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Novem ber! Ravatalon fekszik a természet. 
A  letarolt fák ágai között az enyészet sóhaja 
reszket. Mintha az élettől válni készülő lélek 
sirna a levegőben, a szél zúgásában, a sárga 
levelek zörgésében.

A  termé
szet halála ez. '
Holtan fekszik 
a pezsgő élet, 
a napfény, a 
virág. Halott 
a föld, melyre 
a pusztulás fe
hér szemfe- 
dőjehull.Csak 

tetszhalott 
ugyan, amely 
föltámad egy 
tavaszi hajna
lon, de csak 
azoknak, akik 
megérik ezt 

a hajnalt. —
Egyébként 

minden évben 
egy életet él a a  ! u  koavUik tenetfji kuowa M zségbn (Galícia).^ 
természet, egy hosszú életet — a bölcsőtől 
a sirig, a születéstől a halálig.

Az ember pedig a természet kópiája. 
Életében, úgy mint halálában És az évezredek 
emberiségének lelkében frissen él ez a tudat.

I A  kőkorszak őslakója ösztönszerüleg érezhette, 
hogy ő a maga egész világával nem egyéb, 

j mint a természet egy parányi töredéke.
És az évezredek emberöltőinek lelkében, 

ez azJ ösztön tudattá, világoslátássá fejlődött 
s ma már lelki életét is a természet változá

saihoz alkal
mazkodva és 
azokhoz való 
vonatkozás

ban éli le az 
ember.

Vagy miből 
másból szár
mazhatott az a 
dátum, amely 
a halottakra 
való emléke

zés napját egy 
komor őszi 

napra tette ? 
Maga a biblia 
gyönyörű pél
dázat, a szent- 
írás a maga 
nagy ünnep- 

íz  czred-féoyképtszet (elvétele 1916. január hé. napjait és az 
ünnepnapok jelentőségének, karakterének tel
jes parallelitásával állítja be a természet vál
tozott időszakai közé.

Lehet e stillszerübb, vonatkozásaiban 
találóbb napot elképzelni a halottakra való
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szomorú emlékezés napjául, mint az őszi napot? 
A  halálé, a halál gondolatáé ez a nap. A  le
hervadt virág, a leperdült lomb, a sivár, kihalt 
tájék, minden a halálra figyelmeztet. Az őszí 
szél azt sírja: memento móri! A  zörgő avar 
azt susogja: memento móri! És mit tehetünk 
e sok figyelmeztetéssel szemben? Gondolatban 
el-elzarándokolunk szerelteink sírjához, vagy 
megállunk dicső halált halt bajtársaink fehér
keresztes sírjainál s aztán teljesen átengedjük 
lelkünket a halál lesújtó, sötét gondolatának. 
Emberek vagyunk, életösztöntől duzzadó 
emberek, akik a legcsendesebb birodalomba 
is elvisszük, elküldjük az élet szeretetét. És 
fényt hintünk a sírokra, virágot fonunk a 
keresztekre, az élet, a világosság jelvényeit.

Otthon, halottak napján élet költözik a 
temetőbe. Élet, amely ott reszket a sápadt 
őszi virágban, ott lobog a halavány mécsvilágok 
fényében, könnyeinkben, sóhajainkban.

igy fonódik össze mindkét láncszem: az 
élet a halállal. Egy lánc ez, szorosan össze

forrott lánc, amely még soha sem esett szét. 
Az egyik láncszem a napvilághoz köt, a 
másik az égi sötétséghez. Az egyik az élet 
abroncsa, a másik a halál béklyója.

És itt a fehérkeresztes sírok között járva, 
szinte érezzük a halál béklyójának szorítását. 
És emlékezésünk, kegyeletes siránkozásunk, 
amely elhunyt bajtársainknak és az otthon 
nyugvó holtaknak szól, valójában a magunk 
biztos, elkerülhetetlen sorsának megsiratása 
is. Emberek vagyunk, kicsiny töredékei a 
nagy természetnek és saját esendőségünk. 
szomorú elmúlásunk tudata, amelyet példáz 
az őszi hervadás, a téli pusztulás, könnyekre 
indít. A  halottakra való emlékezésben siratjuk 
önmagunkat. Emlékezünk Reátok, a csata
tereken elhunyt hős bajtársaink és mint az 
iró mondja: Olcsó könnyekkel nem hígítjuk 
a ti kiömlött drága véreteket! De akik élünk, 
azért a szabad Magyarországért akarunk 
harcolni,  amely megszerzi nektek az örök 
álom édességét,  hegy nem haltatok hiába.

tArca.
Kilences honvédek.

Nem kell érc, mely dacol pusztító időkkel 
S dicsőséget hirdet bronzba rótt betűkkel.
Nem kell márványszobor, melynek eres teste 
Dicsőségeteket világnak hirdesse.

Nem kell a hozsánna, nem kell a dicséret, 
Rólatok ne zengjen diadalmi ének.
Babért ne fűzzenek nyílt homlokotokra,
Rózsát ne szórjanak győztes utatokra.

Jajszó ellenajkon a dicséretetek,
Mi borzadva sir fel, ha hallja nevetek,
Karok bénulása, fegyverek hullása,
Amikor lobogó zászlótokat látja-

És a jutalmatok egy csendes sóhajtás,
Ima gondolatban, egy könnycsepp, — semmi más, 
De minden jó magyar szive a Tiétek 
Harctól tépett bakák, kilences honvédek 1

-  T. A. -

Szép Heléna.
1 9 1 5 . február havát, irtuk.
Állásaink Luzna falu előtt húzódtak. A faluból 

nem láttunk semmit. A völgyben terült el. Csupán 
a templom magas tornya nézett ránk merően. Ott 
volt a muszka

-Egy zord téli napon uj embereket kapott a 
századuuk. Tiszták voltak, szépek. Uj volt a ruhájuk, 
a felszerelésük. Egészen kiváltak közülünk. Kissé 
apadóban voltunk, kellett az ember. Ünnepszámba 
is ment az, ha uj emberek jöttek. Mindegyikünk várt 
egy-egy földit, avagy barátot. Került ilyenkor egy 
kis gyomorerősitő, hazai 'és cigaretta. Hisz akkoriban 
még bőviben volt. Jól esett a szó, a hazai röguek 
az emlegetése. Lengyel mezőkön voltunk s oly távol 
van a magyarhaza . . .  az asszony, a gyermek, a 
kedves . . Némelyikünk imádságos könyvében ott
száradt a rozmaring. Szerelmes kéz adta s tűzte a 
kalap mellé. Elszáradt a rozmaring, csak az emléke 
maradt örökzöldnek.

Másnap már együtt folyt a munka: a fedezék 
építés. Inaskorát élte még akkor. Nem volt sem 
Hindenburg-fedezék, sem rókalyuk. Úgy, ahogy, készen 
volt a cigánysor. Nagyszerűen bírták az uj emberek.

Volt közöttük egy finom vonása nrc, amely
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A vezeklő
A  Kilenczes Honvédek tábori újság részére

A vezeklés hamar megkezdődött és ta it immár 
egy év óta. A nemezis egyik fővárost setu érte utol 
olyan hamar, mint a „Balkán fő városáét, a keleti 
„kis Pár is “ t. Alig avatkozott a háborúba, huszon
négy óra múlva megtanulta, hogy csakugyan van 
„derült égből lecsapó villám". Köznyelven Zeppelin
nek és léghajónak hívják.

A második hivatalos jelentés 1916 augusztus 
ió/29*éről már jelentette, hogy augusztus 15 —16. 
(28 — 29) közti éjjel egy Zeppelin és egy repülő jelent 
meg Bukarest felett és bombákat dobott a városra. 
Vigasztalásul hozzátette, hogy semmi kárt nem tett, 
tüzérségünk elűzte. (?)

Az ötödik jelentés augusztus 24/szeplember 7-éről 
már kénytelen volt bevallani, hogy a léghajók és 
repülők bombázása következtében négy ház megron- 
gáltatott s két férfi és egy asszony megsebesült.

Később már nem lehetett könnyen elsiklani a 
repülők támadásainak borzalmas hatása felett, miután 
az egész várost kétségbeesett rettegés szállotta meg, 
éjjelenként a lakosok a pincékbe menekültek s ott 
háltak, vagy virrasztottak. A repülők aztán nappal

Bukarest.
irta Szádeczky K. Lajos egyetemi tanár.

is jelentkeztek, délelőtt 9— 12 és délután 4 —6 óra 
között. Az elhárító ágyuk nem értek semmit, a vissza
hulló shrapuellgolyók a városban tettek kárt és nö
velték az áldozatok számát.

A 30 ik jelentés szeptember 13/26-áról két légi 
támadásról igy emlékezett m eg:

— Tegnap délután egy repülőraj a főváros ellen 
támadást intézett. Katonai épületet nem talált el, de 
egy szanatóriumot, egy kórházat és egy árvaházat 
megrongált. (?) Hatvan halott és sok sebesült. Két
harmada az áldozatoknak asszony és 14 éven alóli 
gyermek.

— A múlt éjjel egy Zeppelin bombákat dobott 
Bukarestre és megölt öt gyermeket. A mi repülőink 
viszont az ellenséges táborokat bombázták*

A 31-ik jelentés szerint szeptember 13— 14. 
(26— 2 7 .) éjjel egy Zeppelin gyújtó bombákat dobott 
s két helyen égést okozott. Szeptember 29-én (nagy
szebeni győzelmünk napján) reggel 9 órakoi jelent 
meg egy repülőraj a román főváros felett és nagy 
károkat okozott.

É 3 ez igy meut három hónapig, míg Bukarest

merő ellentétben állott a komisz ^ruházattal. Stern 
volt a neve, pesti kereskedő, az Erzsébet-téren. Bárcsak 
közlegény volt, de oly tekintélynek örvendett, hogy 
mindenki >Stern ur«-nak szólította.

Sternnek minden szerelme az üzlet. Szerelmes 
az üzletikönyvekbe, a kanavásznaiba, amiket kény
telen volt elhagyni. Üzleti nézeteit szerette fejtegetni 
s oly szakelőadásokat vágott ki, mintha nem is a 
lőárokban lenne.

Akkoriban még nem igen lakoltatták ki a front 
körüli lakókat. Maguktól meg nem mentek. Együtt 
szenvedtek a katonákkal. A lengyelparaszt szereti 
otthonát, ragaszkodik a földjéhez, bár nagy volt a 
veszély, még sem hagyta el. Ha időnk engedte, be- 
bejárogattunk a jámborokhoz. Akadt egy kis tojás, 
tej, no meg más : rum és tea. Hideg idők jártak, 
jól esett. A közelben egy kis város feküdt: Bobowa. 
A lengyel gazda innen hordozta a rumot; suttyómba 
került a bakának is. Olcsó volt még akkor, jól is 
ment a harctéri teaüzlet. Minden házban kapható 
volt. Hiába, de minden üzlet megkívánja a reklámot 
Ha leányos volt a ház, jobban is fogyott a rum. 
Csak jobban Ízlik a tea, ha piros pozsgás leányzó 
szolgálja fel, mint egy öreg apó, vagy anyó.

Egy lengyel házat japáni tea-háznak neveztünk 
el. Tiszta, tágas szobái voltak s a család is finomabb

fajta volt. Leány is volt a háznál. De még milyen 
leány! Rajta feledtük szemünk s még a fedezékben 
is elénk jött az arca. Egészségesen piros színe, göm. 
bőlyü húsos arca, hatalmas, de mégis karcsú alakja 
szörnyen tetszett. Különösen Stern urnák. Heléna 
volt a neve, a szép jelzőt dehogy is hagytuk e l ; 
máskép nem is hívtuk, m int: szép Heléna.

Heléna tudta, hogy két km. szélességű front lakói 
elismerő véleménnyel vannak felőle; gésa hivatását 
nagyszerűen töltötte be. Mindenkinek juttatott egy-egy 
mosolyt és bekaszirozta a teáért járó 1 5  centet.

Stern úrral ha lehetett, be-benéztünk a szép 
Helénához. Csendes volt az orosz, csendes az éjszaka, 
lehetett. Stern sokszor hajtogatta, hogy életében még 
ennyi teát nem ivott. Most ébredt tudatára annak, 
hogy mily jó Ital a tea. Még a kettős könyvvitel
nél is jobb . . , hogyne, hisz’ Heléna különös figye
lemmel szolgálta ki; dupla porció rnmot kapott és 
egyszer, amint a leány kezét megfogta, az meleg 
volt és nem vonta vissza . . .  Az estén Heléna Stern 
rnsllé ült, akit »soha nem érzett melegsége járt át. 
Roppant tetszett neki a kis gésa s dicsérte:

—  Igazán eredeti leány; semmi póz, semmi 
mesterkéltség, őszinte egyszerűség.

Pedig Stern ur nős volt. Fiatal, molett asszony
kát hagyott Pesten. Az is igaz, hogy Stern többet
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maga is el nem esett. A visszamaradt lakosok beszé
lik, hogy való^lgos megváltás volt, midőn hadaink 
oda bevonultak. Azelőtt nem volt nyugtuk se éjjel, 
se nappal. Ha a megfigyelők repülők közeledését 
jelezték, a metropolis templom dombján vaslábakon 
álló nagy harang kongása jelezte a veszedelmet, a 
rendőrök sipjelzése rémesen terelte a nőpet az utcák
ról, terekre! a házakba, pincékbe. A szépséges, harc
keverő királyné autón rohaut haza a kotrocséni pa
lotába vagy Buftánába s ideggörcsökben vergődött 
indiai pagodára emlékeztető hálószobájában.

A cár atyuska talán vigasztalásul találta he
lyesnek a királynét és leányait a Szeut Anna-rend
jellel kitüntetni, azzal a megokolással, hogy hősiesen, 
halálmegvetésse) ápolták a sebesülteket (köztük oro
szokat is) a királyi palotában berendezett katona- 
kórházban.

A rendőrség egymás utáq adta ki a rendelete
ket a légi támadás elleni óvintézkedésedről. Szeptem
ber ió/29-én elrendelték, hogy a jeladásra mindenki 
köteles menekülni a házakba, kapualjakba, vagy 
pincékbe. Nem szabad kiabá1 ássál vagy sikoltozással 
pánikot idézni elő. A boltok redőnyeit le kell bocsá
tani, bogy az üvegtáblákban kár ne essék, de lehe
tőleg zajtalanul.

A »j^a Roumanie* (Take Jonescu lapja) szep
tember 25/október 8. száma azzal dicsekszik, hogy a

bukaresti lakosság bámulatos hidegvért tanúsít a légi 
támadásokkal szemben. A vészjel nem félelmet, de 
bosszúságot okoz, hogy félbe kell hagyni a rendes 
foglalkozást. Az utcákon csapatok figyelik a légi har
cot és tapsolnak hozzá. Mégis jobb — úgymond — 
a házakba menekülni, mert áldozatok is esnek. Mióta 
a nép nem futkároz az utcákon, mint a/, első napok- 
bau, az áldozatok száma kevesebb. Az ellenség na
gyon csalódott, ha azt hitte, hogy nagy morális ha
tárt fog előidézni a bombázás. Csupán néhány ideges 
asszonyra van hatással. Az eredmény a bosszú és 
gyűlölet, melyet a németek később drágán fognak 
megfizetni.

Ez a sovány vigasztalás épp annyit ért, mint 
az átkozódás a »Kindermörder«-ek felett, vagy mint 
az az akasztófahumor, hogy a nép gúnyosan emle
geti a »Tzipilig«-eket és a >német csirkéket* (a Taubé- 
kat). A roraán-latiu faj bebizonyította a német felett 
az ő értelmi é9 morális feusőbbségét. (A >La Rou
manie október 21/iiov. 3. számában.)

Tény az, hogy a bombázás eredménye még 
most is meglátszik a várqsou. Itt olt leomlott és 
leégett házak láthatók. A királyi palotának szánt 
bomba (sajátságos véletlenként) a magyar ref. tem
plomba esett le, mély gödröt vájván a szószék előtt 
s átlyaggatván a szószéket, padokat, ima- és zsoltár
könyveket. A postapalotának szánt bombák 300—400

ült üvegablakos bolti irodájában, mint őnagysága j 
mellett. Pár heti vőlegénykedés után megnősült és ! 
beült a boltjába. Ideje nem volt arra, hogy szive 
szentimentális érzelmekkel teljen meg, nem ismerte 
a szerelem megkapó hangulatát. Hanem most a harc
tér milliőjéhen, távol a kanavásznaktól, Helénke közelé
ben, párolgó tea mellett, kéz kézben egészen meg. 
változtatták. Szerelmes lett Helénába.

Egyszer egy nagyobb szabású estét rendeztünk. 
Meglepetés érte a társaságot. Vacsora után (hat kap- 
pan fogyott el) pezsgő került az asztalra. Stern akarta 
igy. Ünnepies fogadtatásban részesült a pezsgő. 
Kaleja cigány tust húzott, a borbély bajtárs, aki mü- 
ivó volt, felkapott egy üveget s addig le sem tette, 
mig az üveg tartalma gégéjén le nem csúszott Stern 
ur pedig Heléna derekát karolta át s tekintetük 
megértőén találkozott.

