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Megjelenik
minden hó 1-én és 15-én.

A lap jövedelme az ezred hadi özvegy 
és árva alapját gyarapítja.

Üzenet.
A háborúnak véres küzdelmei még nin

csenek lezárva, még mindig-itt van a létnek 
nagy emberfeletti tusa ja ; meg tart a millión) i 
népek harca. Még nincs vége a birkózásnak, 
mely folyik szakadatlanul. Hs most készen 
állnak ezrediink bátor hősei, akik nap-nap 
után, holnapról-holnapra most már négy éve 
minden poklon keresztül védték e hazát és 
tűzhelyeinket.

Hlgondolkozva most azon, hogy vonultak 
ki ezrediink katonái négy év előtt a trombita 
riasztó hangja mellett, hogy kisérték az asz- 
szonvok, leányok a felvirágzott, felpántlikázott 
katonáinkat a virágos fekete vonathoz. Hs mi
kor búcsút fütyült tőlük, könnyezve bár, de 
senki ksem mondotta, hogy t utoljára látlak. 
A vonat monoton kattogását tulharsogta ka
tonáink dala, amint elhaladtak az elmaradt 
mezőkön és szívszorongva várta itthon maradt 
népe, ha érni fog a búza, — és közte a pipacs, 
lombos lesz az erdő, újra liallik a füleinile 
csattogó, szerelemre"búgó szava, haza jönnek 
— haza !

Hs futott a dallos fekete vonat tovább, 
mintha nem is a halál kapuja elé vinné kato
náinkat. Fis most ismét, mint négy év előtt

lelkesedve vonulnak el felvirágzott, fellobogó
zott fekete vonattal ezrediink hősei Olaszország 
felé. Hs ép az a lelkesedés szállja meg minden 
ember lelkét, amint négy éve ezelőtt tombolt 
minden ember lelkében. Ép úgy ég a lelke- 
siiles tiize és viiágitanak annak a füzével nem
csak nekünk, hanem a jövő nemzedéknek is. 
Hp úgy, mint ahogy mi is ükapáink gőgös 
nevében megyünk rohanva és kacagva elle
neinkre. Nem oltódott el az a láng, mely hévült 
négy éve katonáink lelkében, továbbra is hévül 
és sugárzik Hs ez az érzés nem más, mint 
nemzeti érzés, és ez az érzet és e lélek 
viszi és ragadja katonáinkat továbbra is tettekre

A nagy cél elérésének ösztöne s e vágy
nak elérése űz és visz diadalra bennünket. 
Mindenkiben megvan a kötelességtudás, hogy 
a nagy köz iránti kötelességét megértve, hát
térbe szorítson minden más gondolatot és ha 
az áldozatot kiván s követel tőlünk, hogy oda
adjuk életünket, a saját életünket a nemzet 
életéért és igy megvédjük nemzetünknek ezred
éves életét, amint azt megvédték ezidáig ezer 
éven át apáink és igy biztosítjuk a jövendő 
nemzedéknek boldogulását.

Hz a legnagyobb tett, hogy önmagát oda
adja s a mikor életét leveti, amint mindennap 
a ruhát levetjük, önmaga előtt eszményi szép 
ségét érvényesíti, mert nem vész el előttünk,
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hanem eszményi szépségében fog élni közöt
tünk és késői unokáink között továbbra is s 
mindnyájan imáinkba foglaljuk őket, akik oda
adtak érettünk mindent, azokért a nagy esz
ményekért, amelyeknek haza, nemzet, becsület, 
kötelesség és hűség a mozgató ereje, s a 
kik ezért véreztek, akik ezért meghaltak, — 
nem véreztek, nem haltak meg hiába, mert 
oly nemzetért haltak meg, mely érdemes rá 
és az utókor hálával, szeretettel gondol áldozat- 
készségükre.

A háború súlyos nagykalapácsa egygyé 
forrasztott minket, kikalapálta belőlünk a 
hideg önzést, a részvétlenséget: súlyos kala
pácsa belénk törte az egységesség lelkét és 
igy tudunk szeretni, könyörülni és igy tudjuk 
és érezzük, hogy mivel tartozunk azoknak, 
akik vért és életet áldoztak. Azon biztos tudat
ban mennek most is a nagy útra, a nagy bi
zonytalanság felé, hogy áldozatkészségükért, 
szenvedéseikért nem hagyjuk el sem őket, sem' 
övéiket, — hát nem is hagyjuk e l!

A mi szivünk, lelkünk kisérnek a hosszú 
útra benneteket, gondolunk rátok, ahol küzd- 
tök, ahol szenvedtek egymásért s inindnyá-

Az ezrednél.
Tábori posta 425. 918. augusztus.

Előzmények : Mint rendesen. Személyvonat pöfé
kelő mozdonnyal, váltakozó tájak. Ealvak, városok 
egymásután. A vonat természetesen nem hazafelé, ha
nem hazulról el-felé igyekszik s emiatt az egész kép 
úgy néz ki, mint mikor az ember a régi jó időben 
citromot evett, vagy pedig hogy kóltöibb hason
lattal éljek - - mint egy borongós őszi délután, ame
lyik még hozzá a hónap végén is van.

Személyek: Egy vasúti kalauz a tőle elválaszt
hatatlan s vele egy fogalommá vált bilétajukasztóval. 
Kopogó szemű, éhes osztrák utasok. Kerek mosolygó 
képű magyar szabadságosak, és a végén olasz repíi 
lók és az ezred. Az egész kezdődik Besztercén s vég
ződik e hó 21-én a csatuka 5. esztendejében.

Ezen hosszűlére eresztett bevezetés után esetleg 
lesznek, kik valami rendkivííli dolgot fognak keresni 
e szerény sorok közt, hogy csalódást ne okozzak, előre 
is kijelentem, hogy ilyesmi jelenleg nincs nálam rak
táron. Először is, mert rendkívüli dolog ma igen ke
vés van. Másodszor azért sem, mert semmi rendkivííli 
nem történt.

Említettem, hogy rendkivííli dolog igen kevés 
van. Ez tény Rendkívüli dolog lenne ha egy szép

junkért — akiket szeretünk, akikért aggódunk.. 
így bizonytalanságban élve gondolunk rátok, 
mig nem hozza ránk a gondviselés a béke 
áldását. Bár a háború vészmadara csapkodva 
száll még mindig felettünk, lelkűnkben ég az 
a lelkesülés tüze, hogy hazánkért és nemze
tünkért megálljuk a helyünket és a végső 
erőnket is megfeszítsük ránk szakadó ellensé
geink ellen. Összefogjunk e nagy veszedelem
ben sajátos inspirációjától mindenki lelkesítve, 
vállvetve menjen s menjünk a közös mun
kára fel.

Az egész nemzet lelke, imája s aggodalma 
kisér benneteket utaitokon, bár mily messze 
jártok és folyók módjára törtettek a hegyek 
között. Kölcsönös az az érzés, ami ti bennetek 
és bennünk él, kölcsönösen látjuk azt a nagy 
célt, mely bennünket kitartásra és hősiességre 
int. Amikor a döntés előtt állunk, annak a tűz
nek, amely lelkűnkben ég, most kell lángra 
gyűlni és most kell megmutatni az egész világ
nak, hogy: „Nincsen párjai 16-os bakának.“

Isten veletek bajtársak, odafenti találko
zásig !

Dér.

napon azt mondanák: lehet vásárolni dohányt, nem 
lisztért, lisztet nem dohányért, cukrot nem petróleu
mért, petróleumot nem cukoréit stb , hanem mindezen 
felesleges, nélkülözhető luxus cikkeket pénzért, béke
árak mellett s korlátlan mennyiségben. Ezt nevezném 
rendkívüli dolognak! De hát mindössze az történt, 
hogy szabadságom végeztével ismét vonatra ültem. 
Ilyenkor az ember szive keserűséggel, a hátizsákja pe- 
dik jóféle hazaival van teli. E két dolog közül termé
szetesen az utóbbi a fontosabb, mert a keserűségért 
még a patikába sem kell menni, ellenben jó hazait 
szerezni annál komplikáltabb, pláne ha az ember nem 
mehet érte haza.

