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•  •

cUnnepi sorok.
£Báró Szurmay Sándor honvédelmi miniszter üdvözlete.

A

ü l „iKilences üíonvédek“ tábori újság szerkesztőségének

‘Gábori posta 425.

íBudapest, 1917. december hó 14-én.

S í  közelgő karácsonyi ünnep küszöbén 
legmelegebben üdvözlöm a „íT&agyarós“ hős 
elfoglalóit. ü ía  végigtekintünk a nehéz küz
delmek között eltöltött több mint három esz
tendőn, jó  reménységgel kell néznünk a jövő 
elé, mert boldognak és nagynak kell lenni 
annak a nemzetnek, melynek olyan hős és 
önfeláldozó fiai vannak, mint a honvédek.

fegyvereikre üstén áldását kérve s az 
ezred minden egyes tagját meleg kézszori- 
tással üdvözli:

Szurmay,
gyalogs. tábornok, honvédelmi miniszter.

Lapunk karácsonyi száma már sajtó alatt xtolt, omikor báró Szurmay Sándor 
honvédelmi miniszter ár O nagy méltósága örömre hangoló levele szerkesztőségünk 
címére megérkezett. — Ezeket az ünnepi és elismerésről tanúskodó nagyon becses 
sorokat leközölni sohasem késő s midőn ezt tesszük, a mély hála és a legforróbb 
köszönet száll lelkűnkből Onagyméltóságához azokért a nem mindennapi — lapun
kat és ezredünket fölötte megtisztelő és kitüntető lelkes sorokért, melyekre időt
len időkig büszkék leszünk.
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Fakadó remények
Zord vidéken, havas mezőkön, véres csa

ták helyén kígyózik az árok, a 9-es honvéd 
lakóhelye. Csend van mindenütt, puskagolyó 
süvitése, akna robbanása nem zavarja az éj
szaka csendjét, rakéták rezgő fénye nem 
szakítja meg sürü sötétjét. A fénylő kis pon
tok, a szerteszéjjel szórt fedezékek kis abla- 
kaiból pislogó világosság mind gyérebb lesz, 
nyugovóra tér a  honvéd, teljesebb az éjszaka, 
ünnepibb a csendje.

Lépések zaja hadik a kőkemény földön, 
megcsörren a bozót, zizeg a falevél, csiko
rog a hó nehéz léptek alatt, ö t  fiú jön, 
puska a vállán, a szurony is rajt szegezve. 
Átlépnek az árkon, átkúsznak a drótmező
kön, ráakadnak a kitaposott ösvényre, men
nek előre a sötét éjszakában, ahol a tábortűz 
világit sziklafal oldalában, ahol minden neszre, 
minden zörrenésre figyel a tábori őrs . . .

Sziklafal oldalában, szakadéknak szélén, 
puskával a vállán, a szurony is rajt szegezve, 
áll egy honvéd. Két csillogó szeme mered 
erdő sűrűjébe, ahol tábortűznek gyér világa 
muszka őrséget sejtet. Néz és figyel, de lelke 
kalandozik túl az erdőn, túl a hegyen, túl 
széles mezőkön, ahonnan jött a levél, mely
nek még minden szavát tudja : — Lásd ked
vesem, ilyennek szeretlek én téged, amikor 
nem a bánat, a lelkifájdalom von redőt a 
homlokodra, hanem mikor tele van szived 
hittel, szeretettel, amikor levelednek minden 
sora, minden betűje egy szebb, kedvesebb, 
jobb jövőt remél. Eljött a kis Jézuska közi- 
bénk újra, de elment oda ki a zord harc
terekre is a kietlen hegyek közé és szerete- 
lével újra reményt fakasztott a ti sziveitek
ben. Eljött vigasztalni, eljött, hogy világos
ságot, fényt, melegséget, szeretetet vigyen 
oda, ahol hosszú esztendőkön keresztül csak 
halálhörgés hallatszott

Gyöngéd kéz irta a levelet, gyöngéd 
szeretettel; remények ébrednek, vágyak éled
nek a fiú erős kebelében, harcedzett szívé 
ben. Sóhaj tör ki acél kebeléből, mely szem
közt állt már ezer halállal villogó szurony
nyal, gyilkos golyóval, sóhaj, melyet a vérző 
és pusztuló népek értenek meg . .

Nagyot lobban a tábortűz, ahol a muszka 
őrség virraszt, erősebb fényt áraszt erdő 
sűrűjébe, éjszaka sötétjébe. Néz és figyel a 
honvéd, lekapja válláról a puskát, éberség, 
készenlét, bátorság és merész, gyors elha

tározás villan ki szeméből. Nesz és gyanús 
mozgás sehol, nyugodtan engedi le puská 
ját, lába hegyét érinti a puska tusa, rózsás 
arcát simogatja szuronyának hideg vasa.

Suhog a szél kelet felől, száll a szellő 
nyugat felől. A kötelességérzet éberségben 
tartja, a magány, a csend, erdő sűrűje, éj
szaka sötétje, gyöngéd kezek hittel, remény
nyel telitett levele ábrándossá teszi lelkét, 
mely megérti a suhogó szél s a szálló szellő 
szavát.

— A visszafojthatatlan vágy utat tört 
már magának mindenki szivébe, mindenki 
leikébe és zugó hangon harsogja világgá, 
hol vannak azok, akik kivezetik a rémségek
kel küzdőket végre oda, ahol nincs harc, 
nincs vér, nincs halálhörgés ! ?

— Szálló szellő szelíden suttogja: nincs 
már világégés I Megszűnt a keblek vonaglása, 
elnémult az ajkak rémes kiáltása, behegedt 
a szivek vérző gyulladása,

— Suhog a szél érces hangon : ne bánt
sátok az alkotó Isten remekét, az Életet, mely 
szentséges joga az embernek. Szűnjék a kár- 
hozatos gyűlölet.

— Düledezik már a gőg diadaloszlopa. 
Szeretet áradozik széjjel. Elet fakad a föl
dön. Oszladozik a köd, foszladozik a homály 
a telkekről és szivekről s mindig erősebben 
tűnik elő népek és nemzetek álma, a nagy
szerű és igazságos megbékélés körvonala. Egy 
gyönyörű ábrándkép, egy hatalmas és meg
dönthetetlen valóság kialakulása. Egy szívből 
jövő s egekig felható hálaima. Egy viszont
látás könnyes szemmel, mosolygó ajkkal I Egy 
visszatekintés, mely önérzettel, büszkeséggel 
tölt e l ! Dereng, talán hajnalodik is már

Szálló szellő, suhogó szél összeölelkezve 
édes mosolyt, ábrándképet, valóságot fest a 
honvédőrszem rózsapiros arcára.

Megcsörren a bozót, zizeg a falevél, csi
korog a hó nehéz léptek alatt, ö t  másik fiú 
jön, váltani a régit, ott ahol a tábortűz vi
lágit sziklafal oldalában

Románia, 1918 január hó 1-én.
Tábori posta 425.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árváinak alapja javára.



Tűznél a Tűzről.
A '.Kilences H onvédek44 láliori ujss'i«*■ részére

irta: Ccsedf és bagodi Kecskeméthy (Darianne

Garázda puszta, 1918 jan. 1-én.
A nyitva felejtett kályhaajtóból meleg 

mosolygással integet felém a Tűz. Hiv, hívo
gat, hogy jöjjek közelébe, hogy csodáljam 
meg őt és gyönyörködjem benne. Már meg 
is indulok, már itt is vagyok és lekuporodva 
a puha szőnyegre, nézem, egyre nézem .

Milyen szép, amint mindig jobban és 
jobban melegedik bele fantasztikus játékába. 
Ezer kis ibolyaszinü lángnyelv táncol és röp
köd ritmikusan, lágyan, hogy azután egy 
izzó piros csodává tömörüljön S ez az izzó 
piros csoda, ez ő, a Tűz. A  Tűz, mely kel
lemesre temperálva a levegőt, lehervasztja 
az ablak jégrózsáit és lehetővé leszi, hogy 
a szívben is forró rózsák nyíljanak . . .

Mondom, nézem a Tüzet. Azt, amelyik
nek fa az anyja és gyújtó az apja; És mi
alatt nézem, — egyszerre csak az a másik 
Tűz jut az eszembe. Az, amelyik ott ég a 
lélek mélyén.

. . . Milyen fenségesen szép lehet annak 
a játéka, mikor már ez is ennyire gyönyör
ködtet. S milyen istenien csodás és embe

TÁRCA.
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BovAr Cseltő Gábor.
A ,,Kilences H onvédek4* tábori ujsá«» számáni

ir ta : Rákosi Viktor.

Csekő Gábor lassan határozta cl magát hogy 
Amerikába menjen, de annál hamarább érlelődött meg 
benne az elhatározás, hogy onnan hazatérjen. 1 lamar 
kiábrándult az újvilágból.

Semmi különös oka nem volt a kivándorlásra. 
Sem az itthoni állapotok fölött való elkeseredés, sem a 
meggazdagodás vágya nem dúltak lelkében. Legföljebb 
a hiúság vette őt szárnyára és vitte a tengerentúlra. Az 
utolsó pillanatban, mikor mór a marcali vásár felé bal
lagott a tehénnel, meg is bánta a szándékát, de már 
nem volt visszatérés. A falu szájára került volna s a 
felesége csúfolta volna ki legjobban. Igazán pipogya 
fráter lett volna, ha most meghátrál. Pedig úgy sajgóit 
n szive, mikor az ismerős tájakon keresztül haladt. Ta
lán sohse fog visszatérni. Talán megöli a tengői ibeteg-

rien forró lehet annak a lángja, mikor már 
ez is szinte perzsel és át- és átmelegiti tagjai
mat. Oh és titokzatosság, misztikum van 
ebben is elég: de mennyi és milyen lehet 
abban a másikban, mely kiszámíthatatlanul 
tud lángolni, féktelen vadsággal, csodálatos 
erővel és bámulatba ejtő kitartással Azt egy 
pár hűvös vízcsepp is lokalizálhatja ; de váj
jon ez a másik megszűnhet e élni? . .# . 
Nem, ő örökké él, ő túléli az anyagot. És 
. . .  és ez benne a leggyönyörűbb!

Vagy nem gyönyörű, mikor a haldokló 
„Hős" arcán még egyre, még folyvást ott 
láthatjuk izzani lelke tüzét? — Azt a Tüzet, 
amelyik előre vitte folyton és mindig. Azt a 
Tüzet, mely bevilágította fényével ezt a 
drága kis országot és meg is tartotta azt 
számunkra.

Katonák! Magyarok ! Honvédek! Ti nem 
is tudjátok, hogy mit miveltetek Ti csak 
égtetek az isteni Szikrában önfeledten, cso
dálatosan, úgy, hogy mi sokszor sápadtan 
az izgalomtól, de mindig mámorosán a büsz
keségtől foglaltuk imánkba neveiteket.

De már most elég lehetne a forró játék
ból s a könnyből is, mely reszketve hullott 
értetek. Jöjjetek! Várunk ! ígérjük, hogy nem 
lesz hideg a kunyhó és nem lesz hideg a 
palota, hiszen a mi telkeinkben is hatalmas 
és biztos lánggal ég a Tűz.

HONV/ÉDEK .... J M . . ;

ség s akkor az ö lábára is egy nehéz golyót kötnek 
és leeresztik a rettenetes nagy vizbe, ahogy azt a nagy- 
tiszteletű ur méhesében egy képen látta. Hát nem 
rettentő temetés ez egy jóravaló magyar embernek, a 
kinek van becsületes hazája, rendes faluja, tisztességes 
családja. Sőt a kinek van már előre kijelölt sírhelye az 
édesapjáé mellett I)c hiába minden.

Menni kell.
Lassankint összeszedte magát és nyugodtan lépett 

a hajóra Ott azonban újra elszontyolodott, mikor látta, 
hogy milyen nyomorult népség közé került. A marcali 
vásáron a legelzüllöttebb kóbor cigányok különben festettek. 
Gábor gazda ama nézetének adott kifejezést, hogy itt 
talán a világ szemetjét szedik össze és elhordják messze 
innen valami puszta szigetre. Bizony, mikor körülnézett, 
látta, hogy a magnfajtáju rendes és tiszta külsejű gazda 
a ritkaságok közé tartozik a kivándorlók között. Föl is 
tűnt az uraknak, a kik a hajóra szállás előtt megvizs
gálták őket s az egyik mindjárt meg is szólította ma
gyarul :

— Kend álljon ide félre, kenddel még lesz egy 
kis dolgunk.

Mikor aztán a nagy tömeg beszállt, ugyanaz az
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IL  f L Á U  Alfa A UIIHHI /ttKA
Dacos, sápaütarcű katonáknak 
leikébe markol holdas éjek csöndje, 
álmatlan, fájó, millió perce-i 
sziveik halkun, hej, messze szállnak . 

a régi, nótás, dalos határba . . .

S  ezalatt csöndben
leszállt a tel a Golgothákru . . .

Az arcuk ráncos, eltűnt a gyermek 
bánomisén-je, gond ül a szemükben 
s amint a mécsesnek lángja libben, 
lelkűkben megtört vágyak hevernek 
«  puhu, fehér hóval lezárva .

Hisz' már negyedszer
szállt le a tél a Golgothákru .

vv-r- i -ü . * . e r . t  i . . . . . . .  i . • • • • • *  • • • r r »  í r t  .

úriember, aki még egy pár kivándorlót állított Gábor 
gazda mellé, úgy hogy ott egész csapat keletkezett, igy 
szólt hozzájuk :

Kegyelmetekről, úgy látom, hogy értelmesebbek 
a többinél. Azért kigyelmeteknek egy kis munkát szán 
tani a hajón, amire ha vállalkoznak, az élelmezést 
megkereshetik Kigyelmctek lesznek a felügyelők, akik 
rendben tartják a többit. Mindegyikük kap egy termet, 
amelyben nem lesz több száz embernél, időkre fel
ügyelnek. Hogy miből áll ez a felügyelet, majd odabenn 
megtudják.

Gábor gazda örült az alkalomnak és természete
sen elvállalta a munkát, sőt hizclgett neki, hogy rög
tön felismerték benne az értelmiséget. A hivatalát külön
ben nagyon komolyan fogta föl, az egész termet 
végigjárt i és jóformán minden emberével megismcikc 
dett. Kőképp arra kellett ügyelni, hogy az emberek a 
a kijelölt helyen dolgozzanak s a cigarettát, gyújtót ne 
hajigálják szerteszét. A magyarokra egy kis szónoki 
beszéddel igyekezett hatni, amelyben kifejtette, hogy 
valamint Magyarországon ők az elsők, úgy itt az ide 
genben is minden tekintetben nekik kell az elsőknek 
lenniük, mert különben itt azt hinné még valaki, hogy

Lelkűkben csönd van, — a béke csöndje —  

nem vágynak a iy.lkos, öldöklő harcra, 
hisz mindegyiknek oly jó az arca, 
mintha csak anyja szavára lesne —  

de az'rt drága, régi puskája 
iá vm  szögezve 
a huvasfvjii (Jolgothtikru .