A szép napokra, szomorú napok jöttek. Przmysl 
körül volt zárva, megpróbáltuk a külső gyűrű áttö
rését. Március volt, de óriási hó esett. Sivitott a 
hideg szél, fagytak a lábak. Ott feküdt a muszka 
drótkerítése előtt hóba temetve.

Stern barátunk eltűnt, nem hallottunk hirt 
felőle. Sokszor emlékembe idéztem a kedélyes tea
estéket és a szerelmes bajtárst. Általában az volt a 
hit, hogy Stern hősi halált halt. Képzeletben a kő-

| zös sirgödőrbe szálltam, hogy utolsó Isten veledet 
! mondjak a jó barátnak.

*
A múltkoriban szabadságon jártam. Pestre is 

benéztem s egy kávéház ablakán keresztül néztem a 
pesti frontot. Megbámultam a hölgyek furcsa ruháit, 
a magasszáru topánokat, a lehetetlen alakú kalapo
kat. A kenyérjegy pedig mulattatott. A kért rántot
tét kenyér nélkül kellett elfogyasztani. Harctéri em
bernek ez oly szokatlan valami.

A hölgyek és urak cifra tömegén egy ismerős 
arcot pillantottam meg. Megismertem: Stern volt. 
A megholtnak hitt Stern.

Örömmel közeledtem feléje.
— Ah, kedes öregem te itt, te élsz?
Kezem Stern rokkant kezét szorongatta, melyet 

nyomorékká tett a robbanó golyó.
Elbeszélte szenvedéseit s borzalommal gondolt 

az átélt napokra. Csupán a támadás előtti szép napok, 
a Heléna mellett eltöltött szép esték csaltak bágyadt 
mosolyt ajkára. Emlékeztünk a jó lengyel családra, 
a pezsgös vacsorára, hisz oly jo volt az a kis szó
rakozás és oly kedves leány volt a Heléna.

Stern mohón szívta a szivarját, emlékei el* 
kalandoztak.

— Hanem — mondotta hirtelen — holnap el
várlak ebédre.
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áldozatot követeltek, a legelső, nappali légitámadás 
alkalmával. Az országos levéltár palotája udvarára 
esett két bomba öt embert ölt meg s összelővöldözte 
a falakat. Take Jonescu célba vett házának környéke 
sokat szenvedett, az övé sértetlen maradt. A katonai 
arzenál, az állomás s tőként a szomszéd chitilai vas
úti csomópont érzékeny károkat szenvedett.

Összesen mintegy 4000 áldozata lett Bukarest 
bombázásának.

A lakosság mint egy nehéz álomra, úgy gondol 
vissza a rémes napokra és éjszakákra. És csodálatos 
ennek a léha népnek a lélektana. Most jóízűen mu
lat rajta, amint az >Amicli Oibilor* tágas arénájában 
előadják Bukarest bombázásának mulatságos paródiá
ját. A nézőtér elsötétedik, barangkongatás, rémes 
sipolás, szaladgálás, sikoltozás s a nézők feje felett 
drótkötélen véglgsiklik egy fiók-léghajó.

Nálunk (azt hiszem) ba meg nem linchelnék, 
legalább is kifütyülnék a szerzőt és szereplőit. Itt 
ráadásul azon is mulatnak, hogy megjelenik a mozi
vásznon Vitéz Mihály vajdának a lova s kérdik, hová 
lett a gazdája? Elmenekült Jassyba! Lehet, hogy a 
magyar ne .izeti zászlótól ijedt úgy meg, amely ott 
leng szobra előtt az egyetem palotája erkélyén.

Még nagyobb hahotát fakaszt, midőn megjelenik 
a vásznon Bratianu miniszterelnök képe, reszketve, 
bő, bugyogós nadrágban, utrakészen, Jassyból Cher-

són felé. Kérdik, hol van a minisztérium? Bent a 
nadrágban! — hangzik a szellemes válasz.

így mulat saját nyomorúságán a bukaresti 
publikum.

»

A Bukarestben maradt lakosság szereti magát 
úgy feltüntetni, hogy ők ártatlanok az egész hábo
rúban. Szidják Bratianut, Take Jon^scut, a királyt. 
A király még egyszer visszajöhet, —  mondják, — de 
csak pakolni. Bratianut felakasztják az apja szobrára. 
Jonescut, ha más nem vállalkozik, az asszonyok ké
szülnek lelőni.

— Mi a különbség az öreg Bratianu és fia 
között? — kérdezte tőlem egy román asszony.

A kíváncsian várt felelet ez volt:
— Az öregnek (1866-ban) egy egész eszteudóre 

volt szüksége, mig egy németet hozott (t. i. Károly 
királyt); a fiatal három hónap alatt hozott egy egész 
német hadsereget I

Minket, amennyire gyűlöltek, — állítólag —  
épp annyira megrzerettek. Főként, ha cukrot kapnak 
ajáudékba, mert náluk olyan nincs a sifonérba. E gy  
kilónak maximális ára 18 lei (22 korona), de úgy 
sem kapható. Lélektani magyarázata a nagy szere
tetitek (?) az, hogy van, akit még jobban gyűlölnek.

Ha Károly király nem halt volna meg, —  mon
dogatják, — nem lett volna háború, mert neki volt

Útközben 01 ültem annak, hogy. Sternéket meg
ismerhetem. Magam elé képzeltem őnagysága kövér- 
kés alakját s azt a hideg viszonyt, ami a házastársak 
között fennáll.

Csalódtam.
Stern csupa figyelem és gyöngédség, szépnek 

mondható neje arcán a boldog megelégedettség 
mosolya.

Meglepetésem tetőpontra hágott, midőn a pá
rolgó levest ő, a kis gésa, a szép Heléna szolgálta fel. 
Fekete ruha és fehér kötény simult termetéhez s 
nagyvárosi szint kapott arca oly érdekessé tették őt

Meglepetésemet igyekeztem eltüntetni. Azonban 
észrevettem Stern kaján mosolyát, de nehogy vala
mit elrontsak, az asszony előtt hallgattam.

Ebéd végeztével őnagyságának sürgős útja 
volt valami népjóléti gyűlésre, amelynek választmányi 
tagja.

Mi egyedül maradtunk. Titokban sajnáltam 
megcsalt feleségét s igazán romantikusnak tetszett 
e helyzet. E gy  fedél alatt, egy lakásban a férj, a 
feleség és a szerető. De hogy került ide a leány? 
Oly határtalan a barátom szerelme ? De az asszony 
ő nem lát, nem hall? Amint ezeken töprengtem, 
máris feleletet kaptam.

— Ha-ha-ha, — kacagott a barátom — miért 
vágsz oly kérdőjeles szemeket ? Persze nem érted. 
Nagyon regényes, nagyon furcsa, mi ? A látszat 
előtted megfejthetetlen probléma. Szennyes színezete 
van. Pedig alapjában semmi, csupán a véletlen lán
colatok természetes folyamata. Hiába keresel drámai 
szálakat, itt nincs semmiféle összegobozás.

— Igazán kiváncsivá teszel öregem. Csak nem 
akarod elhitetni velem, hogy te és ő . . .

— Csak türelem. Ismétlem, a látszat csal. 
H át képzeld: Egy nap fáradtan, sápadtan beállítok 
haza. E gy csehországi kórházból kerültem ki. Az 
előszobában gyökeret vert a lábam. Előttem van ő. 
Ó is megrémül. Visszanyertem önuralmam. Szavai
ból megértem a helyzetet. Oh nem az utána való 
vágy dolgozott bennem, hanem az ügy simán való 
elintézése. Beteg voltam, fáradt, csepp szikrája sincs 
azóta az iránta való szerelemből. Tudod, akkor a 
harctéri levegő tette és talán a tea .

— A leány esküdött, hogy nőmnek egy szét 
s-:m szól; kitörül mindent az emlékéből. Ahogy 
Pestre felkerült mint menekült, itt szegődött be. 
Ő mit sem tudott én rólam. KI is felejtett régen. 
Hagyjam meg a helyén, megszerette a házat, ő ben
nem a ház urát tiszteli és semmi több.

Különben is sokat köszönhetek neki, Valóban
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erélye és tekintélye megfékezni a háborúra uszitókat. 
ó t  is fenyegették ugyan, hogy megfosztják trónjá
tól, a királyi palotára cédulát ragasztottak, hogy 
k h < d d e  6 inkább lemondott volna, mintsem a há
borúba beleegyezzék. Annyira elkeseritették, ho:<y 
1914 október elején súlyos betegségében sírva mondta 
monarchiánk követének, hogy »már csak egy kíván
sága van: meghalni és mindennek véget vetni*. 
(Vöröskónyv 12. 1.)

Halála közvetlen okozójának beavatott udvaii ! 
körökben az angol ügynök Buxton testvéreket tart* 
jáfc. Ezek október 9-én késő este audienciát t rosta- 
koltak ki és annyira felizgatták a beteg királyt, hogy 
másnap (október iO.) meghalt.

A királyné nem engedte felboncolni r csak in
jekciókkal balzsamozhatták be az orvosok. Ebből ke
letkezhetett az a hirlelés, hogy nem természetes halál
lal múlt ki. Némelyek gyilkosságom, mások öngyil
kosságot emlegettek.

A Buxton testvérek ellen oly nagy volt az 
ingerültség, hogy a király temetésén merényletet 
követtek el ellenük s mindkettő megsebesült. Az 
Erzsébet-szanatóriumban feküdtek, ahol a miniszter- j 
elnök és a külügyminiszter kabinetfőnökeik által, 
Take Jonesku személyesen meglátogatta őket. Még 
ott és akkor is izgattak a háború mellett.

Take Jonescu lapja megintervjuolván őket (a

az üzlet még nem jelenti a boldogságot. Annak 
előtte nem tudtam mi a szerelem, mi a szív  boldog
sága. Ő általa tudtam meg. E gy uj világot ismertem 
meg. Szépet, színeset, csillogót. Nem, nem volt szi 
vem elküldeni őt. Az asszonykámmal boldogok va
gyunk, mással nem törődöm.

Heléna jelent meg az ajtóban.
Az ebéd maradványait takarította.
— Helén ismer még? — kérdém.
Helén a gazdájára nézett, mint egy biztatást 

várva, hogy beszélhessen. Sorjában elmondott min
dent. Szavaival vissza idézte az akkori harctéri han
gulatot, a szoba levegője mintha attól izzott volna 
oly nyomasztólag hatot reánk.

— Enyje no már — szólt Stein — csak nem 
fogunk szomorkodnil Helén, főzzön teát, sokat, úgy 
mint régen.

A tea nemsokára ott párolgott az asztalon. 
Illatos párájában mintha a múlt elevenedett volna 
meg. Emlékfoszlányok csaptak meg minket, a lel
künk zsongott tőlük.

Heléna újra mellettünk, a kis gésa, a szép 
lengyel leány. Kedves volt, bájos, ehagadó. Minden 
úgy volt mint régen, csupán én tettein át Stern ur 
szerepét.

Masisemjik Ede tizedes.

»La Roununie* október 1 7 / 3 °* szerint), azt mond
ták, hogy Anglia Romániának Szánta Erdélyt és a 
Bánátot, de ezt csak úgy nyerhetik meg, ha maguk 
is rés&t veszuek a háborúban.

A király környezetében a leglármásabb izgató 
maga a trónörökösné volt, aki — egy udvarhölgy 
mondása szerint — mint egy cigányasszony, úgy 
veszekedett az öreg k irá lly alh áb o rú  felett. Carpuak 
angolellenes érvelésére azt m ondotta: Ne felejtse 
excellenciád, hogy éu angol hercegnő vagyok. Mire 
Carp azt felelte, hogy fenségednek itt elsősorban 
román trónörökösnének kell le.iníe 1

A trónörökös (a mostani király) ueui sokat szá
mított. ö  élt az ő külön kedvteléseinek, a bornak 
és piaci szerelemnek, moziszinésznőlnek és szemet 
hunyt »Románia legszebb,de legrom^oltabb asszonya* 
szerelmi kalandjai előtt, amiről legendák szállanák 
és megbotránkozással beszélnek még a hírhedt er
kölcsű Bukarest nem éppen kényes Ízlésű közönsége 
között is.

De bármily nagy része legyen is egyeseknek a 
háború előidézésében: az nem egyeseknek a müve 
volt, hárem a román közvélemény követelése. Arra 
nevelték, tüzelték, preparálták a népet évek, évtize
dek óta. Az iskola, a sajtó, a szószék céltudatosan 
hirdette Nagy Románia nemzeti ideáljait. Negyven 
éve inár, hogy meg volt szerkesztve Daco-P.omáp.ia 
térképe, melybe Magyarország be van kebelezve a 
Tiszáig. Erről csinos színes levelező-lapokat maga a 
belügyminisztérium politikai rendőri osztálya terjesz
tett hivatalosan. (Százával találtuk ott felhalmozva.) 
A bukaresti uj utcanevek között egymás mellett ke
letkeztek a Strada Traasylvania, Cimisiána, Crisiána, 
Maramuresiane; másutt a Hóra, Klosca, Avram Jancu  
stb. utcák ; hirdetői az ellenünk szított nemzeti gyű
löletnek.

Százszámra termettek az ellenünk harcot hirdető 
rőpiratok, könyvek, irredenta nyomtatványok. >A ro
m án -m ag y ar héboru. Erdély a vél fürdő* már 1904 
november 30 iki kelettel hirdette, hogy a háború 
ellenünk kikerülhetetlen (»inev:tabil ) »Az erdélyiek 
gyászac (1915) versedben buzdított Nagy-Románia 
megalkotására. >Erdély keservei* A 'ram  Jancu cira- 
kép*vel 341 lapon izgatott ellenünk. Eukács pap 
beszéde!, Goga versei, Az erdélyi szökevények kon
gresszusa, sok mással együtt mind a felszabadító 
háborút hirdette.

Nem maradt távol a politikai izgatástól a had
sereg sem. C-.aimccami tábornok, aki már 1894-ben 
stratégiai tanulmányt irt a kárpáti frontról, most 
izgató felolvasást tartott az erdélyi háborúról, ő  és 
más tisztek (inig nálunk némelyek nagy garral hir
dették, hogy a Kárpátokon nem lehet átjönni) köny
veket Írtak arról, hogy hol és merre kell átjönni s 
miként kell támadni. (Pavlesca J .  alezredes: Dacia
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Transcarpatica, studiul Ld. geografic si militar, Bu- 
curest 1915.)

Lemberg elfoglalása hírére (1914 szeptember) 
ezrek vonultak fáklyászenével Mihály vajda szobrá
hoz s megkoszorúzták Erdély felé mutató szekercé- 
jét. A lapok egymással versenyezve hirdették, hogy 
»Fel Erdélybe le

Lukács pap nemcsak a szószékről és tollal izgat, 
de az uj királyt valósággal terrorizálja, letérdel előtte 
s úgy könyörög s átokkal fenyegetőzik, ha nem in
dít háborút. Felolvasásait Nagy-Románía éltetésével 
és >FegyverreI« (La arm e!) kiáltással végezgette.

Az orosz és angol kéz milliókat költött lapokra* 
ágensekre, politikusokra. Bandát szerveztek, mely a 
német- és osztrák-barát lapokat, szerkesztőségeket 
üldözze, az entente-ellenes politikusokat inzultálja.

Végül 1915 szeptember 19/október 2 án az ellen-' 
zéki pártok, a Kultur-Llga és az erdélyi s bukovinai 
szökevények megalakították az Unionista szövetsé
get (Federatia Unionista) á nemzeti ideál, Nagy- 
Románia megvalósítása céljából. Az erdélyiek közül 
18 renegát lépett be aláírással és eskütétellel, kiket 
külön bizottság képviselt a 12 es igazgatóságban: 
Lukács Vasilie, Goga Oktavián és Lucacl Basile.

Mindezek a rendszeresen, tervszerűen űzött izga
tások megtermették mérges gyümölcsüket. Hogy mi 
lett az eredménye, nyilvánva1̂ .

A leigázott Románia otthon maradt lakossága 
most már átkozza a bultogatókat. A bukaresti poli
tikusok terveket szőnek a béke és kibontakozás ér
dekében. A köznép meg van elégedve az uj állapo
tokkal. Soha olyan jó dolga nem volt, mert most 
magának dolgozik, arat, nem a zsarnok bojároknak. 
Van kenyere, pénze bőven; a politikával (mely az 
urak s főként a bujtogatók üzlete volt) nem sokat 
törődik.

A lecke erős volt, de nem hiszem, hogy ki
ábrándítsa a fanatizált lelkeket. Ezeket annyira meg
mételyezte az izgatás, annyira elragadta a nagyzási 
hóbort, elvakitötta a politikai ábrándok délibábja, 
hogy ezektől józan belátást a jövőben sem várhatunk. 
Ezekkel szemben tovább is résen kell lennünk, mert 
ezek élet-halálharcot hirdettek, melynek még nin
csen vége.

Uj vezetőknek, a főtől a lábig uj kormánynak 
kell jönnie s egy uj nemzedéket kell fölnevelni; addig 
nem várhatjuk, hogy az elvakitott és elvaditott Ro
mánia velünk békében tudjon élni. Addig hiába hir
detjük a magyar román érdekközösséget.