Tehát podgyászoktól körülbástyázva — dö
cögtünk lassan, de biztosan, előre. Budapesttől F^- 
zsonyig a határrendőrök vámvizsgálatával rémitgettíik 
egymást. A különféle elbeszélések nyomán az inkvi- 
zitió borzalmai elevenedtek fel előttem. Voltak, kik ál
lították, hogy a vizsgálatoknál szinte elevenen eszik 
meg az embert stb., a végén természetesen mindeb
ből semmi sem bizonyult valónak és szerencsésen át
jutottunk Bécsbe. A császárváros régi bájos közvetlen
sége, kedélye eltűnt s ezek helyét a létért való küz
delem viharos nyomai foglalták el. A napi események
kel keveset törődnek, fő társalgási téma a krumpli, 
liszt, hús stb. Innen utamat Linz, Salzburk, Insbruck,
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Az ezred küldöttsége 

Ő Felsége előtt.
Alig pár hónapja örülhettünk a szeren

csének : látni Ö Felségét, hallani buzdító sza
vait, érezni meleg szeretetét katonái iránt. 
Most ismét itt van közöttünk !

Augusztus hó 8.-án délután 2 órakor 
szemlélte meg a horvát hadosztály egyik dan- 
dárát s ez alkalommal fogadta ezredünk kül
döttségét is. A küldöttség tagjai: Schmidt 
Kálmán alezredes ezredparancsnok, Dezső La
jos alezredes, Szidon Imre őrnagy, Kiinda Jenő 
százados zászlóaljparancsnokok, Teplán Ger
gely tábori lelkész, Schnek Ágoston, Szent- 
istvány és Bakay főhadnagyok és Pakli had
nagy. A legénységi küldöttség, egy 30 főből 
álló szakasz, Szita Flórián tiszthelyettes pa
rancsnoksága alatt.

A horvát dandár megszemlélése után Szita 
tiszthelyettes éles „jobbra nézz“ vezényszavára 
a szakasz tiszteletadást teljesített és Schmidt 
alezredes jelentkezett mint ezredparancsnok.

Ö Felsége hosszasan beszélgetett vele, külö
nösen érdeklődött az ezred legutóbbi harcai 
iránt, megemlékezve azoknak egyes részletei
ről, majd ezt kérdezte:

„Mióta ezredparancsnok ?“
— Két és fél hónap óta — válaszolt 

Schmidt alezredes.
— Mely ezrednél volt ezelőtt ?
— A 22. honv. gyalogezrednél.
— Hol volt a 16-os ezred mielőtt ide 

jött volna ?
— Szabadkán és Temesváron.
— Igen, persze a 39. hadosztályhoz 

tartozik !
Majd a tisztekhez fordult ő  Felsége, 

minden tiszttel kezet fogott, megkérdezte: 
hol szerezte kitüntetéseit s megdicsérte a szé
pen dekoráltakat. Teplán Gergely ezredlel- 
készíinknél — kinek már hét hadikitüntetés 
disziti mellét — hosszabban érdeklődött külö
nösen az iránt, hogy elég alkalma van-e 
isteni tiszteletet hallgatni a legénységnek.

A legénységnél is mindenkit kitüntetett 
megszólításával Ő Felsége. Megveregette egy-

Bozcn, Trientnek Tettem s mint otthon, úgy itt is a 
legnagyobb flegmával csomagoltam ki rántott csirkéi
met. Most Bécsben rántott csirkét enni fehér kenyér
rel, körülbelül annyi, mint hajdanában a Kossuth nó
tát énekelni. Bájos utitársaim szemeikkel majd lenyel
tek csirkéstől, mindenestől. ín  a zsebembe nyúltam, 
hogy helyén van-e a revorverem s kihívó impertinen- 
ciával folytattam kisded kosztolásomat. A kalauz fehér 
kenyerem láttára százados urnák szóllitott s barátsá 
gosan mosolygott rám. Az útra vonatkozó felvilágosí
tásokat a legnagyobb készséggel adta meg s mikor 
borravalóul egy csirkecombot nyomtam a kezébe, po
litikai elveit is kifejtette előttem, ami igen megtisztelő 
lehet a Lajtán túl, de én nem voltam elragadtatva s 
megfogadtam, hógy csirkecombokat ezentúl csak néma 
embereknek fogok ajándékozni. A kalauz máskülönben 
ideát is ép úgy néz ki, mint minálunk, föalkatrészei: 
egy lámpás, mint Diogenesnek, egy bilétajukasztó és 
maga a kalauz. Megállapítani természetesen igen bajos, 
hogy a kalauzt találták-e ki a lámpás és a jukasztó 
kedvéért, vagy pedig megfordítva. Utam máskülönben 
elég kellemesen telt el s utazásom ötödik napján ér
tem a végállomásra, ezredem akkori székhelyére. A 
fogadtatás igazán ünnepélyes volt. Vonatom alig ál
lott meg, azonnal a régen látott schrapnell-felhőcskék 
tűntek fel fölöttünk. Az elhárító ütegek heves dörgése

s az olasz repülőgépek berregése jelezte, hogy itt már 
háború van. Mit volt mit tenni, nyugodtan sétáltunk 
be a városba, feltételezve az olasz repülőkről annyi 
tapintatot, hogy a csomagot nem ép a sapkarózsámra 
dobják le.

Utamat az ezreddel együtt folytattam másnap, 
természetesen gyalog. Uj elszállásolási körletünk a 
körülményekhez képest elég jó volt, de itt sem ma
radhattunk sokáig Lakatlan utakon, borzalmasan hosz- 
S7/i és fárasztó éjjeli menetekkel haladunk állásaink 
felé Jelenlegi szállásunk egy fenyő erdőben, elég kel
lemes helyen van, lehet válogatni, az ember kőre 
vagy pedig sziklára fekiidjék-e le. Repülőgépet — mint 
errefelé mindenütt — többet látni mint verebet, var
jút vagy más ilyen hasooállásu hadi szolgálatra még 
nem kötelezett repülő terentményt Lakásunk mohával 
lepett fenyők tövében, lakótársaink hangyák, pókok s 
más erdei bogarak. A lakásviszonyok elég jók, nagy 
az olcsóság, még a szálláspénzt sem kell fizetnünk, 
ajánlom a lakáshiány miatt panaszkodó civil uraknak.

A levegőnk elsőrendű, ha nem lenne annyira 
puskaporos, másoknak is jó szívvel ajánlanám. Vizünk 
nincsen s azért ha van valaki, kinek van otthon fe
lesleges bora s azt ideküldi nekünk, személyesen ga
rantálom az éljeneket.

Palóc,
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egy szépen díszített honvéd vállát s többek 
közt így nyilatkozott: a honvédek nagyoi) jó 
katonák, derekasan viselkedtek, szeretem őket.

A tisztelgés véget ért s mi boldogan, egy 
szép nap emlékével tértünk vissza bajtársainkhoz.

Adja Isten, hogy mielőbb a csendes béke 
édes nyugalmát élvezve, érezzük nemes gon
dolkodásának, szeretetének, bölcseségének ural
kodó erejét szeretett hazánk felvirágzására!

József főherceg látogatása 
ezredünknél.

Alig, hogy az ezred részei a tiroli sziklás hegy- 
óriásokkal határolt völgyekben összegyülekezett, már 
is örömhír járt végig ezredünkben: vezérünk József 
királyi és császári főherceg holnap délelőtt 7 órakor 
megszemléli az ezredet.

József főherceg! a kiváló hadvezér, kinek hatá
rozott, biztos vezetése alatt már alkalmunk volt dicső
séget szerezni szeretett hazánkért, kinek sújtó karját 
nem egyszer érezhette ellenségeink hada; a gondos
kodó, honvédéit nagyon szererő férfin, kinek figyelme 
utolsó alantosára is kiterjed, a femikölt gondolkodású 
magyar, ki itt él, jár közöttünk tudja, érti kívánsága
inkat s egybe forr velünk küzdelmeinkben.

Augusztus ö-án délelőtt fél 7 órakor már felál
lóit az ezred. Schmidt alezredes úr átvette a jelenté
seket, rendelkezett és 7 órára teljes rendben, mozdu
latlanul vártuk a nevezetes pillanatot. Pár perc múlva 
éles kürtjei jelezte a Fenség érkezését. Rövid harsány 
vezényszavak; az ezred tiszteletadást teljesített és ez
redparancsnokunk beadta jelentését, majd a 17. csá
szári és királyi ezred zenekarának hangjai mellett a 
Fenség végigment az arcvonal előtt.

Amint nyílt határozott tekintetével elhaladt előt
tünk, éreztük, hogy megtaláltuk benne akit kerestünk: 
vezérünket, parancsnokunkat, biránkat és gyámolitón- 
kat.

