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Néhány héttel Hután «olt, hogy Plevna 
elesett s s maszkák «{000 nujjdnem teljeses 
ruhátlan török katonát,' Plevna hós védőit 
kisérték hadifogságba  25—80 < fokos  hidegben. 

Jobbrúl-balról kisebb-oşţyiobb hóbuckát 
százai szegélyezték a Zimnics-Alexandriai or 
Bzágutat, alattuk ezerei.a megfagyott  törökök-
nek s imitt-amott kilátszott alóluk egy-egy mez-
telen láb vagy karrgŞgţp$sen begörbült ujjak-
kal, máshol összeszorított öklök emelkedtek a 
hé alól az égnek. Kérdve a mennyeknek lakóit, 
hogy ha mindnyájan egyformán  kedves gyer-
mekei voltak, hogyan engedhette egyrészlikre 
a megneveiÜetetlepttl és ..leírhatatlanul rémes 
lead és. lelki szenvedések s gyötrelmek árját. 

Bşpe.a tépswrpt hpztavissza Zimnicaról. 
Három 'lift  .kejtesjitbfííogva  a szélgyotaaa ágával 
rppitott^a^köjMWBL játóroflveí.,  s repülai kel-
lett, mert a ténsur lába előtt a szán fenekén 
oţţ.vojţ egy,. jóko£*i «Mocska 4000 darab 
opxu.' aţany, iwfuţâljal  (34 kiló 232 gramm. 
solyWW ég.k$rekín 100,000 korosa értekben), 
amit akkor reggel kapott az intendanturától 

cDvár rig ó^z folyamán  az orosz hadsereg 
' " ""eti .szállítmányok árában. 

X mgii a" napok, rövidek, a 
bpál[ s a sok , pahonc (Orosz-

.meg^.eief.'úiipra  mindenfele 
£ttsi erkeşett, szekerek, több-, 

s! apróbb gyilkosságoktól 
^ m j népség), ha. meg 

3 K 8 ' 
„ s ^ n l ^ a pzâţptarţajjp^t» »v»gy kedvet 

J- J-I.Í— —tartalmára, annak 
sokat, válogat az 

kap, aţjjtrşfţg  órájára, zsebe tartalmára, annak 
—•—"•"— -[örül n nem 
iflat^dölután-kétóra.  van,,s az utCaerve, 

nţig_a 4 3 ; sárkánynak legfeljebb  másfél  óra, 
ugy liogy remethejâtvţlt, miszerint,,legkésőbb 
négy^rára hazakerülnek. 

Azonban, nem ugy történt. 
Körülbelül feleúton  utóiértek egy velük egy 

irány ha menetelő Jogoly szállítmányt. Valami 
kisebb csapat törököt kísért kb. 40—60-erosz 
katona. Ez ínég nem lett volná baj, de baj 
volt-az,. hagy a katonák nagyobb része be 
volt .rúgva.. 

Alig 10—15 orosz kisérte a szomorúan 
ballagó Jegyvertelen törököket, a többi rendet-
lenkedett az uton ide-oda Némelyek öntudat-
lanul bason feküdtek  s törték, hogy pajtásaik 
lábuknál fogva  mintegy szánkót húzzák a 
fagyos  hóban, mások dölingéztsk ide-oda, kur-
jongattak, veszekedtek 3 mindannyian felette 
akadályozták a szán baladását, amely a 10 
meg 10,000 pahoocszekér által már az ősszel 
felszántott,  össze-vissza gödrösitett s igy 
egyenetlenül fagyott  országúton a sok részeg 
katona között alig tudott annyi járható helyet 
kapni, hogy áthaladhasson. 

Nagyobbrészt igen lassú Ügetésben kellett 
menni, sót helyenként csak lépésben lehetett 
előbbre jutni. 