Adakozzunk az elesett 
hősök özvegyei- és ár
váinak alapja javára.

Innen—onnan.
Vasalt b eszílte lís .

(Az A ra d —b rassó i vonalon eg y  p o ro sz tarta lék on  k á p lá r
ra l b eszélg ettem . C iv ilben  ta n ító . Szav ait — m elyekből a  jo g o s  
n em zeti bü szkeség  n em esen  csend ü l k i, — it t  rö g zítem  m eg.)

— Igaza v a n ; aki külföldön já rt , tu d ja , nem  sz ere tn e k
m inket- D e  aki nálunk já rt , az tu d ja , h ogy in tézm én yein k  tö k é 
le te se b b e k , m inden téren  való  szerv ezettség ü n k  jo b b , m in t m á
s u t t ;  hogy u tcá in k  tisz tá b b a k , szállod áin k  cé lszerű b b ek , k én y el
m ese b b ek , o lcsó b b a k , v asu tja in k  p o n to sa b b a k , v o n ata in k  tisz 
tá b b a k , m int bárhol. H a józási és  v illany o s v álla lataink , g y ára in k  
m űszak i beren d ezése tö k é le te s , m un k ásain k  k ép zettek , sz a k sz e r
v ezetein k  szocializálása  a  le g fe jle tte b b . Zene, színház é s  a  k ép ző 
m űvészetek  te ré n  m űvészeink  a  le g e re d etib b  é s  leg m erészeb b  
a lk o tá so k a t term elik . M ieink  a le g te h e tsé g e se b b  orv oso k, te r 
m észettu d óso k, nem zetgazdák, ép íté sz ek , m atem atik u so k . B a n 
k á rja in k  é s  bán yaválla lkozóin k  a  leg rav aszab b  k op o n yák . E g y  
n em zet, m elyben a leg v álla lko zób b  k eresk ed ő k  é s  a  leg csö n d ese b b  
álm od ok  é ln e k ; k u ltiv á lt eu ro p ée re k  é s  b ru tá lis  fe c s e g ő k ; az  
eg y le tek  és  tá rsa sá g o k  és  a  leg fu rá b b  k ü lö n cö k  n em zete . E g y  
né;~', m ely ezer e lle n té te  á lta l o ly  vég te len ül gazdag, h og y  duz
zad  a leg k ü lö n féléb b  erő fo rrá so k tó l. E g y  nem zet, m ely a  leg 
t is z tá b b  erk ölcsi e lv ek et b á n y á sz ta  k i a  p rotestan tizm u s vallási 
m élységeiből, a  k an ti filozófia k á o sz á b ó l é s  a te rm észettu d o m á
n yos v ilág n ézet a te ista  ta n a ib ó l eg y a rá n t. ^

—  . . S  am ely a  leg d erek a b b  k a to n á k a t szü lte  . . .

—  L á tja , errő l nem  ak artam  beszéln i. E z t ellen ség ein k  is 
e lism erik . A zért, hogy k iem elve nh adim üv észetün k etu, á rn y ék b a  
á llítsá k  n em zeti é le tü n k  eg y éb  n a g y szerű ség eit. H o lo tt m i n ag y  
n em zet volnánk akkor is , h a  nem  len n én k  k iváló  k a to n á k  is. D e 
k ell, hogy jó  k a to n á k  is legyünk, m ert k ü lönben  nem  m arad h at
n án k  n agy nem zet. M e g fo jta n a  az eu róp ai ir ig y s é g . . .  S  m i 
éln i ak aru nk  s  m int n ém etek  élni.

— . . .  az eu ró p ai ir ig y re g ! M ié rt épp a  n ém e te t fo jta n á  
m eg, m iért nem  a  fra n c iá t , a n g o lt ;  ezek  is nagy, g azd ag  nem 
z e te k  ? .  . .

— M i az u tó b b i negyven év  a la tt  le ttü n k  n agyok, h a ta l
m asak , g azd ag ok . A  fö lc se p e re d e tt kam asz duzzadó izm aitól 
fé lti a  m ag áét a gazdag szom széd , rokon . P e d ig  a  fiú c sa k  do l
gozni a k a rt s  nem  ü t n i ! D e az ü té s t is  á llja  I

—  . . .  É s  vissza is  ü t !

— B esz éljü n k  in k áb b  a ku ltú rán k ról. O k  fo ly to n  a dem o
k ráciá ju k k al hozakodnak e lő . L e h et, igaz, hogy po litikai b e re n 
dezkedésük d em ok ratik u sab b  a  m ienknél. D e m elyik n em zet 
term el o lyan dem ok ratik u s tö m eg -k u ltu rá t, m int a  m ie n k ?  H ol 
vannak E u ró p ában  o lcsó b b , jo b b , ta r ta lm a sa b b  töm eg k iad v ány o k, 
n ag yszerű b b  n ép k ö n y v tárak , nép fü rd ő k , népszál ló k ,'m in t nálunk* 
A  mi k u ltú rán k  d em o k ráciá ja  tö b b e t  nyú jt a  szeles n ép ré te g ek 
n ek , m int a p o litik a  d em o k ráciá ja .

—  Igaza van, tö b b e t  n y ú jt s  a h áború  n y om o rú ság ai
tó l egyik  dem okrácia  sem  tu d ta  a  n em zetek et m egóvni . . .

(Á llom áshoz értün k , a  n ém et k iszá llo tt, én pedig  szivarom  
fü s tje  m elle tt to váb b  g on dolk oztam . G on d o lko d áso m  is s tá c ió h o z  
é r t  : a lé té r t  való küzdeleip ö rök  törv én y szerűség éhez, m ely 
uralkodik  em b er és n em zetek  fe le tt .)

Dr. Elkán Miksa ̂ 
h a d n a g y .
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Mese a futó csillagokról.
Holdvilágos, csendes este történt, egy 

szellőcske se fodrozta föl a viz habját, za
vartalanul nézegette magát benne az égi 
vándor s fénye megezüstözte a sötétkék 
vízfelületet. Hírnökök érkeztek az égbolt vi
lágos felületére, a tömzsi puha bárányfelhők 
s mind sűrűbben lepték el a helyet, sürgő
sen igyekezve egyik csillagtól a másik felé. 
Kavarogtak, súgtak, búgtak, fontoskodó 
homállyal takarva a fényt, mig a titkos üze
netet átadták, hogy az emberek kiváncsi 
szeme, még a mozdulataikból se érthessen 
meg valamicskét is.

S ime . csodálatos izenet lehetett az, 
mert különös dolgok történtek! Az öreg 
hold végig pillantott az ámuló csillagokon 
és kiadta a jelszót: „Indulunk!" Hej lett 
erre fura állapot. Az idősebb előkelő csilla
gok, megvetéssel oldották le láncaikat és 
megrázkódva, méltóságteljesen megindultak 
a hold után. A  szabadság kéjes érzése bát
rakká és gőgösekké tette őket, félelem nél
kül haladtak el a mélységek fölött, közönyö
sen nézve maguk elé, mert nem tartották 
illőnek, kíváncsian nézni az égi országok 
csodáit, melyek mellett elhaladtak. Tisztelet- 
teljes távolságban maradtak vezetőjüktől s 
rosszaló, mogorva pillantásokat vetettek a 
lábuk előtt csetlő-botló türelmetlen fényes
kékre, melyek már nagyon szerettek volna 
mindent megtudni. Ezek nem tartottak be 
semmi rendet. Lihegve versenyeztek a vezér
rel és mig az egyet lépett, pici lábukat 
ezerszer cserélgették, hogy közelébe marad
hassanak. Az öreget csak vezéri gőgje s a 
jog szentsége tarthatja vissza, hogy rá ne 
morduljon a kis szemtelenkedőkre. Hej I 
mekkora volt a kárörvendés, mikor egy-egy 
közülük elsápadt, remegő kis teste megvo- 
naglott és csak a fehér hírnök szelíd támo
gatásának köszönhette, hogy le nem zuhant. 
Az, ilyenkor megkönyörülve ölébe vette és 
sietett vele a távozók után. Némelyiknek lá

bát megszurja egy jégtűcske, másiké bele
akad egy hópihébe, harmadikon hasitó fáj
dalomtól kisérve, fény villan keresztül; ezek 
már sántán, sírva bandukolnak a többi után! 
Az égbolt pedig itt is — ott is felnyílik egy 
kicsikét és kiváncsi angyalfejek kandikálnak 
ki rajta, találgatják: vájjon hová mennek? 
Egyik kitalálja, hogy ezek most az öreg hol
dat kergetik, s boldogan tapsol rá a többi, 
ha nem volnának angyalok, azt merném 
mondani, hogy kárörömmel. Egy másik elsi- 
koltja magát s ijedten kapja be fejecskéjét. 
Egy nagy fényes csillag közvetlen előtte 
ment el s a kis bámulónak belekacsintott a 
szemébe!

Az elől haladó öreg csillagok egyszer 
csak azon vették magukat észre, hogy köze
lednek a Földhöz! Előbb bosszankodtak rajta ! 
— hiszen az öreg kiszolgált vándort már 
alaposan ismerték; valamikor meg érdeklő
déssel kisérték sorsát, s irigyelték a rajta élő 
nemzetek, világok, hatalmasok és királyok 
fényes alkotásaiért; gyönyörködtek benne, 
mikor országok gigászi küzdelme rázkódtatta 
meg az öreg Föld testét, mikor rombadöltek 
ezred éves alkotásai a művészetnek, tudo
mánynak és erkölcsnek; s ahogy emelkedtek 
rajta újra csak a fényes, hatalmas milliók 
könnyébe, rengeteg pénzébe kerülő, büszke 
Kolosszusok. Mit láthatnak újat, nagyobbat, 
szebbet, azoknál?! És mégis! . . . Egy
szer csak álmélkodva megálltak! A  Földön 
csodás dolgok történtek! Legműveltebb ré
szén, Európa kultur nemzetei, felfegyverkezve 
mindazzal, amit századok alatt az emberi 
lángelme gyilkos erővé, pusztító hatalommá 
feltalált, folytattak egymással isszonyu küz
delme!:, rettenetes mérkőzést, levegőben, vizen 
és szárazon egyaránt . Ilyet még sohase 
láttak! De még mindig hideg büszkeség 
álarca alá rejtették álmélkodásukat, ez a 
világtragédia csak napok terhét hordta vál-
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Iáin, nekik pedig évezredek súlya nehezedett 
emlékezetükre . . .

Most jobban szemügyre vették a hada- 
kozó feleket! Kik azok, akiknek hárómszinü 
lobogóján a babérok zöldjét glóriával vonja 
körül a diadal ragyogása? Kik azok, akik
nek ajkán legszebben csendül a harci kiáll
tás, s akik kipirult arccal, halált megvető 
bátorsággal tűzik szuronyukra az ellenség 
álnok szivét? . . . Hősök egytől*egyig, büsz
kék és győzhetetlenek, nemesen állják a bosz- 
szut, jogosan törik meg a zsarnokságot. 
Tekintetük a sasé, a napba néz, szivük a 
bérces Kárpát ormán szerette meg a sza
badságot# lelkűkben a becsület őrzi meg 
romlatlanul az ősi faj tisztaságát, a vér ne
mességét.

A  csillagok összenéznek; egymás sze
mében keresik a magyarázatot. Az öregek 
kutatnak a múltban! S ime megvilágosodik 
minden! . . Egy nemzet képe elevenedik
meg előttük I . . . Párducos Árpád népe, 
mely birtokába veszi a legszebb földet a 
világon ; Hunyadi vitézei, akik Európát vé
dik az ozmán uralom ellen; Rákoci kurucai 
a nemzet alkotmányáért, szabadságáért vé- 
rezve, a trencséni sikon és Kossuth fiai, a 
félistenek, a vörössipkások, Isaszeg, Komá
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rom, Nagy-Salló, Vác alatt írva a legcsodá
latosabb részét a világtörténetnek. Csak 
ezeknek lehetnek ők a vérei. Hős apáknak 
hős unokái, de még azoknál is nagyobbak ! 
Európa lázongó, forrongó, beteg testében, 
a vérben, a pusztulásban vájkál a gyűlölet 
keze, kiöl minden nemes érzést, irgalmai, 
lovagiasságot, megbocsátást a lélekből, ők 
mégis tiszták maradnak a szennyes vértől, 
átok helyett dal fakad ajkukon, meghalni 
nótaszóval mennek! . „Magyarok!" zú
gott végig a csillagos égen! Most már néni 
titkolták a bámulatot, rajongva figyeltek 
minden mozdulatukra, fényük, gyémántos 
ragyogásuk glóriája besugározza azoknak 
útját, hódolattal borulnak a lábaikhoz! . . .

„Vissza!" Az idő eljár! A  világrend ha
talmas Ura szólt! Engedelmesen, lassan/ ün* 
népi menetben mennek, a végtelen űrben 
kijelölt helyeikre; mind szótlan, mind álmo
dozik a látottakról! Szemük pedig vágya*- 
kozva keresi a Föld alakját, a Földön pedig 
a legszebb ország népét, a magyart!

Mert a magyarnak még a csillag is 
meghódol a magas mennyországon.

Kassa, 1917 november hó.

Borit Márthá*
------------------------------------------------^ ----------- — ------------------ ^

A két front között.
Visszaemlékezés a Poljana— Uzuluji 1916 okt. 25—26.-1 harcokra.

A „Kilences Honvédek" tábori újság szám ára i r ta :  Kalm ár Je n ő  t. honvédszázados.

Az Obcina Laposu hegycsoport 1229 
Kote déli nyúlványának az Uz patakra mere
deken eső erdős, cserjés lejtője felett vörö
ses fény dereng a sötét hűvös őszi éjszakába. 
Hosszan felfutó kígyózó vonalban ég csen
desen ropogva a száraz cserjés és az olvadó 
fenyőgyanta átható illata összevegyül az üsz
kös pernye pörkölt, kesernyés szagával.

A  levegő puskaporral van telítve. Dél
után 3 óra óta folyik nz elkeseredett véres 
határszéli kis Poljar.a Uzu!uj községtől észak- |j

| ra és délre emelkedő hegyeken és a már 
többször elvert románok nagy erősítéseket 
összevonva, szüntelen rohamoznak állásaink 
ellen. A  D. Marén felállított román ütegek 
lángoló torokkal szórják a gyilkos srapnell 
és gránát zuhatagot sorainkra: egy üvöltő, 
vijjogó tűz és vasszilánk tenger körülöttünk 
a világ.

Este 9 óra felé elül kissé a harci zaj.
Az újabb harcok kezdete előtt nálunk is az 
ellenségnél is szükségessé ' ált a sötétségben
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összebonyolódott keretek rendezése. A  pa-' 
rancsnokságom alatt álló III. zászlóalj, mely
nek 9. és 11. századai, mint völgyzáró cso
port egész délután a legizzóbb harcok közép
pontjában állott, egy uj állást száll meg az 
1229 Kote délkeleti lejtőjén az Uz jobb part
ján húzódó országutig. Az uj vonalon hang
talanul lázas sietséggel dolgoznak a zászlóalj 
emberei, csak itt-ott zörren meg a laza ka
vicsos talajban a kis ásó, csákány. A  hátunk 
megett enyhén derengő tűz fényében a szá
zadok tisztjei rendezik csapataikat, halk pa
rancsszavak repülnek szájról szájra és igye
kezünk a létszámot hozzávetőlegesen megál- 
lapitani. Bizony megint sok jó, vitéz magyar 
fiú izmos kezéből hullott ki a Mannlicher, 
sok derék, hős Bajtárs hagyta el sorainkat. 
Az elpusztíthatatlan humoru Dr. Farkas fő
hadnagy a 9. szzd., a kis tatárképü, kemény 
kun Soós főhadnagy a 10. szzd. parancsnokai 
eltűntek; Schöpflin főhadnagy a 11. szzd. 
apja és Kneiszel a géppuskások vakmerő 
parancsnoka és még többen súlyosan meg
sebesültek; ki tudna hamarjában a még hi
ányzók sorsáról számot adni!

A  délután folyamán a harcok gyupont- 
jában álló Dr. Farkas főhadnagy buzdító sza
vaimra még tréfásan szólít bele a telephon
ba: „Ne aggódj Pajtás, egy edelényi ügyvéd 
kitart a végsőkig, mert nincs az a rossz a 
mihez hozzá ne volna szokval14, aztán láttam 
még őt az alkonyat beállta előtt, a mint a 
legsűrűbb golyózáporba a küzdők sorait jár
ja, buzdítja, lelkesíti katonáit,.és halált meg
vető bátorsággal viszi őket ellentámadásra és 
veri vissza a folyton folyvást megújuló ellen
séges rohamokat. Isten adjon sok ilyen rettent
hetlek kötelességét a végsőkig teljesítő tisz
tet a hazának!