A szemle véget ért. A zene elhalhatott s () maga 
«:öré parancsolta az ezred tisztikarát, csengő hangja 
dvözölte az ezredet új harcierének színhelyén :

„Már w)lt alkalmam azj ezred harci [értékéről, 
cséröl meggyőződni s biztosan tudom, hogy itt 

,en a harctéren is, hol még nem volt alkalma a 
honvédség jó hírnevét, dicsőségét gyarapítani, gvő 
zelmesen állja meg helyét A honvéd kitűnő katona !

Aj elkövetkezendő harcokból nevünk még fénye

sebben fog kikerülni s az ellenség saját kárán, vesz
teségeiből fogja ismételten megtanulni, mi a magyar 
honvéd ! Sok szerencsét az uj viszonyok között! Rövid 
időn belül meg fogom ragadni az alkalmat, hogy az 
ezredet fent, az állásokban is meglátogassam. Vigyék 
meg üdvözletemet összes bajtársainknak !“

Visszatértünk beosztásunkba s ezredparancsno
kunk vezetése alatt, a zenekar vidám hangjai mellett 
menetelt el az ezred a Fenség előtt.

Már befelé mentünk a városba, amikor a Fenség 
auté)ja utóiért s az ezred mellett robogott tova. Amerre 
ment őszinte, szívből jövő éljen kiáltásaink között 
vezetett útja s a Fenség autójából szívélyesen tiszte
legve, mosolyogva fogadta a pillanat nagyszerűségétől 
meghatott őszinte magyar lélek spontán megnyilat
kozását.

„Viszontlátásra fönt az állásban !“

K 
••• j |

T ep lán  G e rg e ly  e z re d le lk é sz ü n k  
k itün te tése .

Fzredünk közszeretetben álló lelkészét Teplán  
Gergelyt, kiváló és hősi magatartásáért () felsége ismét 
kitüntette a másodszori újólagos fegfelsöhb elismerés 
adományozásával, a kardokkal együtt. Augusztus hó 
15-én az olasz határhegyek alatt a vasárnapi isten- 
tisztelet után, ezredünk tisztikara és legénysége jelen
létében S c h m id t K á lm án  alezredes a következő magas
röptű beszéd kíséretében tűzte kiváló ezredlelkészünk 
mellére új kitüntetését :

Hon válck! Baj társak!
Most, a midőn felsőbb rendelkezés hosszabb, 

de igazán kiérdemelt nyugalom után ezredünket is
mét a tettek mezejére szóllitotta, most, a midőn 
ismét vérünk hullásával és arcunk verejtékével kell 
bizonyságot tennünk a magyar vitézség örök her- 
vadhatatlanságáról, a sors kedvező útmutatását látom 
jövendő működésűnk sikerére abban, hogy a nehéz 
küzdelmek ezen új korszakát egy igaz érdem meg- 
jutalniazásával kezdhetem meg.

Fgy olyan férfit, akit mindnyájan ismertek, 
szerettek s aki mindnyájunk közbecsiilésében áll, 
ért a királyi kegy.

Az ezred lelkészét () Felsége az újólag leg
felsőbb dicsérő elismeréssel tüntette ki az ellenség 
előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért.

Nem kell nektek megmagyaráznom, mi volt 
és mi most is ezredünkben a Fötisztelendö Úr. Is
meritek őt, akit 4 év minden szenvedése nem, vi
hara nem tudott letéiiteni a kötelesség teljesítés ne
héz, tövises útjáról. *

Mindnyájan a Gondviselés kezében vagyunk.
I la lelkesedés nélkül, fásultan megyünk előre a
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végső cél felé, rossz munkát végzünk és csupán a 
sors vak eszközei lehetünk. Nekünk át is kell érez- 
nünk küzdelmünk igazságát.

S ha kérdezem, ki volt az aki a harcok félel
metes morajában összetörödött emberi lelkekből a 
lelkesedés, a mindenáron győzni akárás szikráját 
lángra lobbantotta s félelmet nem ismerő, a haláltól 
nem rettenő bátorsággal jelent meg közietek a ve
szélyben, látom ajkatok mozgásáról a feleletet, hogy 
a mi szeretett lelkészünk állott mindig mellettetek!

Ha közületek egyik-niásik kidőlt a sorból és 
vére hullásával, életével áldozott szent ügyünk igaz
ságának, ha a csatatereket a sebesültek jajgatása, 
haldoklók lemondó sóhajtása töltötte be, ő ott volt 
veletek s a sebesültek jajveszékelését reménykedéssé, 
a naldoklók nyöszörgését megnyugvássá varázsolta 
szavával. Szenvedők vigasztalója, türelmetlen bete
gek istápolója, hősök megnyugtatója s az élők gyá- 
molitója volt ő mindig!

Hányszor láttátok őt, amint a harcok kérlel
hetetlen forgatagában a rajvonalban együtt küzdött 
veletek. Ti puskával, szuronnyal harcoltatok, ö pedig 
a seregek urának nevében és segedelmével a buz
dítás, enyhítés, vigasztalás igéjét vitte a ti szent 
küzdelmetekbe!

Hányszor láttátok Galiczia és Oroszország 
domboktól szaggatott lapályain, Erdély hegyóriásain 
az ö szeretett lényét sohasem fáradva, összeszokott 
ajakkal, fegyvertelenül, egy ásóval kezében szembe 
nézni a halállal s nyújtani reményt és életet a csüg- 
gedöknek!

Hivatásának gyakorlásában legelső volt az el
sők között, de ha megjutalmazásról volt szó, min
dig szerényen hátra húzódott, mert működésének 
legszebb pályadiját lelkiismerete megnyugvásában 
találta mindenkor!

Most a midőn a királyi kegy uj megnyilvá
nulását fejezem ki előtte, nem ellenértéket adok az 
ö érdemeiért Nem, mert azok külsőségekkel nem 
mérhetők. Ez a kitüntetés csak emlékeztető jele, 
külsőleg is látható képe annak a megbecsülésnek, 
elismerésnek, amelyet iránta mindnyájan erezünk!

A reánk váró új küzdelemben, ahol piros élet 
jár majd haláltáncot fehér álommal, mindenkinek 
helyén kell lennie!

' Talán sok szenvedés vár még reánk. Vagy 
talán már nem? A jövőbe nem láthatunk A mi fel
adatunk csak egy: kitartani, küzdeni a végső győ
zelemig. És ebben ne gátoljon bennünket panaszos 
szó, jajveszékelés, gyerekes siránkozás, mert mi kell, 
hogy férfiak legyünk, kell. hogy karunk sujtását 
hazánk szeretete, királyunk iránti rendíthetetlen hű
ségünk és meg nem tántorítható kötelességtudásunk 
acélozza meg.

A Gondviselés a mi zászlónkat fogjaa siker
rel megkoronázni, mert ha Isten velünk, *ki lehet 
ellenünk!

S mikor a Főtisztelendő Urat állítom elétek 
mintaképül a kötelességteljesités, tántoríthatatlan ki
tartás tekintetében, meg vagyok róla győződve, hogy 
az ezred újabb küzdelmeiben soha se fog az ő pél
dája elhalványodni. Tanuljátok meg tőle a csiigge- 
dést legyűrni,.a félelmet nem ismerni, a haláltól 
nem rettegni! A mi ügyünk, a melyért harcolunk 
szent, mert százezrek szentelték meg vérük hullá
sával s milliók könnyei avatták magaífctossá!

A Főtisztelendő Ur ennek az ügynek egyik 
legkiválóbb harcosa!

Engedje a Gondviselés, hogy nehéz küzdel
mének legméltóbb jutalmát, az áldásos béke kivívá
sát közöttünk érhesse meg s viselje a szép kitün
tetést szeretetünk megnyilvánulásaként.

É l j e n !  É l j e n !  É l j e n !

Utón. :
Mert mindnyájan úton vagyunk sokáig,
És mindnyájan hajnalban indulunk 
És mindnyájan szép katonásan lépünk 
És azt hisszük: mi el nem fáradunk !
Mert mindnyájan fiatalok vagyunk.

És délfelé a délibábos pusztán 
Már látjuk is az örökzöld babért,
S mikor öle4i a nap a vidéket,
Elképzeljük a lovagvár-regéket :
Mit tettek ők egy hercegasszonyért ?