Izgató percek hosszú időnek tetszettek, 
mart hiszen Aqm kellett egyéb, minthogy vala-
melyik részeg katonának eszébe jusson, ha 
csak pajkosságból vagy Juhajkodásból félkapasz-

kodni a szánra, éwevenoi annak súlyos és 
értéke» tartalmát s akkor annak végzetes 
következményei: el nem maradhattak volna. 

Végre majdnem egy órai kínod vergődés 
ntán a szán előre jutott annyira, hogy immá-
ron csak 3—4 muszka dőlingézett előtte a a 
tén9ur épen ki akarta adói a rendeletet Benő-
nek, hogy hajtson jobban, mikor Bene egy-
Bzerre becsap a lovai közé, egyenesen neki 
vág a legközelebb előtte tántorgó katonának 
s azon keresztül gázolva iszonyú vágtával 
neki indul a hazafelé  vezető útnak. 

Kevés hija, hogy a saán, a mint a legázolt 
muszkán átsiklott, fel  nem fordult,  de a sze-
rencse velük volt s Bene vakmerősége bün 
ţetlen maradt. 
' A mint a ténsur visszafordult,  még annyit 
láthatott, bogy a letiport katona feltápászko-
dik s szennyes kabátja qjjával törli a vért a 
halántékáról, amelyen vagy a lovak patkója 
vagy a szántalpa egy nagy véres sebet ejtett. 

Az öreg meg volt rendülve; a kiáltott 
aggodalom, a veszély, melybe Bene vakmerő 
eljárása dönthette VOIOB, szavakban keresett 
megoldást s midőn Benét felelősségre  vonta, 
hogy mert a muszkának neki hajtani, nem 
bánja-e, hogy azt a szegény, nekik mit sem 
vétett embert megvérezte, Mihály csak annyit 
felelt,  hogy „ugy kellett neki, minek állt az 
utunkba s klllömben is tartoztam nekik vala 
mivel, mert- 49-ben golyót lőttek az apám 
lábába". 

Ilyen ember volt ezelőtt 35 évvel Bane 
Mihály, bogy az I-iteu adjon neki édes nyugo-
dalmat haló porában. 

Csíkszereda, 1914. évi október 29-én. 
V.  S. dr. 

Négy hét a háborúban. 
— Két  82 ős katona  elbeszélése.  — 

Két, háborút megjárt, 82-ős öreg katona 
kopogtatott be. A háborúból érkeztek meg reg-
gel B most tulajponképpen a megfigyelő  kór-
házban kellene internálva lenniök, azonban a 
ket vitézül harcoló katonának kivetelesen meg-
engedték, hogy otthonukban pihenjék ki a 
nehéz napok dicsőséggel járó szenvedéseit. 

A két vilóz kaiona: Tímár István és Bo 
tár Elek, az előbbi székelyudvarhelyi ácsmes-
ter, az utóbbi csíkszeredai díjnok, akik mint 
tizedesek vonultak be, s most szakaszvezetök 
kent tértek meg. Am Tímár istvánt ennél is 
nagyobb kitüntetés érte: a harezbau tanúsí-
tott bátor magatartásáért, s azért, bogy a leg-
nagyobb veszeiyben a többek közt egy 80 
méter nyílású hidat épített, az Brany vitéz-
ségi érmet nyerte el, melylyel tudvalevőleg 
élete vegéig napjára 1 korona is jár. A ket 
háborút megjárt vitéz sántikálva érkezeit meg ; 
mindkettőt egyazon szerencsétlenség erte: 
22-iken egy tőidbe lőtt gránátból felszökött 
törmelék jobb lábukszárot olyan kegyetlenül 
megvágta, hogy az attól megmerevedett. Egyéb-
ként a körülményekhez képeat jól érzik ma-

gukat, csupán, a kinőtt jzakál.az, ami arezuk-
nak szokatlanul marezona és idegen kifejezest 
ad. Jól tenné a hadvezetőség, ha minden ha-
•atérő katonái hivatalból megberetváltatna. 