De az ’rt hogyha fát kasok jönnek
rá a magyarra, orxnd, gyilkolásra '
mint régen, ágy zúg honvéd „rajta "-ja
mint légesrégen —  múljanak tvek
s száz ellenségnek dühödön láha
sohsem lép rá ^
vérző, vén, magyar Golgothákru . . .  <AJ,

, i . v  i . , , , , i—r r  i~ r í T ^  . . .4 . 1 1 1 . i  t « <• i r -t i

nem ők a világ legkülömb nemzete. A tótokat segített 
neki rendben tartani egv Krapulák nevű vén ember, a 
ki már hatodszor járt Amerikában és mindenféle nyelvet 
megtanult, még magyarul is. A rendtartás különben nem 
ment nehezen, mert a hajón a legrakoncátlanabb ember 
is meghúzta magát.

A hajóutazás vége felé kínálkozott a második sze
rencse Gábor gazda számára. A hajón valami nemes 
fajtájú svájci tenyészállatokat szállítottak egy amerikai 
földbiitokos számára. Az ezek mellé rendelt gulyások 
közül egy meghalt, s helyébe Csekő uramat szerződtet
ték, olyképpen, hogy a barmokat egészen rendeltetésük 
helyére tartozik elkísérni. Igy tehát abban a ritka sze
rencsében részesült, hogy már volt állása, mikor Amerika 
földjére lépett.

Mielőtt pattra szállt volna, megszólította ugyanaz 
az ur, a ki már Hamburgban szerződtette, s megkér
dezte, hogy nem szeretne-e a hajón parasztinspektor 
lenni ? Vagyis, hogy állandóan megtartsa az állását, a 
melyet erre az egy utazásra kapott.

--  Nem lehet az, uram — felelte ijedten Gábor 
gazda — hogy én egész életemet a tengeren töltsem! 
Sohse lássam az erdőt, a mezőt, a gyümölcsfákat?



íMonte-frarcu. marétól a Sövérjesig.
Irta: KALMÁR JENŐ, tart. honvédszázados.
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IÍJ1G november vége felé az ezred három százada 
a jól megérdemelt pihenőt élvezte a magyarosvölgyi 
tartalék-állásban. Valami kis járványos betegség is kó
szált a táborban, de ezt a parancsnokokon kívül — kik 
féltő gonddal ügyeltek a doktor védő rendszabályainak 
betartására — senki sem vette komolyan.

Két dolog volt azonban, mely napról-napra meg
keserítette életünket: a feneketlen nagy sár és a muszka 
tüzérség, mely mintha megsejtette volna a tartalék he
lyét, egyre szórta a szűk völgy oldalait. A nap bizo
nyos óráiban következetes pontossággal dobált át nekünk 
a közbeeső hegyeken keresztül apró hegyi ütegeiből 
150—200 gránátot, melyek a jó puha dagasztó sárban, 
szivünk nagy gyönyörűségére, jó háromnegyed részben 
megdöglöttek.

Néhány nap múlva minden hájjal megkent hon
védéiül már fel sem vették a muszka „gebircesek" köp- 
ködését és midőn egy Ízben a menázsiért menő katonák 
egyikének kezéből a huhogó gránát kivágta az üres 
csajkát és sustorogva fulladt lábai előtt a sárba, borsodi 
flegmával szólt a mögötte tolakodó öreg magyarnak: 
»Apám, rezorváltasd a menázsimat, megyek a snájdc- 
rájba megfútoztatni a csajkámat.*

Tulajdonképen olyan hadi quarantain-félébe vol
tunk helyezve. A három tartalék'-század körlete egy szál 
léccel volt elkerítve : ez jelezte a „szigorú elkülönítést."

Sohse járkálhassak az Isten áldotta szép búzatáblák 
között ?

— Meg lehet azt szokni, próbálja meg.
Én tudom, hogy meg nem szokom, de nem 

is hiszem, hogy magyar ember akadna, a ki vállalná 
ezt a vizimesterséget. Az csak az olyan nációnak való, 
akinek nincs elég földje, akinek már szűk lett az 
országa

■— Hát kigyclmed inkább elmegy kószénbányákba 
a föld alá, a sötétségbe, a fekete piszokba :

— De uram, legalább földet érzek a lábam alatt 
és meg tudok kapaszkodni Aztán meg ez a kőszén
bánya csak egy része az anyaföldnek, akire a jő Isten 
engem rátcrcmlett, azon otthon érzem magamat.

— Hát a v íz  nem tartozik a földhöz: ugyan elme
hetne kigyclmed a földjével, ha nem volna hozzá \iz.

— A már igaz, jó uram : esővíz, kulviz, forrásvíz, 
patakviz, ez mind az Isten áldása és hozzátartozik a 
földhöz. De a tengervíz, Isten mentsen! Embernek szü
lettem, nem halnak, hát csak maradok a szárazon Ha 
az Isten a vizre teremtett volna, mutatná valamivel, leg
alább is azzal, hogy az ujjaim közé uszóhártyákat tett 
volna, de bizony akárhogy forgatom a kezemet, nem

Egyébként a századok felváltva utat javítottak az Uz 
völgyében. A Magyaros-patak mellett állt egy vizdestil- 
lator: ez markirozta a „szigorú egészségügyi rendsza
bályt “, ámbár a Magyaros kristály vize természeténél 
fogva gyűlöli a bacillust. A gyógyszolgáknak mindennap 
friss latrinákat kellett ásni és az üres konzerv-dobozokat 
eltakarítani: ez volt a derék szanitéezek halála. Igaz, 
hogy mindenki nagy Ívben kikerülte „szükség esetén“ 
a törvényes latrinát, konzervet meg halálbüntetés, de leg
alább is 8 napi „szigorított*4 terhe alatt tilos volt el
fogyasztani.

A quarantaint megfelebbezhetetlenül 2 hétre szabta 
meg a humánusan érző doktor, mire az ötödik napon 
jött a parancs: 2 század ellentámadásra a testvérezred 
hez a Monte-Farcu maré ra Tarczaly százados parancs
noksága alatt, egy század és két vadász-különítmény 
a Parchilisca megszállására az én parancsnokságom 
alatt. Erre aztán rögtön megszűnt mindenféle járvány, 
mert volt esze akármelyik harctéren megőszült hadi 
bacillusnak, hogy ilyen Istentől elrugaszkodott frontsza
kaszokra kövessen bennünket. El is maradtak a fegy
veres szolgálat alól, azóta sohasem hallottuk hírüket sem.

Permetező esőben, dagasztó sárban, meleg »adjusz 
tirung« helyett fclhőfoszlányokba burkolódzva menetelt 
a csapat az Uz völgytől délre húzódó havasok fele. 
A parancs szerint csak pár napra szólt a kikülünités,

látok rajta uszóhártyat, de nem is kívánom, hogy lás
sak. Mert még akkor se tudnék itt maradni, akárhogy 
megfizetnének is.

így hát az lett a vége, hogy Gábor gazda a 
svájci marhák után elballagott belső Amerikába, s ott 
egy darabig földmivelési foglalkozást űzött, de mivel 
ezt nem fizették meg jobban, mint otthon, hát csakha- 
már odább állott. Elutazott a köszénbánya vidékére, mert 
onnan kapott legkecsegtetőbb híreket. Minduntalan beléje 
botlott egy ügynök, aki csalta őt a föld alá, a fekete 
világba. T íz korona napszámot igéitek neki, ami bizo
nyára szép dolog, de Gábornak eszébe jutott, hogy oda
haza a kubikosok ínég ennél is többet keresnek és az
tán napvilágon dolgoznak. Igaz, hogy a kubikosé is 
keserves munka, de nem olyan nehéz, mint a kőszén- 
bányászé. Nem is állt a kötélnek, csak akkor, mikor a 
pénze fogyatékán volt. Egy szomorú téli napon aztán 
mégis csak a markába csapott az ügynöknek, a ki 
aláíratott vele egy szerződést és attól kezdve rabszolga 
volt, nem pedig szabad magyar. Nem kérték többet, 
hanem parancsoltak neki. Naponkint tizenkét órát kellett 
neki a föld alatt töltenie, odalenn volt egy kis kocsija 
és lova, a kocsit telerakta kőszénnel, sötét folyosókon
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tehát mindenki tudta, hogy néhány hét vagy hónap 
múltán kerülünk majd csak vissza ezredünkhöz.

A Vörösvizpatak torkolatánál elbúcsúztam Tarczaly 
századostól. Ö már ott megkezdte a kapaszkodást a 
Monte-Karcu felé, én meg még néhány kilométernyire 
követtem a Vörösviz patak folyását felfelé a Chiliska 
patak torkolatáig, melynek román nevét honvédéi ni 
persze rögtön átültették a magyarosabban hangzó „Gi
liszta patak “ névre.

Az említett. testvérezred, melynek támogatására 
siettünk, három zászlóaljával valami csekély 11 kilomé
teres frontkiterjedést tartott megszállva az Uz völgyétől 
délit;, fel egészen az égbe nyúló Monte-Nemira maré 
10f>6 méteres csúcsán túl a 104. számú Kordon-Postág. 
Természetes, hogy ily óriási kiterjedés mellett csak az 
egyes fontosabb terepszakaszokat szánhatta meg tábori 
őrsszerüen, mig a közbeeső „légüres* vonalat járőrök
kel biztosította, amennyire lehetséges volt.

A harcban gyámoltalan románokat akkor már harc
edzett orosz hadosztályok váltották fel, kik csakhamar 
kitapogatták frontunk ezen gyönge részét és nap-nap 
után erős támadásokat intéztek előretolt osztagaikkal 
várszerüen elsáncolt tábori őrseink ellen. Példátlan hősi
ességgel és elkeseredett makacssággal védték állásaikat 
a maroknyi csapatok a túlnyomó ellenség ellen, mely 
harcok örök dicsőségére válnak a derék //-es hon
védeknek.

A Chiliska völgye valóságos nyitóit kaput képe
zett frontunk mögé és ezen természetadta betörési pontot 
kellett most elzárni és minden körülmények között védeni.
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Meredek, síkos sziklatömbökön keresztül, melyeket 
mintha Cyklopsok dobáltak volna össze-vissza veszeke
dett kedvükben, másztunk lassan előre. Málhás állataink 
a főzőládákkal nem tudtak követni a járhatatlan terepen, 
azokat vissza kellett hagynom. Estefelé az addig csak 
permetező fagyos eső már zuhogva szakadt a nya
kunkba. A hevenyészett táborhelyen öten-hatan meghú
zódtak embereim egy-egy fedelet nyújtó sátorlap alatt 
és legjobban sínylették a tűz hiányát. Hálát adtunk 
Istennek mikor végre felvirradt és elállt a zápor, ámbár 
a sűrű tenyves még azután is órákig ontotta ránk a 
hideg zuhanyt.

Harmadnap, november 30-án, megszállottam a 
í)60 as magaslatot, honnét jól áttekinthető volt a Chiliska 
felső folyása és amely magaslat az egész völgyszorula- 
tot uralta.

Erősen biztosítva a főcsapatot előretolt tábori Őr
sökkel, portyázni küldtem a vadászkülönitmény szaka
szait, hogy lehetőleg derítsék fel a terepet egészen az 
ellenség vonaláig. Nemsokára szorgalmas tegyverropogás 
jelezte, hogy járőreink összetalálkoztak az ellenséggel, 
a jelentések azonban annyiban megnyugtatóig hang
zottak, hogy az oroszok állásaik előtt csak keskeny 
terepet biztosítanak, erősen beássák magukat és sűrűn 
drótoznak.

Miután nyilvánvalóvá lett, hogy az oroszok letet
tek a rájuk nézve könnyen végzetessé válható meredek, 
szakadékos Chiliska völgy forszirozásáról, mely Thermo- 
pileai szorosként meredt eléjük, javaslatomra parancs
nokságom engedélyével csatlakoztam a Monté-Farcu
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keresztül elhajtotta jó messzire és ott megint kiürítette, 
így ment ez hat óra hosszat, akkor beültették egy lifibe 
és felhúzták a szabad ég alá, ahol hat órát töltött, 
azután újra leszállították a mélységbe. A barna arcú jó 
húsban lévő emberből lassankint sovány, sápadt alak 
lett. Jóformán csak az árnyéka a kaszát suhintó Csekő 
Gábornak Szinte rösteltc a kőszénport lemosni magáról, 
mert ilyenkor tükre egy teljesen idegen ábrázatot muta 
tott nekij*melynek vonásai kemények és szomorúak vol
tak, nem olyan nyájasak, mint régen. Az arca behorpadt, 
pofacsontjai pedig kiültek. De nem hagyhatta olt a 
munkát, mert a szerződése kötötte.

Egyszer aztán kiütött a háború az európai és ameri
kai munkások között. Az európaiak ugyanis olcsóbban 
dolgoztak, mint a szervezett amerikaiak, az utóbbiak 
erre sztrájkba léptek és követelték a veszedelmes kon
kurensek elbocsátását. Hogy föllépésüknek nyomatékot 
adjanak, fegyverrel támadták meg az európaiakat, utón- 
útfélen úgy puffantották őket le, mint a verebeket. Ezek 
rémülten meneküllek s tömegesen szöktek meg a gyár 
ból. A jó alkalmat Gábor is felhasználta és szintén 
megugrott.

Egy kicsit megpihent, lefürösztötte magáról a kő

szénport, aztán uj foglalkozás után nézett Talált is al
kalmazást egv gyárban, a hol eleinte szenet talicskázott 
a gép számára, majd pedig odaállították a fal mellé, a 
honnan minden tizedik másodpercben kiugrott egy vas 
rúd, melybe ő belekapaszkodott és lehúzta magához 
azután eleresztette, mire a vasrúd újra eltűnt a falban. 
Buta egy munkai Gábor röstelte, hogy az amerikaiak 
nem mertek rábízni külömb munkát. De szégyelte volna, 
ha onnan hazulról valaki látja, hogy ezért kellett neki 
ilyen messzire kivándorolnia, hogy ostoba módon kap
kodjon egy rudhoz, mint Bernát a ménkühöz. Ő, a ki 
otthon a maga gazdája volt!

Ezt is otthagyta, mert nem tudott belenyugodni, 
hogy ebben a rettenetes nagy országban ne találjon 
kedvére való munkát. De úgy látszik, a szerencse is 
csak olyanhoz szegődik, aki komolyan utána veti ma
gát A sült galamb itt épp olyan kevéssé repül az em
ber szájába, mint odahaza, különösen ha még csak el 
se tátja a száját. Aki ilyen immel ámmal veszi a dol
gokat, annak meg kell elégednie azzal, ami akad. 
Gáborból hiányzott a lelkesedés, azért csak úgy az 
Isten nevében hányódott ide-oda.

A második esztendő vége felé aztán történt egy
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marén álló Tarezaly csoport jobb szárnyához, a Chiliská
ban csak egy erős völgyetzáró szakaszt hagyván vissza.

