem járhatatlan vad sűrűségek között a legfelsége-
sebb luc- és jegenyefenyő őserdejének megkapó templomába. A napfény-
ben csillogva ragyogó tisztásokról a fenyvesek végtelen bársonyosan hul-
lámzó tengerét látni, közülök mint hatalmas habkoronák emelkednek ki 
a hófödte sziklaormok. 

Az útnélküli ősrengeteg méla vadonában gyalogolunk a Lapos-havas 
sarka felé. Vezetőnk egy jóképű, izmos 32-es küldönc, Benes, ki polgári 
életében bádogos üzletét vezeti Budapesten, mellén a nagy ezüst vitézségi 
érem fénylik. 

A melegen tűző napon a mély hóban felkapaszkodunk a kopár havasi 
legelőn. Az orosz tüzérség tüzel. Fönt Hindy Iván, a vitéz főhadnagy 
jelentkezik, mint az ott levő 32-es századnak parancsnoka. Itt kétszáz-
nyolcvan vitézem 2800 méter széles terepszakaszt véd az igen nagy szám-
beli túlerejű orosz ellen. 

Egy más zászlóaljnál egy előretolt tábori örshöz s annak egyik 
figyelő őrszeméhez megyek. Néhány orosz puskalövés csattanik, de a 
golyókat nem hallani. Az őrszem, egy nyulánk magyar fiú, kér, hogy a 
vastag fenyőhöz lapuljak, ez az ő hűséges oltalmazója s mutatja a sok 
muszka golyót, melyet felfogva, életét megvédte a délceg fenyő. A hideg 
szél ágazatából a hónak ragyogó porát suhogva el-elkapja. Bakám meg-
cirógatja az ős fa érdes kérgét és meleg, kifejezésteli tekintettel mondja: 

— Igen jó barátok vagyunk mi: ez a fenyő meg én! 
Olyan elmondhatatlanul sok rejlett vitézem egyszerű szavaiban. 

Ő és az évszázados fenyő egymást kiegészítve, hűségesen őrzik hazánk 
szent határát, húsz-harminc fokos hidegben és gyilkos orosz tűzben. 
Egy egész hősköltemény van ezen apróságban. És e csendes, viharedzett, 
komoly férfi tudja egyedül, hogy mily nehéz keresztet kell viselnie. 
Mindenféléről kérdezgetem őt és midőn otthonára kerül a szó, könny 
jelenik meg szemeiben: 

Hat gyermeke van, akiknek anyja három hete hogy meghalt s ő a 
szabadsagtilalom miatt nem mehetett haza, hogy szegény feleségét el-
temesse. Hűségesen állt őrt gondtól és fájdalomtól dagadó kebellel, sajgó, 
szegeny szívvel. 

Századparancsnoka kérésére a nagy ezüst vitézségi érmet tűzöm mel-
lére eddigi rendkívüli vitézsége miatt és az én felelősségemre négy heti 
szabadsagot kap a tilalom dacára. 
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Ráhó, 1917. II. 25. 
A Tatárhágón pergőtűz van. Biztosan megismétlik az oroszok teg-

napi hiábavaló támadásaikat. Fölmegyek az 1008-as háromszögelési 
pontra. Innét a körösmezei medencét a Tatárhágóval és a Wisna-Preluká-
val jól látom. Ott békéscsabai 101-es bakáim előretolt támpontjában a 
legsúlyosabb közdelem dúl. Két magyar század több orosz zászlóalj ellen 
küzd. Ezek folyton rohamoznak, míg végre részben betörnek állásainkba, 
honnét elkeseredett kézi tusában verik ki őket a számtalan halottak közül. 
Látom előtörő gyenge tartalékomat, 101-eseim maréknyi kis hős csapatát 
a vad pergőtűzben ellenrohamra iramodni s az én hőseim holt soraiba 
behatolt ellenséget vad dulakodásban kiverni és a már-már rossz fordula-
tot vevő küzdelmet javunkra eldönteni. Azután megint pergőtűz ott a 
Wisna-Prelukán, minden reng a dübörgéstől és a végtelen völgyek s az 
ős rengeteg vadan ordítják a zengő visszhangot. Az egész hágó füstbe van 
burkolva és az erdőből mindenfelé kis lángok csapnak fel. A muszkák 
„urra-urra" kiáltásait idehordja a szellő. Visszafojtott lélekzettel figyelem 
a mind sűrűsbödő füstöt, azt remélve, hogy még látok majd valamit. 