És beszélünk, mesélgetünk sokáig,
És álmodunk is szőke álmokat,
Mig egyszerre letün a nap az égről 
És letérünk az igazi ösvényről 
S sziklák között keressük az utat.

S most véresen, fáradtan botorkálunk, 
Hajunk megőszül, zokog az imánk . . .
És nem sejtjük, hogy távol vidéken 
Most indult el, liliommal kezében,
Az, akiért vérünkkel áldozánk.

Zsuzsanna JVTária.
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Levél a szerkesztőhöz.
Olaszország, 1918. augusztus hó 20-án. 

Kedves Szerkesztő Ú r!
íme, már befordultunk az ötödik háborús esz

tendőbe; életemnek pont a tizedrésze telt el abban, 
hogy egyfolytában a hadak útját járom. És rám nézve 
még kedvező is ez a törtszám, mert sokan, nagyon 
sokan vannak, kik fiatal életükből sokkal nagyobb 
hányadot áldoztak fel e célra, sőt óriási azoknak a 
száma is, akik épen életükkel adakoztak. Fiamnak, 
leányomnak már nem igen adhatják elő olyan nagy
képűsködéssel a hét éves háború históriáját, mint a 
hogy annak idején bennünket pertraktáltak eme his

tória elmondásával; a mi kicsiny emberbimbóinknak 
emlékezetében mélyebb nyomot vág ez a négy esz
tendő, mint a minden korok hábQrúinak emléke az 
akkori csemetékben. Nagyobb dolgokról van most szó: 
akkor az emberiségnek csak nagyon csekély része 
hadakozott, most az egész egyetemes emberiség har- 
coJ és szenved, most minden háztól, minden család
tól távol van a férfi, minden asszonynak hiányzik a 
férje, minden gyereknek hiányzik az édes apja. Csupa 
lemondásból áll ezeknek az apró lurkóknak a tapasz
talata: látják, amikor a magára hagyott édes anyák a 
meddő vágyakozás könnyeivel áztalják a párnát, ahol 
négy évvel ezelőtt egy drága férfi fej is nyugodott, — 
hallják az anyai ajkakról a meséket, melyek a meg
halt vagy szerencsésebb esetben ez idő szerint még 
távollevő, de a gyerekek által még alig ismert édes 
apáról szólnak, aki jó volt, derék volt, minden szere- 
tetre méltó volt, de hiába való ez a mesélés, mert a 
gyermek közvetlen tapasztalata csak az lehet, hogy 
nincs és nem is volt édes apjuk! Aki oly régen távol 
van, az a gyermek felfogásában -  ha nem is halott 
— de mégis halottá változik. . . .

De nekünk is hiába beszélnek a hét éves hábo
rúról; nincsen ugyan még ki a hét év, de még min
dig ki lehet és igy is ha szembeállítjuk a most be- 
végzett négy esztendő óriási méreteit annak a hét év
nek apró-cseprő csetepatéival, ez időbeli külömbség 
feltétlenül elenyészik és Clio a mostani háború résztve
vőinek fejére helyezi a dúsabb babérkoszorúkat.

És mintha eddigclé szerény lelkemben a fenn- 
héjázás ördöge ütött volna tanyát és az a legkülönö
sebb, hogy én, aki mindig pártatlan bírája tudtam 
lenni még saját indulataimnak is, nem találok kivetni 
valót ébredező gőgösségemben A most zajló háború
ban egy a régen tanultnál sokkal hatalmasabb Vi- 
tágtörténelem lüktetését érzem, de egyben érzem azt 
is, hogy e Világtörténelemnek én is egyik históriai 
egyede vagyok! Katona vagyok a milliók közfii, akik 
csin á ljá k  a Világtörténet legérdekfeszitőbb köteteit, a 
melyek máris oly vaskosak, hogy elhelyezésük a jövő 
nemzedék könyvtárának legalább is egy teljes polcát 
veszik majd igénybe. Gőgössé tesz aztán az a tudat, 
hogy e kötetekben — bár névtelenül — de én is bent 
fogok szerepelni. . . .

Az ötödik év küszöbén emlékezni akarok...........
Lepergetem az emlékezés makulátlan fehér lepedőjén 
a letűnt négy esztendő filmtekercsét: poros és piszkos 
magyar katonák rohannak előre az oroszországi fene
ketlen sártengerben, sapkájukon piros virág, bajonett-

jeik hegyén piros vér és megállítják a kolosszust — 
az a bejelentett gőzhenger nem tudja lehengerelni 
szép Magyarországot; vértől áztatott csataterek, füs
tölgő lalvak, romokban heverő városok és mindenütt 
halott, nagyon sok halott. . . . Aztán jön a túlerő 
ideig-óráig tartó diadalmaskodása: ott látom magamat 
is többi bajtársammal egyetemben lovaink nyakára 
borulva, ahogy zokogunk Premysl eleste fölött, látom 
arcainkon a kétségbeesést, ami arra a hírre fogott el 
mindannyiunkat, hogy a muszka Magyarország szent 
földjét tapossa. A kétségbeesés arckifejezése azonban 
mihamar átváltozik a dac arckifejezésévé és hallani 
vélem a magyar katonák düh kiáltásának harsogását* 
újból végigszemlélem a szorosok legendás csatáit és 
látom küzdeni az égig nyúló kárpáti bércek között 
Szurmay hős honvédéit, látom eldőlni a küzdeltnet és 
látom, hogy a betörő muszkák fokosok által bevert 
koponyákkal, szörnyű sebekkel elboritottan hanyat- 
honilok szaladnak vissza saját országukba. . . .

Látom hadainkat végigdübörögni a királygyilkos 
szerbek földjén és látom délkeletről beözönleni az oláh 
bestiákat. Vonatunk hosszú sora zsúfoltan hozza szé
kely véreinket, akik menekülnek az orozva támadó 
gyilkos elöl; a védtelen asszonyokkal, gyerekekkel, 
öreg emberekkel szemben azonban csak rövid ideig 
tombol az oláh hősiesség, mert a következő filmrész
leten már a székely nép katona fiaival néznek farkas
szemet és az oroszlán lángoló tekintetét nem bírja ki 
a hiéna sunyi pillantása. . . . Aztán végig dübörgünk 
Oláhországon is. . . .

Hitét megtagadva ellenünk tör az olasz is, de a 
harcot vele is megvívtuk és hiába minden erőlködése, 
a harci mérleget nem birja a maga javára billenteni. 
Egy egész világ esküdött össze ellenünk, de mi négy 
hosszú esztendő óta álljuk a támadásokat. A százfejü 
hidrának lehullik egy egy feje kemény karjaink csa
pása alatt, de a levágott fej helyébe azonnal másik 
kettő nő Előttünk lebeg azonban a mitológiai Her
kules példája, akinek mégis sikerült levágni egytől- 
egyig a száz fejeket és bizva-bizunk, hogy ez a ma
gyarságnak is sikerülni fog ! . . .

A tömegek képeiben gomolygó alakok között fel
ismerem jómagam it is, a világtörténelmi képekhez 
szorosan hozzáilleszkedve ott látom az én történései
met is . . .  A mozgósítás napján a búcsú szivettépő 
jelenete játszódik le első sorban: egy asszony aki az 
én feleségem és két kicsi gyermek, akik az én gyer
mekeim — görcsösen karolnak belém, könnyekkel 
árasztanak, égő csőjaikkal majd megfullasztanak és 
nem akarnak ereszteni Erőszakkal fejtem le a nyaka
mat átfogó karokat és karocskákat, mert mennem 
kell . . Ott találom magam aztán az oroszországi
homoktengerben, amint éjszakának idején csendesen 
megyek a tömeggel előre. Köröskörül mindenütt piros 
az ég alja és mindenünnen ezer halál leselkedik rám. 
Naphosszat, éjszakákon át sza adatlanul szakad rám 
a jeges záporesö — átázva, átfázva ott gubbaszkodom 
a kialudt tábortűznél és szemrehányó tekintettel nézek 
az ég felé, mintha kérdezném: Úristen, voltál már te 
is katona! ? És szünet nélkül, pihenés nélkül vándo
rolom az uttalan országutakat és szenvedem végig az 
első háborús év legképtelenebb szenvedéseit, viszon
tagságait. Tudni való ugyanis, hogy aki nem volt kint 
az első esztendőben, az nem is tudjá, hogy mi a há
ború, mert később már annyira konszillálódtak a kö
rülmények, hogy az első évhez képest az azután kő-
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vetkező idők valóságos úri élet gyanánt hatnak. . . . 
A sártengerben sehol sem várt bennünket fedél, éltünk, 
mint az erdők vadjai; a piszok volt uralkodó plané
tánk, férgek ezrei mardosták testünket sebesre. Ez 
volt az ősz, utána jött a vigasztalan nagy oroszországi 
tél. Ott látom magam egy hósivatag közepében és én 
— kicsi törpe ember — teljesen beleveszek a végte
len fehérség fehér végtelenségébe. A tábortüzek az 
egyedüli menedékek, sok-sok éjszakát virrasztottam át 
mellettük. Nézem a szaladó képen az én énemet: hí
ven tükröződik arcomon az átkos élétösztön riadozása, 
amikor fejem fölött elsüvöltenek a halálthozó ágyú
golyók vagy amikor előttem, mögöttem és minden 
oldalon köröskörül robbannak a lecsapódó gránátok 
és bombák, a borzadály, ami elfogott, amikor az 
első cafattá tépett szegény törékeny emberi testet 
pillantom meg, a kimerültség, amely hetekig tartó 
fáradozások után végtére is hatalmába kerített, — a 
nekibúsúlás, hogy még mindig nincs vége a háború
nak, engem pedig odahaza oly nehezen várnak. . . . 
ügy rémlik, hogy ebben az arcjátékban benne van az 
egész háború lélektana. . .