Közben az esőt felváltotta a havazás és z Monte- 
Fareun kemény tél várt bennünket. A legénység neki- 
fekíidt a munkának, hogy minél előbb elkészülhessen 
egy összefüggő lövészárokkal, mely nemcsak az ellenség, 
de a csontig ható fagyos havasi szél ellen is némi vé
delmet nyújtson. Úgyszólván, az ellenség orra előtt 
folytak a munkálatok, ki a Monté Karcu maré 1503 as 
magaslatáról egész közel tolta hozzánk tábori őrseit és 
figyelő őrszemeit, kiket aztán buzgalommal szedegettek 
a századok mesterlövői rejtekhelyeikről.

December 3-án kezdte meg az orosz tüzérség be- 
lövéseit vonalainkra és csakhamar nemcsak pontos talá
latot ért el a Monté-Farcu maré 1370 es háromszöge
lési megerősített ponton, de az Uzvölgyben elhelyezett 
ütegeivel teljesen oldalozó tűz alá vehette az 12? ös 
magaslattól az 1370-es magaslaton túl terjedő hegyge
rinc állásainkat.

December 4 én délelőtt 11 órakor pergőtüzszerücn 
zuhogtak az orosz lövedékek az 1370-es magaslatra- 
melyet délután 4 órakor az orosz gyalogság támadása 
követett. Gyér szánni, elcsigázott, a nagy fáradalmaktól 
kimerült honvédeink dühös energiával védték ezen ma
gaslati állást, de mégis kénytelenek voltunk a túlerő elöl 
néhány száz méternyire visszahelyezni vonalainkat. Más
nap a kiváló bátorságáról ismeretes Schwartz Dezső 
tart. hadnagyot századával ellentámadásra rendeltein, 
kinek sikerült ugyan az ellenséget visszaszorítani és állá 
sainkat megjavítani, de ő maga, sajnos, fejlövést kapott

és súlyos sebével hátra kellett szállítani. Röviddel ezután 
esett el Andreidcsz zászlós, kit egy gránát fején talált, 
midőn embereit halált megvető vitézséggel rohamra 
vezet te.

Ezen időtől kezdve csaknem teljes 3 hétig sem 
éjjelünk, sem nappalunk nem volt többé. Reggel 7 órá
tól kezdve délután 3 óráig tekintet nélkül a jó vagy 
rossz látási viszonyokra, szüntelenül vert bennünket az 
orosz pergőtűz, melyet azután rendszeres gyalogsági 
támadások követtek. Az emberi energiát és ellenálló ké
pességet a leghallatlanabb mértékben igénybe vevő har
cok voltak ezek, melyekben honvédeink emberfeletti tel
jesítőképessége, vitézsége, kitartása soha el nem horná- 
lyositható módon érvényesült. Kitartott a legesze veszet- 
tebb gránát- és srapnel-záporban, kitartott a túlnyomó 
támadó erő ellen és inkább ott fagytak meg számosán 
csontkeményre a dermesztő hideg téli éjszakákon rideg 
kis lövészteknőikben, de cl nem mozdultak volna az 
ország szent határának védelmében a nekik kijelölt 
helyről . . . .

December 21-én éjjel egv bajor zászlóalj kapasz
kodott fel a Monté-Farcu marcrc és felváltotta a már 
nem is emberformáju és létszámban kevesebb mint 
felére leolvadt zászlóaljamat De volt olyan századom 
is, melynek KiO puskából álló létszáma 38-ra apadt 1c 
az ellenség és elemek ellen folytatott eme súlyos küz
delmekben. Tarezaly századost már napokkal előbb el
helyezték a Magyaros hegységbe, hol nemsokára orosz 
fogságba esett.

December 22-én délelőtt érkeztünk le egesz éjjeli
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váratlan dolog, mely egyszerre véget vetett az ő amerikai 
vándorlásának. Akkor valami nagy, piszkos gyárban 
dolgozott pár ezred magával. Elég jól tizeitek, de nem 
tetszett Csekö uramnak, mert nagyon megviselte az 
egészségét Egyszer aztán valami gyárban megszólí
totta egy ágens :

-- Tudnék én itt egy kigye’.mednck való munkát
— Mi légyen az ?
— Jól megfizetik, nem is nagyon erőlteti meg 

magát, csak egy kicsit furcsa, nem minden embernek 
állja a természete.

— Nyögje ki miszter, ne kerteljen.
A furcsa benne az, hogy tenger alatti munka 

búvár dolog.
Csekö uram nagyott nézett erre, no ezt még nem 

próbálta. Talán ez méltó lesz hozzá.
— Vállalom én miszter, csak innen szabaduljak. 

Mondja el körülményesebben, hogy miről van szó.
— I lát tudja, innen elviszik kendet egy szigetre, 

melynek a pariján úgy tiz méternyire a viz alatt millió 
meg millió apró csiga fekszik. Ezt a töméntelen csigát 
kell a viz alatt egy kosárba lapátolni és fölhozni a 
hajóra.

— Nem lehet az, miszter.
— Dehogy nem lehet, évek óta csinálják.

Hogy lehessen a viz alatt dolgozni -
— Extra búvárruhába öltöztetik kendet, csak úgy 

megy a munka, mintha földet ásna. A fizetése kétszer 
annnyi, mint itt ebben a gyárban.

— No ha más kiállja, én se halok bele.
Es Csekő Gábor uram elment Kuba-szigetére. 

Megengedték neki, hogy egy napig nézze a munkát, 
akkor Csekő uram kijelentette, hogy eb, aki néni vál
lalja. A felügyelő föl vitte egy hajóra, ott bevitte egy te
rembe és elkezdte neki magyarázni:

Idenézzen atyámfia, ezt a búvárruhát magára 
föladjuk, ezt a nagy gömböt a fejére csavarjuk s akkor 
ezen a létrán lemegy a viz fenekire. Ne féljen, ebben a 
ruhában épp olyan kényelmesen mozog mint idefönt 
a magáéban, levegője is lesz annyi és világossága, mint 
itt fönt.

— Rendben van és mi lészem a munkáin ?
Abba se lesz hiba. Leviszi magával ezt az 

ásót és ezt a kosarat, s a fenéken heverő csigával tele- 
meriti a kosarat, a feje mellett a vízben egy kötél fog 
lógni, ha a kosár tele lesz, maga ezt a kötelet egyszer
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nehéz menetelés után az Uz völgyébe. Az orvosfőnök 
a csapat megvizsgálása után kijelentette, hogy legalább 
2 — 3 heti pihenőre van szükség a teljes harcképesség 
visszanyerésére Hadosztály és dandárparancsnokaink 
is meglátogattak bennünket és meleg elismerő szavakkal 
emlékeztek meg a csoport hősies magatartásáról egy
ben teljesen méltányolták a 2 — 3 heti pihenést.

El volt feledve minden halálos viszontagság Az 
ezer veszélyt és gyötrelmes nélkülözéseket átszenvedett 
legénység és tisztikar azzal a jóleső érzéssel tért 22 ről 
23-ra virradó éjjel nyugalomra, hogy mily szép kará
csonyt fogunk mi majd ünnepelni kellemes pihenésben, 
kint küzdő bajtársaink biztos ércfala mögött Folytak a 
vidám tervezgetések a karácsonyfa díszítésére és a köl
csönös ajándékozásokra vonatkozólag és a rég nélkülö 
zött meleg fedezékeket és a friss forró gulyást nem cse
réltük volna fel a kacsalábon forgó varázskastéllyal 
sem, sem pedig a madártejjel sütött tündér kaláccsal.

Ámde ember tervez, Isten végez . . !
December 23 án délelőtt hatalmas tüzérségi előké

szítés után megrohanták az orosz tömegek a Magyaros 
tói Sólyomtárig terjedő állásainkat és ámbár hallatlan 
emberveszt ességgel, de mégis sikerült nekik a Magya- 
ros-Sövérjes hegycsúcsok között csapatainkat a hegy
gerincről leszorítani és az IJz völgye fölött néhány do
mináló pozíciót hatalmukba keríteni.

Már a harcok folyamata alatt, melyeknek lefolyá
sát a völgyből úgyszólván szabad szemmel figyelhettük 
meg, az a sejtés ébredt fel bennünk, hogy alighanem 
szerep vár ránk is ezen gigászi küzdelemben és a mi

2 — 3 hetes boldog pihenőnknek akkor bizony alaposan 
befellegzett. Nem is kellett sokáig bizonytalanságban 
lennünk . . .

Délután 2 óra felé riadó. Parancs: a Kalmár-csoport 
a Virágvápán Lugosnyakon át a Sövérjes havasa alá 
menetel és ott a cs. és kir. 9. gyalogezredet támogatja 
a Sövérjes visszafoglalására irányuló ellentámadásokban.

íme tehát, lecsapott a derűs égből a villám. Azaz 
dehogy volt az derült ég. Testre-lélekre nehezedő ólmos 
felhők ülték meg a sötét komor hegyeket és mikor 3 
órakor nehéz „marsadjusztirunggaP elindultunk, der
mesztő jeges eső verte a nekibusult csapatot. Nem egy 
keserves sóhaj, nem egy elfojtott káromkodás hallat
szott a rendekből, mialatt a nyaktörően síkos, meredek 
hegyoldalakra felkapaszkodtunk azzal azonban minden 
ember teljesen tisztában volt, hogy ez nem lehet más
ként, ennek igy kell lenni és ha utolsó csepp vérünkkel 
is, de vissza kell venni a fennt elragadott állásokat, 
melyek az ellenség által megszállva, örökös nyugtalan
ságot okozna csapatainknak, súlyosan megnehezítené a 
völgyben a közlekedést és utánpótlást és egy további 
veszedelmes betörési pontul szolgálhatna a makacs el
lenségnek. Az egész harchelyzet ezúttal oly klasszikus 
egyszerűséggel állott katonáim szemei előtt, hogy alig 
kellett megértéséhez valamit hozzáfűznöm. Már pedig a 
helyzet teljes megértése, a kitűzött feladat fontos és el
kerülhetetlen szükségessége a legegyszerűbb katona lel
két is megedzi, energiáját megsokszorozza és ha jól ki 
káromkodta magát a békerontó moszkálira, az éktelen 
hegyekre és ha mindig újból szive szerint leszedheti a

megrántja, s akkor mi a kosarat fölhúzzuk. Ha pedig 
nem jól érzi magát, kifáradt vagy szédül, akkor, értse 
meg jól, ezt a kötelet kétszer rántja meg, s akkor mi 
magát huzzuk föl. Megértette?

— Meg. Kezdhetjük, ha úgy tetszik.
Gábor gazda tehát fölvette magára azt a furcsa 

gumiruhát a nagy tökfejjel, mely elől üvegből volt, úgy 
hogy ki lehet látni rajta. Alig tudott benne mozogni, 
a lába különösen nehéz volt. No de majd másképp lesz 
odalenn. Aztán nagyot fohászkodott és megindult lefelé. 
De bolond is az a magyar ember, aki ilyesmikre vállal
kozik, mikor nem muszáj. Amint leért, rögtön tapasz
talta, hogy a német tökéletesen igazat beszélt: könnyen 
mozgott, könnyen lélegzett és egészen jól látott. Jól látta 
az apró csigák millióinak rétegét, melyet taposott. Le
tette a kosarat, két kézre fogta az ásóját, no, Isten ne
vében fogjunk ehhez a furcsa munkához. Elmúlik egy 
pár másodperc. A teremtésit, valami nincs rendben. 
Valami baj van, de nem tudja, hogy mi ? Újra neki 
fohászkodik, megint abba hagyja és rátámaszkodik az

ásójára. Akkor veszi észre, hogy a nyála csorog végig 
az üvegablakon.

Hopp, megvan. Gábor fogja a kosarat, az ásót és 
kétszer megrántja a kötelet. Nagysebtiben fölhúzták, azt 
hitték, hogy rosszul lett. Hamar lebontják róla a nehéz 
gúnyát, ott áll a magyar nyugodt arccal, látni való, hogy 
kutyabaja sincs. Amint a fejét levették, egyszerre meg 
szólalt:

— Nem vállalom a munkát.
— I :gyan miért ?
— Nem lehet. Nem megy az Istennek se. Nem 

tudok a markomba köpni. Enélkül pedig nem tudom 
elkezdeni Köszönöm a hozzám való jóságukat. Isten 
áldja meg kigyelmeteket. Ha nem megy, hát nem megy.

Az emberek vállat vontak és hagyták menni, na
gyobb bolondot is láttak ők már Amerikában.

Ez a tapasztalat adta meg a kegyelemdöfést Csekő 
Gábor amerikai utazásának. Már ilyen országban magyar 
ember meg nem marad. Otthon is volt már három hét 
múlva.

V V V
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szentelt vizet a felmentettekről, akkor mindjárt könnyebb 
a szive és elfeledve mindent, njból kitör belőle az ősi 
verekedő virtus és nekimegy keserű elbusultságában az 
eleven ördögnek is.

Előre tehát Istennel, a királyért és hazáért és csak 
nem gondolni semmire, ami most fájó emlékeket idéz
hetne fel a megtépett, elcsüggedt emberi lelkekben, me
lyekben a legszentebb, a legkeresztényibb karácsonyi ünne
pekre ott honol a béke, a szelídség, a szeretet \ngyn.

Este 11 óra körül tennt 
a Lugosnyakon nehány he
gyi ütegünk fedett állásai
nál melegedtünk a gyenge 
tűz körül. Az ütegek tisztjei, 
csupa vidám bécsi fiuk, 
előzetes karácsony estét ün
nepeltek már egy kedvesen 
feldiszitett csöppnyi kará
csonyfa körül. Nem lehetett 
tudni, hogy holnap lesz e 
ró idő, vagy egyik-másik 
nem személyesen jelentkc- 
zik-e a kis Jézuskánál ünnep- 
tételre a mennyországban, 
hát egy nappal előbb vették 
ki részüket a karácsonyi han- 
gu’atból. Tisztjeimmel engem 
is szeretettel meghívtak egy 
korty pezsgőre, egy csajka 
fűszeres forralt borra és igy 
nekünk sem múlt el nyom
talanul a karácsony szent 
ünnepe. Mert hogy váratla
nul jött, annál jobban esett.

Még az éj folyamán 
elfoglalták a századok helyei
ket : egy része a tartalék

állásban, másik része a már azóta hősi halált halt 
Vir.cze Gyula tart. hadnagy parancsnoksága alatt a Sö- 
vérjes csúcsánál, alig SO lépésnyire a tetőn beásott 
ellenségtől. Nehéz napok, keserves harcok következtek 
ezután honvédéin!re, kik egy közben megérkezett porosz 
zászlóaljjal felváltva küzdöttek a legkedvezőtlenebb vi
szonyok között. Hevenyészett lövészteknőikben reggel
től estig meg sem moccanhattak, szemben velünk a 
pokolian élesszemü szibériai lövészek álltak résen és ha 

valaki csak a fejét emelte 
fel egy pillanatra, nyomban 
2 — M golyó fúrta azt ke
resztül. A dermesztő hideg
ben tucatszámra fagytak el 
az emberek végtagjai és aki 
végigélte ezeket az 1010 — 17. 
évi karácsonyi és újévi na
pokat a Sövérjes szakadé- 
kaiban, az bizonyára késő 
vénségéig keresztet vetve 
fog visszaemlékezni arra.

