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A VITÉZ MAGYAR NEMZETNEK



ELŐSZÓ



P rradalmak viharjai feldúlták szent hazánkat és keserves rabijába kergették, szennyes fdlcgcikkcl 
elbontva a dicső múltat. Ha végignézek a négyéves világháború dicsőség beragyogta eseményein, 

kínszenvedések borzasztó sorozatán: úgy mindenütt kimagaslani látom a magyar katona hősiességét, ő ara
nyozza meg dicsfényével a véres láthatárt. Ott, hol baj van. vagy a csata sorsát cl kell dönteni, ott a ma
gyar ezredek jelennek meg, a hősök kis serege és a talajt vérükkel áztatják, sírokkal hántolják s éltük árán 
a bajt sikerré, a döntést győzelemmé változtatják.

Lembcrgnél a 44-csek és 69-csck göngyölítik fel a 32-sökkcl vállvetve az oroszoknak vonalait és 
aranyérmes vitézekké lesznek a kis pórfiuk. Uzsokon ók verik ki a bevehetetlen állásból az ellenfelet. 
A kárpáti nagy csatában rajtuk törik meg az orosz haderő. Lakos 37-cs őrmester egymaga 126 orosz 
foglyot e jt; Szeles 46-os szakaszvezető fogságba esvén, keserves kínszenvedés közben ügyes tervet eszel ki 
és őreit leütve, 200-nál több fegyveres oroszt tesz fogollyá, néhány hű társával áthozza azokat az orosz 
vonalakon hozzánk. Látom a kárpáti telek szörnyűségeit, kétségbeesett lusáit s a Kárpátok győzelmes meg
váltását, mint fénypontokat, egy-egy hős tiszt, altiszt, honvédek és közös bakák ragyogó fegyvertényeit. 
Hány esett cl és csak a hantba szúrt kis sírkereszt hirdeti az aranyérem helyett azt, hogy dicső hazafi volt?

Látom Doberdón a 17. közös magyar s a 20. honvédhadosztály ezredéit, két esztendeig védeni c 
szörnyű helyet, mig a többi czrcdckct rövid időközökben felváltották, mert „tönkre mentek*. Hej, pedig 
hányszor ment tönkre c két hős hadosztály? A 39-cscket, kiknek magam 39 arany vitézségi érmet tűzök 
nyolc szörnyű isonsói csatában hűséges keblükre. A 46-osokat, kik 12 Isonso-csatát küzdenek hallatlan hősies- 
séggel végig. Vitéz kisérőmet, Szombati Pál szakaszvezetőt, ki pár emberével egy olasz századot széjjel ver 
és fogságba esett századparancsnokát és századát kiszabadítja és hány hasonló dicső hőst láttam még közöt
tük. Miklós Dezső és Gerula szakaszvezetőket az 1-ső, Oláh-t és több mást a 3-ik honvcdgyalogczrcdnél. 
A 4-es és 17-cs honvédeket, a 61-csckct, 43-asokat és az én dicső egri hőseimet, a 60-asokat, köztük 
Szabó Lajos szakaszvezetót, ki a Monte dei sci busi-n hallatlan hőstettével tűnik ki, majd feledésbe megy 
és csak két évvel később Kirlibaba fölött a Dedulon találom meg és tűzöm föl az oly nagyon mcgérdcmlclt 
arany vitézségi érmét hősöm keblére. A 101-csekct és a 68-asokat, a 19-cs honvédeket, meg a 10-csckct, 
de nem Írhatom itt az előszóban fel az összes hősöket, kiknek sorozata igen hosszú.

Ahova nézek, ott tündökölnek Magyarország fiainak hőstettei, mint a nyári éjben a ragyogó csil
lagok. Erdélyben a huszárok mellén hány aranyérem csillan meg?! A Piavé-nál, a Montcllon meg az alpesek 
jégmezőin is láttam vérem nagyszerű hőstetteit!

Ks mégis mintha az emberek már elfelejtették volna ezen nagy időket, midőn mi katonák őrködtünk
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lúvcn a Kárpátok bérccin. Gácsország lapályain, Oroszország bús rónáin. Dobcrdo forró poklában s min
denütt. hol veszély lényegété hazánkat; életünket és vérünket vive vásárra az olthor maradottakért. Mintha 
már elfelejtették volna, mit köszöntek a magyar hősök önfeláldozásának; hidegen elmennek a sok vitézség! 
eremmel ékített nyomorgó rokkant mellett; nem veszik észre azokat, kiknek arany vitézségi érem csillanik 
derék keblén. Ezt látva, tórszurást érzek, mert azt hittem, hogy ók, a hősök lesznek azok. kik előtt min
denki. nagy és kicsiny, kalapot fog emelni és gondoskodva lesz. róluk, vitéz fiaimról, kiket ott a csaták vad 
forgatagában bámultam. És tudom, mégis ók lesznek újból — ha baj van — szegény hazánknak rendíthe
tetlen osztopai.

Nem leh e t!... Nem szabad őket elfelejteni, kik énekelve vérezlck, énekelve rohantak a halálba és 
csendesen viselték sebeikből fakadó rettenetes kinjaikat, mert hazánkért mindent örömmel vállalnak és 
elviselnek!

Hogy ne lehessen feledni őket. hogy végre lássa mindenki azt, hogy kik a leghazafiasabbak, leg- 
dicsőbbek, kiket illet meg a nemzet hálája és tisztelete: c könyv jelenik meg:

„A Magyar Nemzet Aranykönyve."
Ebben mcgörökiltctnck az. aranyérmeseknek nevei és hőstettei. Gyenge árnya ez a valóságnak! 

Az olvasó csak halvány képet fog sejteni, mert nem környezi ót a halál, a pusztulás, a dögvész. az éhség, 
szomjúság, hideg s a pokol minden förtelmes kínja, mint azt, aki a tettet végrehajtó!

Örömmel üdvözlöm c könyvet, mely szeretett vitéz fiaimnak, magyar bajtársaimnak hősi emléket 
van hivatva emelni.

Véssétek a dicső neveket szivetekbe, magyar testvéreim és lebegjen lelkctek előtt e hősök kepe. 
Legyen mindenki oly hazafi, mint ők voltak a halállal szemben, mikor legnehezebb annak lenni; és akkor 
elérte célját c mű, mert apáról fiúra fog szállani a hősies hazaszeretet lelket élesztő szelleme.

Budapest, 1921 junius 27.
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Mindenki részéről mindenkor megkülönböztetett tiszteletet és megbecsülést kell biztosítanunk az arany 
vitézség! éremmel kitüntetett hőseink számára, mert nemzetünk c/.cr éves múltjához nem volna méltó, 

ha másként cselekednénk és hálátlansággal viszonoznék a nagy világháború alatt hazánk érdekében ezer 
poklokon keresztül tanúsított önfeláldozásukat, hősiességüket, elszenvedett keservüket és az ezekkel szer

zett clévülhctlcn érdemeiket.
Mert ne feledkezzünk meg arról, hogy a harci erényekben tündöklő és a vitézség látható jelvényei

vel — a vitézség» érmekkel — és ezek között első helyen az arany vitézségi éremmel kitüntetett magyar 
félistenek teremtették meg számlálhatlan alkalommal a magyar nemzetnek eddig csak korlátolt mérvben 
ismert, de immár az egész világon tudott hadi dicsőségét és hírnevét. Ezek igazolták be kétségbevonhaüanul
ország-világ előtt azt. hogy nem üres frázis a ..Ne bántsd a magyart!".

De a jövő nemzedék nevelése szempontjából clmaradhatlanul szükséges és nemzeti létünk biztosítása 
szempontjából felette fontos az. hogy hőseinknek ragyogó tettei mcgörökittcssenck. Hagyományaink legérté
kesebbjei között kell ezeket őriznünk, hogy apáról fiúra, fiúról unokára szállva örökké tündököljenek, mert 
csak igy tudjuk a velünk született harci erényeket fenntartani, ápolni, fejleszteni és állami létünket minden 
korra biztosítani. Erre pedig most. amidőn ártatlanul letörve és megalázva sínylődik szerencsétlen országunk, 

inkább van szükség, mint valaha.
A nagy háború befejezése után reánkszakadt nagy csapások egész sorozata, sajnos, megakadályozott 

bennünket abban, hogy e kérdéssel, amint a* kívánatos lett volna, azonnal foglalkozzunk. Most azonban, 
hogy az újjáépítés ezirányu munkájához is már hozzáláthatunk, alig lehet fontosabb leendőnk, mint az 
állimot ftrn taitó  és létét biztositó oszlopnak -  meglévő hőseinknek -  illa és megérdemelt fénybe helyezése 
és uj támaszoknak — uj hősöknek — megteremtése, nevelése.

Az első sikeres ebbcli tevékenységet a jelen műben látom, melynek megjelenését abban a biztos 
tudatban köszöntőm, hogy egyrészt annak üdvös hatása cl nem maradhat, másrészt pedig, hogy ezt a lépési 
a továbbiak egész sorozata fogja követni, hogy célunkat mindenképen és biztosan elérhessük.

Ezen az utón haladva meg kell, hogy valósuljon minden magyar embernek oly bcnsóségtcljcs óhaja 
és álma: Szent István birodalmának újbóli feltámasztása.

Budapest, 1921 julius 3-án.



BEVEZETŐ SOROK





A vitézségi érem története

Amennyire csak az emberiség történelmében visszapillantani tudunk, n/. ember szakadatlan küzdelmét 
látjuk a létért. A küzdelem a létet veszélyeztető ellenséges elemek és vadállatok ellen, majd 

az emberek harca egymás között a hatalomért, földi javakért stb. olyan idősek, mint az ember maga. 
Hzck a küzdelmek fejlesztették az emberben azokat a tulajdonságokat, melyeket mi vitézségnek, bátor
ságnak, áldozatkézségnek és önfeláldozásnak nevezünk és amely tulajdonságok mindegyike mindenkor 
nagy megbecsülésben részesült.

Mindenkor meg volt az emberben az a törekvés is, hogy ezeket a tulajdonságokat láthatólag is 
kifejezésre juttassa, ily módon mintegy megkülönböztesse a harcos ciné erényeivel megáldott embereket 
embertársaitól.

Eme törekvésből folyt, hogy az ember az ő hőstetteivel összefüggésben lévő tárgyakat megőrizte 
és ha lehetséges volt, azokat nyilvánosan viselte, azokkal magát fclékcsitcttc. — így viselte a győző a 
műveletlen vad amerikai törzseknél diadalmi jelül az általa legyőzött ellenség fejbőrét. Minél több ilyen 
fejbőr, annál több dicsőség, ónnál nagyobb megbecsülés, tekintély.

Az általános műveltséggel lépést haladva megszűntek az ilyen barbár szokások, de megmaradt 
mindenkor a törekvés az arra érdemes embereket a többiektől láthatólag megkülönböztetni.

Ez az igyekezet szülte a vitézségi érmeket, melyek hivatva vannak a mai idők harcos erényeiben 
kimagasló katonáknak mellét disziteni és hirdetni, hogy viselője a különös megbecsülésre érdemes.

Ma már minden hadseregnek vannak ilyen rendeltetésű érmei.

Az Osztrák és Magyar monarchiában rendszeresítve volt vitézségi érmeket II. József császár 
1789. évben alapította.

Az alapításra vonatkozólag csak utólag, 1809. évben kiadott szabályzat tartalmaz Írásbeli rendel
kezéseket. Ez a szabályzat az akkori viszonyoknak megfelelően eredetiben igy hangzott:

„Már dicsőséges emlékezetű megboldogult II. József császár Őfelsége, hogy a harcosok amaz 
osztályának hősiességét és katonai érdemeit is megjutalmazza, amely a katonai Mária Tcrézia-rcndet cl 
nem nyerheti, az arany és ezüst katonai érmek meghonosításával a magát hősies és fennkölt teltekkel 
kitüntető legénység számára őrmestertől (és strázsamcstcrtől) lefelé, kitüntetést alapított, amely azonkívül, 
hogy birtokosainak jobb megélhetést biztosit, alkalmas arra, hogy egyrészt a kitüntetettnek önérzetét a 
köztisztelet által fokozza, másrészt bajtársainál hasonló cselekedetekre való dicséretes szomjuhozást 
ébresszen.**

„Idő és körülmények ez intézményre vonatkozó különféle módosítást tettek szükségessé. Ennek 
folytán most lcgkcgyclmescbben uralkodó Őfelsége — ki a katonai érdemeknek minden fokon különös 
figyelmet szentel — elrendelte, hogy a különböző rcndclctckbcn szétszórtan lévő magyarázatok és függe
lékek összegyüjtessenck, az eredeti szabályzattal összefüggésbe hozassanak és neki a vitézségi éremre 
vonatkozó teljes szabályzatnak tervezete előterjesztessék, mire őfelsége az alábbi, az érem birtokosait 
megillető kedvezményeket tágító szabályzat hódolatteljes megállapítását és annak a hadsereg tudomására 
juttatását lcgkcgyclmescbben elrendelte."

„A katonai vitézségi érmet megszerezheti minden, a cs. kir. hadseregben, bármely a cs. kir. had
sereget alkotó csapattestnél szolgáló legénységi állományba tartozó egyén őrmestertől (és strázsamcstcrtől) 
lefelé, akár belföldi, akár külföldi az illető, hasonlóképcn a csupán a háború tartamára szervezett lörzs- 
és szabadcsapatok, vagy könnyüütegck és katonai szekerészcsapatok legénysége, nemkülönben a hon
védsereg és ama csapatoknak legénysége, amelyek rendkívüli esetekben a haza védelmére szabályszerűen 
szervezett gyalogos- vagy lovasszázadokban gyűlnek össze."

„Igényt tarthatnak c kitüntetésre és az azzal járó előnyökre, — feltéve, hogy valamely annak 
megszerzésére alkalmas hőstettet vittek véghez — a közönséges és saját költséges hadapródok, trombitá
sok, első pianisták, ezreddobosok. zenészek és ácsok is."



„A vitézség» éremre csokis oly szavahihető tanuk által bizonyított rettenthetetlenséget és bátor
ságot tanúsító személyes és egyénenkénti cselekmény ad igényt, amely állal az illető az ellenséggel szem
ben a szolgálat előmozdításához, valamely vállalkozás sikeréhez, valamely veszélyben forgó tiszt vagy 
bajtárs megmentéséhez, valamely tábori vagy győzelmi jelvény vagy kincstári tulajdon megmentéséhez 
vagy visszaszerzéséhez járult hozzá."

„Oly cselekmények, amelyek csak meggondolatlan vakmerőség, vagy nemtelen rablási vágy sze
rencsés következményének tekintendők, nem szolgálhatnak a kitüntetés alapjául."

„Nem részesíthetők e kitüntetésben egész gyalogos vagy lovasszázadok, vagy másféle csapatrészek, 
amelyek feljebbvalójuk vezetése alatt hősi magatartást tanúsítanak, akár kivezényelt, akár önkéntes csa
patok az illetők, miután a kitüntetésben részesítés feltételét egyénenkinti, személyes cselekmények 
alkotják."

„A vitézség! érmek adományozásának joga egyedül a főparancsnokot illeti meg, az azonban ezt 
a jogot a neki alárendelt hadtestek felett vezénylő tábornokok!a időlegesen átiubázhatja."

„Valamely döntő jelentőségű hőstett, amelynek végrehajtásához különös rettenthetetlenség, lélek
jelenlét és erőkifejtés szükséges, tekintet nélkül az illető rendfokozatára, arany éremmel, más kevésbé 
kiváló lelt, amely azonban megfelel a 2. §-ban megjelölt követelményeknek, az ezüst vitézségi éremmel 
jutalmazandó."

„Kgynél több vitézségi érmet ugyanaz a személy nem kaphat."
„Ha valaki ezüst vitézségi éremnek már birtokában van. annak érnie, ha hősiességének és bátor

ságának újabb lanujelct adja, arany éremmel felcserélhető. Ha azonban már valakinek arany érme van 
s újabb hőstettet visz véghez, érdemeihez mérten más megfelelő módon jutalmazandó."

Ezeken a szószerint idézett rendelkezéseken kívül a szabályzat utasítást tartalmaz arra nézve, 
hogy a kitüntetés megfelelő ünnepélyes formák között nyujtassék át az illetőnek. Szabályozza továbbá a 
kitüntetés viselésének módját, az éremmel járó pótdijakat, megállapítja azoknak kiűzetését és elszámolását, 
továbbá azt is előírja, hogy mi történjék akkor, ha az illető szabadságollatik, kórházba kerül, rokkant 
lesz, hadifogságba jut, hadbiróságilag elítéltetik, érmet eladja, vagy eljátssza, megszökik, vagy mint szöke
vény visszatér, vagy végre, ha az éremlulajdonos elhal.

Knnek a szabályzatnak kiegészítéséül 1916. évi október hó 2-án az akkori Hoíkricgsrath oly 
értelmű rendelkezést adott ki, hogy a vitézségi éremmel kitüntetett, szolgálatuk letelte után a szolgálatba 
ismét visszavett katonáknak, az altiszti rendfokozatuk után rétegekben élvezett vitézségi érempótdij ismét 
folyósittassék.

1848. évi augusztus hó 21-ével az ezüst vitézségi éremnek egy második osztálya alapiltalott. 
Ezen alapításra vonatkozó rendelkezés szószerint a következő volt :

„őfelsége a császár, a f. hó 19-iki legfelsőbb kabinetleirata szerint, a minisztérium előterjeszté
sére elhatározta, hogy katonai személyek részére őrmestertől (és strázsa mestertől) lefelé, oly bátor és hősi 
cselekedeteiknek mcgjutalmazására. amelyekért a zsoldfizctésscl kapcsolatos vitézségi érmek nem adoma- 
nyozhatók, az eddig szokásos pénzjutalmak helyett másodosztályú ezüst vitézségi érem alapitlassék."

„Ez az érem a legfelsőbb elhatározásnak megfelelően ugyanazon a szalagon és ugyanoly alakban, 
csak kisebb méretekkel, mint az immár elsőosztályu ezüst vitézségi érem, azonban anélkül, hogy zsold- 
pótlék volna azzal összekapcsolva, nemcsak háborúban, hanem rendkívüli körülmények között békében 
is adoniányozlatni fog ama katonáknak, akik kiváló bátorságukról és elhatározottságukról bizonyságot 
szolgáltatva, kitüntették magukat."

De a 60 év előtt kiadott szabályok az akkori viszonyoknak már amúgy sem feleltek meg teljesen, 
úgy, hogy 1849 junius hó 6-án a szabályzat egyes rendelkezéseit ismét következőleg módosították:

„őfelsége a cs. kir. Felség 1849 junius 5-én a következő legfelsőbb kabinctleiratot kegyeskedett
intézni

„Az eddigi szabályzat szerint az ezüst vitézségi érem tulajdonosai elveszítik ezt, ha újabb fegy
vertényük által az aranyérmet nyerik el."

„Csapatainknak a legutóbbi hadjáratokban újból bevált — hősies vezetőikhez teljesen méltó — 
vitézsége arra késztet, hogy c rendelkezést megváltoztassam és következőket rendelem:

— Hadseregem minden derék katonája főtúzmcstertől, őrmestertől (és strázsamcstertől) lefelé 
ismételt vitéz fegyvertények véghezvitele esetén arany, első- és másodosztályú ezüst vitézségi éremmel 
kitüntethető anélkül, hogy a magasabb fokozat elnyerése esetén az alacsonyabb fokozatot letenni volna 
kénytelen, úgy, hogy az ily hős mellét mindhárom kitüntetés együttesen díszítheti. Ugyanoly fokozatú kél 
érem egyszerre nem viselhető és igy ily két kitüntetés adományozása nem is hozható javaslatba."

„Az arany és elsőosztályu ezüst vitézségi érem mindegyike külön jogot ad az azzal egybekötött
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rendszeresített egész vagy fél zsoldpótlékra, úgy, hogy oly személyek, akik a személyes bátorság és vitéz
ség ismételt tanúsítása által mindkét érmet kiérdemelték, azok mindegyike utáni pótdijat élvezik,"

Az 1914—18. évi világháború természetszerűleg a vitézségi érmekre vonatkozó elavult szabályzat 
többrendbeli megváltoztatását is szükségessé tette.

Már 1914. évi szeptember hó 15-ével rendezlctctl az érempótdij kérdése oly képen, hogy az arany 
vitézségi érem után havi 30 K, az 1. oszt. ezüst vitézségi érem után havi 15 K, a 2. oszt. vitézségi érem 
után havi 7 K 50 f, minden hó 1-én előre fizetendő pótdij rcndszcrcsiltctctt.

1915. évi február hó 14-én egy bronz vitézségi érem alapittatott, mellyel azonban érempótdij nem 
já rt; ugyanazon év november hó 25-én kell legfelsőbb elhatározással kimondatott, hogy a vitézségi érem 
polgári egyéneknek is adományozható.

1916. évben nemcsak a vitézségi érem adományozási joga rendezlctctl a háború tartamára, hanem 
kimondatott, hogy egy és ugyanazon kitüntetés ismételten is adományozható és ezzel összefüggésben rcn- 
deztetett az ismételt adományozás látható feltüntetése az éremszalagon, valamint az érempótdij kérdése is 
ily esetekben.

őfelsége a király 1917. évi szeptember hó 15-én a tisztek részére is rcndszcresitcttc az arany és 
az elsőosztályu ezüst vitézségi érmet. A legfelsőbb kézirat erre vonatkozólag következőképen hangzik:

„Ismerve számos derék tisztem óhajtását, Kirendelem, hogy az arany vitézségi érmet, továbbá az 
ezüst vitézségi érem 1. osztályát különösen kiváló személyes vitézségért tisztek is elnyerhessék."

„Az adományozás jogát magamnak tartom fenn."
„Oly tettekért, amelyek már más kitüntetésekkel jutalmaztattak, a vitézségi érmek adomány zása 

nem javasolható."
„Oly tcljesitményékért, amidőn egy liszt cél nélkül csupán azért lelte ki magát veszélynek, hogy 

a vitézségi érmet kiérdemelje, ezt nem fogom adományozni."
„A tisztnek adományozott vitézségi érem szalagja Nevemnek arany-, illetve ezüstből veit kezdő

betűjével látandó cl."
„A vitézségi érem tisztek részére a 3. osztályú katonai érdemkereszt előtt viselendő".
„Az érempótdij a tiszteknek adományozott érmeknél nem illetékes."
Budapest, 1921. év.

TALMÁN ZSIGMONI)
ny. tábornok
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T  cgcndás hőstettek varázsa hatja át a lelkünket, ha a nagy időkre emlékezünk. Ezen hőstettekből 
 ̂ kisugárzó izzó szellem megrögzítésére és buzdító erejére sohasom volt nagyobb szüksége a történelmi 

hivatási teljesítő magyar nemzetnek, mint az ezeréves haza mai sorsdöntő napjaiban. A nemzeti büszke 
öntudat ébrentartására, valamint a hazájáért minden áldozatra kész hazafias szellem ápolására semmi sem 
alkalmasabb, mint a hősök dicső tetteinek emléke és a heroikus küzdelmekben lanusitotl ncmzclfcntartó 
erények történelmi méltatása, szcrctctc és csodálata. A hősi erényekben gazdag múlt az az alap, melyre 
egy nemzet a jövőbe vetett hitét alapíthatja. Mely nemzet hősei múltját ismeri, az önmagára és faji erényeire 
büszke is. Ez a nemzet élni fog, mert nemzeti öntudata történelmileg igazolt életképes erények erkölcsi 
talajából táplálkozik.

Azért elsőrendű nemzeti érdek, hogy a négyéves világháborúban a nép egyszerű fiai által a 
becsület mezején véghezvitt kimagaslóan hősi cselekedetek feledésbe ne menjenek, hanem összegyűjtve és 
írásban megörökítve a társadalom legszélesebb rétegeiben való elterjesztés által élő történelemmé és a 
nemzet közkincsévé váljanak. Ezt a célt valósítja meg „A Magyar Nemzet Aranykönyvc," mely a halhatatlan 
emlékű, arany vitézségi éremmel kitüntetett katonák pantheonja, a magyar hősiesség örök hirdetője és a 
nemzeti nagyság monumentális kifejezője. Ez a könyv azoknak a hős magyar katonáknak a neveit és 
vitézi tetteit örökíti meg a lelkesedni tudó utókor számára, akik kiválóan vitéz magatartásuk és személyes 
bátorságuk elismeréséül a katonának járó legszebb és legnagyobb kitüntetésben részesültek. Mint az 
ezeréves hősi dicsőség értékes gyöngyszemei, apró hőstettek sorakoznak c könyvben mozaikszeren egymás 
mellé, melyekben lepereg előttünk a magyar csapatok négy éven át tartó, borzalmas emlékű, emberfeletti 
tusája. Furcsa hangzású idegen, majd fájdalmasan ismerős falu-, folyó- és hcgyncvekkel találkozunk c 
könyvben, melyek számunkra hírt, dicsőséget, gyászt és könnyeket jelentenek. A rideg történelem és a 
legendás hősiesség csodás keveréke c könyv, melynek soraiból hatalmasan domborodik ki egy értékes és 
hivatott nemzet hősi jelleme és ereje. A milliók legjelesebbjeinek, a személyes bátorság félisteneinek s 
az aranyérmes katonáknak nevei sorakoznak egymás mellé c könyvben, kik halhatatlan érdemekkel 
szerezték meg egy jobb jövőre hivatott nemzet örökké élő háláját és az utókor soha el nem enyésző 
megemlékezését. Emlékük messze fénylő szimbóluma az önfeláldozó hazaszeretetnek és férfias kötelcsség- 
tcljcsitésnek, mely út és igazság egy jövő nemzedék számára.

Ragyogjanak c vitézi teltek mint vezérlő csillagok a borús magyar éjszakában s mi kövessük 
hittel és meggyőződéssel a megváltó pirkadat felé . . . Merítsünk belőlük vigaszt, ha siratjuk a multat cs 
merítsünk belőlük erőt, ha reméljük a jövőt.

Azért azt kívánjuk, hogy a nemzet közkincsc cs minden magyar család imádságos könyve legyen 
„A Magyar Nemzet Aranykönyve".