Hogy közvetlen összeköttetést létesíthes
sek a zászlóaljamjobb szárnyáház csatlakozó 
testvér ezredhez, primitiv bürüt kellett veret
nem a rohanó vizű, sziklás medrü Uz pata
kon. A zászlóalj utászai már szorgalmasan 
dolgoztak az elkészítésén, mialatt a zászlóalj 
törzs egy kiugró szikla alatt ideiglenes fede
zékemen dolgozott. Minden rendben és sza

porán haladt, midőn röviddel 9 óra előtt 
mögöttem mintegy 200 lépésnyire pokoli or
dítás, fütyülés, trombitálás, dobolás, a román 
hordák jellegzetes és önmagukat bátorító vá
sári zsivaja tört ki. Egy szempillantás alatt 
tisztában voltam a helyzettel : egy nagyobb 
román osztagnak sikerült a sötétség leple 
alatt az Uz jobb partján emelkedő magasla-^ 
tokon egy bizonyára még megszállatlan holt 
ponton vonalaink mögé belopódzni és most 
arra törekedett, hogy éktelen harci lármájá
val egyrészt zavart idézzen elő sorainkban, 
másrészt pedig az utánuk özönlő csapataik 
az irányt jelezzék. Gyorsan kellett cseleked
ni, hogy a zászlóalj jobb szárnyát megfele
lően behajlithassam, mielőtt még a sötétség
ben a minden pillanatban várható összevissza 
lövöldözés megkezdődik és a bekerítés és 
felgyöngyölités veszedelme még elhárítható.

Felrohantam az Uz partjáról a századok
hoz, hol a századparancsnokok, a géppuskás és 
gyalogsági ágyús osztag parancsnokai szintén 
felismerve a veszélyt már öntevékenyen intéz
kedtek a szárny visszahajlitására vonatkozólag.

A  nehéz feladat gyors végrehajtását rend
kívül megnehezítette a mögöttünk égő erdő. 
A  mozdulat csak úgy volt kivihető, ha aleg- 
szélsö jobbszárny felhúzódik a meredek 1229 
magaslati pont felé a tűz zóna legfelső ha
táráig és onnét ismét leereszkedve kapja ol
dalba a benyomult román csapatokat.

A  10. szzd. parancsnoka, az azóta már 
hősi halált halt Vincze hadnagy, nagy eréllyel 
és körültekintéssel teljesítette a parancsot, ma
gam pedig, képtelen lévén egy régebben ka
pott golyóval a ballábamban a meredek he
gyet megmászni, az Uz bal partján, a hegy 
lábánál igyekeztem az égő erdő mögé jutni. 
Még vagy 150—200 lépésnyire lehettem a 
kitűzött helytől, midőn roppant örömemre és 
megkönnyebbülésemre a mindinkább köze
ledő zörejből arra kellett következtetnem, 
hogy saját csapataink, ellentámadásra rendelt 
tartalékok vannak felvonulóban az Uz patak 
mindkét partján. Mielőtt azonban még elér
hettem volna a rajvonalat, éles sípolások hal
latszottak, a mieink megálltak és gyilkos tü
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zelést indítottak a felfejlödésben levő ellen, 
ség ellen.

Egy vastag fenyő tövébe vágtam le ma
gam, bizton számítva arra, hogy csapataink 
még előbbre nyomulnak és igy biztonságba 
juthatok, azonban csakhamar szertefoszlott 
minden reményem. Az ellenség szintén meg
nyitotta a tüzelést és most két tűz közé 
szorítva nem lehetett mást cselekednem, mint 
Istennek ajánlani lelkemet és lehetőleg fedezni 
magamat.

Ott feküdtem a fenyő tövében halálra 
szánva és apathikusan várva, hogy melyik 
pillanatban lyukasztanak rostává a felém rö
pülő golyók ezrei. A  védelmet nyújtó fenyő 
törzse csak úgy recsegett a beléje furodó 
golyóktól, a mindkét oldalról kilőtt világitó 
rakéták sustorogva robbantak, égtek körü
löttem és minden pillanatban felgyujtással 
fenyegették a száraz harasztot és a könyen 
lángra lobbanó fenyő csemetéket. A  fülsike 
titő harcizajt a végsőkig fokozta a mindkét 
részről beérkezett géppuskák szakadatlan kat
togása, a hegyek zugó visszhangja, a lezuha
nó gályák ropogása és a sebesültek, haldok
lók szivettépő sikoltása, végső hörgése.

Elálló szívveréssel vártam a halált hozó 
golyót, mely ebben a borzalmas helyzetben 
valóságos megváltás lett volna számomra és 
majd fogcsikorgatva dühöngtem tehetetlen
ségemben, majd imádkozva kértem az Istent, 
hogy szabadítson meg ebből a pokolból.

És teltek az órák rémes egyformasággal, 
annélkül hogy a tüzelés ereje csökkent vol
na. Egy örökkévalóságnak tűnt fel minden 
perez és valóban nem csodálkoztam volna, 
ha mint fehérhaju aggastyán kelek fel a vé
delmet nyújtó fenyő tövéből, melyet a vélet
len és a sors kegyelme oly erős várul ren
delt nekem a legválságosabb pillanatban. 
Testben, lélekben halálosan kimerülve, össze
törve vánszorogtam éjfél után egy óra körül 
vonalaink mögé, midőn némi kis tűzszünet 
állott be borzalmas éjjeli harcban és csak
nem félholtan buktam le a támadásra ren
delt csapatok parancsnokának Dezső Őrnagy
nak fedezékébe, ki bajtársi szeretettel vett

gondozóba és frissített fel cognakkal, borral, 
buzdító szóval. Aztán egy fatönkre esve, ülő 
helyzetben nyugtalan, mély álomba merültem.

Azonban most nem a pihenés' ideje" volt. 
Hajnali 4 órakor már ismét talpon voltam, 
hogy a támadásra rendelt századok felett 
átvegyem a parancsnokságot.

Még kissé kábult fejjel ugyan az átélt 
izgalmaktól, de a felelőség teljes tudatában 
és a helyzet komolyságát teljesen átérezve, 
csatlakoztam a küzdő bajtársakhoz és vittem 
őket rohamra. Azonban mily csekélységek 
voltak ezek az egész napon át tartó gyilkos 
harcok, mily semmiség a délelőtt folyamán 
végrehajtott szuronytámadás 80 ember élén 
tízszeres túlerő ellen azokhoz a rémes órák
hoz képest, melyeket tehetetlenül meglapulva 
töltöttem el a két front között és a melyek
nek emlékét semmi harctéri borzalom nem 
homályosithatja el soha többé emlékezetemben.

Telefon beszélgetés.
Halló? -  Halló!

Harctér 1917. Szept 9.
— Szervusz! Ma érkeztem 3 nappal hama

rább. ó  te rossznyelvű Nikolaj 1 Aki szabadságáról 
hamarább vonul be az egy élelmezési jeggyel a Lipót- 
mezőre utbainditandó I ? Igazán szellemes. . . És még 
szét nem pattant koponyád az ilyen szikrázó szellemes
ségektől ? Jó lesz ha Drótos telefondróttal bedrótozza-----

— Hogy mi újság otthon? Hm, te vagy a 157-ik 
aki megérkezésem óta ezzel a kérdéssel ostromolsz! a 
hátországban 219 emberrel beszéltem s mindegyiknek 
az volt az első kérdése, hogy mi lesz a békével, mi
kor ütjük már nyélbe? Mintha bizony tőlünk függne. Itt 
mega „mi újság*4-gal üldöznek! udvariatlanság ugyan, 
de úgy teszek, mintha nem hallanám ezt a kérdést, vagyis 
arra más kérdéssel felelek, mire az illető elfelejti a „mi 
újságot? 44 Nos igen, mertha mindenkinek elsorolnám a 
hátország híreit, a legfrissebb pletykákat, akkor minden 
órában tüdőt kellene cserélnem.

— De Jóska veled kivételt teszek. Csupán azért, 
hogy bebizonyítsam azt, hogy agyam még nem ért meg 
a lipótmezei kosztra. Elmondom neked rögtönözött szin- 
nekben az otthoni senzációt, de vigyázz, hogy a ször
nyülködéstől egészben maradjon eszed tokja, mert sok 
a vonal és kevés a drót, kocsonya drótozásra nem lehet 
felvételezni a hadosztálynál.



12 Kilences Honvédek

Megjelent a piacon az idei liba
Róla meg nem emlékezni volna nagy hiba,
Poétától — higyétek el — nem volna rezón 
Némán lenni, mikor itt van a libaszezón.
Nem olyan nagy ez a liba, mint — mondjuk —

strucz,
S hogyha hiszed: sasnagyságu, vagy keveset tudsz, 
Gólyához ha arányitod, tévedsz, mint elébb,
Mert nem nagyobb szemernyit sem, akár egy veréb. 
Tolla sárga, sárga mint a kukoricaliszt,
Csőre piros, mint a rózsa, szeme ametiszt,
Van a libán sok-sok szépség, de nincs háj és hús 
Am ’a liba ezért bizony egy kicsit se bús.
Ha az árát kérdezed, ugy kapaszkodj nagyon,
Ne hogy el dűlj, mert az ára bizony egy vagyon, 
Máskor borjut, hízott disznót vettél annyiér,
Mint amennyit egy libáért ma a kofa kér.
Ki nem hadseregszál]Itó, gazdag liferáns,
Aki nem nyert milliókat, ki nem spekuláns,
Annak a libából nem jut csak a gágogás,
Libát, kofát, és háborút úgy szid, hogy csodás. 
Lába liba, kedves liba, drága jó liba 
Nem kerülhetsz a polgárok lábasaiba,
Hoppon 'maradsz, ámde ‘ezért sohse legyen búd, 
Hidd el, aki ma libát vesz, az az asszony lúd. — 
Szervusz Jóska 1 — Vége! —

A kassai premen!rei fő
gimnázium iiadierekiye- 

muzeuma.
Kérelem az intézet volt tanítvá
nyaihoz és a kassai 9. h. gy.-szr. 

m é l y e n  tisztelt parancsnokságához.
Indézetünk a világháború emlékére liadiereklye- 

muzeumot létesít.
A mai nagy időnek, nemzeti küzdelmeinknek 

ezek az összegyűjtött emlékei neme nk tudományos: 
hadtörténelmi, művelődéstörténeti, föld- és néprajzi 

■stb. szempontból lesznek tanulságosak a tanulóifjú
ságra nézve, hanem kifejező szemléltető eszközei a 
hazafias nevelés munkájának is.

Mert ezek a háborús ereklyék arra lesznek hí
va va, hogy a késő utódokban is ébren tartsák a 
haftifiui hála, elismerés és kegyelet érzelmeit ama 
hősök iránt, akik vérük hullásával és életük felál
dozásával tettek örök időkre szóló tanúbizonyságot 
a magyar katona vitézségéről és halálmegvető ci- 
szántságáról. Azzal lesznek tehát időtlen időig a 
nemzeti nevelés ügyének szolgálatára, hogy ápolják 
és fejlesztik majd a seidü’ö remzedékek szivében a

nemzeti érzést, az önvédelmi harcban felragyogó 
magyar vitézség iránti kegyeletet és azzal együtt a 
nemzeti büszkeséget és önérzetet.

Hadimuzeumunknak az a körülmény ad majd 
különös jelentőséget, hogy ereklyetárgyai elsősorban 
volt tanítványainkhoz  fűződnek, akik a csatatér halá
los küzdelmei között is hűséges ragaszkodásuk ti ak 
adják megható tanúbizonyságait szellemi szülőházuk: 
az iskola iránt S ezekben az ereklyékben büszkén 
fogjuk magunkéinak vallani a mi hős tanítványainkat, 
akik ősi intézetünk falai kö ött szívták fogékony lel
kűkbe a haza Írást tartozó önfeláldozó kotelességtel- 
jesités érzetét.

De egyersmind örök emléket akarunk állítani 
a kassai ezredek vitézségének is és köztük elsősor
ban a 9 . honv. gyalogezred hőseinek, akik annyi 
dicsőséget arattak a világháborúban.

Háborús gyűjteményünk már eddig is több^mint 
kétezer darabra rúg és ki fog terjedni mindennemű 
háborús vonatkozású dologra, akár a harcterekről, 
akár a mögöttes országokból erednek. Mint aminők : 
a különböző hadviselő seregek harci eszközei, katonai 
egyenruhái, felszerelései vagy azoknak egyes darabjai 
(vállszalagok, vállrózsák, gombok stb.,) jelvények, 
plakettek, hadiérmek; — a táborban vagy a harc
téren készült rajzok, fotográfiák, fö jegyezések, naplók, 
versek, nóták, tábori újságok, háborús tárjgyu levele
zőlapok ; lövedékekből készült m űtárgyak; — általá
ban a háborús irodalom költői és prózai termékei;
— hadifoglyoktól szerzett holmik, a meghódított 
területek lakosseágához intézett katonai felhívások, 
rende’etrk és viszont azob, amelyeket a mi terüle
tünkre betört ellenség parancsnoksága adott ki a 
lakossápnak ; — egyéb háborús nyomtatványok, repü
lőgépekről ledobott felhívások, lezuhant repülőgépek 
részei, az elfoglalt területekről való könyvek, képek, 
festmények, háztartási eszközök, ipari cikkek, általá
ban néprajzi szempontból jellemző tárgyak, viseletek ;
— hadifoglyok készítette kézi munkák, faragvátiyok, 
fogolytáborpénzek, szűk ség pénzek, bélyegek stb. stb.

Azzal a hazafias kérelemmel fordulunk tehát 
úgy voit tanítványainkhoz, mint a dicsőségesen har
coló összes kassai ezredek parancsnokságaihoz, hogy 
hazafias, pedagógiai és egyben katonai érdekeket 
szolgáló hadiereklye — gyűjteményünk gyarapításá
hoz a lehetőség szerint hozzájárulni szíveskedjenek.

Külön osztályba fogjuk csoportosítani a főgim
názium hősi halál halt tanítványaira vanatkozó em
lékeket és külön csoportosítjuk a kassai ezredek vi
tézségét hirdető emléktárgyakat.

Kvégbő! külön kérjük az elesett hősök s;rjainak 
fényképeit, a sírjaikról szedett préselt virágokat s az 
utánuk maradt ereklyéket.

Kérjük pedig a t. beküldőket, ho&y szíveskedje
nek a gyűjteményünkbe száut tárgyakon a lelet,
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illetőleg az ütközet vagy egyéb, nevezetes körül- 
mények helyét, idejét megjelölni valamint a szives 
adományozók nevét is.

Hősi halált halt tanítványaink nevét még kü]ön 
márványtáblára fogjuk vésni s azt az intézet előcsar
nokában helyezzük el, arcképüket pedig díszes keret
be foglalva példaadásul az utódoknak, kifüggesztjük.

Mivel pedig a tanártestület még a háború első 
évében elhatározta, hogy a főgimnázium azon egy
kori növendékeinek harctéri viselt dolgait, akik a 
világháborúban részt vettek vagy a harctéren kitün 
tek vagy fogságba kerültek vagy elestek, a háború 
lezajlása után kü'ön emlékkönyvben örökítjük meg, 
ezen az utón is kérjük kedves tanítványaikat, illető
leg azoknak szüleit, rokonait, barátait, iskolatársait 
és ismerőseit, hogy szíveskedjenek a következő ada
tokat már most, Írásban beszolgáltatni:

1. A hadrakelt neve és születési adatai. 2 . Mikor 
végezte a középiskolát vagy mikor tett értettségit 
az intézetben? 3. Polgári állása vagy foglalkozása 
és ál andó tartózkodási helye. 4. Katonai jellege, 
fegyverneme, csapatteste és rangja. 5. Mely hadmű
veletekben vett részt és hogyan? 6 . Kapott-e elis
merést, kitüntetést, milyet és miért ? 7. Ha meg
sebesült vagy fogságba került, hol és mikor történt 
ez és hová került az illető? 8. Ha elesett, hol és 
mikor? Ez utóbbi esetben kérjük a fényképet mellé
kelni. 9. Az elesett végtisztességének korüményei. 
A temetés helye, ideje s erre vonatkozó e?,yéb adatok. 
1 0 . Egyéb különös és figyelemreméltó személyi körül
mények. 1 1 . Esetleges utalás a rájuk vonatkozó s a 
sajtóban megjelent közleményekre.

Kassa, 1917. ju^us hó 18 án.
Szabó Adorján,

a k assai p rem ou tte i főgim názium  
ig azgató ja .

Legenda.*
Harmadszor virradt már, harmadszor alkonyul!, 
Bökecs hegy meredek lejtőjén egyre hull 
Honvédink csapása,
— Mely számra háromszor nagyobb a mienknél 
És minket megtörni, vérünkbe fojtani kél —
Gaz román hordára.

Végre is honvédek érckara ellankad,
A sorok láncszeme több helyen megszakad 
S rés támad alattunk.
Ozönlik a román — vérszemet kapván rá 
Ezrével szökik fel a hegynek oldalán 
Áttörni vonalunk.

* A  b o k ecsi ünnepi szám  részéro  későn érk ezett, m iért is 
m o st közöljük.

Hirtelen megállnak. Mi oka ? Mi történt ?
Tömör lett, sürü lett a bércen, mint sövény 

A védők lőárka
Pedig hogy körülzárt Bökecsre bárhonnan 
Valaki segítő csapatai hozhasson, —
Ily csodát ki láta?

Mi oka? Mi történt? ügy rémlctt: Fölvevé 
Elvérzett vitézink kihulló fegyverét 
Angyalok serege
így vártuk az eilent, mikor már feltolult 
Aprítva, amiglen hanyatt-homlok fordult 
Bökecsről kiverve.