Öreg és ifju honvéd 
egyaránt az önfeláldozó 
hűség, vitézség és kitartás 
glóriáját vonta szenvedé
sektől meghajolt feje körül 
ezen decemberi harcokban 
és az újszülött kis Jézus 
könnyezve tekinthetett le 
aranyos trónusáról, hogy 
megáldja azokat a katoná
kat, kik az emberiség nagy 
ideáljainak kivívásáért ép 
úgy küzdöttek és ép oly 
krisztusi kínszenvedéseket 
éltek át, mint ő : az embe
riség Megváltója!

£Rz ezred arcképalbumából.

Nyékhegyi nyékhegyi F erenc alezredes, az iglói III. zlj. parancsnoki, több 
ízben ezredparancsnok-helyettes, a hadi diszitményes III. o. vuskoro- 
na rend, s hadidiszitményes III. o. k. é. k . a katonai bronz, érdem 
érem, a porosz vaskereszt és a Károly rsapa»kereszt tulajdonosa.

A kukker.
Pista bácsi ismert, öreg tisztiszolga. Szereti a harc 

teret és már ugyancsak sok gazdát cserélt. Ezidöszerint 
........... hadnagy a legújabb gazdája, aki buzgó ismer
kedésben az uj állással és az ismeretlen előtereppel, el
szalaszt egy honvédet, Pista bácsihoz a látcsövéért.

— Hallja-e Pista bácsi, vigye ki a hadnagy úrnak
a kukkert 1

T7 ri iTTT>T . . .  i-TlTTnTT ......................................... . . é , , , . , ,

Pista bácsi pár perccel a parancs vétele után bűz 
galommal cipel egy ládát a gazdája álláspontja felé !

— I lát maga mit cipel ? ? — kérdezi megrökönyödve 
a gazdája !

— A’ásan jelentem, a kuffert hozom — feleli Pista 
bácsi szerény egykedvűséggel.

— Hisz én a kukkert kértem, a látcsövet, érti e, 
öreg ? ! — ripakodik rá most már mérgesen a hadnagy.

Pista bácsi szó nélkül kotorászni kezd a kofferben 
és a fenekéről kihalássza a szerencsétlen kukkert.

— Ez a, hadnagy úr? — kérdi.
— Ez hát, — feleli gazdája és már Iccsillapultan 

veszi át tőle a kukkert. — Hát még azt sem tudja, hogy 
mi a neve ennek ?

— Mán én magyar ember vagyok, — morfon
díroz Pista bácsi magában — hát hogy értsem meg, 
amit a hadnagy ur fránciául körösztül c l !

Rvich Lajos, honvéd.
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Az Űzi szoros.
Irta: Dr. Szádeczky K. Lajos.

Az 1917. évi tavasz győzelmi híreinek 
első fecskéi az Űzi szoros tájékáról érkeztek.

Március elején olvastuk a hivatalos je
lentésben, hogy a 39. hadosztály hős hon
védéi megoslromolták és elfoglalták a Mo
gyorós-tetőt és mintegy ezer foglyot és gazdag 
zsákmányt ejtettek.

A következő napokon visszaverték az 
ellentámadásokat.

Nemsokára jött az újabb örömhír, hogy 
a Csobános völgyében visszaverték az oro
szokat és elfoglalták a Sólyomtártetőt s 
visszaverték a visszafoglalási kísérleteket

Majd pedig azt olvastuk, hogy az Uz- 
völgytől délre három kilométer szélességben 
foglalták el honvédeink az oroszok magaslati 
állásait. Ezek nyilván a Veresviz előtti keleti 
hegygerincen voltak a híres Nemere csúcstól 
észak felé. Az ápr. 2. jelentés szerint pedig 
az Úzvölgy két oldalán fekvő magaslatok 
ellen irányult 2 km. szélességű támadást 
vertek vissza.

Mindezek a hirek annak idején fokozot
tan vonták oda figyelmünket, hol a turista
ságot a mi hős 
honvédeink, tü
zéreink s huszá
raink gyako

rolták.
A Mogyorós 

(vagy erdélyie- 
sen Magyarós- 
tető, sok erdélyi 
névrokona kö
zött ez immár 
leghirnevesebb) 
az Uzpataktól 

északra, éppen 
az ország határ
szélén emelkedik 
1340 m. magas

ságig. Alsó részein gyönyörű, érintetlen ős 
erdő borítja, százados fenyőfákkal, közben 
szép tisztásokkal. Meseszép nyáron és télen 
egyaránt, főként ha hóréteg és fagyos zúz
mara óriási karácsonyfákká varázsolja erdejét.

A Csobánosvölgy felett fennebb emel
kedő 1343 m. Sólyomtár (1734-ben Sólyom
tál néven Írták. Sz. O. VII. 375.) sem a 
sólymok tárháza most. Bizonyára elriasztotta 
őket az aljában leselkedő és rejtőzködő 21-es 
mozsarak mennydörgésszerű süvöltése, melyek 
a gyászindulót fújják az oroszok haláltáncához.

Mióta a világ fennáll, a csíki határhegy
ség nem volt még ilyen sorsdöntő harcok 
színhelye, mint az utóbbi két évben. Itt törtek 
át, ezeken a szorosokon és hegyeken az alat
tomos oláh betörők 1916 aug. 27—28-án s 
itt verettek át s menekültek vissza eszeve
szetten október 13 —14-én. Azóta a határ
szél vidéke állandó és meg-megujuló harcok 
színhelye, főként mióta az oláhokat az orosz 
segítő hadak váltották fel.

1916 október végén még előbbre tör
tünk Moldva határszélein, de a régóta ki

épített erődíté
sek áttörésére a 
beállott téli idő 
nem volt alkal
mas, úgy hogy
az ellenséges se
regek a határ
szél hosszában 
néztek farkas

szemet egymás
sal a tél folya
mán. A Mogyo
róstető s a Só
lyomtár azóta 
kétszer gazdát 

cserélt s most 
mi vagyunk aA niaflyaróslelö. Ny»*kho$yi FVrrm' .ilozrodps (p Ivp Ip Ip .
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határmagaslatok birtokában s mint az úz- 
völgyi honvédek egyik parancsnoka márc. 
25. levelében Írja: ,,az oroszok hiába akarták 
a birtokunkba vett magaslatokat visszafog
lalni, véres fővel vertük őket vissza s igy 
csak irigy szemmel " sandíthatnak most a 
mélységből mireánk, kik a magaslatoknak 
ezután is föltétien birtokosai maradunk.“

Nagy lelkiörömmel és gyönyörűséggel 
jártam a múlt tél folyamán e vadregényes, 
szép vidéken, melyet az ősalkotó természet 
a világ egyik gyöngyévé teremtett s? melyet 
hős honvédeink a magyar vitézség pantheo- 
nává avattak. Eddig a turisták senrMsmerték, 
a madár sem járt 
erre. Ezután — 
azt hiszem — bu- 
csujáró temploma 
lesz a magyar ha 
zafiságnak s re
mélhetőleg a szö
vetségesek kegye
letének, sőt tán az 
ellenség vesztesé

geiken kesergő 
emberi fájdalmá

nak is. Nem lesz 
azért érdektelen 

egy pillantást vet
nünk ez ismeretlen 
szegeletföldre (ahogy a kászoniak nevezték 
földjüket a Moldvában harcoló Mátyás király 
színe előtt, midőn vitézségüket kiváltságok
kal jutalmazta).

Az erdélyi keleti Kárpátok fő közleke
dési utjai a történelmi idők kezdete óta min
dig a Radnai, Besztercei, Tölgyesi, Gimesi 
és Ojtozi hágók és szorosok voltak. Ezeken 
át bonyolódott le a forgalom, ezek voltak a 
hadak utjai. A szükebb mellékvölgyeket csak 
a pásztorok, csempészek, szökevények és 
olykor az orozva betörő kisebb rablócsapa
tok (oláhok, tatárok) használták. Határőrei a 
XVII —XVIII. században a határszéli falvakból 
kirendelt szabad székelyek voltak, kiket olá- 
hosan plájásoknak is neveztek.

JJ3>JÖ

A székely határőrség felállítása után 
(1764) az uj határőr-katonák őrizték a határ
szorosokat és mellékutakat. A havasi juhá- 
szatra bevándorló oláhokat is alkalmazván, 
a Csobános név ezektől származott. De már 
a Tatros folyó neve a Gimesi szorosban (me
lyet hivatalos tudósításaink is Trotosul oláhos 
formára ferdítenek el) ősi szláv sző, mely a 
Tátra névben is megvan s Ditró is vajószi- 
nüleg ennek a változata.

Az Űzi szoros és Uz pataka ős turáni 
név s régi történelmi emlék maradványa. A 
kunokat eredetileg úzoknak is nevezték s 
midőn ezek a mai Moldova területén laktak,

ezen a szoroson át 
közlekedtek a csíki 
székelyekkel. Az 
úzok vagy kunok 
országa (Cumania) 
a mai Moldva, az 
Árpádok korában 
a magyar királyok 
tartománya volt. 

Királyaink címé
ben is benne van, 
zászlaját ma is vi
szik a koronázás
kor a mellék tar
tományok zászlai 
közt. AmigIV. Béla 

a kunokat be nem telepítette országunkba, 
addig oláh nem igen volt Moldvában, mely 
csak Nagy Lajos alatt alakult át települt 
oláh tartománnyá. A sok Kumanesti név a 
kunok emlékét hirdeti ott. Egyik Comanesci 
a Tatros völgyében éppen az Uzpatak be- 
ömlése szomszédságában van. Melléknevük 
emlékét nálunk is őrzi néhány helynév: Uzon 
(Háromszéken), Uzsok (Ungmegyében) stb.

Az Űzi szoros is akkor lehetett legfor
galmasabb, mikor a fürge kunok apró lovai 
poroszkáltak rajta át a Szeret völgye felől, 
hol a kun püspökség székelt. Azóta csak a 
pásztorok, favágók, erdőlő székelyek s egy- 
egy Moldvába átkelő utas fordult meg ott. 
A Tatros völgye Moldvában tele van székely 
kivándorlókkal, kik nagyrészt a székely határ-

K!LÉNCES HŐNVÉDEK

Az úzvölgyi iparvasut hídjának romjai. Nyékhegyi Ferenc alezredes felvétele.
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őrség erőszakos szervezésekor (1764) mene
kültek ki Csikből a Gimesi s az Űzi szoro
son át.

Ez utóbbi keskeny, hosszu (50 km.) ka
nyargó patakparti völgymélyedés, az Űz 
pataka mellett, mely 

Csikszentmárton,
Bánfalva és Szent* 
györgy hegyeiből 

eredve egyenesen ke- 
letnek folyik Moldva 
felé. Környékén köz
ség vagy népesebb 
tanya nincs. Hely
nevei is csak a pász
toréletre emlékeztet
nek (Aklosbérc, Ak- 
loscsárda).

Most az eldugott 
szoros ugyancsak
megélénkült. Csik Hősi l e m e t c 5 az úzvölgyi ■ Kőkori -ben.

szentmárt ónból (mely
most tele van katonasággal) meredeken ka
paszkodó szekérút vezet fel az Aklosbérc 
ezerméteres hágójára, honnan a patakok 
már Moldva felé folynak. Mikor ott ‘jártam 
(1916 nov), akkorépült 
nagy katonai munka
erővel egy uj szer- 
pentinut, amely immár 
át van adva a forga
lomnak.

Az Aklosbérc túlsó 
oldalától ősfenyvesek 
közt bércoldalakon és 
völgykatlanokban vezet 
tovább a döcögős ut, 
mely alatt és mellett 
kanyarog és zúgva 
morajlik a kristálytiszta 
vizű, pisztrángdus Uz 
pataka. A meredek hegyoldalakon néhol a 
szélvihar az összes fenyőfákat ledöntötte, 
gyökerestől tépte ki: úgy feküsznek rendre 
egymás mellett, mint a réten a lekaszált fű
szálak. Rettenetes ciklon dühöngött itt a 
múlt nyár derekán. Kilométerekre terjed a

NYéUheqyi-stM.íny UzvölgYhen-

NyéWhegyl Ferenc alezredes felvétele.

pusztulás, fel lehetne belőlük építeni jó né
hány száz falut. Az előjelekben hitt őseink 
mindjárt megjósolták volna a nagy égi há
borúból az azóta bekövetkezett földi háborút. 

A mily elhagyatott volt régen e félre
eső szoros ut, ép oly 
élénk sürgés-forgás 
van most benne. — 
Egyik legvitézebb 
honvéd hadosztá

lyunk fő- és mond
hatni egyetlen köz
lekedési útja, melybe 
26 km. távolságban 
a Kászon felől ve
zető ut torkollik a 
völgybe. A csiki és 
kászoni utak talál
kozó csomópontján 
van békeidőben az 
első emberi lakás: 
az Akloscsárda. Most 

ez egész táborhely, egy barakkváros.
Onnan bennebb haladva a vidék mind 

vadregényesebbé válik. Az ut a szűk völgy
ben összeszorul A patakot mindkét oldalon 

meredek hegyfalak sze
gélyezik. Nem látni 
mást, csak eget és an
nak tükréül a zugó pa
takot. A kőtörő utász
csapatok félrelapulva 
engednek helyet a dö
cögő bricskának Szinte 
megkönnyebbül s bör
tönéből szabadul a lé
lek, midőn a határszélen 
a völgy némileg kitágul 
s ismét emberlakások
nak enged helyet. Bé-

NyéUliegyi Ferenc alezredes felvétele- k e i d Ő b e n  O t t  V 3 n  8í v á m -

ház, majd egy fürészgyár s közvetlen a határ
szélen a csendőrségi laktanya. Emellett a 
„Kőkért1*, melyben most a határszéli har
cokban elesett hőseink alusszák dicső ál
mukat.

Apró fakeresztek jelölik sírjukat, nevük-
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kel, ezredük számával s elesésük napjával. 
A nagy sírkereszten ez a költői felírás áll :

Erdély liatárhegyét harcolva bejárták
S a szép Székelyföldet már szabadnak látták.
A hazai földért harcoltak itt bátran
S hantjuk itt domborul a szabad hazában !

Most ez a határszéli völgykatlan nagy 
és népes táborhellyé alakult át. A megvolt 
épületekhez újabb ba
rakkok épültek. Volt 
miből. A cyklon itt 
is egész hegyoldalakat 
tarolt le. A katonák
nak nem sokat kellett 
fáradni a favágással, 
készen kínálkozott az 
építő- és tüzelőanyag.
A fürészgyár is telve 
volt deszkával. Épültek 
is olyan fenyőpaloták, 
hogy Attila hun királyé 
sem lehetett sokkal 
külömb; a magaslati 
állásokban pedig kom
binálták a fával a kö
vet s olyan erkélyes, 
előtornácos sátorpalo 
ták épültek, hogy szinte 
megirigyli az ember s 
előre is szeretné le
foglalni turistalaknak a 
béke idejére. A kas
sai honvédek ezredpa
rancsnoka Jeszeniczei 
Jankovich Ferenc és 
helyettese nyékhegyi 
Nyékhegyi Ferenc (ki
nek szép fényképfelvé 
teleit közöljük) hosszas 
lengyel-oroszföldi táborozásai közben alig 
lakhattak kedvükre valóbb, gusztusosabb pa- 
Villonban, mint az úzvölgyi határszélen.