A két háborút járt vitéz ott kezdte beszé-
dét, hogy Szekelyndvarhelyröl a mult hónap 
24-ikén indultak el a harmadik menetzászló-
aljjal, s egy pár nap múlva Homonnira érkez-
tek, honnan másnap már Kilenczere jutottak. 

— Itt — úgymond — András Géza gróf 
birtokán háltunk meg a szabad ég alatt. A 
délután folyamán  léghajó keringett fejünk  fe-
lett, mire parancsot kaptunk, bogy a felütött 
Bátrakat fenyőgalyakkal  látbatatlaná tegyük. 
Ülszámra hordta a legénység a fenyőgalyat  s 
a munkával csakhamar fertig  voltunk, mi-
közben az illatos teát a szakác-ok is elkészí-
tették. Éppen a tea kiosztása következett, 
ám e pjreben alarmot fújtak,  s a drága jó 
rumos, ciuhros ital elfogyusztallan  maradt. 
Készülni keilelt, indultunk Kisoltoványra, on-
nan újra tovább Nagymihályra, reggel vissza 
Sátoraljaújhelyre, ounan Munkácsra, inajd Be 
regszentiniklósra. Beregszenimikloson már csak 
rmbéneket találtunk, mert a muszka jöttének 
hirére a közönség már korábban elmenekült. 
Itt egyesültüuk a visszafelé  jövő honvédekkel. 
Késő este jart az idő, s mi a falu  külső szé-
lénél pihentünk, amikor a templom tornyában 
észrevettem, hogy két lámpával signálnak. Az 
esetett nyomban jelenteltem is, de a torony-
ajtó be volt zárva, lóni pedig nem szabadott, 
s igy türnünk kellett az árulást. Az eset azért 
nem volt jelentós, mert mi kora reggel tovább 
indultunk, még pediglen Beregrákosra, ahol 
aztáu találkoztunk is az oroszszal. Ugyanis itt 
parancsot kaptunk, hogy egy hadnagy 76 em-
berrel Volóczrn vonujon be. Alig indul-
tunk el az estéli Bzürkülelb.n. jobb ol-
dalról heves tüzelést kaptunk ; nyomban az 
arokba vágtuk magunkat, s olyan eróseu vi-
szonoztuk u tüzet, hogy másnap mikor csapa-
tunkkal bevonultunk Volóczra, mondták, tao^y 
az ejjel egy orosz őrnagyot, egy tisztet és 26 
embert kötöztek be súlyos sebevei. Almame-
zőn, Szolyvan értük utol az oroszokat, kik 6 
agyaval eB kemény tűzzel fogantak  bennünket; 
heves tüzelés uian megszalasztotiuk őket, eöi 
trénjük egy részét is elfogtuk,  ami igazán jól 
esett, mert eleségünk elfog)  ott. 

— Lovocséra szoritoltuk fel  az ellenséget, 
majd Skoléból vertük ki, Skolén felül  csata 
fejlődött  ki, melyben az oroszok 7000 embe-
rével Bzemben 1500 an vettük fel  e harcot, s 
a mi 2 ágyunkal szemben az orosz 25 ágyú-
val dolgozott Ez azonban nem volt baj, leg-
alább ránk nézve nem, mert egészen Styjig 
szorítottuk fel  őt minden túlereje dacára. Itt 
azonban baj történt. Az orosz ugyanis Siryjon 
felül  a harmadik községnél öszpontOBitott erót 
kapott, melyet 22-éu megtámadtunk. Egy kisé 
túlbecsültük magunkat, a igy történt, bogy 
visszaszorítottak Stryjig. Két ágyunkkal s 
1500 emberünkkel az aránytalan harcot nem 
tarthattuk sokáig. Én és társam is megsebe-
sültünk, tisztünk nem volt B igy vissza kel-
lett vonulnunk, éppen jakkor, amikor hirét vet-

tük hogy Máramarosból 17 ezer honvéd jön 
secitséüünkre. 23-ikán zászlóaljunkat rendbe-
LfdTék,  s minket maródiakat bazaküldóttek. 
Azóta a muszka bizonyára újra fut  Galícia fele. 