Itt a Piave mellett most semmi különösebb nem 
történik. Tartjuk a balpartot és régi állásainkból egy 
tapodtat sem engedtünk. A digó nagyban puffogtátja 
a legnagyobb kaliberű gránátokat és bombákat, de 
kárt nem igen tesz bennünk; csak úgy minden lélek, 
minden meggyőződés nélkül folytatja a háborúskodást, 
egészen az a látszatja, mintha muszájból csinálná. — 
De hátha muszájból is csinálja!? Kétszer is beígérte 
már az offenzivát, de nem nagyon nkarődzik neki 
belevágni a fejszét a nagy fába, tart tőle, hogy az a 
fejsze ki is csorbulhat

Repülőgépjeik feltűnően sok röpiratot dobálnak 
le terepünkre; mindenáron fel akarják lázitani a ma
gyar katonákat, még Petőfi Sándor „Talpra M ag y a r
ját is lenyomatták nekünk. A bakák egész gyönyörrel 
olvasgatják ezeket az örökszép verssorokat. De már 
nem invitálnak bennünket odaátra, mert amint egyik 
iratuk is beismeri, a mi átpártolásunkhnz úgy sincs 
egy csöpp reményük s *. csupán arra kérnek, hogy for
duljunk ő helyettük inkább a csehek ellen

Sok repülőgépjük potyog most le a kék levegő- 
égből az utóbbi időben Rémesen megtanultunk cé
lozni a fent kóvályg » „lázitók“ ra és ha sokáig igy 
folytatódik a dolog, akkor magának D' Annunzionak 
kell elvállalni a lazításnak ily formában való missióját, 
mert kötve hiszem, vájjon hajlandó-c minden pilótájuk 
a biztos martir-halálnak ki tenni magát.

A célzás mesterségében különben is vezetünk. A 
múltkor fent jártam egy megfigyelőben és végig szem
léltem, hogy a mi lövegeink minő holtbizonvosan ta
lálnak Vendég voltam ott és a vendég tiszteletébe az 
ő országijukon robogó három darab munitiós auto
mobilt vették célba derék tüzéreink, de aztán el is 
találták úgy, hogy abból a három darab automobilból 
aligha tudnak egy fél gépkocsit is összekovácsolni 
Természetes, hogy a szállított munitioból sem fog 
soha többé halál származni a mi oldalunkon.

A amerikaiak is kezdenek már feltünedezni; 
egyelőre azonban csak mintegy páholyból nézik a 
csetepatékat. A meghalást rábízzák dicső pártfogoltja- 
ikra, ők csak, az egyelőre még nagyon kétséges, profitot 
akarják zsebrevágni. Angolok, franciák is szép szám
mal találkoznak és kiváncsi vagyok, hogy mikor lesz 
szerencsénk a többi méltó szövetségeshez, mert még

nem láttam sem indusokat, sem kongó-négereket, sem 
pápuákat, sem görbe szemű japánokat. — Sok
féle népből alakult a százfejü hidránk, sokféleképpen 
beszélnek, holott mi csak magyarúl tudunk diskurálni 
velük, de az igazság Istenének segítségével amúgy 
magyarosan végtére is megfogjuk az egész világgal 
értetni azt a szálló igét, hogy „ne bántsd a magyart!!"

szívélyes üdvözlettel 
T a r a s z o v i t s  Ö d ö r i hadnagy.

D A L ,
Amikor zenével 
Katonát temetnek,
Szive sir, könnye hull 
A gyászos menetnek.
Mikor a fájdalom 
Oly sötét, oly siri,
Hogy miért . . tudj’ isten 
Én nem tudók sírni.

Mikor vig zenével 
Vig katonák mennek,
Mikor vig zenéhez 
Vígan énekelnek,
Mikor minden bús arc 
Vig mosolyra fordul,
Hogy miért. . . tudj’ isten 
Nekem könnyem csordul.

Fellegi Béla.

A bék e  u to lsó  nap ja i A ng liában .
Eastbourn-ban, Angliának e kies fekvésű tenger

partján töltöttem 1914 évi julius havát és érthető lá
zas érdeklődéssel figyeltem a fejleményeket. Bár 
Angliában még akkor — egy héttel Németországnak 
való hadüzenete előtt — senki sem hitt igazán egy 
háború keletkezésében, mégis bizonyos izgatottsággal 
csomagoltattam és a monarchiánk által Szerbiának kül
dött hadüzenet napján tértem vissza Londonba.
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Hogy mennyire nem tulajdonítottak nagy fon- 
tpsságot a Balkánon lejátszódó eseményeknek, leg
jobban bizonyítja, hogy mig monarchiánk hadüzene
tét csak néhány sorban említették meg, addig az 
ugyanaznap lejátszódó Carpentier—Wells box-match- 
nek még az olyan komoly lapok is, mint a „Times", 
vagy a „Daily-Telegraph", oldalakat szenteltek és ke
servesen siránkoztak szemükfényének, Wells-nek 70” 
alatt szenvedett veresége felett.

Londonba való visszaérkezésem után más
nap — dacára annak, hogy egy hónapi szabadságom 
még nem múlt volt el — hivatalomba mentem s 
igazgatóm tanácsát kértem, hogy mitévő legyek. 
„Never mind the war" (Soh’ se lesz ebből há
ború, kár volt nyaralását megszakítani) — mondta 
nevetve. De hogy lelkiismeretemet megnyugtassam, 
elmentem konzulátusunkhoz,, azonban elküldték, hogy 
elsősorban a tényleges katonákra kerül a sor, jobban- 
mondva a tartalékosokra. (Én t. i. kint soroztattam 
magam és alkalmatlannak találtak mindannyiszor.

Megnyugodva tértem haza, de nyugodtságom 
csak néhány napig tartott. A káosz mindinkább na
gyobbodott és amikor aug. 2-án, vasárnap a Russel- 
Square-on levő német konzulátusi épület elé men
tem, ott tízezrekre menő tömeget találtam, akik mind 
haza, Németországba akartak jutni. A mi konzulátu
sunk épülete előtt is rengeteg nép várakozott, köve
telte személyazonossági bizonyítványát, hogy haza 
utazhasson. Csak akkor láttam, hogy mennyi magyar 
van Londonban.

Délután a Victoria- majd a Charing-Cross- 
állomásra mentem. Leírhatatlan zűrzavar. Szivettépö 
scénák. Itt egy angol nő sirva kapaszkodik germán 
férje nyakába; ott egy francia fiú búcsúzik német 
mennyaszonyától; hol egy magyar fiú veszekszik egy 
angollal s igy tovább. A scénák megismétlődnek a 
percenként induló vonatoknál. Egy ily scénánál ma
gam is nem kis szerepet játszottam s még máig sem 
tudom, hogy helyesen avagy helytelenül cseleked- 
tem-e? T. i. a vonat már indul, egy angol nő még 
mindig átkarolva tartja néniét vőlegényét s sirva kö
nyörög: „Oh, don’t, íor Goodness sake, don’t leave 
me here". (Az Isten szerelméért, ne hagyj itt.“)

Nem tudtam tovább nézni; egy hirtelen elhatá
rozással a leánynál termettem, betuszkoltam a ku
péba, rájuk zártam az ajtót s mentem hazafelé., 
A leány édesanyjának — aki a perronon maradt — 
kétségbeejtő'pillantását azonban még soká nem fogom 
elfelejteni.