Onnan még magyar földön mehetünk 
előre a vadregényes kies völgyszorosban az 
előretolt védőállások felé. Az ut felett lógó 
táblán ez a jelzés áll: Nyékhegyi-sétány.
Mintha egy árnyas fenyőparkban sétálnánk,
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pedig itt már a gránátok és srapnellek tüz- 
játéka körzetében vagyunk. Az erdő rejtek
helyein apró házikók, fa- és kőpavillonok, a 
zászlóalj és századparancsnokoké: Irénke-lak, 
Cica-lak. Hol vannak ezek a védangyalok? 
Messze távolban, de lelkűk itt őrködik a 
féltett hős daliák körül.

Átmegyünk a Breith hídja felett s el
érkezünk a határszélre, 
hol a Jankovich-erőd 
áll őrt. Drótsövények 
hálózata, lecsapó so- 
rompós kapu, spanyol 
lovas drótsövényes bo
ronafákkal.

Még előbb (már 
Moldva területén) a két 
front közti határvona
lon ledöntött fák aka
dálya, letarolt erdő, 
hogy kilövés legyen, 
ha az orosznak támadni 
jönne kedve. Itt egy 
lábbal honi, a másik
kal oláh területen áll
hattam honvéd bará
taim kíséretében.

Az oláhok pusztí
tásának itt is meglát
szik a nyoma. Az Uz- 
völgy felett épitett ipar- 
vasuti hidat felégették, 
csak a puszta sinek 
lógnak a viz felett a 
két kőpilléren

Ahol a Veresviz 
az Uz patakába ömlik, 
ott már földalatti fede
zékekben tanyázott az 

előretolt őrség, mert a szemben levő hegyen 
már az oroszok állottak s ágyúikkal belövöl
döztek a völgykatlanba. Márciusi győzel
meinkkel a környező magaslatoknak uraivá 
válván, a legjobb reménységgel nézhetünk a 
további sikerek elé.

Ezek a haditények e vadregényes szép

m z  ezred arcképalbumából.

martini R ó b e rt, m kir 8. honvéd gyalogezredben <"'rnagy, a ni kir 9. hon
véd gyalogezred lí zljának volt parancsnoka. Képünk a többszörösen kitün
tetett zlaljparancsnokot a harctér erdejében, fején rohamsisakkal ábrázolja.
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Tói a7 ll/ i  pzorosb.in NyóUhegyi I crpnc .íltv m les  Mvéu-k*

vidéket a hazaszeretet s ezzel szorosan egybe- 
fűzve a turistaság megszentelt helyévé vará
zsolták át. Az Uzvölgy és környéke nem lesz 
többé terra incognita Nem kell jóstehetség 
hozzá, hogy az áldott békeidő bekövetkez
tével a turisták versenyezve fogják e vidéket 
felkeresni s midőn gyönyörködni fognak az 
őstermészet gazdag szépségeiben, lelkűk át
szellemül és megtermékenyül a hazafiság 
eszményeitől és áldani fogják a hősök emlé
két, kik ezt a földet magyarnak megtartot
ták s az ellenséget megtanították Zrínyi jel
mondatára, hogy „Ne bántsd a magyart**
mert nem maradsz büntetlenül!

* *
Dr. Szádeczky K. Lajost, a kolozsvári egyetem 

történelemtanárát, az Erdélyi Kárpát Egyesület tisz
teletbeli elnökét, az Erdélyt felszabadító hadjárat 
alkalmával Arz hadseregéhez, mint történészt meg
hívták és így ő mint a híres »Előre« honvédhad- 
osztály felavatott tagja, vendége, közvetlen szem-

Az ezredparancsnoki kővár (meg Nyókhegyi Terenc alezredes
fiavelő) az Ú/i szorosban. felvétele.

tanúja volt a nagy világtörténelmi ütközeteknek. Ott 
volt a nagyszebeni csatánál, a sellemberki ütközet
nél, végigjárta az Apácai erdő, a Brassó körüli har 
cok színhelyeit, majd az Erdély keleti határát őrző 
kárpáti honvéd-állásodat. E határvidékről való a fenti
—  Nyékhegyi alezredes kiváló fényképeivel díszített
—  útleírása, amit szives engedelmével és utólagos 
módosításaival a kitünően szerkesztett »Turistaság 
és Alpinizmus« cimü folyóirat 1917. évi 10 ik szá
mából vettünk át a szerkesztőség beleegyezésével és 
a klisék átengedésével

H A D F F Y  IM R E H A D T E S T -  
PARAN CSN O K DUCSUSORAI.

Livnói Hadffy Imre gyalogsági tábornok, a VI. had
test parancsnoka meleghangú, elismerő és lelkesítő soro
kat intézett a .‘>0 hadosztály honvédéihez abból az alka
lomból, hogy a hadosztály a VI. hadtest kötelékéből 
kivált.

A hadtestparancsnok ur őnagyméltósága a távozás 
kor ezrediink zászlóaljai fölött szemlét tartott, mikor is 
személyesen is bucsut vett a tisztikartól és legénységtől 
s ugyanezen alkalommal mindenkori megelégedését nyil- 
vánitotta. Az ezredparancsnokság, mely már akkor a 
felváltandó ezred körletében volt, táviratilag megköszönte 
a szemlét és a dicséretet.

Hadffy Imre levelének tartalmát leközöljük, hogy 
annak minden betűje csak lelkesedést keltsen mindnyá
junkban a jövő időkre is.

„Vitéz honvédéiül !
A magasabb intézkedés immár másodszor kí

vánja hogy a RH. honvéd gyalog hadosztály a VI. 
hadtest kötelékéből kiváljék.

Az első alkalommal a háború sorsa lehetővé 
tette, hogy a VI. hadtest rövid ö hét után ismét ke
belébe fogadjon benneteket. Az újabb együttműködés 
alatt csak még jobban megerősödött a kapocs, mely 
a VI. hadtestet az ő törzshadosztályával összefűzte.

Magyar hazánk földjét védelmeztük ezen idő óta 
vállvetve.

Dicsőséges nagy napok, ádáz véres küzdelmek, 
súlyos helyzetek csak újabb babérokkal szaporították 
azt a dicsőségteljes koszorút, mely a .°»0. honvéd gya
log hadosztályt körülövezi.

A kemény harcok Szászrégen és Parajd mellett, 
az oláhok teljes kiűzése hazánkból, a véres harcok a 
határon és a Magyaros bérceinek visszafoglalása 
a hadosztály történetének megannyi fénypontjai.

A legteljesebb, legmelegebb elismerésemet és 
küszönetemet mondom nektek dicső honvédeim a 
VI. hadtest nevében.

A magyarok hatalmas Istene áldja meg fegyve
reiteket továbbra is és juttasson nektek még több, 
még szebb és dicsőbb babérokat osztályrészül az uj 
kötelékben.

A ti lángoló hazaszeretetek és királyhüségtek, 
kipróbált vitézségetek és önfeláldozásotok biztosítékot 
nyújt nekem arra, hogy magasan fogjátok mindenha 
tartani ama zászlót, melyre jelszó gyanánt a háború 
kitörésekor felírtam:

„E 1 ő r e !“
Tábori posta -TJI, HM 7. november II én.

Hadfi Imre, gyal. tábornok/4
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Szabadság
ü̂ íapló- kivonatok.

1917. november 18

A kemény, zord, őszi ködön bágyadt fény- 
nyél süt át a nap. Enyhén, mintha minden melegét 
elvesztette' volna. És én nem tudom hol vagyok 

- és én nem tudom, mint élek és nem tudom, 
miért —  de, mintha oly árva, elhagyott, bánatos 
lennék . . .

Természet hangulata ember lelkivilága. 
Most szomorú, rideg. Pedig nem régen volt az, 
amikor még melegség, boldogság, barátság, szeretet 
övezett, vett körül Pedig nem régen volt az, hogy 
mohó vággyal, édes örömmel repeső szívvel szív 
tam magamba a szabad élet szabad levegőjét. 
Pedig nem régen volt az, hogy valóságnak tetszett 
minden, de minden, ami ma már csak álom rég 
elmúlt tündérálom . . .

Virág áll az asztalomon. Őszirózsa. Halvány- 
szinü, bánatos sz irm okka l... Nézem lassan, elme
rengve . . . S valahogy —  nem értem, miért —  de a 
viruló pünkösdi rózsa jut eszembe. A rég eltűnt, 
mosolygó, véresen vörös pünkösdi rózsa. Amikor 
az én életem is olyan volt, mint amilyen a pünkösdi 
rózsáé! Viruló, gondtalan . . .  Ma már csak hervadó 
őszirózsa . . Talán az sem Talán csak az: árnyéka . .

.. . Fehérre meszelt kis házikó a lakásom. 
Vigan pattog benne a tűz. Minden oly szép, kedves 
még ma itten -  Székelyföldnek kis házában De 
csak m a; holnap már nem látom, holnap már távol 
leszek innen Távol az emberektől, távol mindentől!

Megzördül az ablak Hideg, süvítő szél csapja 
meg. Kitekintek Sűrű hófelhők takarják be az öreg 
havasokat Igen, odamegyek Oda, hol nem él más 
senki, csak akinek ott kell élni . .

Uzvölgy 1917. november 19

Nagyot rándul a kocsi rudja. Megakadtunk 
Fölriadok álmodozásomból. Dörzsölöm szemeimet, 
mintha nem ismernék rá a tájra, amerre járunk. 
Pediig nem először teszem meg az utat

De most oly különös körülöttem minden!
Zajos, vig élet között élt lelkem, cigány mu

zsikája zsongott füleimben . . . Egy alacsony háznak 
kis ablakában mosolygó barna fej . .. Mily kedves, 
mily elragadó

. . .  Együtt ültünk. Kéz kézbe fogva. S néztünk 
egymásra. Néztünk némán, hallgatagon . . . Aztán 
összeért ajkunk . . . Titkon, lopva . . . Fölriadtunk. 
Mi volt ez? Álom, valóság? Valóság, mert érzem 
csókjának tüzét, égető tüzét. Csak azt nem tudom 
megérteni miért, mit szeret rajtam?! Vagy talán én

után.
Irta: fjunger Győző hadnagy.

szeretem ? —  ügy érzem. —  Érzem szivem heves 
dobbanásán, érzem csillagos éjnek merengő ábránd
jain . . Pedig nem szabad őt szeretnem. Nem ! hisz 
mást szerettem, mást szeretek talán még most is . . . 
Minden eszembe jut a csók után —  a feledhetet
lenül édes perc után.

Hallgatunk. Kéz-kézbe fogva. Nézünk egymás 
szemébe Mit várunk mi az élettől ? Mit várunk mi 
egymástól ?

Újra gondolataimba merülök el De nem so
káig. Le kell szállni a kocsiról. A kocsis mondja. 
<> utóvégre jobban ért hozzá, mint én. Szó nélkül 
engedelmeskedem. Leszállók Akkor látom, hogy 
hol vagyunk. Egy magas hegy lábánál. Körül söté
ten merednek ránk a fenyőfák. Apró szemekkel hull 
a hó Lassan-lassan fehér lepedő borítja be az 
egész vidéket, a csiki havasokat.

A kocsis nagy szakértelemmel fogja kezeibe a 
gyeplőt. Kettőt-hármat suhint az ostorral. Mindh:ába, 
a lovak nem mozdulnak.

Mert úgy van ám az, tetszik tudni alázatosan 
jelentem hadnagy u r ! a ló nem ember. A ló ló. 
Aligha boldogulunk ezekkel itt!

—  Próbálja meg, még egyszer Öreg! Hátha ! —  
S tényleg Az újabb kísérletnek meg lett az ered
ménye Elindultunk. A lovak is gyalog —  mi is. 
Negyedóra alatt fenn vagyunk a hegyen. Felülök. 
S megyünk tovább a hegyek közt Lassan, lépésről- 
lépésre.

Sötétedik. A hegyek tetejét már belepte a hó. 
Süni köd ereszkedik le a völgybe . . .  Az ég komor, 
alig látni a buvó holdat.

Állás, 1917. november 23 

És vágytalak látni, vágytam égető ajkad 
tüzes csókját ajkamon érezni. Vágytam bánatos 
szemeid könnyes csillogását órákhosszát nézni. 
Vágytam remegő kis kezed, kezem közt tartani. 
Vágytam a lég után, mely körülvesz Téged. Vágy
tam imádni lényedet, vágytam szerelmes szívvel 
szeretni l eged, vágytam egy szót mondani néked: 
azt, hogy szeretlek!

S láttalak —  Láttalak olyannak, mint még 
soha. Láttalak bánatos szemekkel bájosan moso
lyogni. Láttalak büszkének —  nemi —  kedvesnek, 
szépnek. Láttalak olyannak, amilyennek én akarlak, 
amilyennek én szeretlek.

Boldog voltam. Ahányszor Hozzád készültem, 
liosszu, szerelmes gondolatokat fontam képzeletem
ben, hogy majd azokat mind Neked mondóméi.
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Hogy azokat csak Neked 
mondom el. S mikor mel
letted voltam? Szóhoz sem 
tudtam jutni, csókom tüze 
mindent elmondott Neked

Ha szeretsz —  úgy tu
dod, mi volt benne. Egy 
élet minden reménye, egy 
élet tiszta szerelme, egy 
élet jövö boldogsága, az 
én Életem!

Elhagytalak. Hosszú, fájó 
volt a búcsú. Mintha már 
sohsem látnánk egymást, 
mintha akkor, csak akkor 
lettél volna az enyém.
Most itt ülök leveled előtt.
Odakint tombol a dühös 
szél, idebent lassan lobog 
a kályha tüze-lángja, de 
én csak Téged látlak, de 
én csak emlékednek élek 
Mintha most is mellettem 
lennél, mintha most is csak 
engem szeretnél . . .

Robbanás. Megrázkód
nak fedezékem falai. Há
ború van. Háború, mely 
elszólitott mellőled, mely 
ideköt ehhez a sivár ma
gányhoz; ideköt, hol csak 
a múltnak lehet élni, a je
lennek nem.

Állás, 1917. december 3

Órákhosszát ülök kicsiny 
gyertyám halvány fényénél.
Néha-néha felpislog gyenge lángja s én összerez
zenek. Miért ? Nem tudom. Mintha vad, bántó 
gondolat járná át mozgató rugóival gémberedett, 
összetört tagjaimat. Bámulok ki az ablakon, bár 
nem látok semmit. Komor, sötét, vad az éjszaka.

1918

Bemenekültem. Nemjbir- 
tam az éj ijesztő csend
jét, az erdő kihalt, téli tá
ját. Itt ülök a gyertya mel
lett. Nem értem, mit aka
rok, mit akarok az élettől. 
De érzem, hogy nem va
gyok vele megbékülve; ér
zem, hogy .bánt, idegesít 
minden, ami é le t! É le t! 
megcsalt, összetört- 

Voltak életemben szép 
napok is, vannak szép em
lékek. Most már azokban 
is kételkedem. Álom volt 
csak Pár percnyi öröm, 
élvezet, semmi más. ]ó 
volna meghalni . . .  Le
hunyni szemeimet. Aztán 
nem tudni semmiről. Á l
landó sötétségben, tudat
lanságban élni . . . Miért 
is dolgozik az ember?