Budapest, 1921. év. . .
TÓTH LÁSZLÓ



OROSZ HARCTÉR





Mikor a jeges orosz mezók felől végigsüvölt árva hazánkon az északi orkán s megrázza ablakunkat, 
magyar lelkek hazavágyó sóhaját hozza hírül. Mikor tavasz jöttével kivirul a végeláthatatlan orosz 

róna, magyar vértől színesebbek a mezei virágok. Szélzúgás, virág szinpompája, mind a magyar hősök 
dicsőségét zengi.

Talán véresebb volt a nyugati nagy harctér, talán irtóztatóbb a Karszt csupasz sziklája, szivósabb 
a szerb ellenség, mint az orosz lomha crőícszitésci, viszont azonban az orosz óriási tömegerejének nyomasztó 
érzése, a jobban felkészült hatalmas ellenség fenyegető réme kétszeresen vette igénybe az orosz harctéren küzdő 
hősök lelkicrejét. A tudat, hogy egy leteritett ellenség helyett, tiz, száz uj ellenség áll talpra, egész embereket 
kívánt! Az orosz tél fagya pedig legalább annyi testi szenvedést váltott ki, mint Verdun izzó poklának tüze. 
Nincs különbség hős és hős között, bármelyik pontján harcolt is az irtóztató háborús színpadnak.

Az orosz háború Dávid és Góliáth harca volt a modern világ irtózatos arányaiban. A háború 
kitörésekor a kis Osztrák-Magyar monarchiának kelleti magára vállalnia az orosz óriás minden dühét, 
hogy a német szövetséges szabad kezet kapjon a nyugati arcvonalon. Bele kellett harapnunk az óriási 
orosz testbe, vakmerőén, félelmet nem ismerve támadni, támadni és mindig csak támadni, hogy minél 
több orosz erőt vonjunk magunkra, kössünk le.

Ennek a feladatnak fényesen megfeleltünk. Míg hadseregünk kisebb része 1914 augusztusában 
Kclct-Galiciában állta az orosz fősereg óriási nyomását, tovább nyugatra, a Dankl, Auffenberg hadseregek 
s egyéb összcgyülckczcll erők lendületes támadással törtek előre Lublin felé. Krasznik mellett már 1914 
augusztusának végén futva menekült előlünk 200.000-nyi orosz sereg.

Közben azonban gombamódra nőtt Lemberg körül az orosz haderő s ott küzdő hadseregeinket, 
ha nem akartuk elvéreztetni, vissza kellett vonni, hogy kedvező pillanatban újra visszafordulhassanak. 
Ezzel a visszavonulással, melyet a többnapos lembergi e n ta  hősies küzdelmei néven ismerünk, fel kellett 
adni a kraszniki csata elért sikereit is s visszavonulni a San, majd a Dunajcc mögc és a Kárpátok gerincére. 
A célt azonban elértük. Magunkra vonva az orosz erő zömét, a németeknek módot adtunk arra, hogy az 
első mazuri csatában fájó csapást mérjenek az oroszra.

A Dunajec mögött újra rendezkedve vártuk az oroszt s egyúttal helyreállítottuk az összeköttetést 
a feljebb északon álló német haderőkkel. Przemysl-bcn pedig a visszahagyott kis védőrség majd 200.000-nyi 
orosz hadsereget tartott lekötve.

Amíg az orosz óriás lassan utánunk hömpölygőit, időnk maradi újból lélckzetct venni s 1914 
októberben már második támadásunkba fogtunk, mely sikeresen haladt előre egészen a San folyóig s 
Przemysl újra a'micnk lett október 10-én.

Közben az orosz, mivel látta, hogy minket nem hengerelhet le, Varsón át irtózatos erővel váratlanul 
a németekre csapolt, kik kénytelenek voltak emberkimélés szempontjából Thon-Kalisz vonaláig vissza
húzódni. A német vonal meghajlott, mint a damaszkuszi penge, de el nem törött. A német visszavonulás 
közvetlen következménye volt, hogy nekünk ismét vissza kellett menni a már elért San-vonaltól és pedig 
egészen Krakkó falai alá. Przemysl ismét ostrom alá került. Ezzel irtózatos küzdelmek után egyelőre 
nyugalom állott be. Az eredmény, amit eddig elértünk, az volt, hogy az orosz támadó erő Kclctorosz- 
országban, Varsónál és I.cmbcrgcn át előretörve megállt s elvesztette első félelmetes erejét.

A korán beállott tél — az oroszok mindenkori hű szövetségese — további heves harcokat hozott. 
Végigtapogatták az egész óriási frontot, de áttörni sehol sem tudták. Nálunk két helyen próbálkoztak. 
Először december elején Krakkó és a Kárpátok között, de itt 1914 december 11-én Limanovánál a 
Nádasdy huszárok hősiessége megmentette a helyzetet. Később a Kárpátokon át próbáltak betömi Uzsokon 
át és Máramarossziget felé, de rövid sikereik után mcgállani voltak kénytelenek. Szívós ellenállásunknak 
az volt az eredménye, hogy felmorzsoltuk az orosz tartalékokat, úgy hogy a német Hindenburg a világ
hírű tannenbergi és mazuri-i téli csatákban döntő vereséget mérhetett a büszke orosz hadseregre.

A súlyos téli küzdelmek alatt arra is maradt időnk, hogy újabb offenzivára készüljünk. Sajnos, nem 
tudtunk elég korán elkészülni ahhoz, hogy Przemysl hős védőit, szinte az utolsó szálig magyar véreinket 
megmenthettük volna. Akiket le nem bírt semmiféle fegyver, akik fittyet hánytak a hencegő orosz túlerő
nek, azokat a hősöket legyőzte az éhség. Miután az utolsó falat kenyér elfogyott, felrobbantották az összes 
erődöket s egy utolsó hősies kirohanás után 1915 évi március hó 22-én Przemysl orosz kézre került.
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A bosszú azonban nem sokáig váratott magára. Miután az oroszok megerősödve a Przcmysl várát 
ostromló százezernyi sereggel, hasztalan döngették a Kárpátok kapuját, főleg Uzsokot, melyet Szunnay 
hősei védtek s a hiábavaló támadásokban elvéreztek, mi teljesen felkészültünk a támadásra.

1915 május hó 2-án a felejthetetlen Gorlicc melletti csatában áttörtük az orosz frontot és ellen
állhatatlan erővel üztük az oroszt heteken át. Junius 3-án már Przemysl ismét kezünkön volt, 23-án 
pedig Lembergen túl jutottunk.

Az orosz déli szárny ezzel teljesen el volt intézve. A második mozzanat minden szünet nélkül 
nyomon következett. Középgaliciából kiindulva egyenesen északnak fordultunk az oroszok hires megérő- 
ditett vámégyszögc felé s mialatt a németek nyugatról terelték az oroszt, mi délről üztük őket megállás 
nélkül, fáradhatatlanul. Ivangorod, Varsó és a többi hatalmas orosz vár kártyavárként omlott össze, az 
egész orosz hadsereg futott, menekült, ágyuk ezrét, halottak tízezrét, foglyok százezreit hagyva kezeink 
között. 1915 augusztus végén elesett az utolsó orosz vár, Breszt-Litovszk is és a győzelmes központi 
hatalmak seregei I-emberg—Breszl-Litovszkon keresztül egyenes vonalban szelték le az orosz óriás testéről 
annak legértékesebb területét, Orosz-Ungyclországot. De még itt sem volt megállás, megmozdult egész 
frontunk s szinte ellenállás nélkül űzte az oroszt Riga—Pins/k vonaláig, bele a Polcsic mocsaraiba. Az 
üldözés egész szeptember végéig tartott, mignem beállt a tél.

Hogy mi lett volna ezen diadalmas hadjárat következménye, ha mindjárt a gorlicei áttörés után 
az olaszok hadat nem üzennek nekünk, s cl nem vonják erőinket az orosz frontról, nem tudjuk. De 
hogy ennek dacára az orosz óriást oly alaposan és döntően megvertük, örök dicsősége marad azoknak, 
akik ezekben a harcokban részlvcltek. A legnagyobb tábornoktól le az utolsó derék közvitézig egyforma 
érdeme ez mindenkinek!

A beállott télen 1915—16 közt részünkről egyáltalában nyugalom volt, csak az orosz próbálta 
mcgíorditani a hadiszerencsét. Végigtapogatta az egész arcvonalat, nálunk főleg a Strypa mellett eről
ködött az úgynevezett újévi csatában, de áttörnie sehol sem sikerült, s az orosz hadsereg még jobban 
elvérzett, teljesen kimerült.

Az entente megrémült. Befolyását közbevetette Oroszországban, hol az eddigi fővezért elmozdí
tották s helyébe a rettegett Brusszilov tábornokot tették. Minden rendelkezésre álló erővel igyekeztek 
az orosz hadsereget újból harcképessé tenni; összefogott szinte az egész világ Oroszország feltámasztására. 
Mikor egyesült erővel a nagy orosz medvét ismét talpraállították, a francia és olasz frontokon óriási 
támadásokkal egyidejűleg 1916 junius havában nckiinditották Brusszilovot. Először Luck ellen indult, olt 
tagadhatatlan kezdő sikerek után megakadt. Majd Bukovinában próbálkozott Csernovitz ellen, de itt 
is hamar kudarcot vallott, s tartalékai a julius 20-ig tartó szakadatlan, rettentő támadásokban egymás
után elvéreztek.

Augusztus hóban még egyszer megpróbálkozott Stanislau környékén, de ereje itt végleg megtört 
hősies csapataink ellenállásán.

A hatalmas orosz medve véresen, bénán, tehetetlenül állott, végigkönyörögte segítségért a fél
világot, mig végül a románok, kik már előzőleg kötelezték magukat a segítségre, 1916 augusztus 27-én 
megindították ellenünk a háborút.

Orosz-román egybefogva próbálkoztak megmenteni amit még lehet, de már nem volt segítség. 
A román hamarosan csúfosan összeomlott, s a segítő szorult orosz segítségre.

A cári Oroszország le volt verve. Az entente mesterkedései ellenére a harci kedv teljesen lelo
hadt, mig végül 1917 tavaszán nyílt forradalomban tört ki. Kercnszky, a forradalom vezére, entente 
zsoldon megegyszer lángralobbantotta az orosz háborút, Kclet-Galiciában 1917 derekán uj offenzivát 
kezdett, mely azonban visszafelé sült cl. Rövidesen mi mentünk uj támadásba s felszabadítottuk Galíciá
nak azt a kis részét is, mely eddig orosz kézen volt.

A kudarc teljesen felbontott Oroszországban mindent, Kercnszky elbukott, helyét a bolseviki 
Lenin foglalta el. Az orosz haderő teljesen szétzüllőtt s a vörös rém megkezdte a hajdan oly hatalmas, 
virágzó Oroszbirodalom teljes elpusztítását. Az Oroszbirodalom részekre szakadt. A békekötés sokáig 
húzódott, mignem a központi hatalmak fegyverrel voltak kénytelenek kierőszakolni a békét. A németek 
majdnem Szt.-Pélcrvárig, az osztrák-magyar haderő pedig messze Ukrajnába és azon túl a Don-vidékig 
hordozta végig győzelmes fegyvereit.

Véssük jól eszünkbe az orosz háború fent felsorolt mérföldköveit s merítsünk erőt a jövőre 
abból, hogy amely nemzet ilyen győzelmeket tudott kivívni, az a nemzet nem hal meg soha, nem halhat 
meg, ha megbecsüli és tiszteli a hazáért küzdött hőseit.

KÚN VILMOS
őrnagy
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TÓTH LÁSZLÓ.

Onnan alól Gradiskáró! jönnek a vadászok;
jaj de szépen szól a trombitájuk . .  Ez a lelkes, 

szívből fakadó s szívhez szóló magyar dal csendült fel 
a harci mámorban úszó 11 *ik tábori vadászzászlóalj izzó 
lelkű legényeinek az ajkán, amikora mozgósításkor el

indult nemzeti szinü 
díszben pompázó 
vonatjuk békebeli 
állomás-helyükről, 
Gradiskáról s a ked
ves Friaul szőlőin- 
gasos mezőin ke
resztül irányt vett 
északkeletre a di
csőség és becsület 
mezeje felé. Virá
gos diadalmenetnek 
beillő ütjük hazáju
kon keresztül ve
zetett, hol áhítattal
megcsókolták az ál

dott szülőföldet, erőt merítettek a kalár/tringató 
magyar róna őserejéből, lelkes bátorítást nyer
tek a magyar napsugár acélositó melegétől, meg
töltötték lelkűket a viruló, mezőkön lágyan daloló 
kaszapengésscl, virágillattal, pacsirtadallal, aztán 
meleg könnyben úszó szemekkel, forró öleléssel búcsút 
vettek övéiktől s dalos ajakkal, mámorban égő ki
pirult arcukkal, kendőlobogtatások közt folytatták 
virággal behintett útjukat a halál birodalma felé. 
Mentek kemény daccal s rendíthetetlen hittel. A 
lágyan simogató hazai tájak után idegen helyekre, 
majd idegen országba értek. Sapkájuk mellől lassan 
clhcrvadlak a virágok, ajkuk sem zengett már forró 
magyar dalt, halk szivükben élt csak a lelkes hang: 
Előre . . . Galícia határán át Krasnik felé tartottak 
a dacos magyarok, hol hamarosan krasniki hősökké 
váltak. 1914 augusztus 23-ikán lépték át az orosz 
határt. Még aznap meghallották az első ágyuszót s 
még aznap átestek a tűzkeresztségen, melyben újra 
fogantak s megkezdték dicsőséggel övezett négyéves 
történelmüket.

•

Javában folyt már a krasniki ütközet, amikor 
a kora délutáni órákban harcba vetették a dicső 
emlékű 14-ik gyaloghadoszlály tartalékát alkotó 11-ik 
tábori vadászzászlóaljat. A lelkes vadászok pillanatok 
alatt rajvonalba fejlődtek s kitűnő tisztjeik vezeté
sével — akárcsak a gyakorlótéren — szabályos 
sorokban rohantak előre, a tüzbe. Előretörésük egy 
dombtetőn vezetett keresztül, melyen Willcrding 
generális, dandárparancsnokuk állt és az orosz tüzér
ség körülötte csapkodó gránátjai között megragadó

példáját adta az igaz katona hősiességének. Az egyes 
századok dandárparancsnokuk példás viselkedésén 
is felbuzdulva könnyed clőreszőkésekkel hatoltak át 
a tüzérségi tűzön és hamarosan süvítve sipoló, búgó 
golyózáporba kerültek. A 3-ik század soraiból az 
előretörés során egy önkéntes alvadász vált ki s 
jóval az arcvonal előtt haladva buzdította és vezette 
bajtársait a tüzérségi és gyalogsági tűzön keresztül. 
Egyszercsak egy, néhány fával benőtt mélyedésből 
hivó szavak ütötték meg fülét, önkéntes! önkéntes I 
kiáltotta valaki. Az önkéntes odarohant, honnan a 
hangok hallatszottak. Egy 48-ik közös gyalogezred
ben alezredes fclindult hangon parancsolt rá: „A 
48-asok egy részét visszaverték az oroszok. Rögtön 
crósitsc meg vadászaival és vezesse őket támadásra I" 
Az önkéntes izzó lelkesedéssel ugrott ki a mélye
désből és néhány dorgáló szó után „ha magyarok 
vagytok, kövessetek" hangos kiáltással élére állt a 
gyilkos tűzben mcghátrált katonáknak. Puskáját meg
forgatta a levegőben és a pokoli golyózáporban feltar
tóztathatatlan erővel vezette rohamra bajtársait, akik 
halálmegvető bátorsággal tartottak ki mellette. Csak 
a hősi halált haltak maradtak le, az élők követték 
mindaddig, mig félelmetes szuronyrohamban ki nem 
verték az oroszokat állásaikból. Néhány napra rá 
egy levelet nyújtott át zászlóaljparancsnoka Tóth 
László önkéntesnek, melyben hadseregparancsnoka, 
DankI lovassági tábornok sajátkezű aláírásával ellá
tott meleg sorokban köszönte meg a legfelsőbb szol
gálat nevében az ellenséggel szemben tanúsított 
kiválóan vitéz magatartását.

A krasniki dicsőségtcljes harcok után csapataink 
gyors iramban üldözték vissza az oroszokat s néhány 
nap múlva már Lublin alatt jártak. Itt azonban az 
oroszok ellenállása érezhetően mcgnövckcdclt és he
ves harcokra került a sor. Augusztus 28-án a 14-ik 
közős gyaloghadosztály a Bystrzyca folyócska bal
partján, Piotrowicc községtől északra elterülő erdőség 
ellen támadott, hol erősen mcg%'ctcllc lábát az ellen
ség. A derék magyar ezredek lendületes erővel 
nyomultak be az erdőbe, hol a törzsek mögé elrej
tőzött oroszok, valamint a fák tetejére felszerelt 
géppuskák makacs ellenállást fejtettek ki. Borzalmas 
küzdelem keletkezett, melyben kiki önmagáért har
colt az elől-hátul-fölülről támadó ellenséggel. Az 
erdő elnyelte csapatainkat. Két ezred viaskodott már 
az erdőben, midőn a 11 -cs vadászok benyomultak 
és nekik is úgy kellett küzdeniük, mintha előttük 
senki sem harcolt volna. A zászlóalj parancsnokát 
csapatának háta mögött lóhátról lőtték le az oroszok. 
Tóth László önkéntes szakaszával néhány száz lépés
nyire nyomult már be állandó harcok közben a 
sűrűbe, amikor nagy riadalommal özönlöttek vissza 
egyes összezavart csapalrészck. Az önkéntesben ismét 
fellángolt a magyar önérzet és fenyegető módon, 
fegyverével tartóztatta fel a visszaözönlőket. Rangra
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való tekintet nélkül megállásra kényszcrilcttc őket 
s miután rendezte kötelékeiket, előrevitte kis csapatát 
az oroszok ellen. Feltartóztathatatlan erővel keresz
tülgázolt az erdőn és egy tisztáson lévő, Marian ka 
nevű házcsoport mellett foglalt állást. Másnap haj
nalig tartotta itt fel az oroszokat. Ekkor lovaskül
dönc parancsot hozott neki a visszavonulásra. Zászló- 
aljához érve, tudta meg, hogy a dandár már az előző 
este visszavonult s az ő hősies kitartásának volt 
köszönhető, hogy veszteség nélkül kitérhetett az oro
szok nyomása elől.

Tóth László, akit ezen fegyverténye után tüs
tént kadéttá léptetlek elő, 36 hónapot töltött a fron
ton. Részlvctt zászlóalja legtöbb ütközetében s kiváló 
vitézségével szerzett érdemeiért számos kitüntetésben 
részesült.

Érdemei elismeréséül a főhadnagyi rangig min
den előléptetését soronkivül érte cl és az arany
érmen kívül még öt kitüntetésben részesült. Köztük 
megkapta a 111. osztályú Vaskoronarendet is. Hadi
tettei szorosan egybeforrottak feledhetetlen érdemű 
zászlóaljának fényes teljesítményeivel és egy ragyogó 
sugarát clkotják annak a nimbusznak, mely dicső 
harcai révén a 11 -cs vadászzászlóaljat örök időkre 
övezi.

GASZLER KÁROLY.

Az az izzó lelkesedés, mely katonáinkat ellen
állhatatlan erővel ragadta halárainkon túl, 

Lublin városa felé, első erőpróbáját a krasniki ütkö
zetben állta ki. Oankl generális vezetése alatt álló 
első hadseregünkéin mérte össze erejét elsőizben az

oroszokkal s győ
zelmes harcai révén 
örökre bevéste ne
vét a hadtörlénclcm 
legdicsőbb lapjaira. 
A hadsereg bátor 
lendülete megtörte 
az ellenség ellenál
lását s hirt, dicső
séget hozott a ma
gyar czrcdcknck . 
Égő orosz falvak 
százai jelezték az 
ellenség visszavonu
lását s a győzelmes 
hadsereg sikerét. A
győzelmes harcai ré

vén örökcmlékü 33-ik gyaloghadosztály keretében 
küzdő 26-ik közös gyalogezred Bichawától délre, 
Majdan-Jeziorka környékén ütközött meg az oro
szokkal. A lángoló lelkű 26-osok, kiknek sapkáján 
még nem hervadt cl a hazai virág, ellenállhatatlan 
erővel rohamozták az erdőségekkel változatos len

gyel mezőkön húzódó ellenséges állásokat. Az oro
szok makacs cllentállása csak tüzelte harcias vé
rüket. Vetekedtek a hősiességben, de személyes 
bátorsága és rettenthetetlen magatartása révén kü
lönösen kivált közülük Gaszlcr Károly szakaszve
zető. aki a leghevesebb tüzelés közben lialálincgvc- 
tésscl állította helyre zászlón Íjával az összeköttetést. 
Az ellenség körülfogta, de kétségbeesett küzdelem
mel kiszabadította magát s századának utat tört az 
ellenség sorai közt.

A hős szakaszvezető egész háború alatt méltóan 
viselkedett első magatartásához s ölven havi harc
téri szolgálati ideje alatt számos kimagasló hőstettel 
gazdagította ezredé jó hírnevét.

HEGYESSY IVÁN

Csapataink lázas íclsorakozása még javában tar
tott, amikor az 5-ik honvéd-lovashadosztály 

már átlépte Kclct-Galicia határát s a Zbruez-folyón 
átkelve hadászati felderítés végett szétrepültek ezredéi 
Gorodok városka irányában. Négy honvéd^huszár-
ezred dacos legé
nyei vágtattak to* 
porzékoló paripá
kon Podolia szelíd 
lankáin s idegen 
föld szagától meg- 
ittasodva, harcra  
lüktető huszár vé
rük nyugtalanságá
val keresték az el
lent. Legelői, mint 
elővéd, az 1-só hon
véd huszárez red  
csákóinak forgója 
hasitolta az idegen 
levegőt, utánuk a
6- os és 7-cs huszárok tömött sorai alatt dübörgött 
a föld, a 8-as honvédhuszárok pedig a Lysowody 
községtől keletre felvonult tüzérséget fedezték. Az 
elővéd még aznap délután összemérte erejét ellen
séges Iova*osztagokkal, melyeket az ellenséges 
gyalogság vonalai mögé üldözött vissza. Eme clő- 
csatározások után a támadásra rendelt 6-os és
7- cs honvéd hu szárok rohamra vágtatlak az orosz 
állások ellen. Ugyanakkor Gorodok városka irá
nyában kozák századok tűnlek fel s hátbatámadás
sal fenyegették a harcba indult czrcdckct. A tüzér
ség védelmére felállított 8-ik honvéd-huszárezred 
két százada a fenyegető veszély elhárítása végett 
nyomban harcba bocsátkozott a kozákokkal. Az 
egyik század legénysége lóról szállt le tűzharchoz, 
a másik pedig báró Kemény Elemér százados veze
tésével attakot vezetett az ellenséges lovasok ellen.
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A kozákok a magyar huszárok rohama láttára szin
tín  vágtába mentek át s két harci lá/.ban égő lovas
csapat száguldó lovainak patkója alatt nyögött a 
szelíd orosz föld. Pár pillanat alatt összecsattantak 
a fegyverek s elkeseredett tusában kavarodott egy 
gomollyá a két lovascsapat.

A kozákok kardjukat villogtatva, harci orditás- 
sal vetették rá magukat a huszárokra, a huszárok 
pedig nyeregben állva vágták a kozákokat. Minden 
lezuhant kozák helyébe uj lépett, de a felbőszült 
huszárok végre is megbontották és ingadozóvá tették 
a kozákok sorait, melyek vad futásban kerestek 
menedéket. Eme — talán legelső huszárattakban 
küzdött rettenthetetlen bátorsággal Hcgycssy Iván
8-ik honvéd-huszárezrcdbeli zászlós, aki a vitézi 
kézitusában arcán súlyos sebet kapott. Kivált tehát 
üldöző csapatából, hogy vértől patakzó sebét bekö* 
töztcsse. Ezredé hátramaradt része felé vágtatott, 
amikor egy huszárját pillantotta meg, ki öt kozákkal 
viaskodott. Vérző arccal bajtársa segítségére sietett 
s felvette a küzdelmet a túlerőben levő lovasokkal. 
Az öt kozák a vérveszteségtől kimerült zászlósra 
vetette magát, kit egy irtózatos erejű csapás kivágott 
nyergéből. A földön fetrengve egy villanást látott 
még,- azután elborult előtte a világ . .  . Elfogták s 
csak 1915 december havában tért vissza hazájába 
félszcmmcl, mint cscrcrokkant.

E lelkes magyar huszárzászlós volt egyike azok
nak, kik legelsőknek érdemelték ki a személyes 
hősiességért járó legszebb kitüntetést: az arany 
vilézségi érmet.

VOLOSCSUK PÉTER

A nép egyszerű fia, kinek izmaiban a magyar 
föld ősereje duzzadt s kinek lelkét az életdus 

magyar napsugár tette acélossá az élet és halál

való küzdelem után 1914 augusztus 24*én Voloscsuk 
Péter szakaszvezető önként vállalkozott arra, hogy 
szakaszával benyomul a faluba s ki perzseli onnan 
az oroszokat. Szakaszának élén meg is kezdte az 
előrenyomulást s megfelelő rohamtávolságról oly 
ellenállhatatlan erejű rohamra vitte embereit, hogy 
az orosz front egy kis része megingott. A 
Voloscsuk szakaszvezető által ütött rést az ezred 
rohamtámadása fényes győzelemmé szélesítette ki 
s az egész orosz arcvonalat Komarov városig ve
tette vissza.

A hős szakaszvezető a következő harcok során 
súlyosan megsebesült s huszonkilenc hónapi kórházi 
ápolás után, mint rokkant vonult vissza az élet ne
héz küzdelmeibe.