Elvonul a füst, elcsendesül az éktelen lárma és a dicső 101-esek ott 
a kivédett Prelukán békésen temetik elesett bajtársaikat, miután az 
oroszt véresen megverték. 

* 

Koromsötét éjjel egy 46-os káplárral kimegyek az állásokba. Lent 
a völgyben már messziről egy tárogató bús dalát hallom; oly szép és 
szomorú a borongós kuruc nóta. Szinte érzem, hogy az, aki fujja, sír és 
szívének egész bánatát panaszolja el hangszerén. Feléje tartok. A hon-
védek temetőjének szélén, a sűrű, beláthatatlan kereszterdő felé fordulva 
ül egy 4-es honvéd és oly csodálatosan megkapóan muzsikál halott baj-
társainak. Megállok és soká hallgatom bánatos dalait, majd — általa 
észre nem véve — csendesen tovább megyek. Még hallom a bús magyar 
dalokat a völgyön végigsóhajtani, midőn a pitymallat, akárcsak a nagy 
magyar ravatal mécseit, kioltogatja a csillagokat. 

Csíkszereda, 1917. VIII. 8. 
Még fiammal a Stineichi hegyén állok és a küzdelmet figyeljük, erős 

harcizajt hallunk a Casinuluj hegyéről. Vadan zuhog az ellenséges pergő-
tűz és a gépfegyver meg gyalogsági harc. A románok francia vezetés alatt 
igen nagy tömegekkel rohamoznak, míg a mi állásunk a pergőtűz által 
teljesen megsemmisül. Pár nap alatt harmincadszor ismétlődik meg a 
tömegroham. Összesen nem tudom hányadik támadás ez e magaslat ellen. 
Hős székely ezredem hallatlan szívóssággal védekezik. A Casinuluj tája 
egy vastag füstgomoly, csak gránátokat látni villogni. Nemsokára csen-
desül s megjön a várt jelentés: „A 82. székely ezred a nagy tömegrohamot 
az ellenségnek iszonyatos veszteségei mellett tökéletesen visszaverte. 
A mi veszteségeink is, sajnos, elég súlyosak." Elrendelem, hogy ezen 
hatalmas küzdelem legvitézebbjeit küldjék hozzám. 

Az illatozó ősrengeteg fenyvesében fiammal elibük sietünk. Egy tiszt 
öt 82-es vitézt vezet elém. Jóképű legények a hősök e hősei. Lerakatom 
szerelvényüket s azután a tiszt előadja nekem csodálatos fegyvertényeiket. 

Egyik, midőn látta, hogy zászlóalját minden oldalról szorongatják 
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és a legnagyobb veszély fenyegeti azt s nagy veszteségeket szenved: saját 
elhatározásából nyolcadmagával, mindent kockáztatva, megkerüli az 
ellenséget, négy vitéze elesik; néhány megmaradó emberével a románok 
oldalába rohan, kézigránátokkal megdobálja s felgöngyölíti azt úgy, hogy 
az ötven-százszorta erősebb ellenség kénytelen visszahúzódni. A második, 
mint tábori örs, tizenkét emberével öt napon át két-három ellenséges 
század folytonosan megismételt támadásait mind visszaveri. A harmadik 
néhány emberével hallatlan pergőtűz után az ellenségnek huszonhárom 
gyors egymásutánban következő rohamát visszaveri és a menekülő romá-
nok után iramodik három megmaradt emberével és kézigránátokkal nekik 
még nagy veszteségeket okoz. 

Mind csupa párját ritkító hőstett, amit Illyés Péter, Sztrátyi József, 
Mózes Miklós szakaszvezetők, Cseszthe Sándor és Bodó Lajos közlegények 
végrehajtottak. 

Midőn az arany vitézségi érmet mellükre tűzöm, azt kérik, hogy 
annak dacára, hogy királyunk az aranyérmesek hazavitelét rendelte el, 
szeretett Erdélyüket továbbra is védhessék. 

* 

Borszék, 1917. X. 11. 
Reggel gróf Pálffy Lászlóval automobilon Maroshévizről Borszékre 

megyek. Az erdő vérpiros, aranysárga jegenyefenyők sötét bársonyába 
vegyülve s az ég felhőtlen sötétkék. A légnek csekély lehelete sem mozdul. 
A juharfák aranyos levelei sűrűn hullanak s az anyaföld keblén halk 
sóhajjal múlnak ki. Mindent csendes haldoklás, egy szótlan, halk elmúlás 
tölt el. A nyárnak utolsó halvány mosolya halt el az ébredező tél jeges 
csókjai alatt. Leírhatatlan színpompában, legteljesebb szépségben szen-
derül át téli álmába a természet. 