Évszázadok keserves 
munkájából épiteti vár dűlt 
össze, mintha orkán tépte 
volna le valamely bérc or 
máról. Kultúra ? ott tén- 
fereg, nyög a sötét mély
ség, tátongó ür gyomrában, 
agyongyötörve. Ma és kul
túra ? Nem ke ll! Senkinek 
sem k e ll!! •

. . Egy szebb jövő 
lesz Lesz majd idő, ami
kor öröm, mámor ölt tes
tet az emberek szivében. 

Lesz idő, amikor majd zúgni fognak a harangok. 
Majd ha béke lesz . . Ha béke lesz. . . amikor 
majd reszkető karokkal öleli át anya a fiát . . . 
ha az öröm sírásba olvad át . . . ha virágeső hull 
majd a csukaszürke sorokra . . .

17.
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P a k s y  E r n 6  H /j/.ados, 7.ii»zlóuljp<irancsnok, a k a to n a i b ro n z  ó idv iii-c rem , n I I O. 
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Hol kapható a „Kilences Honvédek** tábori újság.
A 0. honvéd pótzászlóalj gazdasági hivatalában Kassa. 

Itcthlen-körut.
Stoier Izidor könyvkereskedőnél, Liptószentmiklós.
Budapest keleti, Budapest nyugati,
Kassa, Eperjes, l.őcse, Sátoraljaújhely, Marosvásárhely. 

Eger, Brassó, Füzesabony és Győr városok pályaudvar vasúti 
hirlapelárusitó vállalatainál.

Lapunk jövedelme. Lapunk 1. száma 716 K 40 f, a 2. és 
3. száma 2340 K 04 f és a 4. száma 1438 K 00 fillért, vagyis 
az 1—4. szám után összesen 449ö K 04 fillérrel gyarapítottuk 
az ezred özvegy- árva-ulapját, mely összegen kiviil ő4 koronát 
iuttattunk a hősi halált halt tanítók özvegyeinek és árváinak

alapjára azon előfizetések után, melyeket a tanítói kartól kap
tunk. — Lapunk októberi, a bökeesi ezredünnep számából 
100 vagy öO példányt rendeltek : Gróf Muiláth erdélyi püspök 
00 K, Ruggyanta-gyár Budapest 60 K, dr. Rótt Nándor vesz
prémi püspök 60 K, Máriássy Ödön Mád 100 K. Cukorgyár 
.Szerencs 60 K, Keiner és Mandula lgló 25 K, Kaim és Heller 
Budapest 30 K. Gyümölcslikörgyár Besztercebánya (H) K, Eper
jes város 30 K. Magyar Leszámítoló Bank Budapest 60 K, 
Cradalom Sárospatak 60 K, gróf Zichy püspök 60 K, Lipót
városi Takarékpénztár 60 K, Rimauiurányi vasgyár 60 K, Polg. 
fiúiskola Kassa 42 40 K és báró NVeiss Manfréd 300 K. ki az WH) 
példányt u hátországban levő tartalékkorházak részére rendolle.



Döf tana és Tirgul Ocna előtt.
— Riport.

Harctér, l ‘H7 dee hó 20-án.
Enyhe szél suhan át a bökecsi hegytetőn. Elmúlt 

az oláh veszedelem, öröm, ujjongás, felfrissült élet saját 
soraink között. Alnok oláh hordák rohannak vissza had
osztályunktól üldözve. Most nincs pihenés, most nincs 
idő a töprengésre, „Előre" hadosztályunk erőltetett me
netben ért az Uzvölgybe. Sólyomtár—Sövérjes—Ma
gyaros—Magyaros sarka—Uzvölgy és Nemirák havasi
bérceit, hazánk határát, véres harcok árán tartotta a 
hadosztály. A 1) honvéd gyalogezred kötelékébe beol
vadt Tigris-zászlóalj minden egyes embere szivszorongva 
állt őrt az éjszakákban a csiki havasokon, a határkövek 
mellett, hogy megvédje a székely hont, ahol élnie 
s halnia kell.

Uj kötelékben, nj, ismeretlen helyen áll őrt most 
a hadosztály. Fájó szívvel vett búcsút az Uz völgyétől, 
ahová véres és verőfényes napok fönséges emlékei kö
tötték ; de kötelességét itt is, mélyen bent Romániában 
kétszerezve teszi meg, hogy újabb dicsőséget, ujabb 
babért arasson a hadosztály babérkoszoruzta lobogójára.

Az uj állás még korántsem volt hasonló erős az 
Uzban hagyottakhoz s igy minden erővel hozzá kellett 
látni a vonal kiépítéséhez, a szembenálló szibériai had
osztály vad cserkeszei folytonos háborgatásai közepette.

November 23 án a délutáni órákban a 11. század 
előtt az erőditészeti munkálatokat biztosítani, Székely 
István őrvezető, Vizy István, Antal János, Barna Pál 
honvédek állottak őrt egy magaslaton. Tőlük balra a 
Pacurlei patak erdős, cserjés szakadóka, hova a Iegoről- 
tetettebb figyelés mellett is egy cserkesz járőr belopód
zott és kb. 100 — löO lépésről Vizy István honvédet 
orvul megsebesitette Székely úrvezető látva bajtársa 
sebesülését, ki a drótakadályig gurult le, habozás nélkül 
sietett hozzá. Amikor önfeláldozással, élete kockáztatá
sával a legszentebb bajtársi kötelességet akarta teljesí
teni. a következő golyó őt találta s egy i) es honvédhez 
méltóan halta az igazi hősök halálát.

Amikor az esetről értesülést vettünk, Jung Ferenc 
hadnagy századparancsnok a scbesültvivöket rendelte ki 
bajtársaik behozására, de az ellenséges járőr ezt sem 
engedte, tűzzel fogadta őket. Erre gránátvctővel lövetni 
kezdtük a farakásokat, melyek mögött lapult a járőr s 
Jung hadnagy élete kockáztatásával maga ment hős 
tigrisei behozására, ami sikerült is neki. Székely őrve
zető már halott, Vizy még élt, de súlyos sebével esz
méletlenül feküdt.

Szégyenfoltja lesz e2 az előttünk álló cserkeszek
nek, mert ha már az egyik figyelőnket megsebesítik, 
megkívánja az igazi harcos becsülete, hogy a sebesült 
bajtárs segítségére sietőt odaeresszc. A nagy háború e 
kis epizódja ragyogóan fogja hirdetni a honvéd veszélyt
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nem ismerő bátorságát, aki nem riad vissza a halál tor
kától sem, ha cgv bajtársa életéről van szó

l.ehajló ágak közt némán csügged a kis madár. 
Bánatos arccal állják körül a tisztek bajtársuk Székely 
István úrvezető sírjá t. . .  Lassan, kopogva hull a száraz rög 
a gyalulatlan koporsóra. Távol hazájától, román földön 
temetik, hol ágyudörgés a harangszó, madárdal a ha
lotti zsoltár, de melegen érző zászlóaljparancsnoka tér
del a friss hantok íölé, bajtársai könyörgő imája száll 
a seregek Urához a hős lelkiüdveért . . .

A temetőhöz közel a segélyhely. Odamentünk má
sik hősünket meglátogatni Dr. Éltes már messziről újsá
golja, hogy Vizy magához tért, jó étvággyal evett s 
harmadnap már büszkén tartotta kezében s nézegette 
megmaradt félszemével a II. o. ezüst vitézségi érmet. A 
félvilágért sem engedte a főorvos által felolvasni a Julcsa 
levelét, mámoros örömmel ő maga silabizálta az össze
vissza kuszáit szerelmes sorokat.

Amikor éppen az állásba tértünk vissza Buday 
százados zászlóaljparancsnokkal, egy küldönc áll elibénk 
és lélekszakadva jelenti, hogy Huszár főhadnagy dilin 
dum golyótól haslövést kapott. Leírhatatlan elkeseredés 
volt az, ami rajtunk erőt vett. Néhányat) eléje mentek, 
többen a segélyhelyre a telefonhoz siettünk, hogy ha 
marabb értesüljünk a sebesülés körülményeiről. De annyi 
volt az érdeklődő, hogy nem lehetett beszélni a zűrza
var miatt. Izgatottan vártuk tehát megérkezését Pár perc 
múlva egy fiatal főhadnagy jelent meg hordágyon mo
solyogva, kinek kisérő orvosa már messziről mondja a 
jó hirt: „Semmi komolyabb baj.“

Úgy történt a majdnem tragikussá vált eset, hogy 
most a 0. század elé szemtelenkedett egy orosz járőr, 
de éber figyelőnk észrevette és tüzelni kezdett rájuk. 
Jelentették a századparancsnok Huszár főhadnagynak, 
aki könnyelműen kiszaladt s álló helyzetében látcsövezni 
kezdte a terepet. Az egyik orosz rálött de a robbanó 
golyó szerencsére a dróiakadálykarón szétrobbant s csak 
egy szilánk hatóit az alsó meleg ruhán át a hasizmokba 
s ott megakadt. Egy másik szilánk szive fölött, balzse
bében lévő pénztárcáján s néhány bankjegyen át meny
asszonya képében akadt meg Pár nap múlva már ví
gan sétált a segélyhely előtt s e sorok megjelenésekor 
valószínűleg már szabadságáról is visszatért.

Néhány napra rá ugyancsak a 1). században Biro- 
vics Mihály honvéd mint századügycletes a hazakül- 
dendö rózsaszínű lapokat szedte össze, karján köny- 
nyebben megsebesült.

A 12. század vitéz szakaszvezetójét Tóth Istvánt 
is gazul lesből lőtték le. November 2‘J-én, amikor mint 
századügyeleti altiszt járta be az állásokat.

Ugyanezen alkalommal Reviczky hadnagyot, a 12. 
század parancsnokát, a halál vagy orosz fogság elől 
csak Sztempák hadnagy lélekjelenléte mentette meg. 
Ugyanis a drótakadályaink előtt lesből rohant Reviczkyrc
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4 kozák, ki Sztcmpák hadnagy tüzelése alatt szerencsé
sen megmenekülhetett. Közben Sztempák hadnagy is 
kapott egy lövést, de csak köpenye ujján hatolt át.

Honvédcink boszuvágya a fenti esetekből kifolyó
lag nem csodálható Ugyanazon a helyen, ahol Székely 
őrvezetőt lelőtték és Vizy honvédet megsebesítették, 
derék felderítő járőrünk Zenovics önkéntes szakaszve
zető parancsnoksága alatt az előre lopódzó ellenséges 
járőrön rajtaütött s megsokszorozva adta vissza a köl 
csont. Úgyszintén véres fejjel menekült a 9. és 11. szá
zad állásai elől egy-egy cserkesz járőr.

Székely István őrvezető mellé, ki első lakója lett 
Tirgul (Jena és Doítana előtt a III. zászlóalj temetője 
nck — másodiknak temették Tóth István szakaszveze
tőt Mindkettő „székely, tigris és 9-es honvéd" volt (a 
III. zászlóalj szentháromsága) Neveikhez méltó módon 
haltak meg. Az egyszerű fakeresztre egy nemzet nevé
ben tettek hálakoszorut bajtársaik, a hólepte hantok fölé 
az emlékezet von cl nem múló kriptát.

Ha majdan eszébe jutna orosznak, románnak szép 
hazánkra törni, megbotlanak a sir rögén s a hősi han
tokon eszükbe jut a múlt, a szálló ige : „Ne bántsd a 
magyart !“

P., géppuskás főhadnagy.

Tegnap fölkerestem palotá
jában a százados urat. Lakása 
a puritán egyszerűség és finom 
Ízlés nemes összetétele, modora 
a legbájosabb az egész világon. 
Nagyon szívesen fogadott, bár 
tudta hogy a .,Kilences Honvé
dek“ rosszmájú tudósítója aki
nek már annyi mindenféle nyomja 
a lelkét — áll előtte.

Leültetett, megkínált egy vas 
tag szivarral, — mondom vég
telenül kedves volt csak ahogy 
a legkülönbözőbb thémákrél be
szélgettünk, néha egy egy pillan 
tást vetett noteszembe, amelybe 
csöndesen jegyezgettem. S  ez igy 
ment egész beszélgetésünk alatt, 
a pillantások mindgyakoriabbakká 
váltak és a végén a legszivétye 
sebb búcsú zás közben csöndesen 
a fülembe súgta: „Ha engem be 
tnehsz tenni a Tüköh hovatba, 
ott töhöm le a dehekadat, ahol 
éhlek! Szehvusz ! !

<Sgy vers
az „3módom az olasz frontot, de 
nem megyek oda, feneottegyemeg !“ 

cimü kötetből.

Nem jó biz' a Knrsztnak sziklazáporában 

Ennél már sokkal jobb itt Romániában.

Itten az embernek megvan a jó helye,

Pezsgőt is küld Dr. Lácay (ettől fáj a feje !)

Nem kell sátor alatt hálni százkilencven éjjel 

Meleg házban, puha ágyban fekszünk úri kénnyel.

Itt nem jönnek már a macskák, nem a húszon-
lnyolcas

(Bizony isten urak. csúnya a briigve jövő vas)

De hiszen már sokszor mondtam, mostan is meg
[régen

Tanúm iái a sok csillag ott a magas égen 

Nem szült minket ugp-e urak, zerge a világra 

Itt legalább nem dagasztunk 

Bokán felül, éj jel-nappal 

A gránéitszilánkbu . . .
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Hazaszálló sóhajok.
Virrad. Oszladozik a világ sötété: a 

szenttüzek lángja lobog magasra. Ég, per
zsel, fényt áraszt; megremegteti a földet; 
oszlatja a fekete esztendők minden keservét. 
Összetett, esdeklő kezekkel, fohászt rebegő 
ajkakkal nézünk az egekre: kérünk, könyör- 
günk. Sziveinkben kigyulladnak a remény- 
tüzek, arcainkra a megnyugvás vonása ül, 
szemeinkben a sejtelmek boldogító fénye 
lobog: várunk . . .
A nagy „müM kö
zéig a befejezés
hez.

Mintha álom
ból ébrednénk, 
gyötrő, rémes 

álomból. A hosszú 
esztendők minden 
szenvedése zokog 
ez álmon keresztül 
a való felé. Vérzi
vatarban jártunk, 
a halál birodalmá
ban, halált kapva, 
halált osztogatva.
Üszkös, leégett fal
vakon, városokon 

tapostunk ; szi 
vünkbe nyilallott a 
borzalom képe: a 
hajléktalan népek 
fájó sírása, a szen
vedés, a nyomor, 
a kétségbeesés ezerszinü réme. — -
Éreztük a saját szenvedésünket, láttuk a má 
sokét: pillanatokra csüggedtekké, vigaszta
lanokká lettünk s ilyenkor fásult lelkünkre 
láthatatlan kéz vigaszt öntött s e vigasz: a 
Haza!!

Már nem fájt a testi szenvedés; lelkünk 
frissé vált; már nem hallottuk a rémkiáltá
sokat : mentünk előre !