KÓNYA ANDRÁS

jju n a jo v  községtől északkeletre elterülő erdős 
területen sokszoros túlerővel vívott elkeseredett 

küzdelmet a 2-ik közös gyalogezred 1914. év augusztus 
26-ikán. Egyes századok a késfokig menő harcokban 
pótolhatatlan veszteségeket szenvedtek és teljesen

viharaiban. Hazájá
nak szcrctclc, kötc- 
Icsségtudása s igaz 
ügyünkbe vetett 
rendíthetetlen hite 
természetes alapja 
volt önfelá ldozó  
készségének, miről 
megbecsülésre mél
tó módon telt tanú
bizonyságot Toma- 
szov orosz-lengyel
országi városka kö
rül lefolyt ütköze
tekben. Az oroszok 
szívós ellenállásán

megtört a 66-ik közös gyalogezred minden támadása. 
Három napon át vívták súlyos harcokat a vitéz 66-osok 
egy faluállás ellen, de eredmény nélkül. Sok hiába-

tisztek nélkül ma
radtak. Kónya And
rás törzsőrmester 
századánál három 
derék magyar had
nagy halt hősi halált 
a becsület mezején 
s igy a hősiesen 
küzdő századnak 
eme nehéz helyzet
ben való vezetése 
őrcá hárult, noha 
maga is kél sebből 
vérzett. Az orosz 
túlerőnek nyomása 
percről percre érez
hetőbbé vált s az ezred első zászlóalját, mely állásá
ban végsőkig kitartott, a bekerítés veszedelme fe
nyegette.

Az előrenyomult oroszok cgyrészc már Dunajov 
mellett egy majorban elhelyezett hadosztály segély
helyét lőtte, ahol a sebesültek százai vártak elszállí
tásra.

Kónya törzsőrmester ezredének és tehetetlen 
bajtársai szorongatott helyzetének láttára, utolsó erejé
nek megfeszítésével, összeszedte felbomlott sorokban 
visszavonuló legénységének egy részét s a völgy
ben, ellenállás nélkül, sürü tömegekben előrenyo
muló oroszokat hirtelen gyorstűzzel támadta meg, 
majd embereit erőteljes rohamra vitte. A hatásos 
tüzelés és meglepő roham széjjclszórta az orosz 
oszlopokat, tartalékjaikat pedig megállásra kény- 
szeritette.
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A két sebből vérző hős törzsőrmester kétségbe
esett crőmcgfcszitésc nemcsak zászlóalját szabadította 
ki veszélyes helyzetéből, hanem lehetővé telte száz 
meg száz súlyosan sebesült bajtársának kórházba 
való szállítását is.

KIRNER VILMOS.

A legnagyobbat lelte, mit katona a becsület me
zején tehet. Hőstettének leírására nincsenek 

megfelelő szavak: csak érezni és n meghatottságtól 
könnyezni lehet azon, amit eme egyszerű honvéd 
véghezvitt. Hivatalos kitüntetési beadványa csak 
ennyit mond:

„Kimer Vilmos 9-ik honvédgyalogczrcdbcli hon
véd megmentette az ezred zászlóját."

Rövid, de megkapó szavak, melyek egy ezred 
becsületének megmentéséről beszélnek és teljesen 
elegendők arra, hogy Kimer Vilmos a személyes 
bátorság legszebb kitüntetését, az arany vitézségi 
érmet nyerje cl.

CSEHFALVAY JÓ ZSEF.

E lángoló lelkű katonáról, az ellenség előtt tanú
sított kiválóan vitéz magatartásának elisme

réséül, a következő meleg, mégis érces szavakkal 
emlékezik meg a 13-ik honvédgyalogezrcd kitünte
tési javaslata:

„43 éves; nem ismer fáradtságot; ritka tettereje 
van. Hősiesen harcol. Legénységére a legnehezebb 
helyzetekben az elképzelhető legjobb hatással van 
hősiességével és hazafiasságával.

1914 szeptember 6-án, amikor Dabrowkánál 
húzódó állásainkat túlerővel támadták meg az oro
szok, a legénység a nagy veszteségek láttára cl akarta 
hagyni árkait. Csehfalvay József népf.-őrmester ki
ugrott fedezékéből és ilyen kiáltásokkal bátorította 
embereit: „Magyarok! Mi tartjuk magunkat." Ezál
tal huszonkilenc emberével négy óra hosszat tar
totta az állását.

1914 december 24-én a legerősebb gépícgyvcr- 
tüzben cgycscgycdül épitett átjárót a Nidán, Zlota- 
íalu előtt. Az ellenség tüzelése oly heves volt, hogy 
a deszkákat, amelyeket a vállán vitt, ismételten több 
lövés lyukasztotta át.

1915 április 8-án előretolt századát Oroszpatak
tól északra, a Juhászlaknál lévő ellenséges rajvonal 
ellen vezette rohamra. Folytonos lelkesítő szavaitól 
feltüzelt és csataorditásban kitört embereit oly erővel 
támadtak, hogy az oroszok soraiban pánik ütött ki 
s a legynagyobb része megadta magát. E tettével a 
nagy sikerhez lényegesen hozzájárult."

Csehfalvay József különös vitézségéért méltán 
rászolgált magas kitüntetésére.

TACSI SÁNDOR

Három hétig volt csak a fronton, de eme három 
hét elég volt ahhoz, hogy irgalmatlan harcok 

tüzfcrgctcgébcn tanúsított példátlanul vitéz maga
tartásával a hősök hősei közé iktassa be nevét. Az 
örök halhatatlanság dicsfénye ragyogja be emlékét, 
melyet hazája védelmében a becsület mezején kicsor
dult hősi vére tesz feledhetetlenné. Katona volt: 
kötelességteljesítő és rettenthetetlen. Azok a soroza
tos haditettek, me
lyek büszkén hirde
tik lelki és erkölcsi 
nagyságát, egyszer
smind élettragédiá
jának kifejezői is . . . 
1914. évi augusztus 
28-án R ohatynnál 
küzdött csapaltestc, 
a 3-ik honvéd gya
logezred, a mindent 
legázoló orosz töme
gek támadásai ellen. 
A honvédek becsü
lete forgott kockán, 
mert az ezred féltve
Őrzött zászlóját fenyegette veszély. Tacsi Sándor 
törzsőrmester élete kockáztatásával védte meg az 
ezred szentséges szimbólumát és mentette meg 
a honvédek becsületét. Ugyanitt egy éjszaka húsz 
emberből álló járőrével eredményes felderítést 
végzett és tizennégy orosz lovast ejtett foglyul. A 
hősiesen küzdő ezred az ellenség feltartóztathatatlan 
nyomása elöl kénytelen volt kitérni és Komamo 
körül vette fel ismét a küzdelmet. Szeptember 8-ikán 
az oroszok elkeseredett támadásokat intéztek a 
Komarno előtt fekvő 122-es magaslat ellen, melyet 
Tacsi Sándor törzsőrmester védett szakaszával. A 
halálmcgvclésscl küzdő szakasz ellenállásán megtör
tek az oroszok rohamai, sőt Tarcsi törzsőrmester 
még 320 oroszt is foglyul ejtett. Az itt lefolyt har
cokban lábát vesztette s örökre elhagyta küzdelmé
nek dicső színhelyét.

PU SKÁ S JÓ ZSEF

Jaworow galíciai városka előtt lezajlott két napos 
ütközetben a 60-ik egri közös-gyalogezred az 

az orosz támadó erők feltartóztatására rendelt csapa
tok között küzdött. A derék egrieknek egy szárny
támadással kellett feladatukat mcgoldaniok. A táma
dást az ezred első zászlóalja vezette be és több 
órai heves küzdelem után a szemben álló erőket 
visszavonulásra kényszcritcltc. Az ellenségnek futva 
menekülő osztagai azonban uj erők bevonásával
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ellentámadásba mentek át, melynek ereje a zászló
aljat ezredétől elvágta s heves kézitusa után az 
ezred zászlóját kezébe kerítette. Puskás József törzs- 
őrmcster a zászló elvesztése fölötti fájdalmában elke
seredett lépésre szánta cl magát. A zászlóalj nehány

sz é tszó rt emberét 
maga köré gyűjtötte 
s hatalmas „Hurrá" 
kiáltássel nekiron
tott az ellenségnek. 
E ré lyes fellépése 
megbontotta az oro
szok sorait s az el
ra b ló it zászlóval 
menekülésre kész
tette őket. Puskás 
tö rzső rm ester pár 
emberével a zász
lóvivők után rohant, 
vadul rávetette ma
gát az oroszokra s 

halálmegvető kézitusában kicsavarta egy orosz kezé
ből az ezred szent ereklyéjét. A visszavett zászlóval 
a közeli erdőbe menekült, hol egész éjjen át bujdo
sott, mig reggel elérte zászlóalját s átadta parancs
nokának, Lcöchcy századosnak a megmentett zsászlót.

SAS JÓ Z S E F .

A dicső harcai révén feledhetetlen emlékű 19-ik 
győri közös-gyalogezred 1914 szeptember 

elején súlyos harcokat vívott az oroszokkal Byehawa 
környékén. Az ádáz küzdelmekben vitéz legényeinek 
nagyrészc elpusztult, ami csüggesztőleg hatolt a 
megmaradtak támadó erejére. Sas József gyalogos, 
századkürtös, hogy leiket öntsön bajtársaiba s igy uj 
lendületet adjon ezredé csüggedt sorainak, elszánt 
elhatározással a legnagyobb ellenséges golyózápor
ban kiugrott fedezéke ormára és lelkesítőén belcfujt 
kürtjébe.

A rohamra tüzelő kürtharsogás élénk vissz
hangra talált a magyar lelkekben és csodás erőkifej
tésre ragadta a 19-esekct. Kipattantak árkaikból s 
lelkes mámorral, halálmegvető bátorsággal követték 
kürtös bajtársuk harcra buzdító szavát és magával 
ragadó hősi példáját. Feltartóztathatatlan erővel tör
tek be az ellenség állásaiba és megfutamították az 
oroszokat.

Byehawa előtt, valamint magában a községben 
vívott elkeseredett harcokhoz fűződik

B Ö R Ö C Z  F E R E N C

közlegény hőstette is, mely ugyancsak egyik ragyogó 
megnyilatkozása annak a szellemnek, mely a 19-ik 
közös-gyalogezrednek a háború folyamán oly sok

hirt és dicsőséget hozott. Böröcz kemény szivrc~és 
acélos lélckrc valló vállalkozásaival tűnt ki bajtársi 
közül. Egy éjszakán közvetlen az orosz állások köze
lébe csúszott s élete] állandó kockáztatásával .'egész 
éjjelen át figyelte az ellenséget. Hozzávetőlegesen 
m egállapíto tta  az
oroszok erejét, vo
nalaik erősségét és 
tüzérségük elhelye
zését s ezen fontos 
ta p a s z ta la ta iv a l  
megkönnyítette ez
redé támadásának 
sikerét. Néhány nap
ra rá közvetlen By- 
chowa község előtt 
tombolt a harc. A 
lelkes 19-csck kí
méletlen dühvei tá
madták az oroszo
kat, kik makacsul
védekeztek. Böröcz a harcok fergctegében.bclopód- 
zott a helységbe és lüzcsóvál dobott az egyik házra. 
Hatalmas lángnyclvek törlek a magasba. A tűz átha- 
rapódzolt a többi házakra is és nemsokára egy 
lángtengcr volt az ellenség háta mögött. A meg
riadt oroszok fejvesztetten menekültek, a vitéz 
19-csck pedig üldöző lüzükkcl rémes pusztítást vit
tek véghez a két tűz közé szorult oroszokban.

B O L D IZ SÁ R  SÁ N D O R.

A 46-os közös-gyalogezred emlékezetes küzdelmei 
révén azon kiváló ezredek sorába küzdötte 

fel magát, melyek aranybcUikkel vésték be nevüket 
a magyar hősiesség és a magyar hadlörténelem leg
díszesebb lapjaira.
Jó hírnevét a Ro- 
halyn-Komamó kö
rül lefolyt véres üt
közetekben alapi
tolta meg, hol az 
orosz erők feltar
tóztatása közben ví
vott nehéz küzdel
mekben nagy harci 
értékéről tett bi
zonyságot. Soraiban 
küzdött B old izsár 
Sándor szakaszve
zető, kinek élctvc- 
szcdclcmbcn tanú
sított önfeláldozó bajtársiassága, dacos crélyc és 
vakmerőséggel határos hősiessége méltó kifejezője 
ezredé szellemének. 1914 szeptember elején az orc-
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szók erős nyomással feküdtek rá galíciai frontunkra 
s csapataink harcolva vonullak vissza.

Egy véres ütközetben Boldizsár Sándor sza- 
kaszvezetö egy súlyosan sebesült őrnagyot mentett 
ki az oroszok kezeiből; ötszáz lépést vállain vitte 
s biztonságba helyezte. Szakaszával több ízben el
szánt utóvédharcokat vivott s makacs védekezésé
vel biztosította ezredé nyugodt visszavonulását. Majd 
midőn csapataink uj védelmi vonalaikból előretöré
sekkel igyekeztek gátat vetni az oroszok előrenyo
mulásának, ciőljárt az ellenséges állások zaklatásában. 
Szeptember 8-ikán, mint felderítő járőrparancsnok, 
hatodmagával két orosz üteget támadott meg; nyolc 
ágyút legénységével együtt elfogott. A következő 
napokban részlvclt az orosz állások elleni rohamok
ban, melyekben szakasza élén küzdve, számos foglyot 
ejtett, nagymennyiségű élelmet és lőszert zsákmá
nyolt. Az emberfeletti küzdelmek során azonban 
több lőtt és szúrt sebből vérezve harcképtelenné 
vált s elhagyta bajtársait, kik szeretettel őrizték meg 
a hős szakaszvezelő emlékét.

STERN LÁSZLÓ

A dicső harcai révén legendás hirü 44-ik somogyi 
közös-gyalogezred 1914 szeptember 9-ikén 

erőteljes támadásával visszaszorította az oroszokat 
és számos ágyútól fosztotta meg őket. A lelkes 
lendülettel megindult üldözési harcok már Lcm-

csataorditás kísérte a 44-csck halálmcgvctő rohamát. 
Silbiger kadctl alig tett pár lépést, fejlövéstő! 
rogyott össze. A teljesen vezetők .nélkül maradt 
század a hős kadettjuk halálától is megrendülve, 
ingadozni kezdett, amikor Stem László önkéntes 
káplár, kinek összeroncsolt karjából szintén patak
zott a vér, bajlársai élére ugrott, átvette a parancs
nokságot s tovább vitte rohamra megfogyatkozott 
századát. Néhány katonájával be is jutott az ellen
ség állásába, de a nagy vérveszteségtől clgycngülten 
cl kellett hagynia sikere színhelyét.

VAGYOCKY ISTVÁN

Wzázadparancsnokától azt az utasítást kapta, hogy 
^  8 emberből álló járőrével a 69-ik közös gyalog
ezred állásai előtt fekvő falukat kutassa át és az 
ellenség előrenyomulásáról, valamint erejéről hozzon 
pontos értesüléseket. 1914 szeptember 8-ikán este
el is indult útjára s 
a legközelebbi galí
ciai helységben egy 
orosz lovas-járőrt 
fogott cl. A járőr 
vezetőjétől értesült, 
hogy a közelben erő
sebb felderitő oszta
gok cirkálnak. Va
gy ocky szakasz
vezető ezen hirre 
járőrének megerősí
tését kérte, melynek 
megérkezte után to
vább folytatta előre
nyomulását. Még ez

berg visszafoglalá
sával kecsegtették a 
sikereiken felbuz
dult 44-cscket, ami
kor a h írszerző  
kü lön ítm ények  a 
piaskii erdőben erős 
orosz tömegeket je
leztek. Az ezred 
támadásra ment a
titokzatosercjücrdő 
ellen, melynek sű
rűjében elrejtőzött 
oroszok tűzzápor- 
ra! fogadták a tá-

éj folyamán rá is talált egy szakasz erejű gyalogos 
felderitő osztagra, melyet nesztelenül megközelített 
s erélyes rajtaütéssel elfogott. A foglyokat vissza- 
kisértette azon kérelemmel, hogy további erősítésre 
van szüksége, mert orosz főerők közelébe jutott. 
Az elég erős osztaggá nőtt járőr a hajnali órákban 
egy csapatokkal megrakott falu elé ért, melynek 
keleti kijáratánál egy orosz üteg állt állásban. Itt 
mcglapult Vagyocky szakaszvezető kis csapatával 
és bevárta ezredének támadását, ami a délelőtti 
órákban be is következett. A támadás a falutól 
délre cső terepen indult meg s magára vonta az 
ellenséges erők figyelmét. Vagyocky szakaszvezető 
ezredé támadásával egyidejűleg gyors mozdulattal 
megkerülte a falu északi részét s néhány össztűz 
leadása után meglepő és erőteljes szuronyrohamot 
vezetett a tüzérüteg ellen, melyet ártalmatlanná tett 
s ágyústól, lovastól és emberestől együtt elfogott. 
Ezen vakmerő vállalkozása révén kiváló része volt 
azokban a sikerekben, melyeket ezredé aratott.

madókat. A nagy 
véráldozatok árán benyomult 44-csck tájéko
zatlanul harcoltak a láthatatlan ellenség ellen s 
csak akkor vették észre az oroszokat, amikor 
már őtven lépésnyire közelítették meg őket. 
Ekkor a tisztek legnagyobb része már hősi halált 
halt, vagy megsebesült s a legénység állománya is 
alaposan megcsappant. Az egyik századot tisztek 
hiányában már Silbiger kadett vezette, aki az ötven 
lépésnyire lévő oroszok láttára elszánt szurony
rohamra vitte legényeit. Kürtharsogás és dörgő „Hurrá"
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FODOR LÁSZLÓ

A z orosz túlerő elől kitérő csapataink 1914 szop- 
tcmbcr végén és október elején már a magyar 

határ közelébe vonultak vissza, hogy kedvezőbb 
terepviszonyok közt fejtsék ki újra ellenálló és 
támadó erejüket. A nagy esőzések következtében 
fclázolt utak jármüveink előrehaladását nagyban 
akadályozták, azért az utóvéd-csapataink trainünk

soraiba volt beosztva szakaszával. A kora hajnoli 
órákban az l'\. erőd felől élénk ágyú- és ícgyvcrlüz, 
majd rohamozó orosz erők cl-clhaló csataorditása 
volt kivehető, mely azonban hamarosan elcsendesült. 
Még ki sem világosodott teljesen, midőn Kiss zászlós 
azt a parancsot kapta, hogy honvédéivel és a nél
külözhető népfelkelő-erőkkel a veszélyeztetett erőd 
ségitségérc siessen s az erőd visszafoglalását kisé-

fedezése végett ál
landó harcban állot
tak az ellenség ül
döző osztagaival. A 
Turkálói délre ve
zető utón F odor 
László 2-ik közös- 
huszárezredbeli Őr
mester vívott kuru- 
cos h a rc o k a t az 
orosz lovasokkal, 
kiket több ízben 
megfutamított. Ri- 
manov községnél 
egy majorban sán-

rcljc meg. Mire Kiss 
zászlós csapatával 
az erőd elé ért, azt 
már az oroszok tar
tották megszállva. 
Flénk tűzharcba bo
csátkozott s egyen
ként előre szökdclő 
katonáival igyeke
zett az erődöt el
érni. Erős tűzharc
ban cl is jutott az 
erőd lábához, hon
nan az időközben 
harcba indult tarta
lékokkal cgvütt ro-colla cl magát a tá

madó kozákokkal szemben s órákig tartó tűzharcban 
ritkította meg soraikat. Majd midőn az orosz tüzérség 
lőni kezdte a majori s uj ellenséges lovastömegek vonul
tak fel ellene, a dcsznói erdő szélére vonult vissza, 
hol állásának siirü változtatásával és folytonos lövöldö
zésével tévedésbe ejtette üldözőit s báron) napon át 
feltartotta az ellenséget, mely ezrcdckcl fejlődtetett 
fel az erdő bevételére. Ezen idő alatt csapataink 
rendezték erejüket, felkészültek a támadásra, ami a 
negyedik napon be is következett és eredménnyel 
is járt. A visszavonulásban elcsüggedt csapatok 
százszoros lendülettel rontottak neki üldözőiknek és 
Sambor városig szorították vissza az oroszokat. 
Fodor őrmester az üldöző harcokból is derekasan 
kivette a részét. Elfogta az ellenségnek harminckét 
kocsiból álló oszlopát, majd keresztülvágva magát 
az utóvéd-járőrök gyűrűjén, kiszabadította foglyain
kat a kisérő kozákok kezei közül.

A kötelességét vitézül teljesítő őrmester méltó 
érdemeket szerzett magas kitüntetésre.

KISS LA JO S

L/rzcmyslnck, keleti védelmünk büszke erősségé- 
J- nek ostromát, már 1914. év októberében meg
kezdték az oroszok s ezzel megindult a világháború 
legtragikusabb sorsú várának töménytelen vér- és 
cmbcráldozalba került ostroma, illetve védelme. 
1914 október 8-ikán Kiss Lajos 7-ik honvéd-gyalog- 
czredbeli zászlós a VI. védelmi körletben, Sied- 
liska erődvonalában, az I 1. és 12. erődök közt 
összekötő állásban levő 11 -cs népfelkelő csapat

hamra vezette szakaszát az erőd ellen. Az oroszlánok
ként harcoló honvédek az erőd meredek lejtőjén ka
paszkodva vették fel a küzdelmet az oroszokkal, kiket 
izgalmas tusák után leszorítottak az udvarra és elfog
tak. Az orosz tüzérség élénk tüzeléssel sietett gyalog
csapatainak segítségére, de ez nem változtatott az 
erőd sorsán. Kiss zászlós a küzdelmek során maga 
is megsebesült, de nem hagyta cl helyét mindaddig, 
míg a visszafoglalt erőd védelme teljesen biztosítva 
nem volt.

SUHA1 GYÖRGY

te lc d h c tc tle n ü l dicső küzdelmekkel és szénve- 
désekkcl tele huszonhat hónapot töltött a fron

ton, tizennyolc hónapot pedig keserű hadifogságban.
Mindjárt a háború 
elején ment ki az 
orosz harctérre ez
redével, a 10-ik kö
zös huszárezreddel 
s osztozott ezredé 
minden s ik e rén ek  
mámorában és bu- 
jában-bajában egy
aránt. Kötelességé
nek példás teljesí
tése közben kétszer 
is súlyosan megse
besült, de kilábolva 
a bajból, visszasic- 
tett oda, honnan a
magyar huszár vitézségének híre szárnyra kelt s
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elismertté vált az egész világon : a harctérre; s ott 
maradt, kitartott mindaddig, mig fogságba nem esett. 
Számos huszárcsiny fűződik nevéhez. Legkülönb hős
tettét azonban 1914. év októberében, a 10-ik lovas
hadosztály egyik előretörésénél vitte véghez. Lovas
szakaszával az előrenyomuló hadosztály jobbszárnyát 
védte, midőn felderítő cirkálása közben egy kozák 
félszázadot pillantott meg, mely a terep erdős részén 
vesztegelt. Suhai György őrmester sarkantyúba vágta 
lovát s rohamra vitte szakaszát az orosz lovasok 
ellen. Meglepő támadásával szétverte a kozákokat, 
kik közül két tisztet, tizenhét lovast foglyul ejtett 
és számos lovat zsákmányolt. Bravúros támadásával 
pedig elhárította hadosztálya szárnyának esetleges 
megtámadását.

BÖRÖCZ GYÖRGY

Przemysl I/l. számú erődjének csapataink által 
történt visszafoglalása után, az orosz ostromló 

sereg visszavette frontját és cgyidőrc elvonult a 
vár alól. Hírszerző járőreink azonnal a visszavonuló 
ellenség nyomába vetették magukat, hogy figyelemmel

oroszokkal szemben. Hősiesen ellenállt a maroknyi 
huszárcsoport és számos halott és sebesült vissza
hagyásával kiűzte az oroszokat a faluból. Ugyan
ekkor azonban egy orosz század mintegy háromszáz 
lépésre közelítette meg a falut. Böröcz György lóra 
parancsolta huszárjait s igy várta be elrejtőzve az 
oroszok közeledését. A közelgő orosz század rohamra 
indult a falu ellen. Ebben a pillanatban kiugrottak 
a huszárok, nckivágtaltak a rohamozó tömegnek s 
irgalmatlanul lckaszabolták a hirtelen támadástól 
megriadt orosz századot. Csak hét oroszt vittek 
magukkal Przemysl várába, hol megtelték jelentésü
ket portyázó utjukról.