Otthon a lapokat elővéve, azoknak gyűlöletes 
cikkeit olvasva, már akkor elhatároztam, hogy semmi 
körülmények között sem maradok Angliában.

Másnap, aug. 3-án, a hadüzenet napján teljesen 
csődöt mondott a hírhedt angol flegma. Izgalom ült 
mindenki arcán és a háborút éltette. A „White-Office" 
külügyminisztérium épülete előtt megszámlálhatatlan 
tömeg várta az ultimátum válaszát Engem a tömeg 
magával sodort a Trafaigar-Square-re és Nelson szob
rának talpazatán ülve, néztem ezt a hidegvérünek 
csúfolt tömeget. Egyszerre — 11 órakor este — ezer 
meg ezer apró kis „Union Jack" angol nemzeti'zászló 
tűnt fel, felhangzott a „Rule Britannia . . . “ Anglia 
Németországgal hadilábon áll. Oxford—Cambridge 
evezősverseny napjára emlékeztetett ezen este. Akkor 
is a verseny után a belvárosban — Piccadilly, Lei- 
cester-Square — leírhatatlan forgalom. Az autók tíz

ezrei keresztül-kasul szelik az utcákat. Minden autón — 
szándékkal Írom „autón" és nem „autóban" — 15—20 
fiatalember néhány utcai leány társaságában üvölt, 
kiált, énekel. Mindent szabad és minden meg van 
engedve. Ebből is elég volt, még a mulatóhelyekre 
sem mentem el; el tudtam képzelni, hogy mit müvei 
ott a nép.

Következő nap aztán megkezdődött a kémvadá
szat ; jöttek a győzelmi hírek, hogy csoda. Már első 
nap 30.000 halottjuk volt a németeknek. Londonban 
elfogtak 400 osztrák-magyar és német kémet. Este a 
„dinner“-nél természetesen a háborúról beszélgettek. 
T íz személy között én voltam egyedül külföldi és 
„ellenség", ergo nem szóltam a diskurzusukba, csak 
mosolyogtam naiv, mondhatnám ostoba beszélgetésü
kön. De hirtelen felugrik ülőhelyéről az egyik angol s 
izgatottan protestál mosolygásom ellen és mondja, 
hogy vitatkozzam, vagy akármit, de ez a cinikus mo
soly boszantó. Az angolokat megszégyenítő flegmával 
ezt válaszoltam: „Genfiemen, ma augusztus 4-ike 
van; én nem tudom, hogy holnap elutazhatom-e még, 
de abban az esetben, ha nekem itt kellene marad
nom, a leghatározottabban felkérem önöket, hogy az 
én jelenlétemben a háborúról ne beszélgessenek. 
Önök angolok, én magyar vagyok; nekem is, maguk
nak is kell, hogy legyen más meggyőződésük". — 
„You are right, you arc right, Mr. S . . .“ — Igaza 
van! — kiáltják kórusban, miközben az a fiatalember 
ünnepélyesen bocsánatot kért. Elutazásomig tényleg a 
legjobb egyetértésben éltünk.

Azután naponta eljártam a konzulátushoz, amig 
végre 8-án megkaptam az oly hőn óhajtott személy
azonossági igazolványomat. A landlady-innek két hó
napra kifizettem a lakásomat, mondván, hogy addigra 
á háborúnak vége lesz és én újra visszajövök. Összes 
ruháimat szintén nála hagytam, csupán az utón szük
séges néhány fehérnemüdarabot vive magammal.

Augusztus 9-én az utolsó hajóval hagytam el 
Anglia tengerpartját és hétnapi rendkívül érdekes és 
szokatlan utazás — no meg vagy hatszori letartózta
tás — után érkeztem meg az oly régen látott és sze
retett fővárosunkba, Budapestre.

Zm i n t .

Kitüntetés, előléptetés.
Tiszti kitüntetés. Ú Császári és Apostoli Királyi 

Eel%‘ge az alábbi kitüntetéseket adományozta : Szilvay 
József t. föhdgynak, ki jelenleg a 16. népfk. gyalog
ezredhez van beosztva, a 3. osztályú katonai érdem
keresztet a hadidiszitménynyel és kardokkal, — Juhász 
Aladár t. hdgynak (jelenleg a 29. népflk. ezr. beosztva) 
a másodszori újólagos legfelsőbb elismerést, a kardok 
egyidejű adományozása mellett, — az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül. Nagy Gyula 
századosnak a legfelsőbb dicsérő elismerést, a háború 
idején teljesített kitűnő szolgálatainak elismeréséül. — 
Bronz éremmel lettek kitüntetve: Klmczkó János t. 
zls, Berts János hdgy, Sisák Pál zls, Emödi Sándor
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zls. — llo . ezüst vitézségi érmet kapott: Gembiczky 
József hdgy. — Hacker Béla hdgy a legfelsőbb di
csérő elismerést a kardokkal. — Posch Gusztáv Adolf 
t. segédlelkésznek a 2. oszt lelkészi érdemkeresztet a 
fehér-vörös szalagon.

Tiszti kinevezés (zárójelben a rangszám). Az 
1918 augusztusi R. K. a következő 16-os tisztek ki
nevezését hozza: Róth Rezső százados gazdászati 
tiszt 1918. aug 1-i ranggal őrnagy g.-t.-té lépett elő (3).

Kinevezés a tartalékban. Föhadnagygyá : Breznay 
Lajos hdgy 1918. febr. 1-i ranggal (347). Hadnagygyá : 
Freiwirth Béla zls 1916. jan. 1-i ranggal (623), Torma 
Károly zls 1916. aug. 1-i ranggal (1578), Roscnberg 
Marcell zls 1916. aug. 1-i ranggal (2077 1), Békéssy 
Géza (1781) és Berger József (1954) zászlósok 1917. 
febr. 1-i ranggal, Zsámbor Zsolt zls (1158) 1918. 
febr. 1-i ranggal, Lieszkowszky Ferenc (1003), Zor- 
kóczy Lajos (1412), Béres János (1413), Korpás István 
(1623), Michalik Géza (1633), Baltazár Dezső (1810), 
Wall Imre (2014), Gyetván István (2217) és Sisák 
Pál (3609) zászlósok 1918. nov. 1-i ranggal. Szutórisz 
Géza (1404), Klinckó János (1405), Kőszeghy Albert 
(1406), Pogány Gusztáv (1407), Lux Béla (1408) 
Szászy Sándor (1611), Gembiczky Géza (1612), Száméi 
Dániel (2005) és Droba Fmil (3613) zászlósok 1918 
december 1-i ranggal.

Kinevezés a népfelkelésnél, Fzredorvossá: Dr. 
Kováts József főorvos 1917. aug. 1-i ranggal. Had- 
nagygyá Murányi János, Steinhíibel Lajos zászlósok
1918. nov. 1-i ranggal, később megállapítandó rang
számmal, Kiss Ferenc zászlós 1918 dec. 15-i ranggal 
Hadnagy gazdászati tisztté: Stefanyák Róbert és Báti 
Bálint 1918 aug. 1-i ranggal.

Kinevezés a szolgálatonkiviili viszonyban. Száza
dossá : Borúczy Dezső főhdgy (181). Föhadnagygyá : 
Steller Ignác hdgy 1814. nov. 1-i ranggal (3714), 
Káldor Ligót 1915. máj. 1-i ranggal (46) Hadnagygyá : 
Tomcsányi Károly zls 1918. nov. 15-i ranggal, később 
megállapítandó rangszámmal.