Robbanó gránátok, kinyílt akna-poklok 
kapui, halálthozó ólommadarak ezrei, meg
áradt folyók, vaksötét éj, irdatlan őserdők, 
drótkerítések hálóin keresztül mentünk, a 
kitűzött cél felé. Mentünk . . .  az egyik el
bukott . . .  a másik tovább ment . . .  to
vább. tovább . . .

És most, e sok borzalom már csak kép
zeletnek tetszik, pedig nagyon is való volt, 
szörnyű való!

Fény dereng . . . E sok, nagy munka 
után pihenésre vágyunk. A lelkünket meg
érintette ta Béke galambjának a szárnycsat
togása. Ö a szivünk legszentebb ideálja, ő 
a sóhajunk sóhaja, vágyaink netovábbja: a 
szent, a nagy!

Mi, akik az otthonunkkal érintkezhetünk, 
felkereshetjük az t: mégis mily határtalan vá
gyat érzünk utána. Mily fájó lehet a fogság

ban lévő véreink 
állapota . . . Szen
vedni, rabsorban 
élni, rabkenyeret 
enni; elszakítva 

lenni az övéitől, a 
hazai földtől; nem 
látni asszonyt, 

gyermeket, szülőt: 
ez a lélek legne
hezebb ólomsulya. 
Csendes éjjelen ál
mok röppennek 

NagyOroszország- 
ból Magyarország
ba .. . Talán most 
annál inkább, hi
szen a Béke szele 
az ő sziveiket is 
megérintette, az 
az ő beteg, sze

gény sziveiket. 
Szabadnak lenni, 
lerázni a rablán

cokat s visszatérni a Hazába! Sokkal erő
sebb az ő vágyuk, sokkal érzékenyebb a 
szivük a mienknél, különösen most: a béke 
hajnalán. Várunk titeket, ti szegény, elcsigá
zott bajtársak !

Csendes a harctér. Az erdők nem verik 
vissza a puskák ropogását, a gránát nem 
süvít a légben. Az éj söté'jében nem villog 
az ágyuk tüze, nem ordít az akna. Csend 
van: pihennek a fegyverek.

Fehérbe öltözött a harcok mezeje, szüz- 
fehér köntöst öltött magára, mintha a múlt 
vérpecséteit takarná. Fehérbe öltözött, hogy 
illően fogadhassa a nagy napot: a Béke 
napját!

Mastsenyik Ede.

m z  ezred arcképalbiimából.

B uday A lad ár, Hl. kir. !b lioméd uya'or'rzrcdlieli százados, oziediuik ilL zászlóaljának czidö 
szciinti parancsnoka, ké^iink a kitüntetett századost harctéri fedezékeben ábrázó ja

Adakozzunk a háborúban elesettek özvegyei és árvát javára!
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Ezredparancsnoki köazSnetek. Az ezred- 
parancsnok ur a novemberi átcsoportosítás alkalmával 
tanúsított fáradhatatlan közreműködésükért Neuhrirer 
László alezredesnek Buday Aladár századosnak, mint 
az I., illetve III. zászlóalj parancsnokának és Havas 
Endre főhadnagy, élelmező tisztnek a legfelsőbb szol
gálat nevében köszönetét fejezte ki.

A múlt évi 340. sz. ezredparancsnoksági parancs 
4. pontját szószerint közöljük:

»Götömbey Andor főhadnagy, ezred gazd előadó 
a háború 4-ik évében az ezred első nyugodalmas há
borús karácsony est éjét a saját kezdeményezésével, kiváló 
ügyesség és körültekintéssel rendezte, úgy, hogy ezen 
nap az ezred minden egyes tagjának emlékezetében 
megörökítve marad.

Parancsolóan késztetve érzem magam, hogy Gö- 
römbey fhdgy gazd. tisztnek ezen példásan bajtársias 
és kiváló ténykedéséért benső köszönetét mondjak. 
Jankovich s k ezredes, ezredparancsnok.*

Újévi üdvözletek. Az ezred, mint előző évek
ben, úgy az 1918. év beköszöntése alkalmából is szá
mos üdvözletét kapott, melyekben az ezred barátai, ha
tóságok és magánemberek egyaránt jókívánságaikkal 
szeretettel emlékeztek meg küzdelmeinkről. Nagyon kel 
lemesen érintette ezredünk minden tagját az a viszont- 
íidvözlet, amelyet doberdói Breit Józset gyalogs tábornok, 
hadosztályparancsnok ur az alábbi szövegű táviratban 
küldött: „Szívből köszönöm derék kilenceseim újévi jó- 
kivánatait. Nektek is minden jót kiván Breit altábornagy “

Az ezredparancsnokság uj épülete. Rövid 
idő alatt készült el az a 30 méter hosszú épület, a 
melybe az ezredparancsnokság és az ezredtörzs január 
közepe táján beköltözködött Nemcsak kényelmes beosz
tása és berendezése lepi meg a látogatót, hanem az a 
szépizlés is, amely minden részéből visszatükröződik 
Derék utászkáink ismét remekeltek!

Szem élyi hirek. Dr. Izsák Ede ezredorvos- 
főnök a 39. honv. egészségügyi intézetébe való áthelye- 
zésével az ezredorvosfőnöki teendőket dr. Róth Izidor 
főorvos vette át. Bálint Lajos eü zászlós szolgálattélelre 
a II. zljhoz lett áthelyezve és megbízást kapott az orvos
főnöki teendők végzésére. Gróf Almássy Pál őrnagy az 
ezredhez bevonult és átvette a II. zlj parságot. Neurihrer 
László alezred-s vezénylése ideje alatt az I. zlj. parság 
teendőit Schreiber Ferenc százados látta el. Sipkovszky 
János hadnagy a csendőrosztag parnoka a sósmezői 
állomásparsághoz lett áthelyezve, a csendőrosztag par
ságot pedig Vincze Ferenc 12. szdbeli zászlós vette át. 
Széchéner Sándor az I zljtörzshöz került, Winter Géza

'.). szdbeli hadnagy pedig a III. zlj. segédtisztje lett. Dr. 
Kacsóh Lajos ref. láb. lelkészt a II. ezredtől ezredünkhöz 
áthelyezték. Ilubay Miklós zászlós a tiszti tanfo.yamból 
s Brésel Lajos zászlós a kórházból bevonultak. Előbbi 
a 4., utóbbi pedig a 3. szdhoz nyerte beosztását. Buday 
Aladár százados, a III. zlj. parnokának rövid szabadsága 
tartamára a III. zlj parságot Paksy Ernő százados vette 
át. Miloja Vazul hadnagy kórházból bevonult, a 11. szá
zadhoz lett beosztva. A repülő géppuskák feletti parság 
felügyeletével Klinszkó István hadnagy lett megbízva. 
Herkely Béla százados az ezredtől az olasz harctérre 
ment- Andor István 1 1. ezredbeli főhadnagy ezredünk- 
höz lett áthelyezve s az I. zlj. gazdasági hivatalíőnöki 
teendőivel megbízva. Dr. Kabos Ármin lulgy-gt. az ezred 
élelmezőtiszti teendőivel bízatott meg. Kalmár Jenő szá
zados a 28. népf. hegyi dandárnál és Esztel József szá
zados a 70. honv. kiképző csoport 315. rnzljánál telje
sítenek szolgálatot.

Házazság. Farkas Jenő ezredbeli százados 1917. 
évi november hóban Mezőtúron házasságra lépett Soós 
Erzsébet urleánnyal.

Tiszti kitüntetések. Az ellenség előtt tanusi 
tott vitéz magatartás elismeréséül az 1917. évi dec. hó 
8-án kelt 102. sz. Rendeleti Közlöny szerint Boross 
Gábor századosnak a III o. k. é. k. másodszor, a hadi- 
diszitménnyel és a kardokkal adományoztatok. Az 1917. 
évi dec. hó 29-én kelt 170. sz. Rendeleti Közlöny sze
rint tudtul adatott a legfelsőbb dicsérő elismerés újólag 
a kardok egyidejű adományozása mellett Huszár Hugó 
főhadnagynak ; a legfelsőbb dicsérő elismerés a kardok 
egyidejű adományozása mellett Klinczkó István, Tar- 
novszky Ferenc és Losonczy Kálmán hadnagyoknak.

Vezénylés a tart. tiszti iskolába. Az ezred
parancsnokság Tiboldi Béla 12. századbeli, Bartalos Ákos 
11. századbeli és Grieger Miklós 11. századbeli e. é. 
önk. őrmestereket január 1-én a Kassán felállított tar
talékos tiszti iskolába vezényelte.

Az ezred özvegy- és árvaalapja javára b e
folyt ti. zlj aKároly kereszt emlékére 250 K. 9-es honvé
dek versesfüzetből 24 K. 39 ho. népünnepély jövedelme 
200 K. Neuhrirer alezredes 50 K. Műszaki szd. legény
sége 32 K 90 f. Ezredfürdőből 01 K 9. szd. tisztikara 
50 K Byssz hdgv adománya 2 K. Borsy hdgy adománya 
10 K. Naményi hdgy adománya 13 K. I. zlj legénysége 
42 K. Nemes hdgy 17 K. Pattantyús íhdgy 20 f. 9-es 
honvédek versesfüzetből 7 K. Tábori újságunk 2. és 3. 
számának jövedelme 2340 K 04 f. Kantin november 
havi jövedelme 4894 K. 72 f. Ezredtelefonisták sakk
partija 3 K 40 f. Székelv szds adománya 17 K. Jó
zsef kir. herceg könyvjutaléka 21 K. III. zlj. parancs
nok búcsúja alkalmából 50 K. Ili gppszd. legénysége 
14 K 40 f. Névtelen Tclléry szerkesztő utján 100 K. 
39. ho. kiképző csoporttól 309 K 28 f. llutnyik József 
honv. adománya 20 K. II. gppszd. legénysége 30 K,



KÍLENCES HONVÉDEk

Mátray fhdgy adománya 10 K Geduly zls adománya 
20 K Ezredtörzs tisztjei 51 K. Ezredtörzs asztaltársa
ság 93 K 40 f. Nyékhegyi alezredes 20 K „9 es hon 
vétlek* versesfüzetből a pótzászlóaljtól 834 K 10 f. 
Barsy hdgy. adomáiba 15 K 50 f. E. M. 3 K Kantin 
december havi jövedelme 4476 K 70 f 5. szd. legény
sége 60 K. Fényképészet dec. havi jövedelme 885 K. 
15 f. Hutskó fhdgy. adománya 4 K. Karácsonyi verses 
lev. lapokból 82 K 90 f. Borsy hdgy adománya 65 K. 
Matzy főszámvivő adománya 20 K Tábori újságunk 4. 
számának jövedelme 1438 K 60 f. 1918. évi ja
nuár hó 15 ig kimutatott gyűjtésünk főösszege 82955  
korona 24 fillér

H ivatásos tisztek. Hubay István és Byssz 
Róbert tart. hadnagyok az 1918. évi dec. hó 15 én kelt 
65. sz. Rendeleti Közlöny szerint 1916. nov. 1 i rang
gal a hivatásos tisztek állományába áthelyeztettek Előbbi 
rangszáma* 307, utóbbié pedig 55 7. Bennük a tényle
ges tisztikar két tehetséges, a hivatásért lelkesedő tagot 
nyert. Kívánjuk őszinte szívvel, hogy szép pályájukon 
kisérje őket méltó elismerés és sok szerencse, hogy a 
hazának még igen sok szolgálatot tehessenek.

V ezénylések. Tóth József a 16. ezredtől áthe
lyezett 5. szdbeli hdgy a nyárádszeredai rohamtanfo
lyamba és Berzeviczy László zls a csiktapolcai műszaki 
tanfolyamba, Martini Róbert őrnagy az 1. hdsg. kiképző 
csoport tiszti tanfolyamába, Boross Gábor szds a ki
képző csoport parancsnoksághoz, Haugh Rezső hdgy 
a repülő szolgálat ismertetésére szolgáló tanfolyamba, a 
10 ezredtől áthelyezett Hazslinszky László III. gp szá
zadbeli hdgy a korunkai gp. tanfolyamba és Ehrenreich 
Adolf zls a sósmezői pályaüzem vezetőségéhez lettek 
vezényelve

Rangmeghatérozás. Az 1917. évi november 
hó 17-én kelt 153. sz. Rendeleti Közlöny szerint 1915. 
nov. 1 i rangot nyerte: Hermel Zoltán zászlós (953.1), 
1917 julius 1 -i rangot nyerték: Schilhabel Ernő (1426), 
Major Mihály (2417), Krajnyák Vince (2616) és Kertész 
Sándor (3011) zászlósok Az 1917. évi dec. 22 én kelt 
166. sz. Rendeleti Közlöny szerint 1917. jan. 1 i rangot 
nyerték: Vilim Zoltán (386), Cierer Zoltán (700) és 
Szamossy Ferenc (858.3) zászlósok. 1917. julius hó 1-i 
rangot nyerték: Tutschner Ágoston (1155), Mihalik Zol
tán (922), Heffner Ferenc (2619), Molnár G. Gyula (2620), 
Matzner Árpád (^3013), Slivinszky Gyula (3014) zászló
sok. — Az 1917. évi okt. hó 1-í rangot nyerték: Ber
zeviczy László (640) és VVohaner Géza (1746) zászlósok.

Kardos tlsgtl tanfolyamba vezényelt ön
kéntesek. Múlt év december 19 én a kardos tiszti 
tanfolyamba a következő önkénteseket vezényelték : Csíki 
Sándor, Szokol János, Lóya István, Babka György, 
Kaifer József, Czikk Géza, Fekete Kálmán, Fiáth Má
tyás, Orolin András, Ivancsis János e. é. ö. tizedesek és 
Denike Ferenc e é. ü őrvezető,

1918

Betiltották a ráncos zubbony viselését.
A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a látható gom
bokkal, hátránccal és derékszallaggal készült zubbonyo
kat 1918. február végéig át kell alakítani. Ugyancsak 
szabályszerűvel kell felcserélni azonnal a szabálytalan 
szuronyokat, tőröket és nikkelezett szuronyhüvelyeket.

Előlépés magasabb fizetési osztályba.
Matyi Elek az I. zlj. gazd. hivatalának főszámvivője az 
1917. évi nov. hó 24 én kelt 155 sz Rendeleti Közlöny 
szerint 1917. évi november hó l ével az I. fizetésű osz
tályba lépett.

Koronás ezüst érdem kereszt kitüntetés.
A f. évi jan. hó 5-én kelt 2 sz. R. K. szerint Hexner 
Frigyes III. zljbeli I. o szám vivő altisztnek az ellenség 
előtt tanúsított kitűnő szolgálatainak elismeréseképpen a 
koronás ezüst érdemkereszt adományoztatok.

Koronás vas érdem kereszt kitüntetés. 
A Vili. hadtestparancsnokság 1917. évi dec hó 16-án 
kelt 71257—III. szánni rendeletével Tárnái Andor. Petkó 
Lajos, Jochmnnn István és Beniczky Kálmán őrmeste
reket az ellenség előtt tanúsított kiváló szolgálataik elis
meréséül a koronás vas érdemkereszttel tüntette ki.