VÉGH FERENC

A przcmysli erődök ellen intézett első orosz 
támadás csúfos kudarccal végződött. A sűrű 
tömegekben támadó ezredek véres fejjel buktak 

vissza s leírhatatlan veszteséget szenvedlek. Az erő
dök legénysége hősiesen kitartott s halomra lőtte az

kisérjék az oroszok 
minden mozdulatát. 
Egyik huszár-járőr, 
melynek B ö rö c z  
György 6-ik honvéd 
huszárezredben őr
mester volt a pa
rancsnoka, azt az 
utasítást kapta, hogy 
a jaksmanicci kapun 
menjen ki, érje cl 
Popovicc községet 
és az itt haladó 
országúton kele ti 
irányban nycmuljcn 
előre m indaddig,

esztelenül drótaka
dályainknak rohanó 
oroszokat. Az erőd
öv egyik részét Végh 
Ferenc 10-ik népí.- 
gyalogczrcdbcli őr
mester véd te  58 
emberével. Az oro
szoknak 1914 ok
tóber 7-én bekö
vetkezett támadása 
alkalmával a nép
felkelők rend i th/^ 
té tlen  bátorságai 
védték állásaikat s 
vonaluk előtt meg-

mig ellenségbe nem ütközik; az orosz erők moz
dulatait kémlelje ki s erről küldjön jelentéseket 
Böröcz őrmester járőrével Popovicc községtől keletre 
fekvő magaslatokig jutott cl, honnan táborozó orosz 
csapattesteket figyelhetett meg. Hogy megfigyeléseit 
nyugodtan végezhesse, járőrét a háta megélt lévő 
falu egy leégett házánák fala mögé rejtette, maga 
pedig két kiválasztott huszárjával gyalogosan ment 
vissza megfigyelő helyére. Munkájának elvégzése 
után járőre felé igyekezett vissza, midőn több oldal
ról heves tüzelés alá vették az oroszok. A faluból 
szintén puskaropogás hallatszott, azért minden törek
vése a falu elérése volt, hogy járőrével egyesülhessen. 
Ez szerencsésen sikerült is neki; a faluban huszár
jaival egy házat szállott meg s az ablakokon keresztül 
védelmezte magát járőrével együtt a földből előbujt

tört az ellenség minden törekvése. Összeomlottak a tá
madások, mielőtt még drótakadályainkat elérhették 
volna. Éjjel két órától reggel hét óráig morajlott uj 
és uj tömegek félelmetes rohamdübörgése, de el
bukott valamennyi anélkül, hogy az erődöt meg
érinthette volna. Végh őrmester legénysége két napon 
át ontotta a tüzet és irgalmatlanul osztotta a halált. 
A harcok folyamán személyes bátorságban, lanka
datlan kitartásban különösen clőljárt Végh őrmester, 
kinek magatartása buzdító hatással volt a hős vé
dőkre. Midőn a csata végétért, orosz hősi halottak 
százai feküdtek egymásra bukva a népfelkelők állásai 
előtt, volt köztük, ki 20—30 lősebet is kapott . . . 
Az oroszok megfogyatkozva vonultak cl a vár alól. 
Lovagias érzésű magyarjaink pedig mcgillclódvc 
álltak meg a hősiesség eme cmbcrhullaoszlopa előtt 
s megadták nekik a tiszteletet, mint hősi halottak
nak, kik elestek a becsület mezején — nagy 
célokért.
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BESENYEI JÁ N O S

A 2-ik honvéd-huszárezred orosz-lengyelországi 
visszavonulása közben 1914 október 9-én a 

Visztula partján gyalogosan rajvonalba fejlődött, hogy 
a tömegekben támadó orosz erők előrenyomulását 
feltartóztassa. Bcsenyci János őrmester az 1-ső

század lovait a hu
szárok állásai háta 
mögött lévő erdő
ben helyezte cl, hogy 
szükség esetén kéz
nél legyenek. Csak
hamar elkeseredett 
harcokra került a 
sor. A huszárok raj- 
vonalát az oroszok 
aránytalan túlereje 
hősies, de veszteség- 
teljes harcok  árán 
lépésről-lépésre szo
rította vissza és a kis 
erdőt, hol Besenyői

őrmester a lovakkal tartózkodott, az orosz tüzérség 
heves tüzelés alá vette. Az ezred a fölösleges vesz
teségek elkerülése végett az ellenség túlereje elöl 
való kitérésre kapott parancsot. A visszavonulás 
fedezése végett az első század azonban továbbra is 
harcban maradt az oroszokkal. Az ellenség erős 
nyomása alatt álló utóvédszázad lovainak minden 
pillanatban való készentartása tehát a század sorsát 
alkotta. A lovak azonban a csattogó tüzérségi és 
gyalogsági tüztől megbokrosodtak és szétfulottak, 
pedig a tűzharcban hátráló utóvédszázad már majd
nem elérte az erdőt. Besenyői őrmester századának 
kétségbeejtő helyzetét látva, a legnagyobb erőfeszí
téssel, sürü golyózáporban a lovakat összeszedte és 
kellő pillanatban századának rendelkezésére bocsá
totta. így a hivatásának megfelelt huszárszázad még 
idejekorán lóra ült és kevés veszteséggel vissza
vonult.

A későbbi visszavonulás során Bcsenyci őrmes
ter még igen hasznos felderítő szolgálatokat végzett 
és Skála község körül egy sebesült bajtársát men
tette meg az ellenség kezei közül.

Használhatósága és ezer veszélyben tanúsított 
hősi magatartása méltón keltett megkülönböztetett 
megbecsülést ezredében.

GRISZA JÁNOS

A z oroszoknak feltartóztathatatlanul előregördülő 
galíciai oífenzivája a San-folyó>. ál váratlanul 

akadályba ütközött. A San, mint védelmi vonal, 
nagyon alkalmasnak bizonyult az ellenség feltartóz
tatására. Védekező állásban levő csapataink ki is

használták a terepnyujtotta előnyöket és napokon 
át makacsul védték állásaikat. Az oroszok azonban 
minden rendelkezésre álló eszközzel forszírozták a 
San-íolyón való átkelést és a cél érdekében ember
áldozatot nem kiméivé, erőltetett támadásokba kezd
tek. Helyenként sikerült is egyes orosz erőknek a 
nyugati partra áthatolni, de csapataink hősies ellen
támadásokkal nyolc-tiz napig tartották a folyó part
ját, mely idő alatt fényes fegyvertények egész sora 
fűződik ezredeinkhez.

1914 október 19-ikén a 67-ik közös gyalog
ezred ment támadásra a San nyugati partjára előre
tolt orosz állások ellen. A támadó vonal közepén
Grisza János törzs
őrmester haladt fél- 
századával s jó pél
dát mutató vitéz 
magatartásával oly 
erélyes lendületet 
adott az egész tá
madó csoportnak, 
hogy az oroszok 
előretolt állásai a 
67-csck kezébe ke
rültek. Az ellenség 
elszánt védekezése 
azonban több napi 
harcokat eredmé
nyezett, melyek so
rán G risza  Ján o s
törzsőrmester több sikeres feladatot oldott meg. 
A vitéz 67-csck minden talpalattnyi földért erős 
küzdelmet vívtak, anélkül azonban, hogy a San 
nyugati partját az ellenségtől teljesen megtisztíthatták 
volna. A bokrokban és nádasban bujkáló ellenséges 
erők állandó zaklatásának volt kitéve az ezred 
egészen október hó 29-ig, amikor a beláthatatlan 
clőtcrcpcn összpontosított orosz tömegek támadása 
a több napon át tartó fárasztó és vcszteségteljcs 
harcok következtében legyengült ezredet állásaiból 
kiszorította. A gyilkos roham során Grisza őrmester 
is megsebesült s orosz fogságba került. Kísérői 
kezei közül azonban megszökött és sok viszontagság 
után visszaérkezett ezredéhez.

SZANY1 JÁ N O S

A kötelességteljcsités határát messze túlszárnyaló 
hőstette a 60-ik közös gyalogezrednek Rudnik 
község mellett vivőit ütközetéhez fűződik. Vállalkozó 

szelleme, rettenthetetlen bátorsággal párosult crélyc 
és szívós kitartása egy egész védelmi vonal sorsára 
volt döntő befolyással. 1914 október 20-ikán az 
oroszok általános támadást kezdtek a San folyó 
nyugati partján húzódó állásaink ellen. A 60-ik
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közös-gyalogezred két szárnya gyengének bizonyult 
az ellenség támadásával szemben, ami az egész ezred 
állásainak elvesztését vonta maga után. Az orosz 
betörés mélysége azonban alig terjedt ki egy kilo
méterre, mert a közvetlen közelben húzódó vasút
vonal töltése különös alkalmat adott a szétforgácsolt 
erők összegyűjtésére és az ellentámadások megindí
tására. A derék 60-asok hamar talpra is ugrottak s 
lendületes előretöréssel nyomták vissza az oroszokat. 
Az előretörés sikerét nagyban előmozdította a Szanyi

csapataink mozdulatait. A köd leple alatt Laib Lajos 
tizedes hatolt előre szakaszával a szakadékokon át,

János őrmester ve
zetése alatt működő 
gépfegyverosztag, 
melynek jól irány
zott lövései vissza- 
tántoritották az oro
szokat s lehetővé 
tették, hogy ezredé 
régi állásait ismét 
megszállhassa. Min
den jel arra muta
tott azonban, hogy 
azoroszok nem nyu- 
gosznak bele ku
darcukba s újból 
támadásba mennek

hogy a Wydilok ne
vű magaslatot meg
közelítse és birtoká
ba kerítse. Tapoga- 
tódzó, óvatos előre- 
kúszással közelébe 
is férkőzött az orosz 
állásoknak, melyek 
ellen meglepő ro
hamra vitte embe
reit. A 32-csck ro
hama állásaik elha
gyására kényszert- 
tette az oroszokat, 
kik számos fegyvert 
és két gépfegyvert

át. Szanyi.őrmester anélkül, hogy erre parancsot kapott 
volna, hasoncsuszva’ clőrc kúszott egy, a két ellen
séges front között magányosan álló házhoz s annak 
padlásán helyezte el észrevétlenül fegyvereit. Lőrést 
ütött a tetőn és a három géppuska oly hatásos tűz 
alá vette a fedetlen orosz állásokat, hogy a nagy 
vérveszteség okozásával csirájában fojtotta cl az 
oroszok készülő támadását. Rövid tüzelés után 
visszavitte fegyvereit; az orosz tüzérség pedig csak 
egy üres házat lőhetett rommá.

Szanyi őrmester nyolc napon át védte ezredét, 
mely rendíthetetlenül tartotta állásait.

LAIB LAJOS

A magyar határig visszaszorított és az éjjel- 
nappal tartó visszavonulástól elcsigázott csa

patok uj erőre kaptak s lelkileg felüdültek akkor, 
amikor galiciai visszavonulásuk befejeződön s 1914 
október havában — átmenetileg bár — de újra a 
támadás terére léphetlek. A harcosok nyomott han
gulata bizakodó lelkesedéssé változott át. Ereikben 
ismét lázasan lüktetett a hősi vér s erkölcsi erejük 
egy csapásra mcgnövckcdctt. A 32-ik közös gyalog
ezred clőrctörési iránya Stary-Sambor városka volt. 
Ujjongva hajtották maguk előtt az oroszokat a 32-sck, 
midőn 1914 október 21-én Stary-Sambortól dél
keletre fekvő 862-cs, Wydilok nevű magaslaton az 
ellenség erős cllcntállásába ütköztek. Nedves, sürü, 
Őszi köd borított mindent, mely jóindulatukig takarta

hagytak hátra. A hős tizedes 1916 julius 21-ig volt 
még a fronton, akkor fogságba esett, honnan másfélév 
múlva tért vissza.

MANN IZSÁK

Hazája védelmének szolgálatában eltöltött 32 
havi kötelcsségteljcsitése közben számos jelét 

adta a 44-cs somogyi ezred kitűnő szellemének s 
hazaszeretetéről tanúskodó harci erényei nagyságá
nak. Nagyértékü ezredé számos sikerének %-olt a 
részese s a tcstct-lclket ölő háborús küzdelmekben 
tanúsított szívós kitartásával, példásan vitéz maga
tartásával mindenkor emelte ezredé jó himevét. 
Csapatainknak 1914 október 21-ikén bekövetkezett 
Stary-Sambor elleni támadásánál, az orosz erők
m akacs védelme 
csakhamar heves 
c 11 c n t á mad ásokk á 
változott át. Az itt 
lefolyt véres harcok
ban Mann hadapród 
egy magaslaton, a 
Turka felé vivő vas
útvonalat és ország
utat védte századá
val és sikeres elleni- 
állást fejlett ki. Ma jd, 
midőn az ellenség 
bekerítő mozdulatot 
telt a hadosztály 
szárnya ellen, szá
zadával megtámadta
az oroszokat s ellenállhatatlan erővel visszaszorította 
őket. Erélyes rohamtámadásával megvédte állásainkat 
az áttöréstől és megakadályozta vonalaink felgön
gyölítését. Ezután csapatteslétől elvágva, még két
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napig védte a magaslatot és ezzel elismerésre méltó 
érdemeket szerzett, minek jutalmául arany vitézség! 
éremmel tüntették ki.

TAMASI ANDRÁS

A 60-ik közös-gyalogezred a San alsó folyásán 
Rudnik városka mellett állt harcban az 
oroszokkal, kik a San-folyón való átkelést hatalmas 

tömegeikkel kierőszakolták. Az ezred 1914 október 
19-én erélyes rohamokkal igyekezett az ellenséget a

zésü Zalarszki nevű magaslatot, melyet eddig Goi- • 
doni százados védett. A felváltással járó mozgást j 
azonban az ellenség észrevette s az uj csapat tájé- • 
kozallanságát kihasználva, gyors támadásba ment át : 
a 69-csck állásai ellen. A terepviszonyokkal teljesen j 
ismeretlen uj védők ereiben a felbukkanó ellenséges • 
túlerő láttára kissé meghűlt a vér. Soraikban már- • 
már ingadozás jelei mutatkoztak, midőn Vida Ferenc : 
zászlós erélyes fellépésére volt szükség, hogy állá- • 
saikban megmaradjanak. Parancsnokuk créíye, bizal- • 
mát gerjesztő hidegvére lelket öntött beléjük s j

San túlsó partjára 
visszavetni, de a 
folyton uj erőkkel 
támadó oroszoknak 
végre is sikerült 
megvetnie lábát a 
folyó nyugati part
ján. A harcok so
rán Tamasi András 
őrmester, — egy 
géppuskásosz tag  
paran csn o k a , — 
élete kockáztatásá
val a vizenyős terep 
egy oly szakaszán 
csúszott előre fegy-

oly fokú hősies vé
dekezésre ösztökél
te őket, mely a dicső 
emlékű 69-ik közös 
gyalogezred legra
gyogóbb napjai közé 
avatta 1914 október 
19-ikét. Egész na
pon át lőtte a tü
zérség á llá sa ik a t; 
egész napon át go- 
molygott á llása ik  
előtt a csataorditás- 
tól eltorzult arcú tá
madók vérszomjas 
tömege, de a vitéz

véreivel, mely az ellenségtől nem volt megszállva s ez
által az oroszok háta mögé került. Állásából alkalma 
volt megfigyelni, hogy ellenséges tartalékok kelnek át a 
San-folyón, hogy első vonalukat megerősítsék. Tamasi 
őrmester, mielőtt az ellenséges tartalékok harcba 
fejlődhettek volna, két gépfegyverrel pusztító tűz 
alá vette az oroszok sorait. A megriadt tömeg a 
pokoli gépfegyvertüzben szörnyű veszteségeket szen
vedett, megmaradt része pedig megadta magát.

A további harcok folyamán Tamasi őrmester 
önként jelentkezett, hogy felderíti egy ellenséges 
tüzérüteg állását, mely ezredé soraiban oldaltüzc 
állal nagy veszteségeket okozott s a támadást ré
szünkre nagyon megnehezítette. Éjnek idején clőrc- 
kuszott a két ellenséges vonal közé és egy ottlévő, 
félig rommá lőtt kastély tornyába lopódzott fel, honnan 
pirkadatkor világosan kivchclte az üteg állását.

Tapasztalatait jelentette tüzérségünk megfigyelői
nek, kik az ellenséges üteget a vakmerő őrmester 
jelentése alapján elnémiltatták.

VIDA FERENC

1914 október 19-én arra kapott parancsot, hogy 
70 emberből álló századával Stary-Sambortól dél
keletre emelkedő magaslatok egyikét szállj* meg és 
azt mindenáron tartsa. Parancsához híven a reggeli 
szürkületben vette át 69-ik közös-gyalogczrcdbcli 
kemény magyarokból álló századával a 600-as jel-

69-csck egész nap rendületlenül állták a sarat. Tizen
két órát töltöttek cl szakadatlan harcokban tízszeres 
túlerő ellen, mely végre is megtörött és vérbcfulladt. 
Az oroszoknak nem sikerült két dandárunk közé éket 
verni s ezzel Vida zászlós megfelelt küldetésének.

Tizenöt derék magyar életébe került az idegen 
magaslat védelme, mire még az sem hoz vigaszt, hogy 
százötven orosz hősi halott maradt állásaik előtt.

BAUMANN DEZSŐ

Arany vitézségi érmét az ellenségtől megszállt 
területen teljesitelt kitűnő szolgálatainak el

ismeréséül kapta. 1914. év október 28-ikán köteles
ségének lelkiismeretes teljesítése közben sebesülten 
orosz fogságba került. Felépülése után a kórházból 
megszökött és a megszállott Lembergben, mint kor
házi hivatalnok, majd később mint orosz szerepelt. 
Ezen működése közben életének állandó kockázta
tásával 22 tisztet és körülbelül 500 főnyi legénységet 
sikerült neki orosz fogságból kiszabadítania és még 
1915 junius 22-én hazajuttalnia. I.cmberg vissza
foglalása alkalmával a legelső lovasjárőrnél jelent
kezett, hozzájuk csatlakozva, a járőrt I.cmbcrgbc 
vezette és az oroszok visszavonulási útjáról, valamint 
állásáról a beszerzett adatok alapján tájékoztatta.

A vakmerő zászlóst utólag, fogságából történt 
kiszabadulása után terjesztették fel jól megérdemelt 
kitüntetésére.
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SZÁSZIK JÁNOS

Küzdelmet, fáradságot nem ismerve, éjjelt nap
pallá téve tizenöt napon át lovagolt hírszerző 

járőrével ellenséges területen, hogy összeköttetést 
teremtsen az oroszoktól körülzárt Przcmysl várával. 
1914 őszén a przcmysli várőrség halálmcgvctő ki
rohanásokat intézett délnyugatra, hogy kezet fog
hasson a délkeleti irányból előrenyomuló csapataink
kal, melyek hősies küzdelmek árán az egészen Hornon- 
náig betolakodott ellenséget szorították vissza észak
keleti irányban. Az északmagyarországi üldöző har

cokban e lő ljá r t a 
7-ik közös huszár
ezred 6’ik százada, 
mely Mczőlaborc s 
onnan Liskó irányá
ban tört előre, hogy 
a visszavonuló oro
szok elhelyezkedé
sét kikémlelje s ar
ról jelentést küld
jön hadosztályának. 
1914. évi november 
2-ikán, eme század
nál szolgáló Szászik 
János őrmesternek 
B crzcviczy Béla

keresztül, mig elérte az orosz rajvonalat, melyen 
halálmcgvctő bátorsággal keresztülvágta magát s 
bevonult csapatlcstéhcz, hol értékes tapasztalatait 
jelentette ezredparancsnokának.

Ezen, szinte páratlanul álló harctéri teljesítmény 
méltán érdemelte ki a legteljesebb elismerést.

... |.

NAGY LÁSZLÓ

Mint a 39-ik közős-gyalogezred IV-ik menet- 
zászlóaljának egyik szakaszparancsnoka ment 

ki a harctérre 1914 október végén. Alig hagyta cl 
vasúti kocsijait a zászlóalj, híre jött, hogy Stary-
Sambornál áttörték 
az oroszok az ezred 
arcvonalát, mire a 
zászlóaljat azonnal 
harcba vetették az 
előrenyomuló ellen
ség feltartóztatásá
ra. Az ellenséges 
erők, valamint az 
erdős terep felde
rítésére Nagy Lász
ló őrmestert küld
ték előre, aki né
hány orosz  já rő r 
szétug ratásau lán  
hamarosan az ellen

ezredes azt a parancsot adta, hogy járőrével törje 
keresztül magát az ellenséges haderőkön és lépjen 
érintkezésbe a przcmysli hadseregünkkel. Nehéz, 
szinte kcrcsztülvihctctlcn feladat, melyet azonban 
Szászik őrmester legendás vakmerőséggel és ördögi 
leleményességgel oldott meg. Csaszin községből 
indult cl és ellenséges területen nyomult előre a 
közel 200 kilométer távolságra fekvő Przcmysl vára 
felé. Szerencsésen elérte Debna községet, hol vak
merő rajtaütéssel szétszórt néhány ellenséges száza
dot, azután tovább haladva, állandó üldöző harcok 
és csatározások kimerítő fáradalmai után egy ma
gaslaton tartott pihenőt. Rövid veszteglés után ismét 
útnak indult s átgázolva a San-folyó ingoványain, 
ílraszovka-hcgyláncra érkezett, honnan végnélküli 
oszlopokban menetelő gyalogságot, lovasságot, tüzér
séget figyelt meg, mely a dobromili országúton 
haladt délnyugati irányban, a Kárpátok felé. Erről 
két huszárjával pontos jelentést küldött vissza, maga 
pedig járőrével folytatta útját. Több napi keserves 
nélkülözések és megpróbáltatások után hallatszott 
már Przcmysl ágyúinak dörgése s látszott már 
shrapnclljcik füstje, midőn a körülzárt várból ki
küldött két, kémszolgálatot teljesiló altisztünkkel 
találkozott, kikkel közölte küldetése célját. Azután 
visszafordult, hogy elérje ezredét. Napokon át lova
golt a derék járőr erdőkön, hegyeken, völgyeken

ség főcrcjébc ütközött. Ekkor bevárta harcvonalba fej
lődött zászlóaljának megérkezését és mint századának 
oldalvédjc bocsátkozott harcba. Lelkes buzgósággal, 
rettenthetetlen bátorsággal nyomult előre és heves 
tüzelésével szétzavart egy orosz üteget, mely támadó 
zászlóaljának oldalában akart állást foglalni. Az 
ellenséges tüzérséggel vívott harca közben két orosz 
század támadta meg, mire Nagy őrmester szakaszá
nak egy raját a támadó századokkal szemben állí
totta fel, három raját pedig ügyes vezetéssel az 
oroszok hátába vezette és egy erélyes rajtaütéssel 
szétszórta őket. Az elkeseredett kézitusa közben 
fején súlyos puskaagycsapást kapott, de ennek elle
nére sem hagyta abba a küzdelmet, hanem addig 
nyomult előre, mig századával az összeköttetést 
helyre nem állította s igy a zászlóalj felől az oldalba* 
támadás veszélyét teljesen cl nem hárította.

FEKETE FERENC

A 6-ik hegyi tüzérezred Lublin alul történt vissza
vonulásunk után 1914 november elején Jaros- 
launál átkelt a San-folyón és a várostól északra 

fekvő Lazy falucska környékén ment tüzállásba, hogy 
csapataink San-menti védelmét erősítse. A fárad
hatatlan tüzérek éjnek idején helyezkedtek cl állá
saikban azon reményben, hogy az előttük fekvő
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gyalogsági rajvonal kellő biztosítékot nyújt számukra. 
Az összeköttetés megteremtése végett előre küldött 
telcfonjárőrök azonban lélckszakadva jelentették, hogy 
előttük rsak kisebb cseh járőrök cirkálnak, az orosz 
rajvonal pedig az ütegtől 300—400 lépésnyire fek
szik. Virradni kezdett. Állásválloztatásra sem mód,

elhatározta, hogy megszökik. Kísérletét azonban nem 
magyarajku fogolytársai elárulták s igy ezekután 
még szigorúbb őrizet alá helyezték. Közben észre
vette, hogy az oroszok visszavonulóban vannak s 
az őrség létszáma is leapadt, összebeszélt tehát

sem idő nem volt 
már, mert hátuk mö
gött mocsár terült 
cl. előttük pedig az 
o roszok  kezdtek 
már előre szállin
gózni. Erre az üteg 
három ágyúja kar- 
tácstüz alá fogta a 
terepet. Alig tettek 
azonban pár lövést 
a szorult helyzetbe 
került ágyuk, mikor 
ellenséges gépput- 
katüz söpörte végig 
állásaikat, az orosz

magyar fogolytár
saival, hogy őreiket 
lefegyverzik s kisza
badítják magukat. 
Ütőszcrszámokkal 

felfegyverkezve, egy 
előre megállapított 
id ő p o n tb an  nagy 
kiabálással az orosz 
őrökre vetették ma
gukat, Icfcgyverez- 
ték s az idegenajku 
foglyokkal együ tt 
fogságba vetették 
őket. Egyrészük a 
foglyok ő rzé sé re

gyalogság pedig sürü rajokban közeledett feléjük. A le
génység kézifegyvert ragadva küzdött ágyúi mellett, 
de az orosz erők gyorsan közeledtek. Az üteg parancs
nokának mentő gondolata támadt. Az ágyukhoz ren
delte legénységét s pillanatok alatt behuzatta ágyúit 
a hátuk mögött lévő másfélmétcr mély mocsárba, 
a legénységnek pedig kiadta a parancsot a mene
külésre. ö  maga Fekete Ferenc szakaszvczctővcl 
utolsónak gázolt át a mocsáron sürü ellenséges 
golyótüzben. A mocsár túlsó oldalán tartózkodó 
20-as honvédek tűz alá vették az előrenyomuló 
oroszokat s megakadályozták az ágyuknak a vízből 
való kivételét. Az ágyuk a két ellenséges front között 
maradtak. Fekete Ferenc szakaszvezető, ki szivvcl- 
lélckkcl összeforrott ütegével, nem nyugodott bele 
ágyúi elvesztésébe. Két hűséges emberével, Vidó és 
Erős nevű tüzérekkel éjnek idején rajvonalunk elé 
csúszott, átgázolt a mocsáron s a dermesztő hideg 
vízben alkatrészeire szedte ágyúit s úgy mentette 
meg őket — részletekben. Három éjjelen át dol
gozott állandó élctvcszedelcmbcn. A negyedik éjje
len a megmentett ágyuk már lőtték az orosz állá
sokat.

SZELES FERENC

Szabadságától, fegyvereitől megfosztva, szomorú 
fogságban sem tagadta meg 46-os czrcdbeli 

mivoltát, mit élete kockáztatásával járó vakmerő 
cselekedetével bizonyított be. 1914 november havá
ban Fenyvcsvölgy és Papháza közötti utóvéd-har
cokban az oroszok körülzárták és szakaszával együtt 
elfogták. Takcsányba kisérték, hol erős őrizet mellett 
egy istállóban szállásolták cl, mintegy 300 inás hadi
fogollyal együtt. Szeles Ferenc búnak eresztett fejjel

maradt vissza, nagyobbik részük pedig Szeles veze
tésével a takcsányi kastélyban őrzött tisztjeink ki
szabadítására indult. De későn érkeztek, mert a 
tiszteket már elszállították. Az ott talált két orosz 
lovastisztet és harminchat főnyi orosz legénységet 
azonban elfogták, a visszamaradt térképeket és ira
tokat pedig magukhoz vették. Azután az időközben 
Takcsányon keresztül hátráló ellenséges utóvédeket 
támadták meg. kik látván reménytelen helyzetüket, 
megadták magukat. A községnek az ellenségtől 
történt megtisztítása után 270 főnyi fogollyal és a 
zsákmányolt hadi felszereléssel csapataink elé vonul
tak s jelentkeztek a 20-ik honvéd-hadosztályparancs- 
nokságnál, hol átadták foglyaikat és zsákmányolt 
irataikat.