Dr. Léderer Miksa.
hadnagy.

i

Mosoly -  kasai.
— A katona élet humora —

Simó Ferenc gyűjteményéből vettük át az alábbi 
joizü harctéri anekdotát;

A román harctéren történt!
József királyi herceg hadseregparancsnok — mint 

köztudomású — a rajongásig szereti katonáit s többször 
megtörténik, hogy a front legelső lövészárkaiban is fel
keresi őket, s személyes megjelenésével és bátorsá
gával nagyban hozzá járult ahhoz, hogy katonái a bál
ványozásig szeretik s képesek volnának érette a tűzbe 
is menni. Ilyenkor szívélyesen elbeszélget a legutolsó 
katonával is, s töviről-hegyire kikérdezi őket családi és 
egyéb dolgaik felöl.

Egy alkalommal, midőn ismét szemlét tartott a 
legkülső lövészárokoan az oroszok oly heves puskatü
zelést indítottak a mieinkre, hogy lehetetlenség ”olt élő 
lénynek a lövészórkot elhagynia, mert ha valaki csak n 
kezét is kidugta a lövészárokból, az ellenség menten 
sortüzet zúdított roája.

József főhercegnek ekkor feltűnt, hpgy a mellette 
levő honvéd — válahányszor az ellenség közül egy ki
dugta a fejét, mindannyiszor eltalálta. József főherceg 
nagyon kiváncsi volt, hogy mi lehet a polgári foglalko
zása annak a katonának, hogy oly nagyszerűen lő s ezért 
mikor egy kissé megszűnt a tüzelés, megkérdezte tőle:

Mondd csr.k fiam, mi vagy te civilben ?
A kérdezett katona történetesen tót anyanyelvű lé

vén, nem tudott jól magyarul s József főherceget sem 
ismerte személyesen, azért egész közömbösen mondá:

— Ju drótos tót leni civilbe.
— No, hát az is jó — feleié a főherceg.
Mivel ekkor ismét vehemens erővel megkezdődött 

a tüzelés, ennélfogva félbeszakadt a beszélgetés, melynek 
megszűnte után a baka kérdezi:

— Hát a tiszt ur, mi meglenni civilbe ?
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—  Én József főherceg vagyok!
— No hát ázs is jó.

*
— Na Pista, holnap már mi is a lövészárokba 

megyünk — mondja a kiképző csoportnál a hadnagy 
tisztiszolgájának öltöztetés közben, — félsz e?

Eéén? mán, hogy félnék eéén hadnagy uram?
Mikor a hadnagy felpillant, hát látja, hogy rettene

tesen grimászolva nézeget a szolgája, egy kis kerek tü
körbe.

Hát te mi a fenét húzogatod úgy félre a pofádat?
— Jelentem alásam, gyakorolom — a halálmeg

vetést.

János bácsit kérdi a koma:
— Hát irt-e a fiad?
— írd biz a — mondja János bá’.
— Há osztán merre van ?
— Jaj lelkem, mesze jár a már valahol Tálján or

szágban, azt a lapot is valami Feldpost nevű városból 
küldte.

♦
Olvassák az újságot a falusi polgárok. Az egyik 

olvassa, a többi pedig körülüli és szájtátva hallgatja. Éppen 
olvassa a fölolvasó, hogy csapataink offensivába mentek 
át, az oroszok pedig csak defenzívában maradtak, mikor 
az egyik a hallgatók közül közbeszól:

Éljen, elfoglaltuk of/ensivát} nemsokára a defensiva 
is a mienk lesz.

Közbeszól a másik: — Ugyan mit jajgatsz nem is 
tudod, hogy mi az.

—  Dehogy nem, — válaszolt hetykén emez. Lon
don országban fekszik, a tenger partján. London ország
nak egy oly#n része, mint nálunk Erdély.

*
Kórházba kerül a baka, mert megsebesült. Jól érzi 

magát, gyógyulóban is van, de bizony esze ágában sincs 
sietni a kimenetellel. A főorvos naponkint megkérdezi:

Tudsz-e mán dobolni ?
Főorvos urnák jelentem alásan nem tudok.
Jó darabig megy igy, mig a főorvos megharagszik.
De az apád teremtését, semmi baja már a kezed

nek, mért nem tudnál dobolni ?
— Mert főorvos urnák alásan jelentem, én kürtös 

vagyok.

Inspiciálni jön a B. osztályú uj népfölkelőket vala
mi nagy ur egy erdélyi kaszárnyában, hol a marosmenti 
atyafiak nem igen törik a német nyelvet.

A századparancsnok kioktatja a vén legényeket!
— Nem lesz semmi baj: a kegyelmes ur mindig 

ugyanazt kérdi, tehát megtanulhatjátok kentek is a mon
dókát. Ide hallgassanak:

Ha azt kérdi:
Wie alt sind sie? az annyit jelent, hogy milyen 

vén már kend és akkor az felelik: — Ein und dreissig 
Jahre, Herr Excellenz!

Ha azt kérdi: Wie lángé dienen sie ? az annyit

jelent, hogy mennyi ideje hordja már a császár ruháját 
s akkor azt felelik: Drei Monate Excellenz 1

A harmadik kérdés az lesz: Welche Sprache spre- 
chen sie, die dcutsche oder die ungarischc ? az annyit 
jelent, hogy magyarul, vagy németül szeret-e kend be
szélni és akkor azt illik felelni: — Allé bei de, Herr 
Excellenz ?

Betanulták a mondókát az atyafiak s másnap már 
beállított a kegyelmes generális.

Megnézett mindent jól, végül a legénység elé rug- 
tat hóka lován. Megáll a század előtt s megkérdi Vér 
Mózsa nyaradi gazda népfölkelöt:

— Wie lángé dienen Sie? (Menyi ideje szolgál?)
Keményen nyomtatja a fekete székely :
— Ein und dreissig Jahre, Herr Excellenz!
(Harminczegy éve, kegyelmes ur)

Hm ? Wie alt sind sie ?
— Drei Monate, Herr Excellenz? (Három hónapos, 

kegyelmes urain)
— Donnerwetter! Wer ist verrückt, ich oder sie ? 

(Ki bolondult meg, maga vagy én?)
- -  Allé beide, Herr Excellenz!
— Mindketten, kegyelmes uram ! — ropogott a 

német szó a székely szájából.

Hazaszálló sóbalok.
Asszonyok, lányok!

ü g y  sir a szivünk, úgy fáj. Együtt sir az őszi 
széllel. Siratjuk az elmúlt nyár pompáját, a kacagó, 
napsugaras napokat; siratjuk, az erdők zöldjét, a 
virágillatos nyári meleget. /V- őszihervadás nyomasz
tó hangulata nehezedik lelkünkre. .

Lombtalan ágak között száguld a hideg sz é l; 
lépteink alatt zörögnek a száraz falevelek s csöndes 
éjjeken oly kísérteties e hang; a hajnal fagyos lehe
leté deres patinával von be mindent: hideg van. 
Talán fáznánk is, de hevit minket a reátok való 
gondolat, a lelkünk közepébe vésett képetek, édes 
orcátok bánatos mosolya, egy szebb jövő remény
sugarai és ilyenkor nem, nem fázunk. Kimondha
tatlanul édes melegség járja át tagjainkat, hisz ti 
mellettünk vagytok, mindig, mindig

Ha jő az éj s ha kigyulladnak a tábortüzek, ha 
köpenyünkbe burkolva lepihennünk mellé, ha néz
zük a tűz játékát, a parázs izzását a lelkünk elme
reng a múlton: oh de szép volt, de szép . vissza 
jő-e valaha?

Ha jő az éj s ha ott állunk a drótkerítések előtt, 
szemünk belemered az éj sötétjébe, fülünk figyeli 
a leskisebb zajt; — nem, ilyenkor nem lehet másra 
gondolnunk, minden figyelmünkre szükség van s 
mégis, ha csak egy pillanatra is ide lopiink titeket 
egy kedves pillantásra, egy kis test melegítőre.
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Őszi hervadás a kis kert, messze odaha
za . elhervadt-e már a minket váró virág, a kis 
kezetekkel ápolt színes őszirózsa ? és mi még 
itt vagyunk nem az otthon töltendő szabad na
pok a mennyei boldogság rózsáit varázsolják elénk 
csak türelem, a szabadság boldog napjaiból mind
annyian kivesszük a részünket.

Tudjuk, hogy mindig arra gondoltok, ha hideg 
szelek és őszi esők Járn ak : nem-e lesz valami ba. 
junk, nem-e betegszünk meg, — habár jól esik e 
figyelmes gyöngédség — meg kell nyugtatnunk tite
ket, hogy oly kellemesen fütött a mohával bélelt 
kis fészkünk, hogy talán mi aggódunk értetek. Hisz 
itt a fák birodalmában élünk, ellenben ti tudjuk 
tudjuk.

. . A halottak napja . koszorúk és gyer
tyák illatát érezzük búslakodó szülők, rokonok 
bajtársak arcát hozza elénk az emlékezés. Mennyi 
sok fájó gondolat repül a harcterekre s a képzelet 
keresi, keresi a sirhantot erdők vadonéban, szántott 
mezőkön, sziklák tövében gyertyákat gyújt reá, 
koszorúval disziti . . .  a zokogásokat felfogja az őszi 
szél és viszi a szeretve-szeretett sírjához.

ősz van, őszi hervadás

Mastsenyik Ede

Különféle hírek.
A hősök neveit megörökítő 

emlékmű.
A belügym iniszter rendeleté.

Nemes és elkerülhetetlen kötelesség tel
jesítésére hívja fel Kassa és általában az egész 
ország lakosságát Ugrón Gábor belügyminisz
ternek egyik legújabb rendelete. A  rendelet 
végrehajtási utasítása annak a nagyjelentőségű 
törvénycikknek, amelyet az idén alkotott a 
képviselőház a háborúban elesett, rokkanttá 
lett, vagy a kiváló cselekedeteket véghezvitt 
hősök emlékének megörökítésére. A  hazafias 
és kegyeletes feladat részleteivel foglalkozó 
belügyminiszteri rendelet a következőket tar
talmazza :

A  törvény csak azok nevének megörö
kítését rendeli el, akik a legszentebb köte
lesség teljesítése közben életüket vesztették. 
Ez azonban nem zárja ki, hogy az emlék
művön helyet találhassanak azoknak a nevei

is, akik életben maradtak ugyan, de a haza 
védelmében a többiek fölött kimagasló szol
gálataiknak adták bizonyságát.

A  megörökités szempontjából, az sem 
szükséges továbbá, hogy a hősi halál a harc
téren és az ellenség fegyverétől következett 
légyen be. Kötelességteljesitésének épp oly 
áldozata az is, aki a hadviselés során szerzett 
sebesülése, vagy megbetegedése következté
ben a harctér mögött, vagy éppen ellenséges 
fogságban hunyta le örök álomra a szemeit. 
Csak azt kell esetről-esetre szigorúan meg 
vizsgálni, hogy hazájáért áldozta-e a hős éle
tét. Az emlékmű helyéül a város vagy község 
legszebb helyét kell megválasztani.

A  rendelet figyelmezteti a polgármestert, 
hogy az emlékmű tervének megvalósítása 
idején szigorú gondossággal óvakodjék azok
tól, akik e kegyeletes kötelesség teljesítése 
körül kizsákmányolásra törekszenek. Óvakod
jék különösen azoktól, akik művészi beccsel 
nem biró kontármunkát igyekeznének túlzott 
árakon rája kényszeríteni. Ennél a pontnál 
nyomatékosan hangsúlyozza a belügyminisz
ter, hogy a cél megvalósításánál kivitelre 
kerülő minden munkát kizárólag hazai művé
szek és hazai iparosok részére kell biztosí
tani és lehetőleg hazai anyagokat kell fel
használni.

Frigyes  főherceg  dicsérete* ö  cs.
és kir. Fensége Frigyes főherceg tábornagy ur a had
osztály körzetében szept hó 15-én szemlét tartott, mi
kor is a látottak felett a legteljesebb megelégedését nyil
vánította. Rohr vezérezredes, hadseregparáncsnok ur 
őnagyméltósóga különös örömének kifejezést adott, hogy 
a hadosztály magas dicséretét érdemelt ki. Breit József 
gyalogs. tábornok, hadosztály parancsnok urunk Őnagy- 
méltósága a mindkét helyről jövő elismerő szavakat 
legnagyobb örömmel hozta az egész hadosztály tudo
mására, mert ez a magas dicséret nemcsak jutalom a 
múltért, hanem lelkesítő' buzdítás a hadosztály minden
kori sikeres működéséért, illetőleg a jövőre nézve.

Tiszti kitüntetések, ö  cs. és apostoli 
királyi felsége legkegyelmesebben adományozni méltóz- 
tatott: a f. é. szept. hó 1 2 -én kelt Rendeleti Közlöny
nyel az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás el
ismeréséül a III. o. katonai érdemkeresztet a hadidiszit- 
ménnyel és kardokkal: Klekner Géza I. géppuskás- 
századbeli hadnagynak és Vincze Gyula hadnagynak, a 
4. század volt parancsnokának, ki f. é. aug. hó 8 án
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hősi halált halt. A f. é szept. 19-én kelt 121. sz. Ren
deleti Közlönnyel az újólagos legfelsőbb elismerés má
sodszor tudtul adatott a kardok egyidejű adományozása 
mellett az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás és 
kitűnő szolgálata elismeréséül: Kalmár Jenő tart. száza
dosnak ; a legfelsőbb dicsérő elismerés újólag a kardok 
egyidejű adományozása mellett az ellenség előtt tanúsí
tott vitéz magatartás elismeréséül: Bárdy József had 
nagynak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás és 
kitűnő szolgálat elismeréséül: Popovics Gyula népf. fő
hadnagy, gazdászati tisztnek. A f. é. szept. 22-én kelt 
124. sz. Rendeleti Közlöny-nyel a legfelsőbb dicsérő el
ismerés tudtul adatott a kardok egyidejű adományozása 
mellett az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás el
ismeréséül. Jirga István tart. hadnagynak, az I. gép- 
puskás század volt parancsnokának; a f. é. okt. hó 
6*án kelt 129. sz. Rendeleti Közlöny-nyel: Cserneczky 
Béla 3. századbeli tart. főhadnagynak és Szeghő László 
1 . századbeli tart. hadnagynak.

Tiszti k inevezések. Ő cs. és apostoli 
királyi Felsége legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott: 
főhadnaggyá: 1917. aug. 1. ranggal Cserneczky Béla 3. 
századbeli hadnagyot, (rangszám: 4) hadnaggyá: 1917. 
febr. 1 . ranggal Remisovszky Ferenc, (rangszám 2134), 
Menczer Sándor (rar.gszám 3152), Horváth Géza (rang
szám 2241) és Hubay Bálint (rangszám 3353) tart. 
zászlósokat; 1917. aug. l-ével, dec. 1 . ranggal Flöth- 
mann Jenő tart. zászlósi; (rangszám 887.10) népfelkelő 
hadnaggyá 1917. aug. l-ével^aug. 1 ranggal: Barcs Pál 
népfelkelő zászlóst.

Rancjmegállapitás. A f. é. 123. sz 
Rendeleti Közlönyben Richnovszky Gyula 1 1 . század
beli tart. zászlós rangja f. é. január hó l-ével (rangszám 
1002.10) és Breit Vince ugyancsak 1 1 . századbeli zászlós 
rangja 191%. évi julius hó l-ével (rangszám: 3607), 
Róth Ödön zászlós rangja pedig 1915. nov. hó l-ével 
(rangszám: 1192.3) van megállapítva.

Tan fo lyam ra vezényelt hadnagy.
Az ezredparancsnokság Klinczkó István II. zászlóaljbeli 
hadnagyot 4 heti géppuskata^folyamra vezényelte.

Továbbszolgáló  altisztek. A tovább
szolgáló altisztek csoportjába a következőket vették fel: 
Bontya Viktor és Bach László törzsőrmestert, Jurigay 
Béla és Fetz Márton őrmestert, Bakai Mihály szakasz
vezetőt, Dombrády Lajos és Géczi István tizedest.

Tiszti' isko lába vezénylés. Az ezred- 
p?rancsnokság Meitner László 1 . századbeli e. é. önk. 
tizedest és Scheffer Vilmos 4. századbeli e. é önk. őr
vezetőt szeptember végén a tartalékos tiszti iskolába ve
zényelte.

Szám vivő altisztek áthelyezése.
Duncskó József I. és Szklenka Tivadar lí. oszt. szárn- 
vivő altiszteket egy tarackos lcszeroszlophoz, Izsák 
Adolf I. o. számv. altisztet pedig a hadosztály kertésze
téhez helyezték nt

R égi bajtársaink. Herkely Béla, Fűnk 
József századosok, Pattyantyus Ábrahám János tőhad- 
nagy, Font Jakab hadnagy és Loysch István zászlós, 
kik ezredünk dicső harcaiban már részt vettek, szeptem
ber végén ismét a harctérre érkeztek.