Legénységi kitüntetések. Bronz vitézségi érmet 
kaptak: Bangár József honv., Pápai József honv., 

Peész Árpád örv., Jocsák István honv , 
Molnár Mihály honv , Filipovics Miksa 
tiz., Dudás Gyula honv., Ottmár László 
honv , Biber József szkv, Boskó Ignác 
honv, Ungár József tiz., Adler Kál
mán tiz., Pávek Zoltán tiz., Kucserák 
András honv., Sclnveitzer Ferenc I o. 

szániv., Jankó Zoltán örm, lilavács Gyula őrm, 
Szlatinszky Pál 11. o. szvivö, Puchy Gusztáv szkv , 
Janovics György |. o. szvivö. — II. o ezüst vitézségi 
érmet kaptak: Rakita Pál örvezetö, Molnár András 
szkv., Juhász Pikula Antal lionv , Nagy István honv

Előléptetés a pótzászlóaljnál. Drágffy Sándor 
e. é. önk. tizedest szakaszvezetővé, Méncl Imre kpvj

népf., Bakonyi István, Klein Győző e. é. önkéntesek 
tizedesekké és Messa Vilmos e. é. önkéntes jelölt 
őrvezető c. tizedessé lépett elő. Sulek István őrvezetőt 
tizedessé léptette elő a pótzászlóalj parancsnokság. 
Molnár Mihály őrvezető c. tizedest századparancsnoka 
Przemyslben 1914. októberben szakaszvezetővé lép
tette elő. Gábori Tibor e. é. önk. őrvezető szakasz
vezetővé lépett elő. Steiner Gyula őrvezetőt c. tize
dessé léptette elő a pótzlj parancsnokság.

Kitüntetés a különféle alakulatoknál. A k. u. 
k. Kreisfeldgendarmerie Kommandó Bruck Gusztáv 
szakaszvezetőt, Hanyus Ignác c. őrvezetőt, Kopper 
József c. őrvezetőt és Skaer István c. őrvezetőt az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásukért vasérem- 
kereszttel tüntette ki. A m. kir. 6. népf. gy. e. pa
rancsnokságnál II. o ezüst vitézségi érmet kapott 
Obonya András őrmester és Kminyák András* nép
felkelő.

Előléptetés a különféle alakulatoknál. A k. u
k. Militár Generalgouwernement parancsnokság Czer- 
ber Gusztáv c. örvezetőt c. tizedessé léptette elő. A 
37. gy. hadoszt. kiképzőcsoport par.-ság Szaniszló 
József tizedest szakaszvezetővé léptette elő. A m. kir. 
313. gy. ezred par.-sága 1918. évi 147. sz. eligazítása 
szerint a következők léptek elő: őrvezetőve: Babus 
József, Balog János, Bakos Károly, Urbányi Pál, Dián 
János, Horváth Imre, Dobsinyi János, Ludányi István, 
Lörincz József népfelkelő újoncok és Bonafert János 
honvéd. Tizedessé : Illés József, Balog Ferenc, Lévai 
István, Hugyecz János, Pápai István, Gene András, 
Lényi Vendel, Varga János, Pászti Ernő és Sedon 
László örvezetök. Szakaszvezetővé. Fekete Mátyás, 
Urbányi Mihály és Szabó István tizedesek. Szloboda 
Imre npf. uj. órvezetővé.

f o i r e k .
Adataink közlését csak a forrás megnevezésével engedhetjük meg.

Személyi hírek az ezrednél. Sólyom Zoltán 
hadnagyot f. évi julius hó 27.-én 1918. május 1.-ig 
visszamenő ranggal föhadnagygyá nevezti ki O Felsége. 
Kliment Jenő hadnagy magasabb parancs folytán 
ideiglenesen a 39. h. o par.-sághoz osztatott be mint 
gyalogsági megfigyelő járőr parancsnok. Regula Antal 
t. főhadnagy és Wottitz Lipót t. hadnagy 14 napi 
szabadságot kapott Istók Elemér hadnagy a frontról 
Dubovinszky József szakaszvezetö kíséretében Wíenbe 
vezényeltetett az „Armce Gasschulea-ba. Steinhíibel 
Lajos tart. zászlós a szénagyüjtö és kaszáló különít
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mény parancsnokává neveztetett kí. Klein Imre had
nagynak 14 napi, Balassa István hadnagynak 14 napi, 
Sisák Pál zászlósnak 14 napi és Ivánszky László t. 
zászlósnak 28 napi szabadság engedélyeztetett. Seid- 
mann Mór II. zlj. törzsbeli szkv. II. oszt. altisztté 
tétetett át. Zemann Gyula t. hadnagy a 16 1. századtól 
a műszaki századhoz helyeztetett át. Szentistványi 
Elek Dezső főhdgy 28 napi, Horkay Gyula főhdgy 
14 napi, Hajdú Árpád ev. lelkész 14 napi szabad
ságra mentek.

Géezy István alezredes távozása A cs. és kir. 
hadsereg főparancsnokság julius hó 9.-én kelt ren
deletével Géezy István alezredes a Honv. Miniszter 
Úr rendelkezésére bocsáttatott. Közszeretetben álló 
kedves zászlóaljparancsnokunk uj beosztása Buda
pesten lesz.

Hősi halál. Ezredünk ismét tűzben van. Az 
olasz front sziklás, fáradtságos terepén áll szemközt 
immár harmadik ellenségével, az olaszszal. A háború 
nehéz csapásokkal teljes sötét szárnya ismét meg
mozdul teljes súlyával és a hősi halottak fölött szo
morú, bánatos lélekkel állunk ismét. Az olasz fronton 
a juilus hó 15.-i harcokban hősi halált haltak : Vajda 
Rezső kriványgyetvai és Valent Albert kétkereszttúri 
illetőségű honvédek.

Typhus a III. zlj.-nál. A 16 III. zászlóaljnál 
typhus megbetegedés történt. A járvány elterjedését 
azonban az orvosi kar lelkiismeretes munkája elfoj
totta. A zászlóalj augusztus 27.-ig zárlat alatt volt. 
Haláleset nem történt.

Gróf Mailáth Győző v. b. t. t erdélyi püspök 
folyó hó 24.-én meglátogatta ezrediinket, tábori misét 
tartott, gyóntatott, áldoztatott.

Kiinda Jenő százados a hadsereg főparancs
nokság rendeletével a 16 III. zlj. parancsnokságával 
véglegesen megbizatott.

Orvosfőnöki megbízások. Dr. Popper Hugó 
főorvos szabadságának időtartamára az ezredorvos- 
fönöki teendők ellátásával Dr. AczéJ Béla főorvos 
bízatott meg. A II. zászlóalj orvosfőnöke ezen ideig 
Bakay Jenő e. ü. hadnagy.

A csáki „Deák Kör" a 16. honv. gy. ezred 
özvegy- és árvaalapja javára Sport-ünnepélyt rende
zett, melynek tiszta jövedelme 740 koronát tett ki- 
Segélyalapunk vezetősége ez utón is hálás köszöneté* 
mond nemeslelkti adományáért a „Dcák-Kör“-nek

Személyi hírek a pótzászlóaljnál. Schwank 
Ödön százados a kér. parancsnokság parancsára utba- 
indult az ezredhez Stuller Lajos t. hadnagy bevonult 
a miskolezi élelmezési kormánybiztosságtól. Pittner 
Tivadar t. főhadnagy bevonult a szegedi cs. és kir. 
tart. kórházból. A szombathelyi tart. kórházból bevo
nult Gantner János t zászlós Antal Sándor t. had
nagy bevonult orosz fogságból. Nyéky Imre t. had
nagy utbaindult a sátoraljaújhelyi kormányblztosság

katonai osztályához. Horváth Andor t. zászlós vissza
tért orosz hadifogságból. Békéssy Géza t. hadnagy a 
losonczi cs és kir. tartalékkórházba ment. Majoros 
József t. főhadnagy bevonult Wegsckeidből. Antal 
Sándor t. hadnagy orosz fogságból bevonulva 8 heti 
viszontlátási szabadságra ment Pelsőczre. Remenyik 
András népf. hadnagy 4 heti szabadságot kapott Gé- 
ezére. Murányi Imre t. hadnagy bevonult a buéapesti 
Gondviselés tiszti hadikórházból. Dr. Lőwy Samu 
főorvos Sreznóbányára indult útba, ahol a lábacjpzó 
osztag orvosi teendőit fogja ellátni. Medek Béla t. 
hadnaoy bajának gyógykezeltetése végett a helybeli 
cs. és kir. tart. kórházba utaltatott. Torma Károly t. 
hadnagy bevonult egészségügyi szabadságáról. Pór 
Ernő t. hadnagy bevonult a 9. honv. pótzászlóaljtól 
és átvette az állomány nyilvántartó tiszti teendőket.

Szent István napi istentisztelet. Augusztus 
hó 20.-án a besztcrczebányai Vártemplomban ünnepi 
istentiszteletet tartottak, melyen részt vett R a ith  Antal 
ezredes, K u ttk a  István alezredes, Török  Kálmán őr
nagy és az összes szolgálatmentes tisztek.