KÁSZTORY ANTAL

Hihetetlen szenvedésekkel és veszedelmekkel 
járó legendás harctéri teljesitmény fűződik 

Kásztory Antal zászlós nevéhez. A San-folyótól való 
visszavonulást megelőzőleg 1914. év november elején 
a Dobromilban székelő VH-ik hadtest parancsnok
sága felhívta a 61-ik közös gyalogezredet, hogy ön
ként jelentkezőkből 25—30 főnyi porlyázó különít
ményt állítson össze. A különítmény, melynek 
Kásztory Antal lelkes fiatal zászlós volt a parancs
noka, azt a feladatot kapta, hogy jusson ál az orosz 
hadtápkörietbe, rajtaütéseivel támasszon zavart és a 
közlekedési utak, összekötő vonalak megrongálásá
val akassza meg az oroszok gyors előrenyomulását. 
A portyázó különítmény működési terepe Dobromyl— 
Chyrow—Sambor—Mosciska főközlekedési vonalak 
voltak. Három heti ellenséges területen történt por
tyázó tevékenysége alatt, dacára az örökös vcsze-

29



dclmeknck és emberfeletti nélkülözéseknek, meg is 
felelt feladatának a vakmerő különítmény. Több 
ízben eredményes rajtaütéseket végzett, egy vasúti 
hidat használhatatlanná telt, több fahidat szétrom
bolt, a vasútvonalakon a síneket több helyen fel
szedte, a távbeszélő vonalakat megszakította. Mű
ködésében nagyban gátolta Kásztory különítményét

GREINER GYÖRGY

A z oroszok hatalmas crómcgfcszilésckct tettek, 
hogy a német és osztrák határszögben álló 

csapataink vonalát kcrcsztültörjék. Az itt lefolyt 
harcokban különös erővel vette ki részét az annyi 
dicsőséget és sikert aratott 14-ik gyaloghadosztály.

az a körülmény, 
hogy az ottani rutén 
lakosság ellenséges 
érzülettel volt iránta 
és igy 20 napon át 
egyhuzamban kény
telen volt meleg étel 
nélkül a szabad ég 
alatt tartózkodni. A 
különítmény 27 fő
nyi legénysége kö
zül tizenhat részinta 
harcokban mcgse- 
besülve.részint a ki 
állott nélkülözések
től megbetegedve

mely Szulos-zova 
környékén mérkő
zött az oroszokkal. 
Csapatteslcink az 
ellenség nyomásá
val szemben lendü
letes ellentámadá
sokkal védték ma
gukat. 19M novem
ber 18-ikán a zalai 
4S-ik közös gyalog
ezred két zászlóalja 
indult rohamra. Az 
erőteljes tám adás 
sikertelensége nem 
a 48-asok vitézsé-

kcllő kioktatás után az ellenség kezére jutott. 
Kásztory zászlós feladatának elvégzése után Samhor 
város közelében kísérelte meg, hogy megmaradt 
tizenegy emberével az orosz vonalon átjusson ezre
déhez, de sokszoros túlerővel szemben vívott utolsó 
crómcgfcszitésc nem járt sikerrel s fogságba jutott.

A halátraszánt hős különítmény előrelátott 
sorsára jutott, de emberfeletti munkájával megbe
csülhetetlen érdemeket szerzett.

GLANCZDORF U P Ó T

f js z to z o t t  azok tragikus sorsában, akik hazájuk 
^ * védelmében, kötelességük lelkiismeretes telje
sítése közben a becsület mezején hősi halált haltak. 
Dicsó emlékét a hálás kegyelet emeli a íclcdhetct- 
lcnség magasságába, mert nevét örökre kihűlt fiatal 
szivének kiömlött vérével irta be a halhatatlanok 
nevei közé . . .

1914 november 13-ikán, midőn a galíciai vissza
vonuló harcokban századát Mokrétól nyugatra, előre
tolt állásában sokszoros ellenséges túlerő támadta 
meg, bátor fellépése és személyes jó példaadásának 
befolyása következtében szakasza hősiesen kitartott, 
miáltal a főerőrc irányuló támadást magára vonta 
s ezáltal csapattestc elvonulását biztositolta. Majd 
november 28-ikán Kispolány mellett egy erdei táma
dásnál szakaszát lelkes rohamra vezette, miközben 
ellenséges golyótól találva, magyar földön hősi 
halált halt.

A fiatal hős hadapród emlékét szeretetteljes 
kegyelettel őrzi csapattestc, az 1-só honvéd-gyalog
ezred.

gén múlott. Csupán csak egy szakasznak sikerült 
Greiner György önkéntes-őrmester vezetésével az 
ellenséges árkokba betörnie s egy kis részét meg
szállnia. Az összeköttetéseitől teljesen elvágott sza
kasz, mint kis sziget a nagy orosz tengerben, két
ségbeesett küzdelmeket vivőit sikere megtartásáért. 
Mindjárt a megszállás után erős ellentámadások cél
pontjává vált. Két orosz rohamot vissza is vert, de 
a harmadik rohamban oly siirü tömegek nyomultak 
háromoldalról feléje, hogy az clfogatás veszélye 
fenyegette. Greiner őrmester, hogy szorult helyze
téből kiszabaduljon, vakmerő ellentámadásra vitte 
szakaszát, hogy ezúton vágja keresztül magát az 
ellenség gyűrűjén. Ez részben sikerüli is neki, Sza
kasza fele megmenekült, de másik fele részben 
holtan, részben sebesülten a harcok színhelyén ma
radt. A hős parancsnok testét is átjárták az orosz 
szuronyok s több órán át eszméletlenül feküdt a 
két front között, mig a sok vérveszteségtől clgyen- 
gültcn vissza nem vánszorgott övéihez.

14-ik gyaloghadosztályhoz csatlakozva Szulo- 
szova közelében küzdött a 33-ik gyaloghad

osztály is. A hadosztály keretébe tartozó 19-ik kö
zös gyalogezredet, miután a kolera- és tífuszjárvány
ból kilábolt, 1914 október 18-ikán Szuloszovától 
északkeletre fekvő magaslatokon vetették harcba. 
Az öt napon át elemi erővel dühöngő ütközet az 
ezred sorait érzékenyen mcgritkitolta, tartalékjait 
pedig teljesen felemésztette. Az ezred már csak

SZABÓ LAJOS
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roncsaival, 8 tisztiével és körülbelül 500 emberé
vel tartotta a frontot, midőn november 24-ikén 
uj orosz erők heves és mcglcpclésszerü támadása 
hömpölygőit feléjük. A sokszoros túlerő hátrálásra 
kényszeritette a vitézül harcoló 19-csekct. Kurdi 
főhadnagy, hogy az oroszok előrenyomulását meg
akassza, két századának töredékével cllcnlökésre

szánta cl magát. 
Alig hangzott el 
azonban ajkán a 
vezényszó, súlyosan 
sebesülve rogyott 
össze. Több tiszt 
nem lévén — eles
tek, vagy megsebe
sültek — Szabó 
Lajos őrmester állt 
a két század élére 
s vitte rohamra a 
súlyos harcokban 
elcsigázott embe
reit. lélekjelenléte, 
buzditóan bátoritó

viselkedése oly nagy lendületre ragadta száza
dát, hogy dühös kézitusában nemcsak zászló- 
alja vonalát szerezte vissza, hanem saját állá
sain túl is visszavetette az ellenséget. — Szabó

őrmester két száza
dával úgy halottak
ban és sebesültek
ben, mint foglyok
ban súlyos csapást 
mért az oroszokra, 
kik ettől az időtől 
fogva beszüntették 
támadásaikat ezen a 
frontszakaszon.

Ebben az ütkö
zetben harcolt a 
legbátrabbak élén 
GUB1CS GYÖRGY 
káplár is, kinek ret
tenthetetlen maga

mozgást lehetetlenné tett s melyet sem tüzérségünk, 
sem gyalogságunk, nem tudott ártalmatlanná tenni. 
Az oroszok fölényes erejük tudatában még „Gyer
tek magyarok, megadjuk magunkat** gúnyos meg
jegyzések átkiabálásával is incselkedtek mieinkkel, 
ami még jobban felkavartn honvédcink vérét. Több 
járőr kísérelte már meg. hogy kipcrzseljc odújából
a veszélyes gép
fegyvert, de ered
mény nélkül. Pedig 
a kitűzött dij elég 
kecsegtető volt: — 
a r a n y  vilézségi 
érem. Végre 1914 
november 20-ikán 
három éjjelen át 
folytatott keserves 
tcrepfcldcrités után 
Varga István sza- 
kaszvezető vállalko
zott a kecsegtető 
dij elnyerésére. Ma
ga mellé vette egyik
honvédtársát, Tóth újoncot és egy sátorlapba bur
kolt csomó szalmával óvatosan a kijelölt házhoz 
csúszott, melyben egy orosz Örs tanyázott lövöldöző 
gépfegyverével. Meggyujtotta a csomó szalmát és a 
ház üstjébe dugta. A gomolygó füst közül hama
rosan vörös lángok csaptak föl. A gépfegyver meg
szűnt tüzelni, nagy futás-lótás keletkezett s az egész 
front élénk tüzelésbe kezdett. Varga István a nagy 
zűrzavarban még fölgyujtotla az oroszok egy rak
tárát a Szuha-Groha magaslaton, azután állandó 
erős gyalogsági tűzben fontos tapasztalatokkal sze
rencsésen visszatért ezredéhez.

Dr. CSIK LÁSZLÓ.

Saját csapatteste vereségén érzett igaz magyar 
lelkének elkeseredettsége elszánt hadilctlre ra

gadta, melynek eredménye fölér egy győztes csata 
sikerével. Csapata, a 69-ik közös-gyalogezred, Novo- 
radomsk előtt állott harcban az ellenséggel. Az ezred 
balszámyán harcoló lV-ik zászlóaljat az oroszok el
keseredett kézilusában széjjclvcrték s benyomultak 
Krepa faluba, mely már a 69-csck vonalának hátába 
esett. Dr. Csik László zászlós, a védelmi állás jobb 
szárnyán küzdő 11-ik zászlóalj géppuskás parancs
noka, czidőtájt épen a falu közelében tartózkodott, 
hol fegyvereit javítgatta. Itt értesült arról, hogy az 
oroszok betörtek a faluba, elfogták az ezrcd-scgély- 
hclyct és már az ezred trainjét veszélyeztetik. Erre a 
hírre két géppuskáját — ezredparancsnokának egye
nes tilalma ellenére — az útvonal két oldalára ál
lította fel s az utón a koromsötétben zajongva 
menetelő orosz zászlóaljat 6—8 lépésnyi távolságról

tartása ellenállhatatlan rohamra ragadta magával 
körülötte lévő bajtársait s igy részesévé vált annak 
a nagy sikernek, melyet hős parancsnoka vezetése 
mellett vívtak ki a feledhetetlen 19-csck.

VARGA ISTVÁN

A 18-as honvédeknek Golaczowy községtől délre 
húzódó állásni három héten át állandó élénk 

ellenséges tüzelésnek voltak kitéve. Különösen sokat 
szenvedett az ezredfrontnak egyik szakasza, melyen 
egy házban elhelyezett gépfegyver tüze minden
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pusztító gépfcgyvcrlüz alá fogta, miközben harsány 
hangon egy ncmlétcző zászlóalját vezényelt táma
dásra. Az oroszok a váratlan támadásra hanyatt- 
homlok menekültek ki a faluból s csak másnap 
reggel küldték előre járőreiket.

Or. Csik zászlós erélyes fellépése, rettenthetet
len bátorsággal véghezvitt hőstette időt adott ezre-

volt vonalát hátrább vonni. Lihet törzsőrmester 
azonban azt az utasítást kapta, hogy az állásokat 
minden körülmények között tartsa s annak elfog
lalását akadályozza meg. A négy haláltosztó gép
puska-szörnyeteg állásában is maradt s szörnyű 
pusztításra várt. Az oroszok eleinte cselekkel (meg

adásra feltartott karok stb.) igyekeztek a félelmetes 
g é p fe g y v e re k e tdének, sőt hadosz

tályának arra, hogy 
rendezett erőkkel 
uj állásban vegyék 
fel a további küz
delmeket az ellen- 
séggel.

Ezen hőstettet kö
vető napok egyikén 
1914 december 5-én 
sebesülten fogságba 
jutott, honnan 1917. 
év végén tért haza.

Dr. Csik zászlós 
fegyvertényét meg
előzőleg a Krepa fa

luban elemi erővel dühöngő éjjeli harcokban kiváló 
hősiességgel küzdött a túlnyomó orosz erők ellen

VATTAY DÉNES LUKÁCS

zászlós, ki a 69-cs ezred zászló megvédése körül 
szerzett hervadhatatlan érdemeket. Az ellenség az 
éj sötétjében feltartóztathatatlan erővel őzönlötte el 
a falut s teljesen elnyelte a faluban lévő kevésszámú 
tartalékot. A vitéz 69-csck kétségbeesett kézitusára 
keltek az oroszokkal s halálmegvető bátorsággal 
viaskodtak a sokszoros túlerő ellen. Különös el
szántsággal küzdött Vattay zászlós, ki az ezred- 
zászlót s vele egyéni becsületét is saját testével 
fedezte. Emberfeletti crőincgfeszitések árán sikerült 
>s kiszabadítania magát a kavargó tömegből és Csik 
László kis csapatához csatlakoznia, mellyel egyesülve 
teljesen kiszorították az oroszokat Krepa faluból.

LIHET LÁSZLÓ

/V San-menti harcok után a 85-ik közös-gyalog- 
” «<*1914 november 18-ikán Krakkótól északra 

Polánki községnél vette fel ismét a küzdelmet az 
oroszokkal. A harcok szokatlan düh vei és elkesere
dettséggel folytak. Ember-ember ellen harcolt, fegy
verrel, pisztollyal, szuronnval, talán ököllel is. Az 
ezred egyik géppuskás-osztaga Lihet László törzs
őrmester vezetése alatt, ügyesen megválasztott állá
sából hathatósan támogatta csapatát nehéz küzdel
meiben. Az. ellenséges állásoknak vadul nekirontott 
85-ös erők a véres viaskodásban szétíorgácsolódtak, 
úgy, hogy az elfoglalt állások tartása a gyalogság 
részére reménytelenné vált s az ezred kénytelen

megközelíteni, de a 
jól irányzott sor- 
tüzek irgalmatlanul 
meghiúsítottak min
den kisérlctct. Si
kertelen próbálga
tásuk után állandó 
tűz alá vették az 
oroszok a fegyve
reket, majd töme
ges tám adásokra  
m entek ellenük. 
Egyik sor a másik 
után rontott előre 
eszeveszett orditás-
sal, de az érzéketlen géppuskák szakadatlan tüz- 
záporában egész sorok buktak véres fejjel a földre. 
Az ellenség azonban makacskodott. Újabb és újabb 
erőket dobott harcba, kik az előbbiekhez hasonló 
sorsra jutottak. Körülbelül hat óra hosszat tartott 
az ádáz viadal. A terepet hősi halottak tetemei lep
ték el, a géppuskák összc-vissza voltak lőve, halá
losan meg voltak sebesitve, de a felére olvadt 
legénység továbbra is kitartott s karabéllyal, pisz
tollyal o kezében akadályozta meg, hogy az ellen
ség betörjön az állásba.

Lihet törzsőrmester önfeláldozó és példásan 
hős osztagának volt az érdeme, hogy csapataink 
megerősítésére időt nyertünk s ujjul erővel vehettük 
fel a küzdelmet az oroszokkal!

SEBESTYÉN ANDRÁS 

FÖRHÉCZ GÁBOR

X ^ é t  egyszerű hős magyar tüzér glóriás nagysága 
emelkedik ki azokból az ádáz harcokból, me

lyeket a 32-ik honvéd-gyalogezred vivőit Morszkwo- 
nál a 7-ik honvéd tábori ágyusezred egyik szakasza 
pokoli tüzelésének védelme alatt. Sürü tömegek 
rohamozták vak dühvcl 1914 november 23-ikán a 
honvédek állásait, melyek mögött egy fáradhatatlan 
s halál rászánt tüzérszakasz két ágyúja ontotta szü
net nélkül irgalmatlanul pusztító gránát- és srapnel* 
tüzét. Szörnyű munkájuk megbontotta az ellenség 
sorait és pótolhatatlan veszteségeket okozott nekik. 
Teljesen nyilt állásban az ellenséges nehéz tüzér- • 
ség gránátjainak égrengető robbanásai közt másfél j
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órán ál dolgozlak lankadatlan crőmcgfeszitésscl s 
kitűnő eredménnyel. Ekkor elnémult egyik hős

ágyújuk. Ellenséges 
gránát telitalálata 
tépte szét acéltcstét, 
melynek szétröpüló 
roncsai halálra zúz
ták a szakasz de
rék parancsnokát, 
Sebestyén András 
szakaszveze tő t, 

Förhécz Gábor lö- 
vegirányzót pedig 
megsebesítették.

Förhécz azonban 
seb esü lten  sem 
hagyta el helyét. 
Ottmaradt s tovább

vezette megmaradt ágyújának bosszul lihegő tüzét, 
mely nem szűnt meg mindaddig, mig az oroszok

teljesen abba nem 
hagyták támadásai
kat. Azután a nagy 
vérveszteségtől al- 
éltan vitték vissza 
a segélyhelyre.

A becsület meze
jén hősi halált halt 
S ebestyén  Andás 
ésasúlyosan megse
besült Förhécz Gá
bor piros vérük
kel írták oda ne
vüket egy idegen 
hangzású  falunév 
mellé, mely három

név egymaga is beszédes s örökké élő szimbóluma 
marad az önfeláldozó magyar hősiességnek.

SZF-KE1.Y VILMOS

Orosz-Lcngyclországban hamar bekövetkezett a 
hideg tél. Csonttá fogyott a föld s az ellen

séggel farkasszemet néző katonák csak keserves 
kinnal tudtak akkora kis vackot vájni maguknak, 
mely megvédje őket az ellenség gyilkos golyójától. 
Ezekben a napokban tombolt napról-napra megújuló 
erővel az a gyilkos küzdelem, melyet az Olkusztól 
északkeletre húzódó Golaczovy -Jangrot—Szulo- 
szova védelmi-vonalért vivőit számos magyar ezred. 
A 18-ik honvéd-gyalogezred Golaczovy déli szélén 
elterülő erdőben húzódó állásainak egyrészc állandó 
orosz előretörés központjában állott. A derék hon
védek ezen veszélyeztetett szakaszon — hogy az 
ellenség lökéseit idejekorán felfogják — egy előre
tolt állást épitdlck ki. melyet az ellenséges vonaltól

nyolcvan-száz lépésnyi távolság választott el. Ezen 
ütköző állást több éjjeli támadásban akarták az 
oroszok elhóditani, de a megszállók éberségén és 
hősies védelmén megtörött minden igyekezetek. Sok 
kudarc után nappali támadásra szánták cl magukat, 
mit 1914 november 24-én hajtottak végre. Az éjje
leket átvirrasztott honvédek részben pihenlek, rész
ben állásaik kiépítésével voltak elfoglalva s igy az 
oroszok meglepő támadása puskalövés nélkül sike
rült. Székely Vilmos törzsőrmester, az előretolt állés 
parancsnoka, negyven emberével éppen a főállásba
vezető futóárok ki
építésén fáradozott, 
midőn a hátra ro
hanó sebesültektől 
értesült a történ
tekről. Vadul végig
nézett a derék vas
megyei fiukon és 
..Utánam!'* kiáltás
sal az állás felé ro
hant honvédéivel 
együtt. Még fegy
vert sem ragadtak, 
úgy, ahogy voltak, 
ásóval-csákánnyal 

rávetették magukat
az oroszokra s irtózatos vérengzés közben vissza
vették nagy gonddal kiépített árkaikat.

Az oroszok számos halott visszahagyásával 
hanyatt-homlok menekültek cl.

I)r. JELLINEK JÓ ZSEF

A kxfei csata idején a 3-ik lovashadosztály hete* 
ken át nehéz harcokat vivőit, mely harcoknak 

célja az ellenséges erők lekötése és ezáltal annak 
megakadályozása volt, hogy az oroszok segédcsapa
tokat vigyenek a Pietrokow—Lodz közötti harc- 
vonalra. A hadosztály keretében harcoló 1-ső közös- 
hus/árc.rcd a Wic-Wicrock falu mellett elterülő 
magaslatokért küzdött s két heti harcai után 1914 
november 20-ikán jutott cisőizbcn tető alá, hogy 
fáradalmait kipihenje. Az ezred éjnek idején érte 
el a közelben fekvő falut s teljesen kimerülve, 
csakhamar nyugovóra is tért. Az izgalmas harcok 
után hirtelen beállott gyanús csend azonban nyo
masztólag hatott minden egyes emberre, mert min
denki érezte, hogy valami eddig nem sejtett esemé
nyek kirobbanása előtt állanak. Az elcsigázott 
legénység, az őrség kivételével, álomba merült, 
tisztjeik azonban ébren töltötték az éjszakát.

Dr. Jelűnek József kadett, mint czrcdügyclctes 
tiszt, átvette az ezred biztosítására és esetleges riadó 
esetére vonatkozó parancsokat ezredparancsnokától
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Szirmay József alezredestől és éppen visszatérőben 
volt századához, amikor a falu végéről erős lövö'dö- 
zés és meg-mcgujuló hurrá-kiáltások hallatszottak. 
Alig tett pár lépést, hogy az eseményekről meg
győződést szerezzen, közvetlen közelében is lövések 
dörrentek el és éles golyósüvilések hasították át a 
levegőt. Az össze-visszalövöldözésben orosz táma

dást sejtett, azért 
revolverrel a kezé
ben százada irá
nyába rohant, hogy 
jelentést tegyen szá
zadparancsnokának 
Bcniczky Ödön szá
zadosnak. A faluban 
percről-percre na
gyobb lett a zűrza
var. Az álmukból 
főiriadt legények  
össze-visszalövöl

döztek : a korom
sötétség még jobban 
fokozta izgatottsá

gukat. Bcniczky százados okos intézkedéseivel nyu
galomba hozta legénységét s kiadta a parancsot a 
falu megtisztítására, hogy az ezredet szörnyű hely
zetéből kiszabadítsa.

Világossá vált ugyanis, hogy az oroszok már 
az ezred megérkezése előtt megszállották a falul s 
a pincékben-padlásokon elrejtőzve várták az ezred 
elhelyezkedését, hogy aztán álmukban törjenek rá 
a huszárokra. Dr. Jelűnek József rendbeszedte sza
kaszát és halálmcgvctő bátorsággal a falu keleti vége 
felé nyomult előre. A vak«ötélségbcn idegfeszitő 
utcai harcok árán tudott csak lépésről-lépésrc előre
nyomulni. Minden egyes házat külön-külön kellett 
megostromolnia. Az ablakokból, háztetőkről lövöl
döző oroszok makacs ellcnlállást fejtettek ki, de 
dr. Jetiinek kadett szakaszának rettenthetetlen ro
hama leküzdött minden ellenállást. Két-három órán 
át tartó szívós küzdelem árán sikerült is a falut az 
ellenségtől megtisztítani s az ezred elvonulását biz
tosítani. Dr. Jcllinck kadett példásan vitéz magatar
tásával szerzett érdemeit elismerésre méltó módon 
gyarapította még a következő napok egyikén Ksa- 
werow községben lefolyt harcoknál, hol két súlyosan 
sebesült liszltársát és 8—10 huszárt mentett meg 
elszánt fellépésével az ellenség kezei közül.

FUTÓ LA JO S

Egyike a „vörös ördögöknek” nevezett jóvágásu 
magyar huszároknak, kik rettegett nevet sze

reztek maguknak az orosz harctéren, honnan hírűk 
ismertté vált az egész világon, mint a tüneményes 
lovasviadalok bátor harcosaié. Vitézkcdés'eiről a

következő sorokban emlékezik meg kitüntetési be
adványa: „Mint járőrparancsnok, két lovasból álló 
járőrével egy ellenséges lovasszázadot közelített meg. 
Annak parancsnokát lelőtte, minek következménye 
volt, hogy az ellenséges század srétszaladt. Egy más 
alkalommal, hogy az ellenséges gyalogság erejét 
megállapíthassa, az ellenséges védelmi vonal köze
lébe csúszott s lövöldözni kezdett rá. Az ellenség 
viszonozta a tüzet, miáltal elárulta erejét és állá
sainak megállapítását megkönnyítette. Ez alkalommal 
Futó Lajos járőrvezető hősi halált halt.”

. . .  A gyönyörű cselekedeteket előtáró, egysze
rűségűkben is lelkes örömet gerjesztő szavak szo
morú tragédiába fulladnak. Lelkesedni szeretnénk s 
fájdalmat érzünk szivünkben. Lelkünk mélyén ünne
pelünk és gyászolunk egyszerre. Ilyenkor érzi az 
ember, hogy mi az a hős . . .

Futó Lajos az volt.

M É R A IJÁ N O S

A magyar all-szl a harctéri sikerek fontos tén\e- 
zójévé váll a világháborúban. Megbízhatósága, 

faji jellegéből eredő hősiességével párosulva, a leg
veszélyesebb helyzetek és legnehezebb feladatok 
megoldására tette alkalmassá. A veszélyben nem 
ismert félelmet: vakmerőségének nem volt határa a 
támadásoknál, a védelemben pedig nyugodtságról és 
szívós kitartásról tett tanúbizonyságot. Mindezt fölül
múlta a helyzeteket könnyen átlátó józan esze, ön
állósága és hivatását messze túlhaladó erkölcsi ereje, 
mellyel baj társait magához fűzte s feltétlen bizalomra 
gerjesztette.

A magyar altiszt használhatóságának iskolapél
dája Mérai János tiszthelyettes haditette, melyet 
1914 november 27-én vitt véghez Rokitócznál. a 
kárpáti harcokban. Zászlóalja, — melynél Mérai 
szakaszparancsnok volt — súlyos utóvéd-harcban 
állott az oroszokkal. A vcsztcségteljcs küzdelmek 
során úgy a zászlóaljparancsnok, mint a század
parancsnokok harcképtelenekké váltak. A tisztek 
nélkül maradt zászlóalj felett átvette a parancsnok
ságot és altiszt létére oly ügyesen vezette, legény
sége ellenálló erejét személyes példaadásával annyira 
fokozta, hogy az állásokat sikerült megtartaniok 
mindaddig, mig a 20-ik honvédhadosztály csapatai 
uj védelmi vonalaikat el nem foglalták.