Helyettesítések az ezredtörzsnél. 
Schreiber János százados, ezredsegédtiszt 4 heti szabad
sága tartamára az ezred segédtiszti teendőket Schreiber 
Ferenc főhadnagy, utászszázad parancsnok, utóbbi pa
rancsnokságát pedig Naményi Koncz Nándor hadnagy 
vette át.

U jabb i hum ánus rendelet. Az eddi
giek mellé Őfelsége újabb humánus ,-rendelkezések ki
bocsátására hívta fel az illetékes parancsnokságokat. 
Nemrég szabadságolták az öreg népfelkelőket s már 
újabb két olyan rendelkezés jelent meg, amely a hat- 
gyermekes családapák és azoknak életét van hivatva 
kímélni, akik egy vagy több testvérüket a háborúban 
vesztették el. A rendelkezés értelmében ezeket el fogják 
vonni azokról a helyekről, ahol állandó tüzha tásnak 
vannak kitéve.

A  felmentett tiszteket beh ívják .
A hadügyminisztérium a hadseregpótlás ügyeinek főnö
kével és a honvédelmi minisztériummal egyetértőleg fel
hívta a polgári hatóságokat, hogy szolgáltassák be az 
1876. évben és később született azon tisztek és zászló
sok névsorát, akik eddig mint nélkülözhetetlenek a tény
leges szolgálat alól fel voltak mentve. Ezeket arc vonal
beli szolgálatra alkalmatlan tisztekkel fogják kicserélni.

A  nemes szivtt Ö-es honvédek. A 
>Zita kórház* javára újabban a következő adományok 
folytak be: Ezredtörzs 120 K, Műszaki század 120  K, 
I. zászlóalj 171 K 30 f., II. zlj. 778 K 54 f., III. zlj. 
1702 K 20 f., Paksy zlj. 151 K 30 f. összesen 3073 
K 34 fillér, mely összegből 3023 K 34 fillér a hadtest
parancsnokságnak küldetett el, 80 K pedig ezredünk 
özvegy- és árvaalapját gyarapítja. Honvédeink nemes- 
lelküsége fényes példa lehet sok sok ember előtt.

A lbum  a tábori ú jságokból. A »Har
minckettő* tábori újság szerkesztősége megkeresést 
intézett lapunk szerkesztőségéhez, amelyben a front- 
újságok albumának eszméjét vetette fel. Ez az album 
a front újságok történetét s az illető ezredek neveze
tesebb fegyvertényeinek leírását tartalmazná, illusztráció
kul pedig sikerült fényképfelvételek szolgálnának. Lapunk 
szerkesztősége helyesléssel fogadta a tervet, csatlakozá
sát és egyes szerény észrevételeit pedig közölte a »Har
minckettese újság szerkesztőségével. A * Kilences Hon
védek" tábori újság méltó helyet fog képviselni a front- 
újságok albumában.

Pántok  a katonai érdem kerasa - 
tan. Őfelsége rendelkezése folytán harmadosztályú
hadiékitményes katonai érdemkercsztck ezentúl másod 
és harmadizben is fognak adományozlatni .Az újabb adó-
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mányo2ást egy — illetve két arany pánt fogja jelezni a 
szalagon. A rendelkezés folytán a harmadosztályú ka
tonai érdemkereszt és a harmadosztályú vaskoronarend 
közé két újabb fokozat ékelődött s a vaskoronarend 
megszerzése természetesen jóval nehezebb lett.

Orosz fogságból hazaérkezett 
hadnagy. Szalai Gyula tart. hadnagy, aki 1914. 
okt. hó 1 én súlyosan megsebesülve orosz fogságba 
került, mint rokkant Krasnojarskból Jglón lakó szüleihez 
visszaérkezett.

O rosz fogságban  levő 9-esek. a
sipotei fogolytáborból levelet írtak: Kusztovszky József 
hadapródjelölt Mecenzéf, Magró Lajos hadapródjelölt 
Kassa, Kerékgyártó János e. é. önk. szkv. Mályi és 
Jaszovszky Miklós c é. ö. szkv. Hemádtihany. Ezen 
önkéntesek tavaly októberben kerültek fogságba. Továbbá: 
Jabroczky József hókai gazda 9-es honvéd febr. 19-én 
keltezett és okt. 1 én érkezett lapjában a kristályfalvi 
lelkésznek írja: Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus! 
Főtisztelendő Plébános u r ! Szívélyes üdvözlettel érte
sítem, hogy 1916 nov. 15-én irt lapját ma febr. 19 én 
nagy örömmel vettem, amelyért mély köszönetét mon
dok. Ne tessék csodálkozni, hogy mi hazulról nem ka
punk levelet, mert nem vagyunk állandóan egy helyen, 
ezért minket a levelek nehezen találnak meg. Tudtára 
adom F'őtisztelendő plébános urnák, hogy ne várják ott
hon öcsémet, ő elesett a harctéren 1915. május 1-én, 
tudok róla, mert együtt voltunk. Én cukorgyárban dol
gozom. Maradok hü híve Isten önnel a viszontlátásig. 
Szmolen Lőrinc kristály falvi ifjú, 9-es honvéd jul 29 cn 
kelt és oht. 1-én érkezett lapjában anyjának irt. Irha 
András Galganek kristályfalvi gazda, 9-es népfelkelő 
jul. 23-án keltezett és okt. 2 -án érkezett lapjában lelké
szének írja : Március 13-án irt lapját megkaptam. Nagyon 
megörültem neki, hogy megírta nekem : mi újság otthon 
és kik vannak a mieink közül fogságban. Kívánságára 
megírom Koczur Mihályról (kristályfalvi gazda, 9-es 
népfelkelő) azt, amit társaimtól hallottam. 1914. szept. 
1 -én harcban voltunk és ott megsebesült reggel, este 
pedig meghalt Lemberg közelében. Kérem lelkiatyám ha 
lehet, küldjön nekem imakönyvet. Ajánlom magamat 
Isten oltalmába.

U j zászlósok. Az ezredparancsnokság f. é‘ 
-zept. 17-én a 249. sz. ezredparanccsal: Heffner Ferenc 
hadapródjelöltet; f. é. okt. hó 6 -án a 268. sz. ezred
paranccsal: Mihalik Zoltán hadapródjelöltet, f. é. okt 
hó 11-én a 273. sz. ezredparanccsal: Vilim Zoltán had 
apródjelöltet, f. é. okt. hó 9-én a 271. sz. ezredparancs- 
csal Tutschner Ágoston e. é. ö. őrmestert és Wohauer 
Géza e. é. ö. szakaszvezetőt zászlóssá előléptette

Tiszthelyettesi előléptetés. Az ezred
parancsnokság f. é. szept. hó 17-én a 249. sz. ezred
paranccsal Vascsur József törzsőrmesteit tiszthelyettessé 
előléptette.
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Legénységi előléptetések. Az ezred
parancsnokság szept. hó 15-től okt. hó 15-ig terjedő 
idő közt a következőket léptette elő; Önkéntesek : Hexner 
Miksa, Medgyesi Emil, Jnrek János, Szabó Pál, Bor- 
zsenszky Kornél, Matzner Árpád, Berzeviczy László, 
Boruch Béla és Jánosik Gyula e.-é. önk. szakaszveze
tőket c. é. önk őrmesterekké, Ujfalusy Jótsef, Ratsck 
Rafael és Sztopkó Fe-enc és Cziszkó István e. é. önk. 
tizedeseket e. é önk. szakaszvezetővé és Groszmann 
Jenő e. é. önk. őrvezetőt e. é. önk. tizedessé. Továbbá: 
Back László őrmestert törzsőrmesterré, Östreícher Sán
dor szakaszvezetőt őrmesterré, Krivos János tiz. eimz. 
szakaszvezetőt valóságos szakaszvezetővé, Kázsmcr 
József, Rózsa József, Masura István, Szénié Jakab, Dre- 
venyák András, Koczán János, Karapin Mihály, Beszák 
Mihály, Gajdos Tamás, Vitkó Antal, Maczkó István, 
Varga János, Hultay János, Tamás János, Gajdos József, 
Nagy M. Balázs, Klein János, Pejá János, Dombrádi 
Lajos és Zselczsnyik György őrvezetőket tizedesekké; 
Kascsák János, Szekeres Mihály, Hnász János, Nagy fejű 
István, Sípos Jenő, Józsa Béla, Schnitzer Sándor, Lukács 
László, Balogh György, Tündik Mihály, Harasin András, 
Kovács András, Olsavszky János, Paczák István, Sitár 
István, Szilvásy József, Gyük Miklós, Szirotnyák József, 
Traszony Emil, Fehér András, Inda Manó, Gömöry 
János, Borsai László, Szeghő Gyula, Pásztor János, 
Stenbnch József és Koskó Péter honvédeket őrvezetőkké.

Beteg tisztek:. Román János főhadnagy, 
Schiihabcl Ernő, Bresel Lajos cs Hermann József zászló
sok október hó elején kórházba mentek.

H ősi halál. Szabados László szabadosi ( S zív. 

bölcs m.) illetőségű 3. századbeli szakaszv. f, é. szept. 
hó 10-cn és Mezei Gyula uzon-i (Háromszék m) ille
tőségű 5. századbeli honvéd f. é okt. hó 7-én hősi 
halált halt.

M egsebesültek. Vertály János 3. század
beli orv. szept. hó 10 én cs Lehóczky János 5. század
beli szakaszvezető okt. hó 6 án megsebesült.

Hentesm ühely a harctéren. Aki ké
telkedik ebben, az jöjjön ki közzénk a harctérre s meg 
fog győződni arról, hogy ez nem mese. Ezrcdünknek 
van tehenészete, disznóhizlaldája, minden századnak 
külön-külön baromfitenyészdéje, melyek mellé újabban 
egy hentesmíihely létesült Jochmann őrmester vezetésé
vel, amelyben különféle kolbászneinüeket, disznóságot, 
véres hurkát, safaládét és finom szepességi virslit ké
szítenek. Érdekes a füstölője. Tele van tömve minden
féle gyomorcsiklandozó „\vurstokkal“. Rózsapirosra füs
tölt sonkák, nyelvek, oldatosok stb. oly csábítóan mo
solyognak a rudakról a szemlélőre, hogy az illetőnek 
ugyancsak folyik a nyála egv-cgy pompás falatra. Látni 
kellene, hogy micsoda öröm van az ezrednél, amikor 
ilyennemü „felvételezés4* hire jut a fülekbe. Adja Isten,
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hogy az eszme megvalósítói és Jochmann bácsi jóindu
latából minél gyakrabban részesüljenek honvédeink ilyen, 
a disznótoros napokra visszaemlékeztető kedves, zsíros 
és füstös meglepetésekben.

Szom orít évfordu ló . Három évvel ez

előtt: 1914. nov. 1-én Kátay százados, Sziberoch tart. 

lidgy, Dr. Schrciber zászlós és Blaskó Béla hadapród a 

niskói csatákban hősi halált haltak. Mindannyian a II. 

zászlóaljhoz tartoztak.
H elyreigazítás. Lapunk 3. számába egy 

kissé korai hir csúszott be, amely szerint Ádámffy István 
főszámvivőt a pótzászlóaljhoz áthelyezték. Készséggel 
teszünk eleget Ádámffy főszámvivő kívánságának, amikor 
ezt a kis tévedést azzal igazítjuk helyre, hogy ő a pót
zászlóaljhoz még nem lett áthelyezve, aminek csupán 
azért örülünk, hogy „Pista bácsidtól még nem kellett 
nehéz búcsút vennünk.

Tisztek és tisztjelöltök szabadsá
gon. Szeptember hó közepétől október hó közepéig 
terjedő idő közt rövid szabadságot nyertek: Neuhrirer 
László őrnagy, Schreiber János százados, Dr. Szily Dezső 
és Mátray Gyula főhadnagy, Baráth Pál, Pákh Károly, 
Rosenmüller Zoltán, Simon Pál, Széchéner Sándor, Hubay 
Bálint, Hermel Zoltán és Nagy Miklós hadnagyok, Ligeti 
László, Major Mihály, Breit Vince és Molnár G. Gyula 
zászlósok.

Gyászjelentés. Részvéttel vettük és közöl* 
jük az ezredparancsnoksághoz érkezett gyászjelentést: 
A m. kir. 21-ik honvédgyalogezred bajtársi kegyelettel 
tudatja, hogy szeretett baj társa, zathurcsai Zathureczky 
Ferenc honvéd főhadnagy a hadidiszitményes III. osztályú 
katonai érdemkereszt, az ezüst és bronz katonai érdem* 
érmek a katonai érdemkereszt szalagján, az első osztályú 
ezüst vitézségi érem és a Károly csapatkereszt tulajdo
nosa, 1917. évi augusztus hó 28-án a keletgaliciai harc
téren 24 éves korában hősi halált halt. A hős bajtárs a 
haza és király iránt való törhetetlen hűség, önfeláldozás 
és kötelességtudás mintaképe s a bajtársi együttérzés 
őszinte megtestesítője volt. A hős bajtárs emlékét örökre 
őrizni fogjuk 1

Kitüntetéaek. Újabban a következők 
kaptak kitüntetést; Az I. osztályú ezüst vitézségi 
érm et: Lépes István örm , Csizmadia István, Gulyás 
Mihály tizedes és Nagy L^jo3 honvéd. A II. osz
tályú ezüst vitézségi érmet másodszor: Orosz István 
tizedes. A II. osztályú ezüst vitézségi érm et: Szán
tai József tiz., Moldován Sándor, Mészáros László, 
SarkadÍ József, Soős József, Freuud Géza és Gvoz- 
dics István honvedek. A bronz vitézségi érmet má

sodszor; Hajdú Ferenc tizedes. A bfconz vitézségi 
érm et: Fülop János, E p á n  Vince, Medvecz János 
honvédek, Szegő Gyula őrv., Szabó Lajos Őrv., Kiss 
János őrv., Pitonyák Alajos őrm., Bohuczky István 
őrm., Gombár Mihály tiz., Szeles Mihály, Nagy 
Ignác V., Handula János, Varga János, Lukács 
Béla, Labuda András, Lakatos István, Rozsek J á 
nos honvédek, Krauss Gyula őrv., Zuzanyák Dániel, 
Berta János, Nevelős József, Szlovik Mihály, L o 
vász János honvédek, Hreskó György, Darabos F e 
renc őrv., Bucskó Mihály, Gyöike Miklós, Juraskó 
József, Katona János, Kossuth András, Kusnyér 
András, Praskó Jáuo*, Szlavik János, Marinké • J á 
nos, Balescsák György, Matisz János, Tóray János 
honvédek, Kerekes Lajos szkv., Gromoda János örv., 
Szkorupa József, Gardacskó András, Balázs Gyula, 
Köteles József, Bárányuk Gergely, Daukavics Mihály, 
Adamik György, Sziratár Jáuos, Schiffer Samu, 
Bilasz János, Paulocsák János, Jnrik Pál, Poklánszky 
Pál, Mayer László, Póta Pál, Miklovicz István, 
Szendrei Imre, Mihalyka Károly, Sokaj András, Si- 
rokmann János, Manjak Mihály, Horváth Barna, 
Varga János, Tecsó András, Sed’áV. András, Liszko- 
vccz János, Csincsavi Béla, Dugasz Sándor, Uiba- 
novits Sándor, Tóth Pál, S/iszák Jáuos, Tinthoffer 
Lajos, Ruzicska József, I ipta Vazul honvédek, F a r
kas Tóth Ferenc és Szekeres Imre őrvezetők. A 
koronás vas érdemkeresztet a vitézségi érem szallag- 
ján : Kapp József főszámvivő, Boross Endre, Fried- 
mann Márton, Rigetthy József, Tóth János, Grün- 
wald Mihály I. oszt. szárav. altisztek, K».linács An
tal, Klescs Ferenc, Tóth András, Brandner József, 
Gazda Csacskó János, Nikházy József őrmesterek, 
Koperinczky Jenő II. o. fegyvermester. A vas érdem
keresztet a vit. érem szalagján : Hercz Zsigmond 
szkv., Mátké Ferenc tiz., Kovács János tiz., Blanár 

azul, Uhlár György, Csarin György, Koleszár Imre, 
Pelsőcn János, Gajdics Árpád, Sztricskó György, 
Lukács László, Balázs Lajos, László Nándor, Bőrűek 
János, Krupa István honvédek, Vangor György 
szkv., Harkabusz Jáups tiz., Lichtenstein Adolf őrv., 
Oláh Ferenc őrv., Hugya János, Baloga István, 
Herskovlcs Lipót, Gajdos Péter, Pipoly József, 
Butka János, Desics Illés, Zsgyibolcz Péter, Kiss 
János, Dzuriila János honvédek, Fehérváry János 
és Vígmann Árpád III. fegyvennesterek, Bereczky 
József, Tóth István, Trojcsak András, Varga András, 
Z$ellenszky János, Vancsik János, Kovaly Mihály, 
Ádám László, Bezega Mihály, Urbáu Lajos, Korej 
György, Dzsiák János, Jack István, Gyurosev Mádé, 
Gyuresek András, Heé Pál, Refér András, Balázs 
Lajos, Orabiner Aladár, Buiinda János, Kubovcsik 
Ádám, Pólyák József, Kutni András, Knrafa János, 
Bonért Jakab, Taar Károly honvédek és Takács 
János szkv.
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Szerkesztői ős kladóhfvafall 
üzenetek.