— Ugy Timár tizedest, mint engem sza-
kasirezetővé léptettek elő, sőt Timár magas 
érdemrendet is kapott, mert 12 hidat vert, 
noha az ellenség nyugtalanította munkajaban. 
— Megnyugodva jöttünk haza. mert »z ellen-
séget a Vereczkei szorosból, hazánk földjéről, 
kivertük s nem kevesebb, mint 80 kilóméterre 
szorítottuk vissza. 

A háború. 
Az elmúlt hét legnevezetesebb ese-

ménye kétségtelenül a törők orosz há-
ború. A legkedvezőbb, ami az adott vi-
szonyok kőzött reánk jöhetett. 

Előre látható volt, vártuk^ késett és 
mégis megjött. A ké edelem csak az 
erőt jelentette Ma egy millió uiohame 
dán állig fegyverben  megkezdette a há-
borút Oroszország es Ang ia ellen. 

Az eddig tapasztalt számbeli tu'suly 
mintha kiegyenlítődött volna. 

A reánk kényszeritett hiborul ketten 
hét ellen vetiUk fel  és jött most hoz-
zánk a török, mint harmadik. Számban 
és erőben velünk együtt ép oly erős, 
mint az ellenünk harcolók. 

Haugsulyozzuk, hogy a törők akciója 
melyhez mi legfeljebb  segítséget nyúj-
tottunk és nyujiunk, önálló és saját ál-
lami önállóságát szolgaija. Szintúgy a 
mienk is. Kát kütön akció ugyanazon 
saját célokért. 

Mt elég erősek voltnak és vagyuuk, 
hogy a számra sok, de felhajtott  népekkel 
vegyük fél  a harcot. FelvettOtf  es meg 
is vertük őket. A híres xerxeai hadak 
ledőltek a német és magyar hagyó 
mányos vitézség előtt. A kitartás és 
vitézség, mely a két nemzetet jel-
lemzi, eddig is győzött és ezután is 
győzni fog. 

A végleges győzelmi jelenségek 
már köze'.edaek. Vagy minek tudjuk 
be a franciák  beketárgyalási kísérleteit, 
kik már a belgákkal együtt józan észUk-
höz kezdtek térni ? 

Az ellenálhatatlan a német és ma-
gyar. Mert lelkükben él az isteni szikra, 
a lelkesedés, az igaz Ugy szent győ-
zelme. Ezért menekül az orosz, a szerb, 
az angol és a belga szuronyrohamaink 
elől. A híres kozáksereg az örökös tul-
erózel sám mert egyetlen egyszer sem 

* » . , C $ H q t A P O K ' ' T Á f l C Á J A . 

F.  E^.  halAWrére. 
KtaQmtoldlhnţk  mi egymásra barátom 
S eUBnt  már előlem,  rokonszenves  arcod... 
Ctaie  bápatfít,  hafytál,  árva ni rolókat 
Akik  fzirébÓJK  a részvitet  fakavttpd. 
Voinik  én W inkább.VMS* Mit  teijetzióje 
Csak  j&n*él vissza hozzánk,  egysxrr  miköténk; 
Mosolygó  orroddal,  derűs,  jó kedéllyel 
ók letupél.  te még egyszer, újra a miénk. 
Lehetnénk  még egyszer, csendben  a nzobémban 
Ibta  gyöngyOket  sugárzó poharak  közötte  . . . 
Eliüntíve  multán, titkos  jötenéőkön 
És réveteg  gzemiink,  ha könnyet  öntözött.  . . 

erdScsfcfben  jaj de  nagy hely iámvd 
*-gy fát  is, ha kivágnak,.  gonosz, ro**z kezek  ... 
S habár mind  megértjük  vihar pu»ztitását 
Sehéz  megnyugodni,  hogy ez a végezet: 
tíidftt,tori  tél  Mtán  jÖhti uj kikeUi 
Ésfbus  kesevrefo  árén jţhet uj öröm ; 
Igas  ériékét,  «sok ngy tudják  aranynak 
... UÍUÍUHÜI  előbb,  durván  összetöröm. 
Altidj,  piheni némán, tul  e szép határon 
A honi fotdtÓl  •MIKÍ, butan tgyiMagtul  , .. 
y«<Jt  rgtill  Ián  sok alá!, jó magyar rMM  .. . 
Sírodon  fi  tarasz nyit majd  íiráyokut  . . . 