MIRU ÁGOSTON
1914. cv novemberében már Zcroplénmegyc 

komor csúcsait és szclid völgyeit taposták az oro
szok. A magyar katonák lelke mélyén keserű düh 
forrott s ifja-vénc egyforma önfeláldozó készséggel 
vetette testét-lelkét az orosz szuronyok elé. A 102-ik 
népfelkelő-gyalogezred Zemplénoroszi környékén állta 
útját a beözönlő ellenségnek s több napon át clkc-
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seredet» harcok központjában állott. Katonái halál- 
megvetö hősiességgel harcoltak, de személyes bátor
ságával különösen kivált soraikból Miru Ágoston 
őrmester. November 2ő-ikának éjjelén harmadmagá- 
val behatolt az ellenségtől megszállott Zcmplénoroszi 
faluba, melyen éppen egy orosz század vonult ke
resztül.

Miru gyorslüzct adott le a tömött sorokban 
menetelő századra és nagy veszteséget okozva, szét- 
ugraszlotta azt. Másnap önként jelentkezett egy, a 
községtől délre fekvő hegykup kikcmlclcsérc. A hegy- 
kup egy alkalmas részén állást vett és egész éjjel 
tartó heves tüzelésével megakadályozta, hogy az 
ellenség a kúpot megszállja.

Midőn pedig az oroszok rendszeres támadása 
a magaslaton húzódó állásaink ellen bekövetkezett, 
tizennégy emberével nekirontott az ellenségnek s 
embereibe lelket Öntő bátor fellépésével meghiúsí
totta az ellenség támadását.

Az állásainkba befurakodott kisebb ellenséges 
erők elfogásában pedig tevékeny része volt.

PAXY KORNÉL

Mint a 2-ik közös-huszárezred hadiőnkéntesc, 
címzetes őrmesteri rangban a báró Karg 

gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt álló had
osztály, illetve hadseregcsoport hírszerző különít
ményének volt a parancsnoka. Vállalkozó szelleme, 
félelmet nem ismerő vakmerősége, feladatait vas 
akarattal véghezvivő erélyc oly kockázatos haditet- 
tekkcl fűzik össze nevét, melyek részben a legendák 
világába tartoznak.

Számtalanszor végzett erőszakos felderítéseket 
az ellenség vonalán, melyek a magasabb vezető
ség intézkedéseinek alapját alkották s csapataink 
mozdulatainak sikerét mozdították elő. Különítmé
nyével nem egyszer merészkedett be az orosz had- 
tápterületre, hol meglepő rajtaütéseivel zavarokat 
támasztott, az ellenség összeköttetését megszakította, 
útvonalait megrongálta.

Kgyizben két ellenséges táviró-járőrt fogott 
cl, melyeket összes műszaki felszerelésükkel együtt 
áthozott az ellenséges fronton Lopuszankánál, mely 
alkalommal az orosz vonal cgyrészéből 280 oroszt 
szakított ki és vitt magával.

A hazájáért önként hadiszolgálatra jelentkezett 
s az ellenséggel szemben vakmerőén vitéz maga
tartásával többizben kitűnt lelkes katona hosszú 
harctéri szolgálati ideje alatt kiváló érdemeket 
szerzett, melyek jutalmául nemcsak méltó kitün
tetéseket kapott, hanem soronkivüli előléptetésben 
is részesült.

A fanatikus hadiönkéntes ma már alezredes.

HESS GYÖGY

A 44-ik somogyi közös-gyalogezred egyik zászló- 
alja 1914 december 4-ikén felsőbb parancsra 

elhagyta Monikow oroszlcngyclországi falu előtt 
emelkedő magaslaton elfoglalt állásait, hogy feles
leges vérveszteségek elkerülése végett kitérjen az ellen
ség nyomása elől. 
Ugyanazon nap esti 
óráiban a zászlóalj 
egyik százada azt a 
p arancso t kapta, 
hogy az elhagyott 
magaslatot foglalja 
vissza és azt további 
intézkedésig tartsa. 
A század  Hess 
György zászlós ve
zetése alatt tüstént 
meg is kezdte az 
clőnyomulástéshat- 
száz lépésnyire kö
zelitette már meg
elhagyott állásait, midőn az oroszok megnyitották a 
tüzet a közelgő századra. Az ellenséges gyalogsági 
tűzben sikerült még Hess zászlósnak kétszáz lépésnyi 
távolságra előrehaladnia, de a sik terepen való 
további előrenyomulás súlyos áldozatokat kívánt. 
Hess zászlós tehát két szakaszát bcásatta azon uta
sítással, hogy állandó heves tüzeléssel kössék le az 
orosz erőket, ő maga pedig két szakasszal egy 
vízmosás védelme alatt igyekezett az ellenséges 
állásokat mcgközelitcni. Sikerült is óvatos, lassú 
előrenyomulással az orosz védelmi vonal oldalába 
jutnia, honnan erélyes rohamra ragadta szakaszait és 
egy erőteljes támadással a megszálló csapatot meg
futamította, a magaslatot pedig megszállta. Ezekulán 
az állandó harcoktól és napifáradalmaktól elcsigá
zott legénység egy egész napon át tartotta még iz
galmas és vesztcségtcljcs küzdelmek árán a magas
latot. Hess zászlós hősies kitartásával becsülettel 
oldotta meg feladatát, s hősi kötelességének teljes 
mértékben eleget tett.

CSERÉNYIK BÉLA.

imanova. . .  Egy uj hősi kor monumentális határ* 
köve. Idegen hangzású neve bcJcvésódött em

lékünkbe s szivünk mélyén cseng, mint az ezeréves 
hősi dicsőség ércszavu harsonája. Lelkűnkben meg- 
ihletődésszerü ünnepi áhítatot érzünk c név halla
tára s szemünk révedezve tekint messze észak felé, 
hol a magyar vitézség egyik legszebb csillagja ragyog, 
melynek messzefénylő sugarai az újkor titánjainak 
legendás vitézségével aranyozzák be dicső történel
münk évszázados hagyományait. . .
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Egy mivoltára büszke és dacos lovashadosztály 
vérzett cl Limanova mellett. Szilaj magyarfajta volt 
c huszárok mindegyike s győzött vagy meghalt, de 
mindkettőt becsülettel tette. A limanovai huszárok 
közül való Cserényik Béla 9-ik honvéd-huszárezred- 
beli törzsőrmester is, ki büszke viselője a vitézség 
legszebb jutalmának: az arany vitézségi éremnek, 
mely ezrede kiváló érdemeit jelképezi dicső ragyo
gással hősi mellén. Ott viaskodott ezredé élén s 
midőn már dicsöemlékü parancsnoka Muhr ezredes 
és az ezred többi derék tisztje elesett, vagy meg
sebesült, a még megmaradt legénység fölött átvette 
a vezetést és tovább folytatta a harcot mindaddig, 
mig uj erők beavatkozása cl nem döntötte a csata 
sorsát.

A limanovai huszárok legendás hősiessége egekig 
érő emlékoszlopát emelte a magyar vitézségnek.

KARCZAG JÁ N O S

A feledhetetlen emlékű limanovai csata ember
feletti harcaihoz fűződik a sok közül Karczag 

János haditeltc is, aki a 39-ik honvéd-hadosztály 
lovasságának volt az őrmestere. Az elvérzett lovas
hadosztály helyébe a 39-ik honvéd-gyaloghadosz- 
lály indult támadásra az orosz állások ellen. A hon
védek feltartóztathatatlan rohama egy csapásra eldön
tötte a csata sorsát. Az ellenség sorai meginogtak, 
majd elkeseredett küzdelmek után rendetlen össze
visszaságban visszaözönjöttek. Ekkor Karczag János 
15-ik közös*huszárezredben őrmester Molnár Dezső 
tábornoktól azt a parancsot kapta, hogy tizenöt 
emberből álló lovas-járőrével nyomuljon a vissza

M A GYÁRI ISTVÁN
törzsőrmester is, ki lovasszakaszával, egy erős orosz 
hátvédet támadott meg, melyet heves küzdelem után 
elfogott s ezzel hadosztályának gyors előrenyomu
lását megkönnyítette.

A limanovai csata vitéz csapataink első lépése 
volt azon utón. mely később messze. Oroszország 
mélyébe vezetett. Katonáink kemény daccal s elszánt 
hősiességgel tették meg ezt az első lépést, mellyel 
az egész világ elismerését vívták ki s egy nemzet 
büszkeségévé váltak.

DÜRBÁCHKR ANDRÁS

gyikc azoknak a háború folyamán olyannyira 
bevált és hervadhatatlan érdemeket szerzett

altiszteknek, kiknek hosszú hónapok, sőt évek során 
emberfeletti harcokban, kiváló hősiességgel véghez
vitt haditettei nagyban gyarapították ezredük jó
hirnevétés a magyar 
katona megcsülhc- 
tétlen értékét. 32 
havi .frontszolgálati 
ideje alatt kétszer 
is megkapta az arany 
vitézségi érmet, ami 
Dürbacher András 
kiváló értékének bi
zonyítéka.

Orosz-I.engyclor- 
szágban, Staweck- 
nál vívott ütközet
ben 1914. évi de
cember 4-ikén sza
kaszával egy tüzérvonuló ellenség elé

be és a főbb vissza
vonulási utakat zárja 
cl. A szilaj vérmér
sékletű huszárőr- 
mester várakozáson 
felül oldotta meg 
feladatát. A túlnyo
mó erőben lévő, de 
megriadt ellenséges 
csapatokat kemény 
harcok és vakmerő 
támadások árán a 

visszavonulásban 
megakadályozta, a 
végnélküli hosszú-

üteg állásait fedezte. Az üteg helyzete felette ve
szélyeztetett volt, mert úgy előtte, mint oldalában 
nagy kiterjedésű crdóparccllák terültek cl, melyekbe 
az ütegtől körülbelül ezer lépésnyire harcban álló 
6-ik közös-gyalogezred egyetlen embere sem merész
kedett be. Az üteget tehát a megkerülés, vagy eré
lyes orosz támadás esetén az el fogatás veszélye 
fenyegette. Dürbacher törzsőrmester felismerte a 
helyzet veszedelmét, azért saját felelősségére raj- 
vonalba fejlődött szakaszával és nekiindult az erdő
nek, hogy áthatoljon rajta. Az erdőparcella túlsó 
szegélye még látható sem volt, midón egy orosz 
tiszti járőrre bukkant. Pisztolyát a járőr parancs
nokának szegezte, ki járőrével megadta magát, óva
tosan továbbfolytatta előrenyomulását; csakhamar 
ritkulni kezdtek a fák, kezdett kibontakozni az erdőn 
túl elterülő tisztás, midőn az erdő szélén egy tömött 
sorokban közelgő század tűnt fel. Dürbacher szaka
szával együtt zajtalanul meglapult a fák mögött s 
húsz lépésnyire engedte közeledni az oroszokat. 
Ekkor hirtelen sorlüzckct vezényelt az oroszok tö-

ságu trainoszlopokal feltartóztatta és üldöző csapa
taink segítségével elfogta. Ezáltal nagyban szaporí
totta hadifoglyaink számát és a zsákmányolt hadi
anyag nagyságát növelte.

Az üldöző harcok során tüntette ki magát 
rettenthctctlcnül bátor magatartásával
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mött soraira. Számos halott és súlyos sebesült terüli 
cl az erdőszegélyen; a menekülőket pedig útközben 
érték el a vakmerő szakasz golyói.

De nem az első, nem is az utolsó hőstette volt 
ez Dürbachemek. Már Sábáénál kitüntette magát: 
azután Novo-Alexaniecnál gyarapította érdemeit, 
majd a Strypa-menti harcokban érdemelte ki 1917 
augusztus havában másodizben az arany vitézségi 
érmet.

MÁTYÁS MIHÁLY

A Przemysl várába zárt magyar honvédek több 
ízben intéztek heves kirohanásokat, hogy el
szánt és késhegyig menő lusákban üssenek rést az 

ostromlók sorain és tágitsák azt a szoros gyűrűt, 
mely halálos szorítással fogta körül Przcmysl várát 
és hős védőinek szabadsághoz szokott lelkét. Messze 
túlhaladták már a hömpölygő orosz emberhuliámok 
a kis magyar szigetet, szemük már cl sem látott az

KISS LÁSZLÓ.

Egész ezredének elismerését és csodálatát vál
totta ki kiválóan vitéz magatartásával, melyet 

egy hegygerinc elfoglalása alkalmával tanúsított. 1914 
december 16-ikán a 4-ik honvéd-gyalogezred támadó 
harcaiban a melléje beosztott embereket példásan 
vitéz magatartásával oly lelkes rohamra vitte egy 
magaslat ellen, hogy az egész hegygerincet elfog
lalta. Sikeres előretörése azonban végzetessé vált 
vitézül küzdő kis csapatára. Az oroszok ugyanis uj 
erősítések clőrevonásával teljesen körülzárták a 
makacsul védekező honvcdcsoportol s a kiszabadu
lás minden reményétől elvágták. E veszélyes hely
zetben tűnt ki azonban igazán Kiss László zászlós 
bátorsága s nyakas magyarsága. Bár tisztán látta 
helyzetét, nem csüggedt cl. Sót embereiben a meg
szabadulás reményét annyira fokozta, hogy azok 
teljesen magukra hagyva, az oroszok minden eről
ködése ellenére is, öt napon át tartották állásaikat, 
mig a hatodik napon megjött a várva-várt felszabadítás.

T O M C S Ó  JÁ N O S

Arany vitézségi érmére ama legendás hadicsclc- 
kedetek által vált érdemessé, melyek a Krakkó 

vára körül vívott védelmi harcokban fűződnek nevé
hez. 1914. év őszén a még ép erőben lévő orosz 
kolosszus elárasztotta hatalmas tömegeivel egész

Ígéret földjéig, de 
a remény élt szi
vükben s a bizalom 
megvolt erejükben. 
Csak akkor telt el 
szemük meleg köny- 
nycl, ha messze dél
re komor íüstfcllc- 
gck gomolyogtak; 
ha szomorú éjsza
kánként vörös fény 
pirult az égen, vagy 
elhaló tompa ágyu- 
szó hozott nekik 
sejtclcmszcrücn vé
szes üzeneteket.

Hazájukra gondollak, melynek határait nyaldosták 
a vörös tüzek. Ilyenkor százszoros erővel szorult 
ökölbe a kezük s elkeseredetten csapott le az 
ostromlókra . . .  1914 december közepén négy 
napon át tartó heves kirohanásban vettek részt a 
7-cs honvédek. Oroszlánokként harcoltak és messze 
visszavetették az ostromlókat. Ezen kimagaslóan 
hősies harcokban állandóan előljárt Mátyás Mihály 
szakaszvezető, ki többizben jelentkezett járőrével 
veszélyes fcldcritő-küldctések megoldására, mellyel 
előmozdította ezredé támadásának sikerét. A*roha- 
inokban félelmet nem ismerő példás hőíacsséggcl 
harcolt, számos foglyot ejtett s több gépfegyvert 
zsákmányolt . . .

De ő csak egy a sok közül. Hősök voltak ők 
mind az utolsó szálig, kiket az idegen várban is a 
hazaszeretet tüzelt. S ha mindnyájuk nevét nem is 
jegyezhetjük ide, Mátyás szakaszvezető hőstette 
szolgáljon a nagy ősszeség vitéz magatartásának ki
fejezéséül.

Galíciát. — Egyik 
szárnya ráfeküdt a 
Kárpátokra, centru
ma pedig mélyen 
beékelődött a mon
archia testébe. Élő- 
csapatainak egyik 
része már magyar 
völgyeket taposott, 
másik része pedig 
Krakkó város vé
delmi gyűrűit dön
gette, hogy megnyis
sa országunk vég
pusztulásának ka
puit. Népünk szív-
szorongva nézett védelmi vonalaink felé sszivvel-lclek- 
kcl ott volt véreinkkel a lövcszárkokban. A lövészárkok 
megviselt lakói pedig megérezték hazájuk szivének 
rcszkcdl dobbanását s életüket vetették gátul a höm
pölygő ellenség elé. Aggasztó volt helyzetünk, de 
csapataink önfeláldozó vitézségén elmúlt aggodal
munk. Kötelességteljesítő hős magyar véreink maga
tartásának egy gyöngyszeme az a haditclt, melyet 
e nehéz napokban Tomcsó János, 6-ik közös 
tarack-czredbcli kadett hajtott végre a Dunajcc 
mellett 1914 december 15-ikén, majd később Krakkó-
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tói északra Skala községnél. A hőstettről Wildncr 
Károly ezredes, Tomcsó akkori ütegparancsnoka, a 
következő szavakban emlékezik meg:

„Tomcsó dános kadett, mint az üteg felderítő 
járőrének parancsnoka, járőrével Wroblovicénél, majd 
néhány héttel későb Skálánál siklott keresztül az 
ellenség első vonalán, hogy annak fekvését, erőssé
gét s megszálló erejét megállapítsa s hátravezető 
távbeszélő összeköttetését szétrombolja. Az a körül
mény, hogy ezen vállalkozások az ellenség tűzzel 
való rajtaütései ellenére »$ sikerültek s hogy a járőr 
által c válságos időkben pontos és sok szempontból 
döntő jelentőségű hírek jutottak úgy a tüzérségnek, 
mint a magasabb vezetőségnek birtokába, egyedül 
Tomcsó kadett ötlctcsségének, vakmerőséggel hatá
ros bátorságának és hidegvérű magatartásának kö
szönhető.

BOKOR ANDRÁS.

A  brassói 24-ik honvéd-gyalogezred Ncu-Sandcc 
felől volt clőrcnyomulóban s 1914 december

19-ikén hajnalban érkezett Tuchow alá, hol az ugyan
azon hadosztályhoz tartozó 22-ik honvéd-gyalogezred 
már egy nap óta harcban állott. A derekasan védc-

juk, utánam!“ erélyes, megkapó szavakkal oly erő
teljes rohamra ragadta embereit, hogy az oro
szokat gyors iramban meglepte és parancsnokát, 
honvédéivel együtt kiragadta az ellenség kezeiből. 
Az állásokat az ellenségtől megtisztította és négy 
napig tartó szívós védelmezés után hat-nyolcszáz 
fogollyal hagyta cl felsőbb parancsra harcainak dicső 
színhelyét.

Dr. RENVERS FERENC

Harminc havi, megpróbáltatásokkal tele harctéri 
szolgálati ideje alatt kiváló vitézségének számos 

oly jelét adta, melynek méltó elismerése volt az 
arany vitezségi érem. 1914 augusztus végén a prze- 
myslani ütközetben két tüzérszakasz ágyúját az

kező erdélyi 22-cs 
honvédeknek a tu- 
chowi kolostortól 

körülbelül ezer lé
pésnyire emelkedő 
magaslaton lévő ál
lásai álltak különös 
tüzérségi és gyalog
sági támadások köz
pontjában. Eme ma
gaslat ugyanis a 
Biala-patak völgyéi 
uralta s annak bir
toklása az egész 
frontszakasz sorsát 
döntötted. A24-cs

honvédek első zászlóalját, mindjárt megérkezése 
után, a veszélyeztetett magaslat megerősítésére ren
delték. A zászlóalj parancsnoka kellő tájékozódás vé
gett előre sietett, a zászlóalj pedig egy vízmosás 
mélyében húzódott fel az állások felé. Alig érkezett 
azonban a 24-cs honvédek cgy-két szakasza az ál
lásba, midőn az oroszok időközben ujult erővel meg
indult rajtaütésszerű támadással benyomultak az 
állásokba és az éppen állásba érkezett zászlóalj 
parancsnokát és két szakaszát foglyul ejtették. Bokor 
András hadapród, amint néhány visszarohanó hon
védtől parancsnokának fogságba jutásáról értesült, 
az amúgy is csekély létszámú zászlóaljból mintegy 
százötven embert maga köré gyűjtött és „Fiuk, a 
zászlóaljparancsnok urat az ellenség elfogta, ne hagy-

előrc özönlő oro
szok gyilkos tüzé- 
ben visszahozta és 
megmentette.

Szeptember hó
ban, a galíciai visz- 
sza vonulás folya
mán, egy körülbe
lül háromszázölven 
kocsiból álló train- 
oszlop felett vette ál 
önhatalmúlag a pa
rancsnokságot $ az 
ellenség állandó ül
dözése közben ren
deltetési helyére
juttatta. A Przemysl felmentéséért vivőit első csatában 
pusztító ellenséges ágyutüz központjában álló ütegé
nél — dacára, hogy legénysége cserbenhagyta — 
rendületlenül kitartott és eredményesen tovább 
tüzelt.

Apró csillogó harctéri részletek ezek egy hős 
tiszt küzdelmeiből, melyek élénken indokolják azt 
a szép elismerést, mely dr. Renvers Ferenc zászlós
ban méltó katonát ért.

MÁRKUS PÁL

„Jóleső érzés fog cl, hogy még most is gondol
nak rám“ — írja meghatóan Márkus Pál egyszerű 
honvéd a vakok intézetéből. Szürke közkatona volt: 
egy a milliók közül és neve mégis azon kivételesek 
között ragyog, kik halhatatlan érdemekkel szerezték 
meg egy nemzet örökké élő háláját és az utókor 
soha cl nem enyésző megemlékezését. Emléke 
mcsszcíénylő szimbóluma az önfeláldozó hazaszere
tetnek és férfias kötelcsségtcljcsitésnck, mely ut és 
igazság egy jövő nemzedék számára. Földhözragadt 
földmunkás volt: dolgos, szorgalmas, vitézül küzdött 
a nehéz élet ellen. Mikor pedig puskával cserélte 
fel a kaszát, kapát, nem kevesebb daccal és vak-
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mcfőséggel harcoll a/, életért, mely nem az övé, 
hanem egy nemzet élete volt . . .  A háború elején 
került a harctérre: megállta helyét ezer veszély 
között, mig 1914 december 20-ikán ki nem dőlt a 
küzdők sorából. Tarnow-nál tombolt a harc. A 301 -cs 
honvéd-gyalogezred állásait támadták az oroszok. 
A heves küzdelmek során az ezred minden telefon-

vitte. Egyedül önfeláldozó vitézségének és oda
adó bátorságának köszönhető a gépfegyver meg
mentése. Ebben a veszélyes helyzetben hősies fel
lépésével az alárendelt legénységre bátorítólag hatott 
és példaadó vitézségével a legénységben bizalmat 
gerjesztett, öntudatos, bátor cselekedetével elérte 
célját, a géppuska megmentését."

Bata tizedes huszonnégy hónapot töltött a 
fronton s kiváló érdemei feledhetetlenek maradnak 
ezredé történelmében.

DAROVECZ JÓZSEF.

Csapataink, ■— az oroszoknak 1914 december 
közepén Délorosz-Lengyelországban bekövet

kezett visszavonulása után."— a Nida-folyóhoz ér
tek, hol az ellenség előre elkészített védelmi állásai
ban vette fel ismét a küzdelmet. A dicsőséges 14-ik

kapcsolata megsza
kadt parancsnoksá
gával. Az ádáz har
cokban Márkus Pál 
honvédküldönc tar
totta fenn az össze
köttetést zászlóalj- 
parancsnoksága és 
a harcban álló raj
vonal között, ö  vitte 
ki az utolsó paran
csot is, mely ezre
détől jött s mely 
igy szólt: „végsőkig 
kitartani!“ Márkus 
Pál komolyan vette

a parancsol. Ottmaradt ö is bajtársai küzdő soraiban s 
kitartott végsőkig, mig véres fejjel össze nem rogyott. A 
gondos ápolás megmentette Márkus Pált az életnek, de 
ő elvesztett egy életet, mert szemevilágát vesztette cl.

És Márkus Pálnak jólesik, hogy gondolnak rá. 
Pedig nekünk kötelességünk reá gondolni, sőt soha 
cl nem feledni. Ezek a Márkus Pálok vívták meg a 
háborút s tartották távol az ellent hazájuktól, mely
nek dicsőségei és megbecsülést szereztek. A nemzet 
lát és a Márkus Pálok érdeme soha sem fog előtte 
elsötétülni.

BATA GYÖRGY

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartásának elis

meréséül a 301-ik honvéd-gyalogezred felterjesztése

hadosztály kereté
ben küzdő 72-ik 
közös-gyalogezred 

Czarkow-tól észak
ra kierőszakolta a 
Nidán való átkelést, 
hogy a folyó keleti 
partján lévő Szczyt- 
niki községet el
foglalja s csapataink 
részére az átkelést 
biztosítsa. Az első 
zászlóalj két százada 
az oroszok élénk 
tüzérségi és gyalog
sági lüzébcn — ke
vés veszteségek árán cl is érte a helységet és az 
előretolt ellenséges osztagok kiűzése után megszállta 
annak északi és keleti kijáróit. Ez a déli órákban 
történt. A nap hátralévő része csendben telt cl, a 
bekövetkezett éjszaka azonban súlyos küzdelmek 
elé állította az előretolt két századot, melynek bal
szárnya egyelőre Összeköttetés hiányában volt. Alig 
sötétedett be, midőn zúgó moraj, majd később za- 
jongó lárma verte fel a téli est csendjét. Az embe
reket izgalom fogta cl. Darovccz József szakaszvezető, 
ki a legszélsőbb balszárny szakaszának volt a pa
rancsnoka, — hogy legényeit megnyugtassa — egy 
járőrét küldte előre, hogy a terepet átkutassa és 
szükség esetén balszárnyát biztosítsa. Alig lelt cl egy 
félóra, midőn siirü ellenséges tömegek nyomultak 
baloldalába. Darovccz néhány sortüz leadása után, 
minden meggondolás nélkül vetette rá magát sza
kaszával az oroszokra s kérlelhetetlen szuronyharc
ban szétszórta a támadókat. Ugyanekkor élénk csata
zaj hallatszott a faluban. Küldönce, kit erősítések 
kérése végett küldött századparancsnokához a hely-

alapján kapta. Ki
tüntetési javaslata 
a következőkben  
örökíti meg hőstet
tét és emlékét.