Csak az emberiségnek nincs nyugta, Isten büntető keze nehezedik 
rája irgalmatlanul. Mint egykoron Sodoma és Gomorrha szörnyű sorsát 
sem könyörgés, sem ima nem volt képes elfordítani, úgy most is a leg-
borzasztóbb átok teljesül, az emberiség minden alkotását romba döntve. 

Az ősz letépte már az aranysárga leveleket a fákról; a háború is 
letépte az emberiség ősfájáról a legszebb, reményteli virágokat. 

Borszékről fellovagolunk a Pietra Arsa lábáig egy szűk vadregényes 
völgyben, évszázados, fiatalostól környezett jegenyefenyők alatt, buja 
mohák s páfrányok zöld szőnyegén, ledőlt, mohborította, keresztül-kasul 
heverő vén törzsek torlaszai fölé emelkedő meredek hegyoldalak mentén, 
melyeken lázálmokban látott sziklaóriások merednek fölénk, mintha csak 
arra várnának, hogy ránk zuhanjanak. Derék csapataim által kiépített 
úton, a legnagyszerűbb vidéken át lassan emelkedve, a Tiblesulmicre 
érünk fel, 1665 méter magasságba. Szemben a törpefenyővel sűrűn benőtt, 
hatalmas Grintiesul Mare, az oroszok gerincállásával, mellette a hosszú 
Piciorul-Paltinisului és odébb a vadan szaggatott óriási sziklahegy, a 
Toca. Az első állásban vagyunk. Sötét erdő, halálos csend, feszülten 
figyelő őrsök, — itt az ellenség nagyon közel van. A Munti Stegen egy 
sziklán egy nagyszerűen alkalmazott gépfegyver-fészek, pár ember s 
nagyon vitéz parancsnokuk, Bagoly Dániel káplár. Kimegyek hozzájuk, 
kik a rengetegben, mint szirt a tengerben, őrzik határunkat, s ha támad 
az orosz, vagy győzve visszakergetik, vagy itt halnak meg mind, mert 
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innét nincs meghátrálás. Mosolyogva néznek rám szent határunk hűséges 
őrei, úgy mint mosolyogva néznek a halál szemébe, mosolyogva, mert 
büszkék arra, hogy életükkel védhetik eszményünket: hazánkat. Meg 
akarom egyiket szólítani, de ő szótlanul egy közvetlen közelben levő szél-
döntésre mutat. Nem látok semmit sem, de gallyak reccsenését hallom, 
majd pedig egy orosz tányérsapkát látok egy pillanatig s azután eltünik. 
Az őrszem súgva mondja, hogy egy muszka járőr van ott, mely ma már 
többször próbált bejönni. Míg beszél, megpendül a drótakadály és hallom 
a sercegést, amint a tüskés drót a benne megakadt ruhát elszakítja. 
Azután csend. Az oroszok elmentek. Bakámat a vadászláz csak úgy 
rázza s mosolyogva mondja: 

— Úgy be fogok nekik fűteni, hogy többé nem mennek el innét! 
Közben sűrű felhők emelkednek a mély völgyekből s a levegő fülledt 

s nemsokára elkezd sűrűn, csendesen esni . . . 

Kolozsvár, 1917. XI. 7. 
Tegnap Dobronoutzon és a mult évek nagy csataterein vitt át utam. 