Lapunk azon célján kívül, hogy a jótékonyság 
szolgálatában kellemesen szórakoztasson, másik célul 
tűzte ki azt is, hogy a harctér és az otthon között 
mintegy szorosabb kapcsolatot létesítsen. E  végből ezen 
rovatban mindenkinek, áld bármilyen kéréssel fordul la
punkhoz, illetve a harctéren levő hozzátartozója iránt 
érdeklődik, a legnagyobb készséggel adunk választ. 
Ebben a rovatban fogjuk közvetíteni a honvédektől 
hazaküldendő rövid üzeneteket is, amelyek az újság cí
mén egy levelező-lapra írva beküldendők.

#
Újságunk szerkesztősége és kiadóHivata’a az 

ezrednél a harctéren van, miért is az előfizetések és 
egyéb küldemények e címen továbbitandók : Kilen
ces honvédek tábori újság szerkesztősége és kiadó- 
hivatala. Tábori pósta 4 2 5 .

*
Lapunk 4. számát okt. 1 5 -én záiíuk le.
Dr. L. hdgy. K assa: Köszönet szives munkál

kodásáért.
B. M . urhölgy: Máskor is csak örömmel

fogadjuk Írásait. Köszönet. P. A. ütk. vonat. Al
kalomadtán a többit is közölni fogjuk. K. L . A 
kérdéses ügyben nem adhatunk felvilágosítást. H. 
E . tanitó. Euyiczke. K helyen is köszönetét mon
dunk lapunk felkarolásáéit és terjesztéséért. Szól ez 
több kartársának is.

Érdeklődő: Pattantyús János Ábrahám fóhdgy. 
a harctéren ezredünk egyik géppuskás századának 
parancsnoka. Czime : Tp. 4 2 5 .

G. J. Igló. G. Miksa ezredünknél ismeretlen. 
Az ezred tábori pósta-száma 363  nem volt.

Lapunkra előfizettek:
(F o ly ta tá s .)

Kellner hadnagy 20 K, Csepeli Weisz Manfréd 
Budapest 10 K, Horschauser Irma Pécs, Ugrón Jenőné 
Pusztakamarás, Nágel László hdprjel, Honig Flóra Buda
pest, Glück József, Virógh Frigyes zls 2 —2 K, Matyi 
Elek főszámvivő 4 K. Ney Miklós őrmester 10 K, 
Haraszty Miklós Homonna, Chripkó Zsuzsi Vágbesztcrce* 
Dr. Kabos Ármin hdgy, Flöttmann Jenő zls, Boross 
Endre sznmvivő, Schiffer J. számvivő, Szőnyi Ferenc 
számvivő, Fodor Imre szkvtő, Máthé Ferenc tizedest 
Kovács János tizedes, Nahaj István honvéd, VVolf Wilhelm 
őrmester, Zupcsán János honvéd, Kőhler Gabriella Nagy- 
kövércs, Mirtse Dénes Bögöz, Balogh Jenő Nagylézs 
2  2 K, Kacsanovszky Anna Roskócz 4 K, Havas
Endre fhdgy 10 K, Nemesik Béla Imély, Rk. elemi iskola 
Géderlak, Ebenschütz Erna Magyardiószeg, Stojadinovics ! 
Sándor Omoldova 2—2 K, Szemes Imre postafónök, |

Gerevich Ernő fhdgy, Göndör Hermann áll. orvos, Bes
senyei Miklós fhdgy, Mihályi Kálmán hdgy, Halasy 
Szilárd Sárbogárd, Steinbach hdgy 10— 10 K, Kiss Ede 
törzsöt iii. G K, Oreja Jánosné Kassa, Drozda András 
tiz. 2 - 2  K, Nikházy József őrm., Szőllőssy Mihály őrm , 
Kalinács Antal őrm., Horváth Béla 4—4 K, Dankó 
György számvivő, Szóvá András, Duncskó József szám 
vivő, Szamecz János számvivő, Izsák Adolf számvivő, 
Bischof Gyula honv., Lessó József honv., Szánthó Jenő 
őrm., Jurigai Béla őrm., Brezák István honv, Urbnn 
Lajos honv., Fodor József honv., Balázs Gyula honv., 
Gdovin György honv-, Kiss János honv., Dobos János 
honv., Dzogán János honv.. Képes Márton honv., 
Stelmach Ignác honv., Bodor András honv., Szabó 
Kálmán honv, Lovas Ambrus honv., Herschkovics Lipót 
honv, Oláh Mihály honv., Csizmár István honv, Fónagy 
János honv., Argyellán Péter honv, Szabó József honv., 
Balogh Péter honv., Hriczkó István honv., Zima Mihály 
honv, Bausz Juliska Harkány, Sztropnik József Harkány, 
Kazár Teréz Harkány, Beér Sándor Harkány, Geletka 
József Osztornya 2— 2 K, Székely László Tordaszent* 
lászló, Popovics Olga Dolova 4 —4 K, Dr. Németh 
Károly Budapest 10 K, Borsos Borcsa Nagysáp 6  K, 
Pál István Tolnanémeti, Kemény József Dobrocs 2—2 
K, Zaller József Mosdos 4 K, Nyitray István Harkány, 
Weiler Margit és Árpád Harkány, Szilczer László Harkány, 
Ref. Iskola Harkány, Kadván Paula Soponya, Nagy 
Sándor Lovászpatona, Kovács Nándor Nagyláng, Szath- 
máry Rózsa Nagydobos 2—2 fi, Ekly Mariska Duna* 
szentgyörgy 4 K, Ács Lajos István Gércs 4 80 K, Hudy 
Eta Poltár, Gleviczky Gusztáv Somos, Német István 
Harkány, Papp Mariska Mezőkászony, Ujj Ilona Dabolc 
2—2 K, Bajnok Géza Dunakeszi, Kiss József Barkó 4—4 
K, Grád Lászlóné Biharszentandrás, Fáik Ármin és Tsa 
Debrecen, Németh Ferenc Vasjobbágyi, Miklovicz Lajos 
Hódmezővásárhely, Tahy Antal Almaszeghuta, Maczkó 
Sándor Nyirgelse, Kusztos Dénes hdgy, >Hermesi vált. 
üzlet R. T. Budapest, Karácsonyi Kornélné Lónyatelep, 
Reviczky Imre Bánóc, Dr. Szirmay Richárd Budapest 
2— 2 K, Magyar Nemzeti Muzeum Budapest, Béla Eszter 
Lászlótanya, Linter Terézia Németcsencs, Gálóczy Rezső
4 —4 K, Dáni Balázs altábornagy ur Budapest, özv. 
Kossuth Ferencné Solt 50 —50 K Druga László Nógrád- 
megyer 10 K, Ágocs Ilona Doboka, Schiftkom Aranka 
Közóphencse, Ádámffy István főszámvivő, Vancsó János 
Budapest, Rónai Lászlóné Késmárk, Németh Anna Mész* 
len, Kanitz Arthur Budapest, 4. hgye. parancsnokság, 
Kratochvil Károly ezredes, Farnady Lajos öttevény, 
Szabó Borcsa öttevény, Eperjesi Teréz öttevény, Sándor 
Mária Veszprémvarsány, Káldy Józsefnó Veszprémvarsány, 
Pityinger Istvánná Veszprémvarsány, Baán Ilonka 
Veszprémvarsány, Gaál Teréz Hódmezővásárhely, Homola 
Józsefné Kassa, Órás Károly Mád 2— 2 K, Mayr Mór 
Budapest 20 korona.

(F o ly ta t ju k .)
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VISSZAVÁRLAK...
. . .  Nem t Ne tarts attól Ali, hogy egy pilla

natra is élfelejtelek! Vidd e virágszálat magaddal, 
őrizd meg talizmán gyanánt s gondolj arra, hogy 
imám érted szól és ott a véres harcmezőn őrző 
angyalod leszek! Kérlek én is Téged, ne felejts e l1 

Halkan suttogva mondta a leány e szavakat 
az ifjúnak, ki mellette lépkedett a virágillatos kert
ben. A nap leáldozott s csak fénylő, piros alkony- 
pir jelezte nyugvóhelyét s figyelmeztette az embe 
reket az élet megismétlődő perceire, napjaira. A 
lombos fák némán, mozdulatlanul néztek le a tö
vükben meghúzódó virágokra, csak itt-ott szólt egy- 
egy tücsök jellemző danája. A madarak elhalgattak 
s szőtték álmaikat orgonabokor ágas koronáján . .  
Csöndes májusi est volt. Mámoros, bóditó, ifjú sze-. 
relmesek kedvenc ideje.

A lányka nem lehetett több, mint 17 éves- 
Fehérruhás, rövidszoknyás kis bakfis. Olyan, mint 
a friss havasi gyopár. Hosszúra eresztett hajjal 
karcsú testtel nem csak szép, de gyönyörű volt. S 

«ha sötét szemeivel csak egyszer is ránézett valakire 
— az többé nem szabadult varázsereje alól — az 
nála felejtette szive érzelmeit, gondolatait.

Az ifjú elszánt komoly gondolkozásunak lát
szott. Ha megállt az esti pírban, s fejét egyenesen 
előreszegte, úgy festett, mint egy magas bércen álló 
szobor, mely bármikor kész dacolni a természet, a 
sors minden csapásaival.

Némán, lehajtott fejjel ment a lány oldalán. 
Lelkét, szivét maró, keserű érzések marcangolták. 
Mintha a mostani virító, gyönyörű égen, az idők 
jövőjében komor felhők gyűlnének, mintha minden 
azt súgná feléje: csa ló d á s ... álom csalódás.. • 

Hirtelen megállt s gyengén, szerelmes vonza
lommal fogja meg a leány kezét:

Idus! Ég a tanúm, hogy szeretlek! — Szeret
lek úgy, ahogy egy halandó szeretni képes. Nem 
az elválás fáj, nem az esik rosszul, hogy ez az 
utolsó este, amikor úgy kéz kézben járhatunk e szép 
májusi estén . Ó nem ez. Sokkal mélyebb fáj
dalmat okoz az előérzet, hogy lesz idő. amikor 
másnak hallgatod majd a szavait, mást fogsz bol
dogítani szerelmeddel, másnak leszel az álomképe, 
mást teszel majd boldoggá . . ,

Nem bírt tovább uralkodni érzelmein Hevesen 
ölelte át a lányt, mámorosán csókolta annak köny- 
nyes szemeit, mig végre halkan, zokogva, fulladozva 
mondta ki az > Isten hozzád < ot.

— Isten hozzád! el kell mennem. Gondolatim 
Nálad lesznek Idus, s ha meghalok, neveddel ajka-, 
mon halok meg . •

— Ali, Ali! az Isten szerelméért. . .  ne . ne 
beszélj igy . . .  Erre nem szabad gondolnod. Vissza 
fogsz jönni, mert visszavárlak! Igen visszavárlak!

Bezárult a kis kertajtó s két szerető s z í v  

elvált egymástól. Elvált, ha nem is örökre, mind
azonáltal bizonytalan időre. A fiú lassú kimért lép
tekkel haladt a kihalt, komor kis városi utcán. Csak 
lépteinek puszta, rideg kongása vegyült be a néma 
éjszakába. . .

Ragyogott a nap a felhőtlen tiszta égen. Mo
solygó sugarai fényt, derűt varázsoltak mindenfelé. 
A városon csupa virágdiszes, vadonatúj zöldbe öl
tözött katonákat lehetett látni. Arcuk égett az izga
lomtól, a büszkeségtől: délben indul a menet, s ők 
a csatába, háborúba mennek. Vidám hazafias ma
gyar lelkesedéssel Mindegyiknek a sapkája mellett 
egy-egy nemzeti színű szallag, leányhimezte felírás
sal: »Ég veled — imám k is é r ...«

Harsogó trombitaszó gyűjtötte össze a száza
dot a kaszárnya nagy udvarán. Elől a katonai ze
nekar indulásra készen. Tőle balra az ifjak sora
kozva . »Eskühözl« hangzottéi a kemény ve
zényszó, a sapkák egy pillanat alatt eltűntek a fe
jekről, a sok kéz magasra emelve bátran hívta az 
Istent tanúnak, hogy e csoportban a zászlót, melyre 
felesküdtek, soha senki cserben nem hagyja.

Vége volt az eskünek, s megindult a menet 
zeneszóval, dallal végig az utcákon az állomásra. 
A század élén egy ifjú hadnagy, kivont karddal, 
csillogó szemekkel vezette em bereit... Hullámzó 
tömeg kisérte őket, de ő csak egyet látott, egy 
fehérruhás, szőkehaju kislányt. Ő volt a boldogsága, 
mindensége . , .

Izgatott futkosás az állomáson. Vezényszavak, 
bucsuhangok, siró asszónyok jajveszékelése vegyül 
össze. A katonák lassan elhelyezkednek a végtelen 
hosszú vonatban. Mindegyik kocsinak ajtajában csupa 
katonafejet látni. Némelyikben már megszólal a nóta: 
>A gőzösnek négy kereke de fé n y e s ...4

A hadnagy halkan beszélget kísérőivel. Szemei
ben megmagyarázhatatlan csillogás, mintha egy
szerre sima és nevetne. Hosszú füttyenés rezegteti 
meg a lev egő t... Utána még egy meleg forró bú
csú a kedvesektől s kezét sapkájához emelve, kocsi 
jába ugrik a hadnagy.

Lassan, döcögve megmozdul a vonat. A 
szél vígan lengeti a háromszinü zászlói, az ablak
ból fehér kendők integetnek, tombol a d a l. . .  aztán 
csak egy-egy szava hallik az állomásra, »valaha -  
vagy so h a ,.. Inczédy Aladár hadnagy csak a vo 
nat zakatolását hallgatja csendben, némán, mintha 
csak azt zúgná: >visszavárlak.
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II.
Megérkezett a század rendeltetési helyére. 

Hosszú, fáradságos ütjük volt a májusi melegben. 
Porosán, izzadva, barna arcszinnel jöttek fel az 
állomásról egy galíciai kis faluba. Várniok kellett 
ott, mig további parancs nem érkezik

A hadnagy elhelyezte embereit, maga is ledült 
szobájában egy öreg, kopott díványra, hogy testi 
nyugalmát, tagjainak erejét megszerezze. Álmodozva 
hunyta le pilláit, s visszagondolt a közelmúlt na
pokra, az elválás perceire

Különös — gondolta magában — mért nem 
bir az ember uralkodni érzelmein, gondolatain ! ? 
Mért kisérik lépten nyomon, mért foglalják le min
den pillanatát, mért nem engednek egy pillanatnyi 
megnyugvást sem.

— Nem bírok nyugodni, nem tudok ellentállni 
a kisértésnek, üz, hajt, kerget, őrjítő képeket vetít 
szemeim elé I Mért kínoz minden nesz, mért zug a 
természet haragja, mért nyomja lelkem békéjét a 
nyomasztó sötét csend ? S mégis kívánkozom 
utána!

Idegesen ugrott fel helyéről, sapkáját hanya
gul a fejére vágta, s kiment, hogy széjjelnézzen a 
falucskában. Görbe utcákon vitt át útja, mindenfelé 
alacsony, roskadozó házak. Tisztaságnak nyoma 
sincs. Gsszerázkódott, amikor egy ablakon betekin
tett, csak úgy véletlenül. A nyomornak kétségbeejtő 
képe tárult szemei elé! Nem! mégsem hitte volna, 
hogy igy is lehet élni! Szegény emberi sors — még- 
sincs kizárva azonban, hogy ezeknek az emberek
nek több érzés van a szivükben, mint azoknak, kik 
fényes palotákban laknak s méltatlankodnak akkor, 
ha egy koldus feléjük nyújtja kezét egy kis ado
mányért.

Csak pár napig voltak ott. Állandóan készü
lődtek a napra, mikor elszólitják őket bajtársaik 
közé, oda, hol emberi vér áztatja a tikkadó, szom
jas földet. Végre eljött a parancs: a század azon
nal útnak indul. Összegyűjtötte embereit, kiadta a 
menetelésre vonatkozó parancsait. Együtt voltak 
mindnyájan, amikor éles, csengő hangon szólt 
hozzájuk parancsnokuk:

— Bajtársak! Rövid idő múlva arra a helyre 
érkezünk, ahol tettekkel is tanúságot kell tenni ha
zafias, magyar érzésünk mellett! Nem magyar az a 
föld, melyen harcolunk, de mégis az a vér, mely 
itt ömlik, hazánk szent földjét védi, azt oltal
mazza! . . .  Oltalmazza szüléink, gyermekeink csen
des hajlékát, nyugalmát, nem engedi, hogy az ellen
ség lába tapossa azt a földet, mely kenyeret, életet 
ád mindnyájunknak.

Isten segítségét s kedveseink szeretetét visz- 
szük magunkkal sziveinkben. Bízzatok mindkettő

ben, gondoljatok annak emlékére, kinek nevét 
szivetek szerelmében orzitek! Isten velünk van — 
győzni fogunk.

Elindult a menet, s csillogó szemekkel, hang
talanul ment a tüzvonal felé. Ágyuk szava hangzott, 
s minél tovább mentek, annál élénkebben vált ki a 
harci zaj, puskák, gépfegyverek ropogása, ágyúk 
bömbölő döreje.