„1914 december 
21-ikén az előre
nyomuló ellenséggel 
szem ben ism étlő 
pisztolyával hősie
sen megvédte gép
fegyverét, melynek 
kezelésében dugulás 
állott be. Az ellen
séget m indaddig  
visszatávrlotta, mig

kezelő legénysége a ^gépfegyvert biztos helyre nem
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ségbc, lélekszakadva jelentette, hogy az oroszok 
bekerítették a falut és a század fele veszélyes hely
zetbe került. Darovccz ezen hírre szakaszával a falu 
ellen vonult, hogy századával egyesülve vágja ál 
magát az oroszok gyűrűjén. Eszeveszett harc fejlő
dött ki. A gyilkos szuronyroham azonban nem tartott 
sokáig, de annál eredményesebb volt. Heves tusa 
után kiverték az ellenséget a vitézül küzdő 72-csck 
a faluból s tcstvérczrcdükkel, a 71-csekkel egyesülve, 
visszavették régi állásaikat, melyeket rendületlenül 
tartottak mindaddig, mig az egész 72-ik gyalogezred 
át nem kelt a Nidán.

SVÁBIK ÁDÁM

^^zczylniki mellett, megrázó erejű éjjeli harcokban 
^  sikerült az orosz túlerőnek visszaszorítania a 
trcncséni 71-ik közös-gyalogezredet, mely a falut 
védelmezte. Az ellenség nyomban a visszavonuló 
ezred után vetette magát, ami veszéllyel fenyegette 
a 71-cseknck a hátrább fekvő védelmi-vonalon való 
elhelyezkedését. Már-már válságossá vált a helyzet 
a derék ezredre nézve, amikor Svábik Ádám szakasz
vezető, mintegy hatvan emberével elszánt daccal 
cllcneszcgüll a túlnyomó erővel üldöző oroszoknak. 
A vakmerő szakaszvezető vascréllycl fegyelmezett 
kis csapatával az éj sötétjében meg apulva várta a 
közelgő oroszokat s visszafojtott lélekzcltcl pár 
lépésnyire engedte magához őket. Majdnem beléje 
botlott már a mitsem sejtő ellenség, amikor har
sány hangon tüzet vezényelt. Fegyverek dördüllek 
bele villogó tűzzel az éjszakába, mit félelmetes erejű 
szuronyroham követelt. Rémes halálhörgés töltötte 
be az éjszaka csendjét. Az oroszokat meglepte a 
váratlan roham; részben meghálállak, részben meg
adták magukat. A rettenthetetlen szakaszvezető 
számos fogollyal csatlakozott ezredéhez, mely az 6 
hősies ellenállása révén megszabadult az oroszok 
üldözésétől.

(Kivonat „A Mi Hőseink'* cimü műből.) 

HALÁSZ FERENC

A legendás hősicsségü Csermák ezredes csoport- 
jában harcolt s vitézségben méltó küzdőtársa 

volt nagynevű parancsnokának. Az uzsoki szoros 
védelmébe kapcsolódott bele a 304-ik honvéd-gyalog
ezred is, mely 1914 december vége felé eredményes 
és dicsőségtcljcs támadást hajtott végre a Kicsvölgy 
községtől északra fekvő magaslatokon. Ezen völgy
záró magaslatok tartása az uzsoki védelem egyik 
föütőcrét alkotta. Gyönge tüzérségi előkészítés után 
a 304-esek 12-ik százada indult támadásra azon 
paranccsal, hogy az oroszokat állásaikból űzze cl és az 
ellenséget előrenyomuló szándékában akadályozza

meg; a magaslatokat műiden körülmények között 
tartsa. A hóval borított terepen, súlyos akadályok
kal küzdve halad
tak előre a kitűzött 
cél felé a derék 
304-cs honvédek. 
Az ezred bal szár
nyán I falász Ferenc 
őrmester adta meg 
az irány t, kinek 
szakasza kilenc em
berre csökkent, mi
re az e llen ség es  
vonalak elé ért. Az 
első ellenállást az 
orosz géppuskások 
fejtették ki fára erő
sített fegyvereikkel.
Halász őrmester szakaszával megkerülte az oroszok 
állását és néhány emberével a géppuskások hátába 
nyomulva, erélyes támadásával szérszórla őket, fegy
vereiket pedig zsákmányul ejtette. Meglepő táma
dására eszeveszett fejetlenség tört ki az oroszok 
soraiban, melyet a 304-csck lendületes támadása tel
jes sikerré szélesitctt ki. A kitűzött célt elérték, 
miben jelentős része volt Halász őrmesternek.

HAMMELSCHMIOT KÁROLY

A körülzárt Przcmysl várában megjelenő tábori 
újság három. 8-ik hon véd-gyalogezred beli hős

ről tesz említést, akiket az egyes erődök kiválóan 
vitéz védelme körül szerzett érdemeik elismeréséül 
arany vitézségi éremmel tüntettek ki.

1914. évi december hó 22-ikén a Przcmysl 
várából történt kirohanás alkalmával a Na Gorach 
magaslat elleni támadásnál Ilammclschmidt Károly 
a 8-ik honvéd-gyalogezred 12-ik századának szakasz
vezetőjét az orosz vonalak felderítésére küldték ki. 
Elénk gyalogsági és géppuska-tűzben keresztültörte 
magát az ellenséges drótakadályokon, kúszva meg
közelítette az orosz állást, miközben súlyosan meg
sebesült. Dacára súlyos sebének és nagy vérveszte
ségének, feladatát hősies elszántsággal teljesítette. 
Visszatérve, parancsnokát a tapasztaltakról tájékoz
tatta, miáltal a támadás iránya megváltozott és helyes 
irányba terelődött.

RUSZM1R JAK AB

5-ik századbeli tizedes 1914 december 18-ikán önként 
jelentkezett felderítő járőrszolgálatra. Kötelességének 
önfeláldozó teljesítése közben az oroszok körülfog
ták és elzárták visszavonulási útját. Ruszmir Jakab 
járőre nem adta meg magát, hanem halálmegvclő 
elszántsággal addig állott ellen az oroszoknak, mig
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az utolsó szálig cl nem esett. A hősi halált halt 
Ruszmir Jakab vitéz magatartása egyik legragyogóbb 
bizonyítéka annak a szellemnek, melyre honvédeink 
minden egyes tagja és az egész magyar nemzet 
büszke lehet.

POLONYI M Á TY Á S
a 6-ik század tizedese állandóan önként jelentkezett 
hírszerző és összekötő járőrszolgálatra. Rettenthe
tetlen bátorságával, megbízhatóságával és többszöri 
vakmerő vállalkozásával kiváló érdemeket szerzett. 
Járőrét egyizben napokon keresztül önállóan vezette 
és élelmezte. Az orosz vonal mögött értékes fel
derítést végzett és saját csapatát egy ellenséges 
átkaroló mozdulatról idejekorán érlesitcttc.

CSONKA PÁL

A Nida-folyón töríént átkelés után a 76-ik közős- 
gyalogezred Sempicchow falu határában ásta 

be magát. Az oroszok visszavonták állásaikat s egyen
lőre elült a csatazaj. A decemberi fáradt napsugár 
meleg derűje omlott lágyan a nedves lövészárkok

álló vonaluk akadálya lehet-e ekkora erőnek ? Hideg 
nyugalom szállta meg őket. Imádságos könyveik, 
melyeket áhítattal olvasgatlak, kezükbe feledték s 
nem nyúltak a puskához. Szó sem hangzott el ajkuk
ról, csak szivük dobogott. Aztán zsebükbe dugták 
imakönyvüket, balra a szivük fölé; szeretettel végig
mustrálták fegyvereiket s kihajoltak a fedezék mell
védére. Hagyták közeledni az ellenséget s midőn 
már oly távolságra volt, hogy minden golyó egy 
emberéletet jelentett, pokoli tüzzáport adtak le az 
ünnepbitorló oroszokra. Az első sor a földre bukott, 
de helyébe uj sor nyomult, mely hasonló sorsra 
jutott. Újból uj és uj sorok nyomták előre sűrű 
egymásutánban az előttük haladókat s zajongva, 
ordítva bátorították egymást. Fől-fölcmclkcdtck, hogy 
előrcrohanjanak, de összerogytok csataorditással az 
ajkukon. Ügyefogyolt állatösztőn lélektelen erőlkö
dése volt ez clőrckorbácsolt bamba tömegeknek, 
melyek clólről-hltulról űzve, hajtva, szörnyű áldo
zataivá váltak a szent éjszakának. . . Egész éjjel 
dühöngött a harc; hulla-hulla hátán feküdt már, 
halálhörgés volt az ünnepi zsolozsma, de katonáink 
kemény szívvel álltak árkaikban, melyet egy orosz 
katona sem lépett át.

E vérrel szentelt karácsonyi harcokhoz fűződik 
Csonka Pál géppuskás-szakaszvezető arany vitézségi 
érme, mely ezesetben az igazság jelképe.

Imakönywcl a szivük mellett s f»gyvérrel a 
kezükben igy ünnepelték meg a szeretet ünnepét a 
vitéz 76-osok és a dicső 11-cs vadászok az Ur 
1914-ik esztendejében. Emlékükbe bclcvésódtek a 
szent éjszaka borzalmai s akik ott voltak, minden 
évben elbeszélik majd a karácsonyfa alatt, hogy 
miként volt az ünnep akkor, „a nagy ütközetben, 
a vizen túl" . . .

DANKÓ JÁ N O S

Arany vitézségi érmét kiválóan vitéz magatartá
sának elismeréséül az 5-ik honvéd-gyalogezred 

következő beadványa alapján kapta:
„Kiváló bátorságáról és vitézségéről a üzibulki 

körül vívott ütközetben telt tanúbizonyságot azáltal, 
hogy a legerősebb shrapncll-tüzben, a mintegy 
czerőtszáz lépés távolságra levő tüzérségünk állá
sába ment, az ütegparancsnoknak az ellenséges 
tüzérség ismeretlen állásait tudomására hozta s igy 
annak hatásos tüzelését lehetővé tette.“

FE JÉ R  LA JO S

A 76-ik közös-gyalogezred, a 14-ik hadosztály 
keretében történt előrenyomulása közben 1914 

december 23-ikán érte cl a Nida-folyót, hol testvér- 
ezredéivel, a 48., 71., 72-ik közös-gyalogezredekkel 
és a háború folyamán kivételes érdemeket szerzett

odúira s kemény 
harcokban kimerült 
katonáinak testére 
enyhülést, lelkűkbe 
pedig szelíd engesz- 
tclődést hozott. Ka
rácsony előestéjé
nek napja volt. Bol
dog remény töltötte 
cl mindnyájuk szi
vét, hogy a világ- 
megváltó Krisztus 
születése napján, az 
örök béke és fclc- 
baráti szeretet vi
lágünnepén magába

száll barát és ellenség s kinck-kinck lelke elszállhat 
oda, hol a szent karácsonyfa alatt összeolvadhat 
aggódó övéivel. 1914. évnek azonban nem volt ka
rácsonya. Legalább ezen a fronton nem. Az emberi 
gyűlölet vad haragja kioltotta az emberiesség utolsó 
pislogó lángjait is ellenségünk szivéből. December 
24-én a déli órákban fel-fel tünedeztek az ellenség 
egyes közelgő katonái, kik a kora délutáni órákban 
már hatalmas tömegekké dagadtak. A terepet sok
szoros, sürü rajvonalak lepték cl s félelmetes nyüzs
géssel, kavarodással hömpölyögtek állásaink felé. 
Katonáinkban meghűlt a vér s némán, kérdőleg tekin
tettek egymásra. Nem hittek szemeiknek. Mintha azt 
kérdezték volna egymástól: lehetséges ez karácsony 
előestéjén ? Aztán árkaikra tekintettek s önmaguk- 
tól kérdezték, hogy egyszerű, drótakadályok nélkül
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11-lk lábon vadászzás/.lóaljjal vállvclclt hősies harcok 
árán kikényszeritette a folyón való átkelést. A hazafias

závárzatait kezdték kiszedni. Mint ilyenkor szokott 
most is nagy volt a zűrzavar, amit még növelt a 
koromsötétség. Körülbelül egy zászlóaljra volt tehető 
a csapat nagysága, mely frontunk mögött garázdál
kodott.

A veszély elhárítása egyedül Szajkovics zász
lós müve és érdeme volt, aki a veszélyes helyzetben 
maga köré gyűjtötte 20—25 emberét és jól ismerve 
a terepet, a viszonyokkal teljesen tájékozatlan oro
szokat megtámadta, elfogta és az időközben elősiető 
tartalékok segítségével lefcgyvcrczte. Gyors elhatá
rozásával és félelmet nem ismerő bátorságával nagy 
veszélynek vette elejét. Hogy Szajkovics koromsötét 
éjszaka mit csinált, arról a harcok színhelyén maradt 
orosz hősi halottak tetemei beszéltek . . .  A czar- 
kowi kastély üszkös romjai szemrehányóan meredtek 
le a kastély alatt folydogáló Nida álmatag tükrére 
és szelíd termékeny völgyére, de bedőlt falai még 
is dacosan hirdették egy nemes kúria évszázados 
büszke hagyományait. A kastély romokba dőlt, csak 
a bejárat két oszlopán állt sértetlenül egy márvány 
kercsztgcrenda c felírással: „Hic nodificcnt aquilae 
et columbae." „A galambok kiröpültek, kiűzte őket 
a vihar, de a sasok ollmaradtak: ha nem is len
gyel sasok, de a magyarok."

A czarkowi kastély körül lefolyt heves har
cokban kiválóan vitéz magatartásukkal tüntették ki 
még magukat Simonics János és Has;» Rezső őrmes
terek, valamint Ribarik István tizedes, kik erélyes 
fellépésükkel és kiválóan vitéz magatartásukkal szerez
tek érdemeket a katonának járó legszebb kitünte
tésre, az arany vitézségi éremre.

RECHNITZ VIKTOR

Mint egyéves önkéntes-orvosnövendék 1914. évi 
november elején ment ki a harctérre a Nagy 

Kndre-féle Önként jelentkezőkből álló,-lelkes alaku
lattal, melyet az első honvéd-gyalogezred egy menet
századába osztottak be. Az izzó harcivágytól égő 
kis csapat éppen a Turka irányából történt vissza
vonulás idején érkezett meg a harctérre és a Kár
pátokban Volozatc mellett ütközött meg elsőizben 
az oroszokkal. Rcchnilz Viktor önkéntes az ütközet 
alatt hol, mint csatár, hol, mint orvosnövendék tel
jesítette kötelességét, de mindkét minőségben elis
merésre méltó vitéz magatartással és lelkiismeretes
séggel állta meg a helyét. Az oroszok véres viaskodás 
után Magyarország területére szorították vissza csa
patainkat, melyek hamarosan uj erőre kapva, lendü
letes támadásokkal kiverték hazánk szent földjéről 
az ellenséget s hónapokon át néztek kemény daccal 
farkasszemet az oroszokkal Uzsok bércein. 1914 
december 31-én vad haraggal lángolt fel a harc az 
uzsoki-szorosban. A feledhetetlen emlékű Csermák

érzésű nyugat ma
gyarországi legé
nyekből álló 72-ik 
ezred a Nida alsó 
folyásán Stary-Kor- 
czyn falu körül bo
csátkozott harcba 
az ellenséggel. Küz
delmeinek sikerét 
erős próba elé állí
totta a Nida elég 
széles és mély med
re, mely az oroszok 
részére biztos védel
met nyújtott. A de
rék 72-csck élénk

temperamentuma cs akadályt nem ismerő bátorsága 
dicsőséggel küzdötte le ezt az akadályt. A harcok 
során a 4-ik tábori század egyik szakaszának parancs
noka, Fejér Lajos szakaszvezető azt az utasítást 
kapta, hogy embereivel hosszabbitsa meg ezrede 
balszárnyát, hatoljon át a folyó keleti partjára és az 
ellenséges jobbszámy elleni erélyes támadásával 
könnyítse meg az ezred harcait. Az átjárókat az 
ellenség szétrombolta, újak építése az orosz gyalog
ság tüzében reménytelen volt. Fejér szakaszvezető 
részére tehát csak egy lehetőség állott fenn: átgá
zolni a folyón. Vakmerő legényeivel neki is vágott 
a fagyos vizű, mély folyónak, de csak nyolcad- 
magával tudott átjutni az ellenséges oldalra. Meg
fogyatkozott ereje azonban nem gátolta abban, hogy 
feladatának meg ne feleljen. A mocsaras terepen 
clőrckuszott az ellenség állásai felé és rettenthetetlen 
embereivel betört az oroszok árkába. Lendületes 
támadása az ellenség sorait meglazította s ezrede 
helyzetét megkönnyítette.

SZAJKOVICS VENDEL

1915 őszén másodszor ment ki a frontr, honnan 
nem tért vissza többé.

Kötelességteljesítő, bátor katona volt, ki szép 
reményekre jogosult fiatal életét áldozta hazájáért. 
Ezt irja róla egy ezredbajtársa, ki tanúja volt hős
tettének s aki adatait rendelkezésre bocsátotta, hogy 
„neve és emléke igazságtalanul feledésbe ne men
jen". . .

1914 december 30-ikára virradó éjszaka tör
tént, hogy a 72-ik közős-gyalogezrednek a Nida folyó 
jobbparlján, a czarkowi kastély körül kiépített erős 
támpontját az oroszok hogyan-hogyan nem, észre
vétlenül áttörték és az éj sötétjében egészen a tüzér
ségi állásokig nyomultak előre, hol már az ágyuk
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ezredes dandárét támadlak kíméletlen erővel az oro- 
szók. Az elkeseredett küzdelemnek számos súlyos se-

bcsültjc volt, akiket 
a harcvonal mögött 
nem messze lévő 
vasúti őrházban he
lyeztek cl. Rcchnitz 
Viktor önként vál
lalkozott a sebesül
tek bckötőzésérc és 
elszállítására. Köte
lességét önfeláldozó 
hősiességgel teljesí
tette és gondosko
dott bajtársainak az 
ellenséges tüztől ve
szélyeztetett hely
ről való elszállításá

ról. Scbcsültjcíl még akkor sem hagyta el, amikor 
már csapataink visszavonultak és az előretörő oro
szok fenyegető közelségbe jutottak. Az utolsó pilla
natban élete kockáztatásával sikerült megmentenie 
sebesült bajtársait.

Visszavonuló csapatainknak az országúton me
netelő oszlopai meglepő sortüzet kaptak Ligetesd és 
Hajasd közölt. Csermák ezredes lelkesítő szavak 
kíséretében rendelte támadásra a mögötte haladó 
honvédzászlóaljakat és — hogy lendületet adjon 
honvédéi támadásának — maga vezette rohamra 
katonáit. Elszánt küzdelemre került a sor, melyben 
halálmcgvctő hősiességgel harcoltak a 23-as hon
védek; de minden crőmegfeszitésük hiábavaló volt 
a túlerővel szemben. Cserinek ezredes ezrede élén 
küzdve az ádáz harcokban hősi halált halt, mire a 
hős parancsnokuk clestén megrendült ezred támadó 
ereje megtörött. Rcchnitz Viktor önkéntes élete 
kockáztatásával mentette meg dicső emlékű parancs
nokának drága holtlctcmét, melyet a becsület meze
jén mcgdicsőült hősökhöz méltó egyszerű formák 
közt, de annál mélyebb mcgihletődéssel. a harcok 
színhelyén helyeztek cl honvédéi örök nyugalomra. 
Egy elfogott orosz ezredes vallomása szerint az 
oroszok kivették hősi sírjából Csermák ezredest és 
fényes katonai pompával temették el Ligetesd köz
ségben. Megadták a tiszteletet, ami a legnagyobb 
magyar hősök egyikének járt.

RcchnilzViklort ezen ütközetekben tanusitott ki
válóan vitéz és önfeláldozó magatartásáért arany 
vitézség! éremmel tüntették ki.

KARÁCSONY JÁNOS

Arany vitézségi érmét az ellenség előtt tanusitott 
kiválóan vitéz magatartásának elismeréséül a 

következő beadvány alapján kapta:
„A 11 -ik lovas-honvédhadosztály paranc*snoksá-

gának kitüntetési javaslata 1915 V 29. 1915 jan. 1-én a 
Gladiszow melletti ütközetben századát átkarolással 
megtámadták és visszavonulásra kényszeritették, mi
által a géppuskás-oszlag az clfogalás veszélyének volt 
kitéve. Karácsony János őrmester súlyos sebe elle
nére kitartott helyén, sőt szakaszát ellentámadásba 
vitte, a gépfegyvereket megmentette.Nevezett egy lőtt
seb, kulcscsonttörés és egy puskaagyütés következ
tében a küzdőtéren maradt. Első naptól kezdve a 
harctéren van.“

BALOGH GÁBOR

Oroszlcngyclországban kémek hozták hiriil, hogy 
az oroszok Opoczno környékén nagy erőket 

vontak össze s támadni akarnak. A magasabb parancs
nokságok, hogy a jelentés valódiságáról meggyőző
dést szerezzenek, vakmerő vállalkozás végrehajtására
kerestek önkéntes 
jelentkezőket. Ba
logh Gábor 86-ik 
közös-gyalogezred
ben zászlós önként 
jelentkezett s 1915. 
év január 21-ikén 
este elindult tiz em
berből álló járőré
vel Opoczno, illetve 
az orosz állások 
felé, hogy pontos 
értesüléseket hoz
zon ezredének. Az 
előtcrcpet, az orosz 
állásokat, valamint
az orosz tábori örsök helyeit gondosan kikémlelte, 
azután különféle megbízatásokkal szétosztotta embe
reit. Három-három emberét két, egymással szom
szédos ellenséges tábori-őrssel szemben állította fel 
azon utasítással, hogy őket szemmel tartsák és szük
ség esetén tűzzel támadják meg; két embert a lábori- 
örsök közé helyezett cl, ó pedig megmaradt két 
oroszul tudó katonájával a sötétség védelme alatt 
átcsúszott a drótakadályok alatt s az orosz állásokba 
hatolt be. Ott többféle beszélgetést hallgatott ki s 
fontos értesülésekkel tért vissza. Visszafelé menté
ben személyesen fegyverezte le az egyik orosz lábori- 
örs őrszemét, kivel az Örs parancsnokát hivatta 
magához s kit őrsének cgyrészévcl együtt szintén 
foglyul ejtett. Időközben az orosz rajvonal értesült 
a veszedelmes garázdálkodásról és sürü gyalogsági, 
valamint tüzérségi tűzzel szórta be a két front közt 
lévő terepet. Balogh Gábor zászlós azonban még 
idejekorán megadta a jelt a visszavonulásra. Sikerült 
is neki veszteség nélkül bevonulnia ezredéhez, ho! 
elszámolt fontos értesüléseiről, minek bizonyitékául 
átadta két orosz foglyát.
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KONKOLY IGNÁC

A winy vitfeségi érmét az ellenség előtt tanusitott 
kiválóan vitéz magatartásának elismeréséül a 

következő felterjesztés alapján kapta:
„A 13-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas

lata 1915 11/18. Január hó 26-ikán szakaszával 
ezredé jobbszárnyának megerősítésére küldték ki. 
Amikor kijelölt állását el akarta foglalni, az ellen
ség oly heves tüzeléssel fogadta, hogy csak ember
feletti crőmcgfeszitéssel sikerült legénységét összetar
tania és clőrevinnic. A támadásnál oly lelkes erővel 
tört előre, hogy az ezred szárnya ellen támadó 
ellenséget visszavonulásra kényszerítette. Ezen hadi- 
tette által Konkoly törzsőrmester egy biztos oldal - 
támadást hárított el, mely a szintén erős tűzben álló 
rajvonalak ellen irányult.*

PONGRÁCZ JÓ ZSEF

A 15-ik honvéd-gyalogezred Lutowiska község- 
tői nyugatra fekvő erdős magaslaton volt ál

lásban 1915. év elején. Január 26-ikán az ezred
6-ik százada arra kapott parancsot, hogy több szá
zaddal egyetemben Lulowiskán keresztül keleti irány
ban törjön előre és vesse ki az oroszokat állásaik
ból. A nagyobbszabásu műveletnek Ígérkező táma
dás megkezdése előtt Kossuth Kálmán hadnagy, a
6-ik század kiváló parancsnoka, az előre vonulási 
terep és az ellenséges állások felderítésére határozta 
cl magát.

Maga mellé vette századának tíz derék 
honvédét és Pongrác/ József őrmesterrel együtt a 
sötétség beálltával észrevétlenül benyomult a faluba, 
hol az egész éjszakái az ellenséges állások kiíür- 
készésében töltötte cl. Felderítés közben Pongrác/ 
őrmester önként vállalkozott arra, hogy polgári ru
hába öltözve, átmegy az orosz vonalon és a meg
szállott falurészen végez értékes megfigyeléseket. 
Orosz nyelvismerete segítségével — mint falubeli 
lakos — alázatos kérelemmel a tábori őrsöknél kí
sérelte meg először az átjutást. Több sikertelen 
kisérlcl után végre egy patak mélyén keresztül jutott 
át az ellenséges vonal mögé. Kihallgatta a lakoso
kat, kiknek egybehangzó bemondása alapján meg
állapította az oroszok erejét, gyalogságuk és tüzér
ségük elhelyezését, valamint állásaik erősségét is. 
Kötelességét messze túlhaladó, vakmerő vállalko
zásának elvégzése után értékes adatokkal tért 
vissza, melyek lényegesen megkönnyítették ezredé
nek néhány napra rá bekövetkezett támadásának 
sikerét.

Önfeláldozóén vakmerő magatartásáért arany 
vitézség! éremmel tüntették ki a vállalkozó szellemű 
őrmestert.

RÓKA FERENC

A * ellenség előtt tanusitott kiválóan vitéz maga- 
tartásának elismeréséül a következő felter

jesztés alapján kapta az arany vitézségi érmet:
«A 18-ik honvéd-gyalogezred parancsnoksá

gának kitüntetési javaslata 1915 129. A háború 
kezdete óta ezredének minden ütközetében részt 
vett s mint megbi/ható szakaszparancsnok fényesen 
bevált. Vitéz magatartása mindenkor példás volt. 
Az 1915 január végén lefolyt hosszantartó és nehéz 
ütközetekben — dacára a kedvezőtlen időjárási 
viszonyoknak — kitartott. A Trochanicc ellen inté
zett ellenséges rohamban, mint szAzadparancsnok 
vett részt. Trochanicc község keleti szélén az ezred 
200 hős honvédé állott kora reggel óta harcban az 
ellenséges erők nyomásával. Az általános vissza
vonulás elrendelése után Róka zászlós azt a paran
csot kapta, hogy századával, mintegy negyven em
berrel állítsa helyre az összeköttetést a falu szélén 
küzdő honvédcsoporttal és az ellenség nyomása alól 
szabadítsa fel őket. Alig indult útjára, hogy felada
tának eleget legyen, ellenséges rajvonal bukkant fel 
előtte, mely heves tűz közé vette. Rózsa zászlós 
minden vonakodás nélkül az ellenségre vetette magát 
s erélyes oldaltámadással a hálába nyomult. Az ellen
séget szétszórta és megközelítőleg 2C0 foglyot ejtett."