E sivár kép mélyen meghatott. Dobronoutztól húzódik orosz földön tova 
Rzawienczy-n, Gromeszti-n át Szylowcy-re. Hullámos vidék, széles, enyhe-
partú völgyekkel és lapos hátakkal; ott, hol kétségbeesett tusák folytak, 
fátlan, egyes kis tanyák kertecskéikkel a megszenesedett gyümölcsfákkal 
körülgyászolt törmelékgarmadák. A hideg őszi szél fagyos ködöket ker-
getve sóhajt s a holt fák letördelt ágazatát zörgeti. Azután megint 
messze-messze terjedő hullámos lankás vidék, hol egy talpalatnyi föld 
sincs bevetve, megfagyott szürke kóró és aszat burjánzik mindenütt; 
összelőtt drótakadályok szelik keresztül-kasul és sántikáló görbe spanyol 
lovasok rozsdás roncsai piroslanak mindenfelé; a határbarázdákra bogáncs 
borult s azt is megölte már a négy esztendő óta itt egyedül uralkodó halál. 
Eső és vihar lassan betemeti a temérdek lövészárok omladozó labirintusát, 
melynek pusztuló sorozatai jelzik hős csapataink lépésről-lépésre való 
visszaszorulását és elvérzését. Sírhant a sírhant mellett, rég elkorhadt 
keresztecskék roncsaival. Egy koszorú lóg egy letört, ferdén álló keresz-
ten; csak egy száraz levélkét berreget rajta a csípős szellő; e halk zörej 
a sivár csendet még lelketlenebbé teszi. Varjak csapatait hordja a szél 
e siralmasan kiveszett csatatér fölött el, nem kárognak, mind hallgatnak 
s a félelemtől kergetve vágódnak tova. Egy kereszten már alig olvasható 
betűket látok: „Hatvani József őrmester." Bizony itt is csak magyar 
nevek. És elfeledve, elhagyatva, elveszve a temérdek sír s a talaj feldúlva, 
akárcsak a holdnak tája, mélyen felszántva a pergőtűz-okádta gránát-
veréstől. Csontszilánkok szanaszéjjel szórva. Ameddig a szem ellát, csak 
szürke, holt táj és rémséggel tellett pusztaság. Mélyen megindulva látom 
mindezt, ami oly beszédesen, oly komoran s megrázóan áll előttem. 
Ott a ködben egy összelőtt ház kormos ablakaival mereszti tekintetét 
önkívületben a holt tájra, mintha csak attól rettegne, hogy még a halot-
tak is elhagyják. 

Véráztatta sivatag, vérben burjánzó dudva, lelkehagyott vidék 
szörnyű réme; hol a balsorsú némaságban rettegni lehetne; az emberiség-
nek mérhetetlen sírja, mely bosszúért lihegve pusztul. A könnyeknek 
országa te, hol minden gyengéd érzés, mely a szívben él, a sírba száll; 
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te lekötsz engem, megdermesztve megállítasz s nem tudok tőled megválni. 
Oroszországban, messze hazánktól állok, örökre elcsendesült szeretett 
magyar testvéreim között, itt a nagy temetőben, hol elhagyatva, elfelejtve, 
mártirok még a halálban is, idegenek maradtok és tőlünk, testvéreitektől, 
szeretett hazánktól oly távol pihentek. Legyetek megváltásunk, hogy 
magyar hazánk fölviruljon, hogy gyermekeitek boldogabbak legyenek, 
mint mi vagyunk. Nem félelem, nem irtózat, ó nem! Elmondhatatlan szent 
áhitat száll lelkemre e holt pusztaságon. Itt, e megszentelt sírkertben, 
hol ma már csakis a halotti béke virraszt. 

* 

És Keleten a szinlelt béke csalóka délibábja szállott alá Kárpátjaink 
vérszentelte bástyáira és a fehér lobogókat, melyeket ármány tűzött oda, 
lengette a jeges Nemere. 

Engem a sors elvitt lelkemmel, szívem minden dobbanásával védett 
Erdélyünk áldott országából, el hős csapataimat a délnyugati harctér, a 
Piave távoli lapályára. 

Automobilom végigszáguld egész nagy Magyarországon. Kedves, 
erdős vidékeken, hegyen-völgyön, alföldön, rónán s rengetegeken keresztül 
az én szeretett szép hazámon át, hol minden lehullott levélkét is szeretek; 
minden hegye, völgye, minden patak vagy szikla, minden öreg fa vagy 
csendes völgyi rétecske, minden viskó, falu vagy város: saját énemnek egy 
részét jelenti. Gyorsan áthaladunk kopasz s meztelenül a jeges téli szellő-
ben didergő erdőkön, melyek elsárgult füvek jégcsipkézte vánkosaira szór-
ták régen utolsó lombjukat s az Alföld pacsirtadalos, ákácillatos, lelket 
andalító végtelene most oly fagyosan, oly holtra dermedten alussza sűrű 
köddunyhák alatt hosszú téli álmát. Tán, ha a jó Isten megengedi s újra 
erre jövök, a duzzadó rügyeket s bimbókat szeliden cirogató tavaszi szellő 
elcsókolta a jeges álmot. 

Hej és mikor fakad a te tavaszod, én édes, szeretett magyar hazám? 
És mikor csókolja el terólad e téged holtra bénító, rettentően fagyos, 
leges téli álmot? 

És mikor cirógatand az éltet ébresztő, virágbontó májusi szellő, a 
dicső föltámadás első lehelete? 
A Kárpátokból visszhangzik ottmaradt hős bajtársaimnak fájdalmas válasza: 

„Majd ha mindnyájan újra igaz, önzetlen, egyetértő hazafiak lesztek!" 

József főherceg, tábornagy. 
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