. . .  Sötét, hideg éjszaka volt. Az oroszok szí
vósan tartották állásaikat, minden erőfeszítés dacára 
sem lehetett őket onnan kiverni. Inczédy Aladár 
hadnagy százada lassan, néma csöndben kúszott a 
harmatos fűben az orosz drótakadály felé. A had
nagy suttogva adta ki intézkedéseit s emberei egy
másnak adták azt tovább. Végre ott voltak a dró
toknál. Az égen cikkázó villám futott végig, utána 
óriási robajjal dördül el az orosz üteg. A támadást 
észrevették, s zárótüzet rendeltek el. Lázas sietség
gel ásták a bakák lövészteknőiket, ugyanakkor drót
vágó ollóikkal utat vágtak maguknak a rohamhoz.

őrült hevességgel folyt a küzdelem. Ropogtak 
a puskák, kattogtak a gépfegyverek, pusztított a 
gránát. Sebesültek hörgő segélykiáltása vegyült 
bele az éktelen lármába. Végre elhangzott a je lszó: 
<Roham> s száz meg száz torok ordította a «Rajta»-t 
s száz meg száz ember rohant neki sziláján az 
orosznak. Tombolt a kézitusa, ember, ember ellen 
viaskodott. A hadnagy hangos szóval bátorította 
embereit, kitartásra buzdította őket. De az orosz 
keményen tartotta magát. Újra rendezni kellett a 
csapatot, s uj erők segítségével, vad bosszútól át
hatva rohanták meg újra az állásokat.

— Nincs kegyelem fiuk! Csak bátran! Rajta! 
S újra ismétlődött a jelenet az éj sötétjében. A föl
dön vérben fetrengő emberek jajveszékelnek. Előt
tük tusakodó csoportok, amott meg hangzik már az 
•éljen, utána >Bozse, bozse, panyje, ne sztriláj!« — 
s az éjszakában nem hallatszott már semmi, csak 
egy—egy néma, fájdalmas^ sóh a j.. . .

Az emberek keresték* Inczédy hadnagyot, de az 
ram volt köztük. Ott találták vérző fejjel, lassan
ziháló mellel az orosz drótok között-----Bekötötték
sebét, s eszméletlenül vitték le a segélyhelyre. Em
berei könyezve néztek egymásra, s némán könyö
rögtek é letéért....

III.
Vörös kereszttel jelzett kocsi állt meg egy öreg 

hatalmas épület előtt. Homlokzatán vörös keresztes 
zászló lengett a simogató, lágy szellőben. Kórház 
épület volt. Nehéz sebesültek gyűjtőhelye.

A kocsiból lassan, Aagy gonddal, körültekintés
sel vették ki a hordágyat, melyen Inczédy Aladár 
hadnagy feküdt. Mozdulatlan volt testének minden 
része, karjait mereven nyújtotta ki teste mellett. Arca 
halvány, fakó, fején széles kötés. Szemei lehunyva,
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pilláit csak néha emelte fel kissé. Tekintete ilyenkor 
idegen, riasztó volt.

Kis mécses halvány, gyenge fénye világi 
tolta meg a terem belsejét. Sűrűn egymás mellett 
ágyak állottak, az ablak mellett asztal tele orvossá- 
gos üvegekkel, szerekkel. A falakon Őfelsége arcké
pén kívül semmi egyébb, mint az ágyak feje felett 
csüngő kis négyszögalaku cédulák a sebesült ada
taival

Teljes csend honol a teremben. A szolgálatot 
tevő nővér óvatosan, lábujhegyen jár egyik ágytól 
a másikig. A sebesültek fölé hajol, nézi lélekzolü 
két, kezével megérinti láztól forró homlokukat. Egyik
nek -- másiknak megigazítja feje alatt a puha párnát, 
lesimitja takaróját.

Inczédy Aladár ágya mellett remegve áll meg. 
A legsúlyosabb beteg a teremben. Most áll a krí
zis előtt. Vékony ujjaival lesimitja az izzadó, verej- 
tékes homlokot, megfogja a beteg kezét s simogatja 
gyengéden részvéttel ez erős, férfias kéz fejet A 
beteg gyorsan, sebesen ziháló mellel fekszik az 
ágyon. Arca beesett, ajkai körül időnként ideges 
rángatózást lehet észrevenni. Fölfelé veti szemeit s 
révedező tekintetet vet körül a szobában, félkarjára 
támaszkodva. Mintha keresne valakit. — Mintha 
mindjobban és jobban félne, reszketne valamitől — 
. . . .  Hátravéti fejét, kezét görcsösen szorítja össze, 
ajkait véresre harapja lázában. Most kinyújtja csontos 
kezét, mintha vissza akarna tartani valakit magától, 
feldúlt kedéllyel gyorsan, szakadozva kezd beszélni:

— El innen, ell Nem bírok nyugodni, nem 
tudok ellentállni a kisértésnek. — Megőrjíti — Mit 
bámul rám csikorgó fogakkal, mért kisér haragjával ? 
— Nem tudok tőle szabadulni.. . .  De ki ő ? — 
Minek nézzem őt ? — Nem tudom, de bolonddá tesz 
a menekülés gondolata, — el innen, el ? Hová ? — 
. . .  Nyugodt csendes tó orgonavirágos partjára, tün
dérkertbe — igen hozzál A fehérruhás lányhoz, régi 
szerelmem virágához, hozzá I Hisz visszavár visz- 
szavár1I

őrült vagyok. Pokoli zaj, lárma van körülöttem. 
Nők kacaja, zsivaja bántja füleimet. Cigány muzsi
kája ingerli ereimet----- - Hah! ölni, ütni tudnék e
pillanatban, de hol van az a láthatatlan ellenség 
hol van ?

Ökölbe szorított kézzel, elvadult tekintettel bámul 
bele a semmiségbe, arcáról patakokban ömlik a ve
rejték. A nővér reszketve, sápadtan áll ágya mellett.

— Nyugodjék meg, hiszen nem bántja senki- 
őt is meg fogja látni, a fehérruhás lányt, hisz vissza 
várja! — Nyugodjék meg! — szólt hozzá.

A férfi nem hall semmit. Lázas izgalommal

mereszti ki szemeit, láthatatlan rémét keresve.

— Hol van ? Adjátok ide, mutassátok meg, 
hadd töltsem ki bosszúmat, hadd végezzek vele, mert 
van, mert létezik, mert állandóan vállaimon érzem 
súlyos kezeinek nyomását, mert ő dúlja fel álmai
mat, mert ő kerget a semmiségbe, mert ő mondja 
»E1 innen el!«

Elgyengülve ereszti fejét a párnára, lehunyja 
pilláit. Az orvos, ki most érkezett meg a nővér érte
sítésére, szótlanul nézi vergődő betegét. Akart rajta 
segíteni, csillapítani próbálta. De a beteg tovább 
beszél, először lassan, halkan, majd mindig gyorsab
ban, idegesebben.

Hová taszított? Hol vagyok, mért nem 
bírom tagjaimat sem megmozdítani, ki bénította meg 
őket ? . . .  Össze vagyok törve, előttem egy vég
telen, sötét, beláthatatlan űr tátong. Oda . . .  oda . 
akarom mért nem eresztesz hát, hisz kergetsz, 
nem hagysz megpihennem?! Ide dobtál a mélység 
szélére, s mégsem engeded, hogy véget vessek kín
jaimnak, megőrültem, s mégsem elég neked? Mit 
tegyek még, mit teszel még velem, hogy teljesebb 
tegyen a méregital, melyet cseppenkint önteáz be
lém, s mely mindég jobban s jobban izgat? Hagyj 
magamra! . . .  Távozz tőlem, hisz testem reszket, 
vérem forr, agyam megreped, ha látlak!! . . .  Látlak 1 
de nem tudom hol vagy ? I Hiába megyek utánad 
de nem bírlak utólérni s mégis itt vagy 11 Nem bí
rom I Ebből elég volt! . . .

Tanácstalanul állt az orvos az ágy mellett. A 
beteg egy pillanatra megnyugodott. A szolga egy 
levelet hozott gazdája számára. A nővér kezébe veszi, 
nézi lassan, könnyes szemekkel, majd a remény egy 
sugara tör elő arcára. Pár szót súg halkan az orvos 
fülébe s felbontja a levelet. Halvány virág szirmai 
hullanak ki belőle, az írás csak egy szó: •Vissza
várlak!* . . .

Remegve adja oda a beteg kezébe a levelet s 
a virágszirmokat. Az csak néz! révetegfen, hosszan, 
majd sírva, zokogva hajtja le fejét tenyerébe: egyre 
azt zokogja: >Idus 1 — visszavártál!*

IV.
Halkan szól az esteli kis harang. . .  a nap 

leáldozott, gyenge pir futotta be a hegy ormát. Vi
rágos kert hűvös lugasában kéz-kézbe téve ül In- 
ezédy Aladár hadnagy a fehérruhás kis lánnyal.. 
Némán néznek maguk elé, áhitatosan hallgatják a 
harang szavát, mintha az is csak azt mondaná: 
•Visszavárlak!*

Junger Győző
hadnagy-
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Dalos honvfdek.
VII.

Eresz alatt fészket rak a fecske,
Félbehagyja, ha leszáll az este,
Én is kezdtem egy kis lányt szeretni. 
Besoroztak, el kellett őt hagyni.
Elvittek a komor kaszárnyába 
Gondolsz-e rám kis lány néha-néha ?

Kaszárnyában hej de szól a nóta,
Sok anyának szivét bánat marja,
Szól a nóta, zászlók lengedeznek,
»Kilencesek* a harctérre mennek,
Messze földre, a román határra 
Gondolsz e rám kis lány néha-néha?

Dörg az ágyú, a föld folyton remeg,
Golyó süvít a rajvonal felett,
Jön a muszka, annyi mint a hangya,.
De közülök egy sem tér már vissza 
Odahaza, lombos kis falunkba,
Gondolsz-e rám kis lány néha-néha?

Gyermek Miklós tizedes.

VIII.
Mért teremtette Isten a világot,
Mért teremtett a rétre sok virágot,
Mért teremtett két szemedbe csillagot,
Fényes napnál vakítóbban ragyogót?

*- ’

Mindegy, nekem, összedülJtet a vjjág, 
Elszáradthat a fűszál közi a virág,
Beborulhat a fényes nap*öftjkre£ • 
ügy sem ragyog rám a rózsám két szeme.

Jaj de rég nem láttalak tégedet,
Három Véve a harctéren szenvedek,
Fényes, nappal csillagoktóLkérdezem,
Nem ölel-e más legényt a ^ d v e s e m ?

A fényes nap azt feleli — nem t& ia  
Fényes csillag mondani nem akarja,
De a virág a réten ezt susogja:
Valamenyi szép lány van, az mind csalfa.

Torna János honvéd.

IX
Fekete^ cserepes, fekete cserepes a kassai biró

háza,
Sírva sétál benne, sírva sétál benne, a kassai

biró lánya.
Minden lánynak van babája, kivel mulat a

csárdába,
Sej haj csak az enyém, sej haj csak ay enyém, 

hervad el a kaszárnyába.

Befogom a lovam, befogom a lovam, kétkerekű
talyigába!

Elviszem a búzám, elviszem a búzám, Kassa 
város gőzmalmába. 

Megkérem a lisztes molnárt őrölje meg a bú
zámat,

Úgyis más öleli, úgyis más öleli, odahaza a
babámat.

X.
Édes anyám ha valahol, kinyílik az őszi rózsa 
Menjen el és egy pár szálat, a részemre szed

jen róla, koszorúba összefonva. 
Küldje el majd a síromra, messze-messze 

mondja meg szőke lánynak, 
Néha-néha a rózsákat könnyeivel öntözgesse. 
Édes anyám nem a golyó járta át az én szivemet. 
Mégis, mégis soha többé nem hallja az én hí

remet, az a szőke, hűtlen lett már 
Azért ért el itt a halál, messze-messze mondja 

meg a hűtlen lánynak, 
Néha-néha a rózsákat könnyeivel öntözgesse. 
Édes anyám arra kérem, hogy engemet ne si

rasson
És a fia haláláért egy szőke lányt ne átkozzon 
Inkább mondja meg ő neki. hogy itt vagyok

eltemetve
Messze-messze nem lecz a ki a síromon, ha

kinyílik a liliom
Könnyeivel öntözgesse.

(F o ly ta tá s .)

Parancsnokváltozás
a kilences honvédeknél.
Tavassy Gyula alezredes búcsúztatása.

Tavassy Gyula alezredes, a 9-ik honv.pót- 
zászlóalj kassai parancsnoka tiszteletére, aki e 
napokban visszament a harctérre, a parancs
noksága alatt álló tisztikar a tisztiétkez
dében bucsulakomát rendezett, melyen 
Polinszky Béla dr. vezértörzsorvos és Böhm 
Aurél vezérhadbiztoson kivül még számos 
törzstiszt és a pótzászlóalj egész tisztikara 
megjelent.

A  9-es honvédpótzászlóalj tisztikara ne
vében Issekutz Antal ezredes búcsúztatta el 
a távozó parancsnokot s méltatta azt a 
buzgó fáradságot, melyet a csapatok kikép
zése körül kifejtett. Azzal az óhajtással fe*
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jezte be beszédét, hogy a távozó alezredes 
a mielőbbi békekötés után a 9-es honvéd
gyalogezred élén friss egészségben és győ
zedelmesen térhessen vissza családja és ba
rátai körébe.

Tavassy Gyula alezredes meghatottan 
mondott köszönetét a bizalom és szeretet 
kifejezéséért s a tisztikar hathatós támoga
tásáért, mellyel a szolgálat érdekében min
dig mellette állott.

Bohner Jákó százados a háborús katonai 
igazgatásnak rendkívüli komplikáltságával és 
azzal a megállapitással foglalkozott, hogy az 
alezredes a legnehezebb feladatokat is igaz
sággal és méltányossággal párosult szigorral 
és jóakarattal oldotta meg.

A  lakoma végén, melyen a zenét a ke
rületi honvédzenekar és a pótzászlóalj cigány- 
zenekara szolgáltatta és amely a záróráig a 
legkedélyesebb hangulatban telt el, a 9-es 
honvédek özvegyei és árvái alapja javára 
gyűjtés Indult meg, melynek eredménye 
128 korona volt.

A  honvédpótzászlóalj uj parancsnoka — 
mint értesülünk — Lakatos Béla alezredes lett.

Felderíts járőrök kitüntetése.
Lépes István hadapródjelölt e. é. a. őr

mesternek f. é. okt. 13-án az volt a feladata, 
hogy mint felderítő járőrparancsnok járőré
vel az ellenséges tábori Örs vonalát meg- 
figyelje. Midőn Lépes az ellenséges vonal 
közelébe ért, megfigyelte, hogy ellenséges 
járőrök szokatlanul sűrűn közelednek a mi 
vonalunk felé. Járőrünk most visszavonult s 
alkalmasabb helyen meghúzódott, hogy on
nan észrevétienül tovább figyelje az ellensé
ges járőr szándékát. Alig 1 órai várakozás 
után mintegy 35—40 főből álló ellenséges 
járőr biztosított menetben közeledett járőrünk 
felé s attól a parancsnok és 2 altiszt 50—60 
lépésnyire megállt. Lépes erre mellette levő 
két emberével az ellenséges járőrparancsno
kot és a vele jövő két altisztet, a járőr többi 
emberei pedig az orosz járőr osztagot célba- 
véve, erős tüzelést nyitottak meg ellenük, 
most az ellenséges járőrparancsnok (zászlós) 
két emberével a bokrok közzé vágódott, 
mig a többi pánikszerüleg menekült, majd

ismét megálltak, hogy a sebesülteket beszál
lítsák. Lépes hdrjel. egy honvéddel óvatosan 
odakúszott a halottnak vélt orosz járőrpa
rancsnok zászlóshoz, mire az fejét felemelve 
életbenhagyásáért könyörgött. Erre az orosz 
zászlóst foglyul ejtette és a zászlóaljparancs 
noksághoz intézett jelentés után kapott pa
rancsra embereivel minden baj nélkül bevo
nult, mely idő alatt is állandó tüzelés alatt 
állott a visszahúzódott ellenséges járőrtől.

A  hadosztály parancsnokság ezen felde
rítő járőr minden emberét vitéz magatartá
suk elismeréséül okt. hó 12-én kitüntette és 
pedig Lépes István 11. szdbeli hadapród- 
jelöltet, Csizmadia István 11. szdbeli tizedest 
és Nagy Lajos 9. századbeli honvédet az I. 
osztályú ezüst vitézségi éremmel, Orosz Ist
ván 12. szdbeli tizedest a II. osztályú ezüst 
vitézségi éremmel másodszor. Szántai József 
10. szdbeli tizedest, Sarkadi József, Soós 
József és Moldován Sándor 11.. Mészáros 
László és Freund Géza 12, és Gvozdics Ist
ván 10. századbeli honvédeket a 11. osztályú 
ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. Derék 
bajtársaink kitüntetésének szívből örülünk I

A szerkesztésért felelés a 9-ik honvédgyalojf- 
ezred parancsnoksága. Harctér.
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