Kivégzés A kassai rögtönitélő bíróság többszöri 
szökés miatt golyó általi halálra Ítélte Tóth Kálmán 
honvédet. Az Ítéletet folyó évi augusztus hó 28.-án 
délelőtt 7 óra 30 perckor Beszterczcbányán végre
hajtották. A kivégzés elrettentő például szolgáljon 
mindazoknak, akik a király és haza iránti hüség- 
esküjiiket honvédhez nem méltó módon megszegik.

A TOTO Rimaszombaton. Augusztus 24.-én 
indult útba a TOTO-parancsnoka K im  Berci főhad
nagy és Holesch Béla főhadnagy, a kiállítások zseni
ális műszaki vezetője, Rimaszombatba, hogy a tör
ténelmi osztály nyári működési programnijának 3. 
számára, a rimaszombati hadikiállitásra, az előkészü
leteket megtegyék Tekintettel az eddigi kiállítások 
elsőrangú anyagi és erkölcsi sikerére, remélhető, hogy 
a rimaszombati vendégszereplés is teljes megelége
déssel fog végződni.

Névtelen, vagy jeligés levelekre nem válíiszoluiiK. Kéziratokat nem 

adunk vissza.

G. Á. Azt liiss/.iik, hogy he lehet mondani a/, ultimót. 
Sz. I. hdgy T. p. 425. (lúles emlék). Dalszövegnek nagyon 
alkalmas, de mi sajnos ilyen formában nem használ
hatjuk. lísetleg egy zeneszerzőt keressen fel vele. Ghyczy 
Ferenc őrnagy. Inota. A lapokat eddig Várpalotára irányi 
lőttük, mint később értesültünk, tévesen. Azóta a hiányzó 
példányokat már elküldtük. Haynik hdgy. Rimaszombat. 
Reklamációjának eleget tettünk. Ivankievics Kálmán hdgy. 
A Fekete tenger partjáról küldött üdvözleteiért fogadja köszö-' 
Hetünket innen a tintásüvegek mellől. Szel élnénk olvasni 
valamit Odesszáról. Nem lehetne ? Üdv. Többeknek. Kézira
tokat. melyeket lapunkban óhajtanak elhelyezni, csakis a lb-os 
honved fióks/erkes/töség címere kérünk küldeni. H. P. (Az 
öreg honvéd). Nem közölhető.
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A 16. honv. gy. ezred története 
a román harctéren.
Irta: Dr. M áríűssy L a jos főhadnagy.

i|| rész, 0. folytatás.)

Ó Felségének, Ferencz Józsefnek temetésén a 
hadosztály képviseletében Juhász László alezredes ez
redparancsnok, az ezred képviseletében Schvank Ödön 
főhadnagy és Gyurjancsik Vince útba indultak. Az ez- 
redparancsnokságot Mierka Emil 15 huszár ezredbcli 
alezredes vette át.

Megszállott vonal: 1133-tól 1222 Laposig. 16/111 
zlj. (4 géppuska, 9—10 szd., fél 11. szd) tartalék a 
jobbszárny illegett. Parancsnok Estefányi Jenő száza
dos. 1222—1210—1216 1081-en 16 1. zlj. (3. szd.,
4. század fele, 2 szd., 1 szd.,) 4 géppuska, 2 gyalog
sági ágyú. Parancsnok Manhald Nándor százados. 
Elől az 1188-nál a fél 4. század főőrs. A 11. század 
a menet beosztása után felállittatott. Utász század 3 
szakasza a Lapos megett munkálatokra és tartalék 
gyanánt.

Ezen két zászlóalj felett mint csoport-parancsnok 
(jliyczy Ferenc százados parancsnokolt.

A II. zászlóalj a csobánosvölgyi fűrésztől a már 
emlitett felállításban (L. előbb.) 1 utász szakasszal, 4 
géppuskával. A hegyi tüzérség onnan még okt hó 
végén elvonatott. A II. géppuska század pedig a III. 
zászlóaljhoz vissza irányittatott amidőn a 16 III. zász
lóalj a 10 II. zászlóaljat felváltotta.

Nov. 26-án arcvonalunk előtt megjelent az ősi 
ellenség az orosz! Megjött és.rögtön támadásra indult 
Délután az 1188 magaslaton levő főőrs már vegyes 
járőrt (orosz és román katonákból állót) ver vissza. 
Fokozott felderítés indul meg mindkét részről s az 
orosz szinte méhrajszerüen hajszolja előre egymásután 
járőreit, amelyek mindannyiszor véres fejjel futnak 
vissza az ezred arcvonala előtt.

Kézrekerült orosz parancsokból kiderült, hogy 
az ellenség nagyjából tájékozva volt, vagy talán a há
borúban többször jónak bizonyult hadászati érzéke 
sugalta neki, — mert román felderítésekből ugyan 
nem sok értékeset hámozhatott ki állásaink hollétéről. 
Azonban már kezdetben nagy tévedésben volt. Állá
sainkat előretolt részeknek tekintette s ebből szárma
zott az az ideges türelmetlenségre mutató sűrű járőr 
tevékenysége, folytonos előre tapogatódzása az első 
napokban.

Ezen felderitő csatározásokban, amelyek mind

össze a II. zászlóalj egy előretolt szakaszának a fő
vonalra az 1081-től (Csobánostól északra) nyugatra 
1000 méterre való visszavonulásra eredményezték, no
vember 27-én a hadosztály vadászkülönitményei is 
eredményesen vettek részt. A kisebb erejű járőröket 
csakhamar már századok követték s nov. 27-én d. u. 
egy ellenséges század és 2 géppuska heves támadá
sát verte#vissza az 1188-as főőrs.

Járőrök és vadászkülönitmények ügyes és céltu
datos működése csakhamar felderítette, hogy a Mt. 
Nemirával szemben a 15., ettől északra a 13. (kb. a
III. zászlóaljjal szemben is) ezredek nyomulnak táma
dásra elő.

Mivel előrelátható volt, hogy az ellenség rend
szeres támadást az 1222 ellen fogja megindítani, a l l .  
század fele a jobbszárnyról a Lapos mögé (1222) to
latott el.

Az eddigi, sokszor veszteségteljes tapogatódzás 
után nov. 28-án rendszeres tüzérségi tűzzel előkészí
tett támadásra tör elő a Stohod mentéről ide hozott 
orosz vas hadosztály. Ekkor megkezdett tömeg táma
dásai napról-napra, éjjel-nappal megismétlődve de
cember végéig tartottak. A II. zászlóalj 1081-nél visz- 
sz ívért ellenséges támadás után nov. 28-án dut. 3 h. 
15 perckor egy ellenséges zászlóalj ront 4 sorba ta
gozódva az 1-ső század ellen elő. Gyönyörű nap volt! 
Az enyhén fujdogáló szélben egy derűs, de kissé hi
deg nap fájdalmas bucsuzása. A tüzérség fülsiketítő 
lármájában élesen sziszegve, csattogva puska lövedé
kek acél hegyének ezrei, meg ezrei vágtak fájdalma
san süvöltő rést, zizegett, zúgott a levegő, a lövedé
kek sokaságának méhraj zümmögéséhez hasonló, csak
hogy gyilkoló acélra szerelt kegyetlen fortiszimojától! 
Mily kinos, lesújtó az érzés: várni, kitartani, véde
kezni tétlenül, szembenézni a közelgő szuronnyal, 
egy-egy jó honvéd bajtárs kidöntött tetemére búcsú- 
pillantást sem vethetni, a felviharzott indulatokat egy- 
egy kézigránát dobásának lendületébe belefojtani, a 
puska záródugattyújának nevetségesen kicsinyes rán- 
togatására pazarolni, a fejek betörésére szánt tusát 
nyugodtan a vállba illeszteni, a „roham isteni lendü
lete és állati tobzódása" mámora nélkül céltáblaként 
állani: ez a modern katona lélektana a védelemben s 
ezt nem tudja a magyar katona.

(Folyt, köv.)

Szerkesztőség és kiadóhivatal Tábori posta 425.

Fiók szerkesztőség és kiadóhivatal Beszterczebánya. 
ahová a lapnak szánt közlemények 
és .előfizetési dijak küldendők, o o 

Kiadó: a in. kir. beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred 
történelmi osztálya.

Felelős szerkesztő: KUN BERCI.
Szerkesztő: G Á SPÁ R  Á RPÁ D .
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