Adományok a hősök emlékművére. A 
kassai köztemetőben nyugvó hősök emlékoszlopára ez- 
redünknél a harctéren 1585 K 95 tillér gyűlt össze, 
mely összeghez az ezredtörzs 150 K 40 f, az I. zlj. 
220 K 30 f, a II. zlj. 187 K 30 f, a III zlj. 478 K. 
46 f és a vonat 452 koronával járult. Az összeg a 9. 
honv. pótzászlóalj parancsnokságnak küldetett el.

K itüntetett figyelő. A 39. ho. parancsnokság 
november 25-én kelt 11/188. sz. távirati parancsával Vízi 
István 11. századbeli honvédet, ki mint figyelő szolgálata 
hű ttljesitésében sebesült meg, mint bátor, kötelességtudó 
honvédet a II. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. 
Vizi súlyos sebével kórházba került A kitüntetéssel ott 
diszitették fel, de annak nem sokáig örülhetett, mert 
néhány nap múlva meghalt. Áldás lebegjen a hősi halált 
halt bajtársunk porai felett!

önkéntesek  elő léptetése. Az ezredparancs- 
nokság 1917. dec. hó 1-ével Tóth Lajos és Ujfalusy 
József e é. önk. szakaszvezetőket e é ö. őrmesterekké, 
Papp László e. é. ö. tizedest e. é önk. szakvtvé. Bér- 
ger Lajos és Sándor Jenő e. é. ö. tizedeseket e. é ö. 
szakaszvezetőkké, Hercz Manó e. é. ö. honvédet e. é. 
ö. őrvezetővé, 1917. évi dec. hó 11-ével Sztopkó Fe
renc e. é. ú. szkvtőt e. é ö. őrmesterré, 1917. évi dec. 
hó 2 1-ével Papp László, Székely Sándor, Szikla Sándor, 
Grieger Miklós, Gergely István, Szabó Pál, Gyurisin M., 
Bartalis Ákos. Cziszkó István és Sándor Jenő e. é. ö. 
szkvtőket e. é. ö. őrmesterekké, Grosz Hermán, Kaifer Jó
zsef e é. ö. tizedeseket e é. szkvtőkké, Rákosi Mór, 
Dolyák Mihály e. é. ö. őrvezetőket e. é ö. tizedesekké 
és 1918. évi január hó 11-ével Drótár József e. é. ö. 
tizedest e. é. ö. szekaszvezetővé léptette elő.
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Uj zászlósok Az ezredparancsnokság 1017. évi 
nov. 21-ével Weinmann Miklós, 1017. évi dec l ével 
Baruch Béla, 1017. évi dec. hó 11 -ével Janosik Gyula, 
Oravecz Szilárd, Szakács Pál, 1017 évi dec 21 -ével 
Bal hó Béla, Festő Sándor, Jarek János, Jurán Vidor 
és 1018. évi január hó 1-ével Lépes István e é. önk. 
őrmestereket zászlósokká előlép etté.

Szabadság. Legutóbbi kimutatásunk óta iidti 
lési vagy sürgős családi ügyben szabadságon voltak a 
következő sorrendben : Berzeviczy László Czierer Béla, 
Ehrenrcich Adóit, Mehringer Nándor, Tutschner Ágos
ton zászlósok, Zékány Zoltán, Hubay István, Gerecz 
Sándor hdgyok, Borzsenszky Kornél zls Schreiber 
Ferenc szds, Riehnavszky Gyula, Menczer Sándor hd
gyok, Paksy Ernő szds, Szamossy Ferenc zls, Losonczy 
Kálmán hdgy. Huszár Hugó fhdgy, Vilim Zoltán zls, 
Byssz Róbert, Vad Dezső, dr. Láczay Gábor, Naményi 
Koncz Nándor hdgyok, Havas Endre thdgy, Gouth 'Fa- 
más, Reviczky Imre, Flöthmann Jenő hdgyok, VVoha 
ner Géza zls, Dr. Kaiser Antal orvos, Gülniczky Dezső, 
Schaffhauser József, Neubert Béla hdgyok, Geduly Ár
pád zls, Jáger András, Zsingellér József, Nagy Lajos 
hdgyok, Dr. Kacsóh Lajos ref. lelkész, Nemes Aladár, 
Remisovszky Ferenc, Tóth István hdgyok, Buday Ala
dár szdos , Bartha Balázs hdgy Janosik Gyula, Jarek 
János zlsok, Mihályi Kálmán, Hermann József hdgyok, 
Baruch Béla zls, Jandruscsik József és Czmár János 
hdgyok.

Legénységi előléptetések. Az ezredparancs- 
nokság az 1917. évi nov hó 27-én kelt 313. sz. ezred- 
parancsban előléptette: Fetz Márton és Fazekas János 
őrmestereket tőrzsőrmesterrekké, Hányi Ferenc szkvtőt 
őrmesterré, Tóth Pál, Komádi József és Tóth György 
tizedeseket szakaszvezetőkké, Gutten József őrvezetőt ti
zedessé, Bacsó János és Kovács János honvédeket őr
vezetőkké.

Az 1917, évi dec hó 6-án kelt 321. sz. ezredpa- 
racsnoksági paranccsal. Fazekas László és Herczeg 
Venczcl úrvezetőket tizedesekké cs Lengyel János honve
det úrvezetővé.

A z 1917. évi dec hó 9 én kelt 324 sz. ezred 
pursági paranccsal: S’.cvlik József és Mancs Árpád őr- 
vezetőket tizedesekké, Kónya Sándurés Hermáim Meny
hért honvédeket őrvezetőkké.

A z 1917. évi dec hó 19 én kelt 334. sz. ezred- 
parsági paranccsal: Scholcz János tizedest szakaszvtvé, 
Pacziga István, Vizner József, Nagy József és Pataki 
József őrvezetőket tizedesekké, Horváth István, Pál An
tal, Bodnár Mihály, Barth József. Akócsi Béni, Giro- 
szán András, Antal János, Biczák István, Lázár Gyula 
és Sitnánszky József honvédeket őrvezetőkké.

A z 1917. éi>i dec hó 22 én kelt 337. sz- ezred- 
parsági paranccsal’. Szoták Mihály szkvtőt őrmesterré, 
Ferenczi Mihály tizedest szkvvé, Klimek Tamás őrveze

tőt tizedessé, Bahinek János, Hajdú István, Takács Ist
ván, Honcza József, Kitka János, Krajnyák Ferenc, 
Mikula Imre, Mogyorósi István, Orosz István, Tóth Jó 
zsef, Vidanits István, Hajcsák István, Nagy Lajos és 
Zupkó Józset honvédeket őrvezetőkké.

Kitüntetések. A 39. ho. parság az 1917. nov. 
30 án kelt 201/a sz. ho. parsági paranccsal az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartásért adományozta:

A z I. oszt ezüst vitézségi érmet: Jáger András és 
Dvorszky András hdgynak, Róth Ödön zlsnak, Dénes 
Kálmán, Pisch Lajos őrmesternek, Placsintár Emil hdaj 
őrmesternek. Slachta Mihály őrvlőnek, Varga István, 
Tholt József, Mozga István. Székely János, Maczicha 
József, Kanas János honvédeknek és Gálóczy Elek e 
é. őrvtőnek.

A ll- o. ezüst vitézségi érmet másodszor: Mén 
ezer Sándor zlsnak és Szél Mózes őrmesternek.

A  II. o. ezüst vitézségi érmet : Doberdói Breit 
Vince és Borsy Béla zászlósoknak, Buchert Miklós e. é. 
ö szkvnek, Godó Sándor szkvnek, Bergmann Béla őrv- 
nek, Sztopkó István honvédnek, Zaveczky Sándor tize 
desnek, Revilyák Péter, Dzoba László, Bogoly József, 
Gontkovszky József, Gajdos Mihály, Hoduly József, Ko
vács Miklós, Jakobovics István, Orlovszkv Rezső és Dá
vid János honvédeknek, Bergmann Béla, Halász István, 
Horváth János, Marucza Gergely és Berki János őrvtők- 
nek, Richnavszky Gyula zlsnak, Hanusz József, Ohm 
Gyula tizedeseknek, Csűrük András Bodnár József hon
védeknek, Kvalka János, Opra József, Ferenc Lajos, 
Héhn Miklós, Gecző László, Kelemen Lajos szkvtőknek. 
Jaszter Dezső őrmesternek, Trnavecz Pál, Varkalecz Pé
ter és Kimpián János honvédeknek, Weisz Dezső szkv- 
tőnek, Bartkó Ferenc és Dávid János honvédeknek, 
Endlicher Gáspár tizedesnek, Bednírcsik Károly és Kele
men Mihály honvédeknek, Hidvégi János szkvtőnek, 
Varga József és Kiss József tizedeseknek, Orosz Arthur 
szkvtőnek és Kukács Károly e é. ö. szkvtőre'c.

Az ezredparancsnokság az 1917. évi dec hó 6 án 
kelt 321. számú ezredparsági parancs 1 pontjával ado
mányozta a bronz vitézségi éimet másodszor : Östreicher 
Sándor őrmesternek, Bernáth György őrvtőnek és Piatek 
Mihály honvédnek.

A bronz vitézségi érmet: Paroda László, Vécsey 
Ferenc, Kun Mihály, Sári Béni, Mátyás Lajos, Hirjanics 
János, Raczenberger Lajos, Scsavniczki József, Mestellér 
András. Csizik Ferenc, Kmecz Mihály, Czomba Imre, 
Kacsmár János Hildák József. Sangulya Ferenc, Illés 
Károly, Feczkó András Koczó Aladár, Bán ígnácz, Szabó 
András, Buzinkai Gyula Zann János, Kovács Mátyás 
honvédeknek, Belyus István szkvtőnek. Kuszi Viktor őr
mesternek, Boronkay Kálmán szkvtőnek, László Sándor, 
Nagy János tizedeseknek, Pokorni Antal, Kovács Imre 
cs Rohály János őrvezetőknek.

Mz 1917. éci dec. hó 17-én kelt 332. sz. ezred- 
pasági paranccsal a bronz vitézségi érmei másodszor: 
Zavaczky Ferenc, Pitonyák Alajos őrmestereknek, Krausz 
Gyula tizedesnek és Juda Manó őrvezetőknek.

A bronz vitézségi érmet: Papp László e. é. ö. őr
mesternek, Rigetty József, Riegel Richárd őrmestereknek, 
Valkó Béla tizedesnek, Fábris László és Erdős Géza 
honvédeknek.

A 39. honv. gyal ho. parság 1917. évi decem
ber hó 31 én kelt 222i a sz. hadosztályparancsnoksági
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paranccsal adományozta : az I oszt ezüst vitézsegi ér
met: Fetz Márton és Lukács György őrmestereknek, 
Hegyed István szkvtönek és Lukács Stuniszlav honvéd
nek A II. o ezüst vitézségi érmet: Nembert Béla hdgy* 
nak, Kinlovits Jenő zlsnak, Dudás Lajos, Kukán Miklós, 
Váradi Ferenc, Hajdú Ferenc tizedeseknek, Kovalyák 
Mihály, Gerhardt Lajos, Hricz György, Bunda András 
( lyörgy, Deák János, Bajczura András, Hadovszki Jó
zsef, Gsizmár János Józsa István, Drotár János, Drabik 
György, Szuhi András őrvezetőknek, Kalló Károly, Kö
kény Ferenc, Pesta János. Török József, Obrin András, 
1 fajtól István, Lakatos Bertalan, Sramm Mihály, Bá- 
novszky András, Adler Mordehaj, Jencsó András és Papp 
Sándor honvédeknok.

A z ezredparancsnokság j. évi január hó 10 én 
kelt 10 sz. ezredparancsnoksági paranccsal adomá
nyozta a bronz vitézségi érmet : Jaschó Géza fhdguiak, 
Laczkó István, Gellért Henrik, Elsner Miksa, Klescs Fe
renc őrmestereknek, Lchóczky József főfegy vei mesternek, 
Kazsimir György tizedesnek és Árendás András honvédnek.
.......................... ..  . . ” ■.............. .........................................................

Szerkesztői és kiadObivatali üzenetek.
— Lapunk ezen  szám át január hó 15-én zártuk le. —

Közleményeink átvételét csak a forrás megnevezésével engeájBk meg.

Iglói e lő fizető  A kérdezett czredünknél isme
retlen s igy hollétéről felvilágosítást nem adhatunk. — 
Egyetlen rem énye. Állományunkban mint eltűnt 
szerepel. Sajnálatunkra közelebbi hírrel nem szolgálha
tunk. - - P J. Késmárk. Nem tudjuk. Kassáról a 
pótzlj. gazd. hivatala által beküldött előfizetők névsorá

ban szerepel. — M. J. Pécs Itt van az ezrednél. —
F. L. Tábori főposta . Az alkalmi vers későn érke
zett. A kéziratot múzeumunk levéltárába helyezzük. —
G. H Szepesófalu. 19lő. jul. 20—30-ika közötti 
időben eltűnt. — V. Gy. tíz. Köszönet, ha időszerű
ségéből nem vészit, közölni fogjuk. — Sz. J Nyárád- 
magyaros. Köszönettel fogadtuk, a közlendők közé so
roztuk. - Á J .  Kassa. Viszonozzuk a szives üdvözle
tét. Géppuskás. Ha a szabadságos egyén szabadsá 
gos igazolványát el vészit i, azt tartozik a legközelebbi 
katonai hatóságnál jelenteni. Ha útközben veszíti el. úgy 
a vonatkísérőnek adja tudtul az elvesztést és a legkö
zelebbi állomásparancsnokságnak jelentse, ahol számára 
egy ideiglenes igazolványt adnak. Ezen ideiglenes iga
zolvánnyal szabadsági helyére való megérkezésekor a 
legközelebbi katonai hatóságnál tartozik jelentkezni a 
mely a szabadságot adó katonai parancsnoksággal hi
vatalosan megállapítja a tényállás valódiságát és egy uj 
szabadságolási igazolványt állít ki, Azon egyének, akik 
a szabadságolási igazolvány elvesztése esetén ezen cl 
járást elmulasztják és magukat igazolni nem tudják, be- 
vonultatnak. Fontos továbbá az is, hogyha valaki — 
akár tiszt, akár legénységi legyen is az illető — szábad- 
sága ideje alatt kórházba kerül, azt a kórházparancs
nokság utján azonnal tudassa az ezreddel, nehogy tény- 
vázlat felvétele váljék szükségessé.

Előfizetőink névsorát helyszűke miatt nem 
közölhettük. Jövő számunkban hozzuk. Lapunk előfize
tési ára egy évre 8 korona, félévre 4 korona, negyed
évre 2 korona

Minden a lap szellemi vagy anyagi részét illető 
küldemény a „Kilences Honvédek“ tqbori újság szer 
kcsztöségc elmére Tp. 425 továbbítandó*

Kilences Honvédek jótékonycélu tábori újság.
I r á n r a  w á n t  h e ly  :

Feladó: Tp. 425.

-----------megye.

Nyomatott a Ssapeal Lapok nyomdáiéban, Igló. 1918.