Hi  trai Ferenc  Bél„. 

Melyiket siratja? 
Irta:. taroaaialvi  Pálffj  Aladár. 

Víg énekszó hallszik az alvégről. Most jön 
H6k ; falu  legényei a sorozásról. Az első 
Bẑ kéren ülnek, kik a tudományos orvos véle-
ménye Bzerint hadi szolgálatra alkalmasak. 

Csak, báima|i. vannak s e három közt is 
o t ^ e l l leírni Csalóky Pistának. Természete-
M , h i a w 4 a fal*-legítewkrtb  ,legénye, köz-
btt| ül és l e g e j k W - W ^ b ^ ^ n a k e l . , 

Hogy w pe. Hbs; itt kell tjagjnla drág*, 
ifcikéjéi,  a kft  pedig'ngy szeret : Első uţja 

to S o a â ^ r e ş ţ t ^ ^aţt , , a i r t ^ h o * * , , . ^ , , 
l - W M M f  ó r » « a t u n f a * . . . 

Repttlt az idő gyors szárnyakon, s ók busul-
tak nagyon, hogy el kell válniok- Már uj ke-
nyér is került az asztalra. Itt-ott sárga levél 
mutatkozik már. Közeledik az ősz, a termé-
szet és a Pista bevonulása a „reglama" szerint. 

Eljött ez is. A három katonajelölt virágos 
kalapban, virginával szájukban, hangos ének 
szóval mentek a pályaudvarra, hátul a fehér-
népek kisérték sirva-riva. Ott volt köztük a 
Pista édes anyja és Erzsikéje is. 

Látszott a jó öreg anyán, hogy mennyi 
mindent szeretne még mondani az ő édes 
fiának;  de minden zokogássá és könnyó változott. 

Erzsike is még mondani akar valamit, de 
elcsuklik szava s ráborul Pista széles mellére 
és — ez elmond mindent. 

Berobogott a vonat Utolsó , esik, forró  kéz-
szorítás és Pista a másik percben már csak a 
vonat ablakából szóllhatotl vissza Erzsikéhez: 

— Oly hli légy; mint én leszek hozzád I 
Isten legyen édes anyámókkal. 
Többet aem mondhatott' Repítette a vonat 

messze idegenbe, hol nem ismer senkit, a hol 
minden olyan Idegen. 

Anyja meg Erzsikéje sírva mentek haza-
felé  a poros országúton, egyik fiat,  a másik 
szerelőjét siratta. 

Azután telt az idő. Egyik ev a másik után. 
Szinte el is felejtettem  e mindennapi történe-
tet, midőn hazautazásomban Héjasfalván  egy 
csinos 82-es bakakaplár szállt be szaka, 
szómba. .Mindjárt oly ismerősnek tünt fel  előt-
tem, folyton  az ablak üvegre .irkált és folyton 
csak azt: „Erzsikém*. 

Moqt, már bizonyos, nem lehet más mint 
Cfakóta  fPista. 

— Hova, hova Pista ? -<- szóllltám meg. 
Nem Ismer ugy-e ? Hosszú Idő két esztendő.' 

— Hopsţurlbizony ,vram kivált jt katona-, 

— Siet haza ugy-e? 
— Szárnyakon szeretnék replllni oly régen 

nem jártam idehaza, szinte idegen minden. 
Alig várom meglátni édes jó anyámat, hűsé-
ges Erzsikémet. 

Nini, hisz' ez nem is tudja, hogy Erzsike 
már egy éve Kelföldy  Péter felesége. 

Nem is szólok róla; kíméletesebben meg 
tudja azt mondani >az édes anya — gondolom. 

— Vágyik haza. Nem csoda, két évig nem 
látni az édes szülőföldet,  hol minden rög, fű-
szál, a gondtalan vig gyermekkorra emlékez-
tet — bizony bosBzu idő. 

— Vágyom bizony, szárnyakon szeretnék 
repülni, hogy miuél hamarább otthon legyek. 

Hóvid beszélgetésüuk alatt a székelykeresz-
turi állomásra értünk, hol mindketten ki-
szállottunk. 

Alig állott meg a vonat mint a kalitká-
ból kiszabadult madár, repült egy öreg asszony 
karjai közé. 

Ezer éa ezer kérdése volt a jó öregnek 
fiához  akkor, a mikor ő arra az egyetlen kér-
désre sem tudott felelni: 

— Hát Erzsike miért nem jött elémbe? 
Másnap ünnep volt. Szentmihály vasárnapja. 

A hivő unitáriusok csoportosan mentek a 
templomba, hogy bálát adjanak Istenüknek a 
bő áldásért Ott lépkedett cifra  viganóban Fel-
földi  Petemé is, kézen fogva  az urával. 

Salamon kocsmája előtt vitt el az utjok, 
honnan hegedüsii ütötte meg a fülét  egy. 
rekedt férd  hangtól kiBérve: 

, Miért is szeretlek oly nagyon tégedet".. . 
— Bizony-bizony nem szép dolog s nem 

jól teBzi, ki-ilyenkor, is mulat — szólt, az 
urához. 

De milyen ismerős hang . . . 
Többel nem Bzólhatott, ott állt előtte el-

hagyott kedveselra baka káplár, nyájas képpé), 
óa ueiMen-azóUtr 

— Miért hagytál el engem ? Miért hiteget-
tél ? Dd mond boldog vagy-e Ezt akarom 
tudni, mert én azzá akartalak tenni. 

— Boldog vagyok hát Mit törődik velem ? 
Miért állit meg utamban? Menjen folytassa  a 
mit kezdett. 

— Menjek Erzsike, menyek. Csakhogy tu-
dom boldogságodat. Isten legyen ezután is veled 1 

Pista nézte egy darabig, mig az észbontó 
fekete  haj el nem tünt. Azután visszatérve a 
korcsmába, újból énekelni kezdett: 

„< Csak még egyet, 
Bánatosat, keserveset, utolsót. 
Édes anyám ne sirasson, 
A fiának  csináltasson koporsót*. 

Hivta egyre, hivta az édes jó anya, de 
Pista nem ment. Lelke fel  volt dúlva, szive 
óssze volt törve s borba temette bánatát. 

Másnap ott találták a kert végén, hol annyi 
boldog órát töltött Erzsikével — holtan. 

Egy kis darabka ón uj sebet ütött a sokat 
szenvedett Bziven, de egyszersmind meg is 
gyógyitá örökre azt Elhangzott már az esti 
harangszó. A falu  csendjét nem zavarja semmi, 
csak a lehulló sárga levél zörgése és a virasz-
tói éneke, mely ide hallszik Csalókyéktól. 

Olyan buBan, oly szomorúan hangzik a 
néma éjben. 

Ezt hallgatja Felföldiné  is fla  bölcsőjére 
hajolva s azt könnyeivel áztatva. 

Hol a halottas házra, melyben volt szere* 
tője fekszik  holtan; hol« hold által megvilágí-
tott kis bölcsőre néz, melyben kis fia  alszik bol-
dogau. 

S azután vár keservesen . . . 
De vájjon kit sirat? Azt-er kit a női hűt-

lenség olyr.,korán, sírba tett? Vagy gagyogó 
kis fiát,  kit hasonló sors érhet. 

Hisz  a BŐ  mindig  és mindenütt  nő itaraStn 
Vájjon kit sirat?.? 