SÁNDOR JÁ N O S

T ^ccsülclcs magyar népfelkelőink a háború íolya- 
mán( j,ol parancsból, hol önkéntes vállalkozá

suk révén, többször vállalkoztak oly harctéri telje
sítmények véghezvitelére, melyek messze túlszárnyal
ták népfelkelői mivoltukat. Ennek ragyogó példája
Sándor János nép
felkelő hőste tte , 
mely a kárpáti har
cok vitézi cseleke
deteit gazdagítja. A 
25-ik közös-gyalog
ezred 1914 február 
havábancgv csehek* 
bői álló közös gya
logezredet váltott 
fel állásában. A 25- 
ösökel újonnan el
foglalt állásaikban 
részint az árkok hi
ányos kiépítése, ré
szint az orosz meg
erősített vonalak előnyösebb fekvése következtében, 

dacára az állóharcoknak — nap-nap után súlyos 
veszteségek érték. Különösen korlátozta a derék 
25-ösökct mozgásukban és sok áldozatot vett egy
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orosz {{éppuska, mely egy fa tetején ütötte fel 
gyilkos tüzállását. Kisebb erők éjjeli vállalkozások
ban két ízben is megkísérelték a gépfegyver ártal
matlanná tételét, de súlyos veszteségeken kívül, 
egyéb eredményt elémiök nem sikerült. Végre 
Sándor János népfelkelő egy cimborájával önként 
ajánlkozott a veszélyes szerszám leszedésére. Hó- 
köpenyt vettek magukra s miután bajtársaiktól el
búcsúztak, előremásztak a géppuska állása irányá
ban. Az éjjeli állandó csetepaték zajában észrevét
lenül közelébe is jutottak az orosz állásoknak. Itt 
egy kis pihenőt vettek, összeszedték erejüket, azután 
vad indulattal rávetették magukat az orosz gép
puskás legénységre. Irgalmatlanul leszúrták őket, a 
géppuskát pedig ledobták a fáról és izgalmas ül
döző harcok közben magukkal hozták állásaikba, 
hol átadták ezredüknek.

BENEDEK M ÁRTON

A Dunajcc melleit német birodalmi csapatok 
váltották fel a 20-as honvedeket s az egész 

ezredet lehozták a Kárpátokba, hol 1915 február 
havában már meg is szállták a Manilova mellett 
emelkedő 906- és 913-as támadási gócpontokat. Az

az ellenséges állások érzékeny részeit alaposan ki
kémlelte. Midőn ezredé rohamtávolságra érkezett, 
hozzája csatlakozott és honvédbajtársai lendületes 
támadásának élén haladt. Az elsők között volt, kik 
az állásokba betörtek, hol az első gépfegyvert ő 
tette ártalmatlanná. Az ezred támadása sikerült. 
Ebben nagy része volt Benedek tizedesnek, akinek 
szolgálatait az egész ezred jelenlétében köszönte 
meg ezredparancsnoka.

HÁBER IMRE

Hosszú háborús szolgálati ideje alatt rettenthe
tetlen bátorságával és vasakaratával tűnt ki. 

Tctlrckész, erélyes fellépésével nem egyszer hárította 
cl ezredé felöl a rázúdult veszedelmet. így Pachna- 
Wolánál, mikor is saját kezdeményezéséből, ezredé

ezred az itt tervbe
veti támadás egyik 
jelentős tényezője 
volt. ezért legelső 
leladatának az el
lenséges állások fel
derítését tűzte ki. 
Mindjárt az első na
pon felderítő járőrök 
mentek előre, hogy 
az ellenség felől 
pontos értesítéseket 
hozzanak. A leg
eredményesebb fel
derítést B enedek  
Márton tizedes vé-

visszavonulását ve
szélyeztető o rosz 
e rő k e t tám a d o tt 
meg és azokat visz- 
szaüztc. Majd Pc- 
kovkánál, hol az 
ellenség egy hídon 
áthaladó e z re d é t 
hirtelen megtámad
ta és veszedelmes 
helyzetbe hozta. — 
Háber törzsőrmes
ter a hidat elfoglalta, 
az ellenséget vissza- 
nyomta és az átke
lést biztosította.

Legkimagaslóbb hőstette azonban a Kárpátokban 
Lutowiska község körül lefolyt harcokhoz fűződik. 
1915 február 6-ikán, az esti órákban erőszakos táma
dást kezdtek az oroszok a 18-ik hon%'éd-gyalogczrcd 
állásainak balszámya ellen. Az egész éjjel szakadat
lan erővel dűlő harc ingadozásba hozta a védelmi 
vonalat, mire Háber Imre törzsőrmester, ki egy 
tartalék-félszázadnak volt a parancsnoka, a hajnali 
órákban több ezredből összevont tartalékkal együtt 
ellentámadásra kapott parancsot.

A megindult ellentámadás során szakaszát ro
hamra vezette és az ellenséges állásokba betört. 
Az ellentámadás sikere azonban a magas hó és 
az oroszok erős ellenállása miatt csak részleges 
volt s ezért a szüntelenül nagy erőkkel támadó 
ellenség ellen vívott nehéz, hosszas küzdelmek 
után kénytelen volt szakaszával régi állásaiba 
visszatérni.

Harcok közben megsebesült, de nem hagyta el 
helyét, hanem félszázadát uj tartalékokkal megerő
sítve, újból rohamra vitte s az ellenségnek érzé
keny veszteséget okozott.

gezle, aki néhány emberével macskaügycsséggcl 
közelítette meg az oroszok állásait és pontos ada
tokat hozott az ellenség hozzávetőleges erejéről, 
állásai erősségéről, gépfegyverei számáról, figyelőinek 
és biztositó erejének elhelyezéséről. Századparancs
noka adatai megbízhatóságáról személyesen is meg
győződött. Ezen jelentések figyelembevételével más
nap hajnalban meg is indult a 20-as honvédek táma
dása. A támadást Benedek tizedes vezette be jár
őrével azon megbízatással, hogy fogja cl az ellenséges 
megfigyelőket, kik az orosz vonal előtt helyezkedtek 
e l  Ezen feladatát sikerrel meg is oldotta és az el
fogott két megfigyelőt ezredének visszaküldötlc. Maga 
pedig száz-százötven lépésnyire az orosz állások 
előtt várta be ezredének támadását. Várakozása alatt
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LAKATOS ZOLTÁN

1915. év február elején két sappeur-szakasz 
Lakatos Zoltán zászlós vezetésével a 9-ik honvéd- 
gyalogezrednek Gorlicétől északra húzódó állásait 
javítgatta. Egyik részük a hóolvadás következtében 
félig hólévcl megtelt s bedőlt árkokat erősitgette, 
a másik része építőanyagot hordott a fedezékekre 
és a drótkerítésekhez. Csendes téli éjszaka volt; az 
árkok szórványosan voltak megszállva s a serény 
sappeuröket csak a szokásos éjjeli őrlövések zavar
ták munkájukban. Éjjel 1 óra után hirtelen lárma 
verte fel a sötét éjszaka nyugalmát. Az oroszok 
alattomosan benyomultak a honvédek állásaiba s 
hozzáfogtak azok felgöngyölitéséhez. A két sappeur-

harcokban minden töltényét kilőtte, de helyét akkor 
sem hagyta el, hanem szuronyaiban bizva, tovább 
is kitartott. A váltakozó szerencsével ingadozó küz
delmek során századparancsnokától, ki a század 
másik részénél tartózkodott, azt az utasítást kapta, 
hogy vonuljon vissza, mit azonban Albrecht törzs
őrmester nem teljesített. A vele szomszédos ezred
től két rákász töltényt kért s míg ez tartott, meg
ingathatatlanul védte állásait. Sőt a támadásokban 
megritkult oroszok ingadozását kihasználva, erélyes 
cllenlökésckkcl visszavonulásra kényszeritette az 
ellenséget. Az oroszok a front eme részén vallott 
kudarcaik után támadásukat a századparancsnoka 
vezetése alatt álló másik félszázad ellen irányították. 
Albrecht törzsőrmester ezen támadást lendületes 
ellentámadással hiúsította meg. Két szakaszával a 
támadó oroszok oldalába vonult, soraikat megbon
totta, majd teljesen szétszórta, miáltal századát és 
két ágyul menteti meg.

POTETZ JÁN OS

/V  Kárpátok hómezői kimondhatatlan szenvedő- 
sek elé állították csapatainkat. A kegyetlen 

telekhez hozzászokott oroszok fegyvertársat kaptak 
a dermesztő hidegben és azt remélték, hogy a téli 
idő viszontagságai megtöri katonáink ellenállását.

szakasz a nála lévő 
kevésszámú tölté
nyét kilőtte s nem 
volt más fegyvere, 
mint műszaki fel
szerelése : csákánya, 
ásója, karója . . . .  
Lakatos zászlós a 
vonal mögött össze
szedte sappeurjeit 
és a benyomult el
lenséget oldalba tá
madta, majd ásóval, 
csákánnyal, karó
val kiverte őket;254 
oroszt elfogott. Az

állást megszállta, maga pedig egy sappcurjével elin
dult balra — összeköttetést szerezni. Útközben egy 
harántgát mögött egy ellenséges járőr jött vele szem
közt. Lakatos zászlós hirtelen kirántotta pisztolyát 
s a járőr parancsnokára lőtt, ki ágyékon találva 
Összeesett. A járőr legénysége erre megadta magát.

A rákövetkező napok egyikén dandárparancs
nokától azt a megbizásl kapta, hogy aknavetőivel 
vegye tűz alá az ellenséges állásoknak egy betö
rési pontját és húsz emberével az ellenség drótaka
dályait a gyalogság rohama előtt rombolja szét. 
lakatos zászlós becsülettel eleget is telt feladatá
nak és személyesen vett részt a támadásban. A har
cok folyamán azonban megsebesült s órák hosszat 
feküdt a hideg havon, mig emberei visszahozták.

A bátor sappeur-zászlóst arany vitézségi éremre 
terjesztette fel a 9-cs honvéd-gyalogezred parancs
noka.

ALBRECHT GUSZTÁV

A ^$*1° körül lefolyt harcokban félszázadávo!
egy tüzérszakasz két ágyúját védte. A túl

nyomó erővel támadó orosz gyalogság véres rohamát 
két ízben is hősiesen visszaverte. A hosszas védelmi

Csalódtak azonban 
számításukban, mert 
a magyar katonák, 
— bár fizikai és er
kölcsi erejüket meg
haladó megpróbál
tatások árán — ép
pen úgy kitartottak 
a kegyetlen fagyban 
és hóban, mint a 
siriai sivatag égető 
homokján.

A San alsó folyá
sán az oroszok tá
madásai visszaszorí
tották csapatainkat,
melyek a kanyargós völgyekben visszavonullak, 
hogy a déli lejtők felől szállják meg a védekezésre 
alkalmas magaslatokat. A 18-ik honvéd-gyalogezred 
mielőtt védelmi állásait elfoglalta volna, 1915 feb
ruár 9*én Potetz János szakaszvezető parancsnok
sága alatt egy 6 tagú járőrt küldött előre annak 
megállapítása végett, hogy az előrenyomuló ellenség 
a Dwemik és Smolnik községek között fekvő hegy
séget megszállta-e már, vagy nem. Potetz János a 
méternyi magasságú hóban három órai keserves 
gyaloglás után érte cl a kijelölt magaslatot. Az oro
szoknak nyoma sem volt, azért továbbhaladt észak 
felé. Éjszaka volt, csak a hó világított. Egyszerre,
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alig tizcnöt-husz lépésnyire ellenséges lövészárkot 
vett észre, mely egy erdei tisztáson húzódott 
végig.

A bátor, németajkú magyar honvéd-szakaszve
zető nem sokat gondolkodott. Hirtelen nckirohanással 
betört az oroszok árkába. A szolgálatot teljesítő 
egy-két őrt szuronyával kercsztüldöftc, azután a 
fedezékekben tartózkodó oroszokra vetette magát, 
kik ellenállás nélkül adták meg magukat. Miután 
még a telefonvezetékeket szétrongálta, kimerítő fára
dalmak után 67 fogollyal tért vissza ezredéhez.

JU H Á SZ  KÁLMÁN

Az uzsoki szoros védelmét a közfelfogás Magyar- 
ország sorsával kapcsolta össze, a szorost 

védő hős magyar honvédek pedig vezérükkel, U/sok 
dicsócmlékú és feledhetetlen érdemű hős védőjével. 
Szurmay Sándor altábornaggyal együtt úgy cinek 
emlékeinkben, mint az ezeréves ősi dicsősség legen
dás vitézeinek legvitézebbjei. És méltán. Hősök vol
tak ők valamennyien. A Kárpátok hómezőin dacoltak 
az idők zord viharával s száz halállal küzdve, életük 
feláldozásával védték a magyar nemzet életét. Har
cos izmuk megdermedt a kegyetlen hidegben s piros

inkább növelte. Az oroszok azonban vakmerő rajta
csapásai után több oldalról megtámadták; elkese
redett kézitusára került a sor, melyben az ellenség 
sokszoros túlerejével szemben emberfeletti, hősies 
crőmcgfcszitésscl védelmezte magát és az oroszok
nak érzékeny veszteségeket okozott. Bámulatos hideg
vérrel szórta kézigránátjait cs rakétáit az ellenség 
sorai közé s az ennek következtében beállott za%’art 
ügyesen haszoálta fel menekülésre. Üldözői elől egy 
elhagyott orosz árokba vonult vissza, hol bekötözte 
bajtársait. Azután pedig egy erdőbe vette be magát, 
melyen át értékes adatokkal tért vissza ezredéhez, 
a 30-ik honvéd-gyalogezredhez.

SZA U ER MÁTYÁS

A Byezok nevű, 915 méteres magaslat hómezőin 
a 30-as honvédek őrködtek az uzsoki szoros 

felelt. 1915. év februárjában az. ellenség az elvisel
hetetlen hófcrgelcgbcn megerősített tábori-Őrsökkel 
biztosította vonalát. Február 10-én a 30-ik honvéd- 
gyalogezred parancsnoksága több járőrt azon fel
adattal küldött ki, hogy az oroszok állásán hatol
janak át és az ellenséget front mögötti tevékeny
ségében nyugtalanítsák. Szauer Mátyás tizedes, aki 
a 13. számú járőrnek volt a vezetője, egy heti éle
lemmel ellátva, fehér köpenybe burkolt, hósarus 
honvédéivel az éj leple alatt szerencsésen át is 
jutott az oroszok vonalán Napokon át bujkált az

vérük beszivárgott 
a tiszta fehér hóba 
s cscrgcdcző hó
patakokban lesza
ladt a magyar róna- 
ságra, de lelkűk olt 
lebeg örökké Uzsok 
hegyein , ragyogó 
emlékéül a halni 
kész hazaszeretet
nek.

Az uzsoki védelmi 
harcokban 1915. évi 
február 9-én azt a 
parancsot kapta Ju-

cllenségcs területen 
és éber figyelem
mel kísérte az oro
szok tevékenységét, 
tüzérségük és gya
logságuk elhelyezé
sét, mikről pontos 
fcljcgyzéscketkészi- 
tclt. De nem elé
gedett meg munká
jának ezen értékes 
eredményével. Vak
merősége cs harci 
kedve nem egyszer 
heves rajtaütésekre 
is ragadta. A har

hász Kálmán szakaszvezető, hogy tizennégy honvéd
ből álló hirszcrző-járőrévcl hatoljon be az oroszok 
vonala mögé. ott az ellenséget rajtaütéseivel nyug
talanítsa és a Szainskic-Jablonskic-lől délre eső 
terepet derítse fel. Az ellenség éber figyelme elle
nére sikerült Juhász szakaszvezetőnek esel utján az 
oroszok hátába kerülnie és állandó veszedelmek közt 
a kijelölt területen az ellenséges orosz erők nagy
ságát megállapítania, valamint tüzérségünk pusztító 
tüzelésének hatását megfigyelnie. Félelmet nem ismerő 
bátorsága odáig ragadta, hogy az ellenségnek jól 
irányzott tüzérségi tüzűnk következtében beállott 
riadalmát kihasználva, szcrtc-széjjcl menekülő orosz 
erőket támadott meg, miáltal a beállott zavart még

madik éjjelen kevés számú kis járőrével egy Turka 
irányából haladó orosz lőszcrvonalot támadott meg, 
melyben nagy kárt okozott.

Kalandos támadása pánikszerű riadalmat oko
zott és ettől az időtől kezdve az üldözésére 
kiküldött ellenséges osztagokkal és járőrökkel két
ségbeesett harcokat kellett megvívnia. Menekülés 

* közben egyizben egy táborozó orosz századra 
bukkant, melyet néhány gyors össztűz leadása után 
hirtelen rajtaütéssel megtámadott. Meglepő támadása
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oly riadalmat okozott, hogy az oroszok fejvesztet
ten szétfutottak. A beállott zűrzavart további mene
külésre használta fel. Még virradat előtt elérte az 
orosz tábori-örsök vonalát, melyen súlyos harcok 
árán keresztülvágta magát, s mire a hideg téli nap 
felragyogott, a hős tizedes két sebből vérezve tette 
meg fontos jelentését parancsnokának, Rnics Ká
roly őrnagynak vakmerő vállalkozása eredményéről. 
Állitásait pedig töltényböröndjévcl igazolta, mely
nek belső vászon fedelére az orosz állások és erők 
elhelyezésének vázlata volt felrajzolva.

Szaucr Mátyás tizedes hősi eposzokba illő 
legendős vakmerőséggel oldotta meg feladatát s 
ezáltal feljebbvalóinak legteljesebb elismerésére és a 
haza hálájára tette magát érdemessé.

JAK UBCSÓ SÁNDOR

A 30-ik honvéd-gyalogezred c kiváló altisztje, 
az uzsoki-szoros hős védelme idején önként 

jelentkezett több napos járőr-szolgálatra tizenkét 
honvédével. 1915 február 10-én indult útnak s a 
reggeli órákban elérte Szokoliki nyugati kijáratát, 
hol egy erős ellenséges különítmény megtámadta.

A kis honvédcsapat 
nem törődve az el
lenség tüzévcl, ellen • 
támadásba ment át 
s derékig érő hóban, 
önfeláldozó hősies
séggel sikeres roha
mot intézett az orosz 
állások ellen. Két 
halott, hat sebesült 
és nyolc felkoncolt 
fogoly maradt a harc 
helyén. Az orosz 
tú le rő  gyűrűjéből 
azonban csak hősies 
erőm egfeszitések

árán tudták magukat kiszabadítani. Magukkal hoz
ták két sebesültüket is, kiket Jakubcsó szakasz- 
vezető pontos jelentésekkel ezredéhez küldött vissza. 
Ezen parázs harcok után, közvetlen az orosz állások 
mentén, továbbvonult előre a vakmerő járőr. Még 
délelőtt folyamán elérkezett az északkeletre fekvő 
876-os magaslathoz, hol az ellenséges tüzérség éppen 
egy üteget helyezett állásba. Ezen észrevételéről is tüs
tént jelentést küldött. Éjjel-nappal kintmaradt a fagyos 
havon és számtalan veszély közt folytatá nehéz felderítő 
munkáját. Élete kockáztatásával több tüzérségi állást 
fedezett fel, melyeket jelentései alapján tüzérségünk 
hatásos tűz alá vett. Több napon át tartó megbecsülhe
tetlen szolgálatának lelkiismeretes teljesítése után a 
vakmerő járőr szerencsésen bevonult ezredéhez.

<S

STADT IGNÁC

Ezredé napok óta sokat szenvedett egy házban 
elhelyezett két ellenséges géppuska tüzélől. 

Sem tüzérségünk, sem gyalogságunk néni tudta ártal
matlanná tenni a két gyilkos szörnyeteget. Végre 
Stadl Ignác tizedes vállalkozott arra, hogy egyes- 
egyedül felrobbantja a házat és elpusztítja a fegy
vereket. 1915 február 23-ikának éjjelén kúszva meg
közelítette a házban elhelyezett gépfegyver-állást és 
rövid időre rá cgct-Iöldet rengető robbanás rcsz- 
kedtette meg a levegőt. Hatalmas tüzoszlop tört fel 
a magasba és vakító világosság gyűlt a koromsötét 
éjszakába. Az oroszok izgalmas tüzelése verte fel 
az arcvonal nyugalmát, de ez már nem segített 
semmin. A géppuskák háza eltűnt a föld színéről s 
ezzel nagy veszély hárult cl a honvédek feje felől. 
Stadt tizedes szerencsésen visszatért. Vakmerő vál
lalkozásáért arany vitézségi éremmel tüntették ki.

H A JM Á SSI LA JO S

Acélos erejű és jellemű altiszt, aki kiválóan vitéz 
magatartásával a vitézségi érmek mindegyikét 

kiérdemelte. 36 havi frontszolgálati ideje alatt ezrede 
minden ütközetében részt vett és számos oly ki
magasló haditettet vitt véghez, mely becsületére vált 
csapaltestének. A kárpáti harcokban a Zscbrák-
nyereg védelmi sza
kaszán volt állás
ban a 20-ik honvéd- 
gyalogezred, mely 
1915 febr. 25-ikén 
a 906-os magaslat 
elfoglalására kapott 
parancsot. A ma
gaslat elleni táma
dásnál súlyos aka
dályul szolgált a 
W ola-M ichovától 
északra fekvő előre
tolt állás, melyet az 
oroszok a magaslat 
h a th a tó s  védelme
érdekében vontak. Ezen előretolt állás elfoglalása 
tehát a támadás sikerének előfeltétele volt. Hajmássi 
Lajos törzsőrmester önként jelentkezőkből álló sza
kaszával vállalkozott ezen orosz ütköző pont meg
semmisítésére. A kora hajnali órákban kezdte meg 
előrenyomulását és észrevétlenül sikerült is neki 
mintegy százötven lépésnyire az előretolt állás köze
lébe jutnia. Ekkor azonban oly tüzzápor fogadta, 
hogy a nyílt havon előrcvonuló szakaszának hatvan 
embere majdnem a felére olvadt le. A megmaradtak 
a másfél méter mély hóba sülyedtek bele s parancs-



nokuk utasítására a hó alatt „dolgozták előre ma
gukat", hogy a hóárkok védelme alatt közelíthessék 
meg az oroszok állását. Fárasztó crőmegícszítésscl 
előre is kúsztak ezúton az ellenséges árok íelé 
mintegy húsz-harminc lépésnyi távolságig. Ekkor 
Hajmássi törzsőrmester parancsára a szakasz meg
maradt embereinek fele jobbról, fele balról vad 
hévvel rárohant az oroszokra s elkeseredett kézi
tusában elragadta az előretolt állást. A veszteségei
ken felbőszült honvédek nem ejtettek foglyot, csak 
két gépfegyvert zsákmányoltak. A hős védők, össze
sen harminckettőn, mint hősi halottak maradtak az 
árokban.

Közben előretörtek az ezred támadó sorai is, 
akikkel egyesülve Hajmássi törzsőrmester részt vett 
az orosz főállások megrohamozásában is, melyet 
teljes siker koronázott.

JEN K I JÓ Z S E F

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartása elisme

réséül a következő felterjesztés alapján kapta c 
derék szakaszvezető:

„A 3-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas
lata 1915 IV. 1. Február 28-ikán az 508-as magas
laton vívott harcban, m*nl szakaszparancsnok, sze
mélyes bátorsággal véghezvitt eredményes támadá
sával tüntette ki magát. Ötven lépés szélességben 
elfoglalta az oroszok állását és azt az ellenség túl
nyomó ereje ellenére eredményesen védelmezte. 
Ezzel az ezred jobbszárnyát biztosította és jelentő
sen hozzájárult a végső győzelemhez."

GYUI.AY ÁGOSTON

A Horodcnka—Harasimow irányában előrenyo
muló oroszok feltartóztatására rendelt 65-ik 

közös gyalogezred azon paranccsal küldte ki Gyulay 
Ágoston csendőrőrmestert, hogy a nevezett falukat 
kutassa át, a kisebb osztagokat fogja cl, a  nagyobb 
erőkkel pedig vegye fel a harcot s ezáltal bizto
sítsa ezredének harcbafcjlődésél. Gyulay őrmester a 
kapott parancs értelmében elindult szakaszával az 
ellenség irányába, de Horodcnka és Harasimow 
községekben számottevő ellenséget nem talált, azért 
tovább folytatta útját. A községeken lul fekvő ma
gaslatokon azonban gyalogsági állással találta magút 
szemben. Jelentést küldött ezredének s elhatározta, 
hogy megtámadja a harasimowi temető-magaslaton 
állásban lévő oroszokat. Fjnck idején szakaszával 
meglepetésszerűen meg is rohanta az ellenséges 
állást és hatalmába kerítette a temető-magaslatot. 
Azonnal járőröket küldött ki, hogy az ellenség moz
dulatait figyeltesse s szakaszáról a bekerítés veszé
lyét elháríthassa. A következő napon egyik járőre

jelentette, hogy a közeli majorban néhány tisztünket 
és legényünket tartanak fogva az oroszok. Gyulay 
őrmester húsz bátor embert vett maga mellé és 
megtámadta a majort tartó oroszokat. A 67 főnyi
ellenséget fogságba 
ejtette, a majort 
pedig megszállotta. 
Midőn pedig ezre
dének egyik zászló- 
alja harcba bocsát
kozott az oroszok
kal és az ellenség 
tú le re je  már-már 
veszéllyel fenyeget
te a z á sz ló a lja t, 
G y u lay  őrmester 
saját elhatározásá
ból a támadó ellen
ség oldalába nyo
mult és rajtaütésé
vel megfutamította az oroszokat. A derék őrmestert 
ezen több napon át tartó harcokban tanúsított kivá
lóan vitéz és eredményes magatartásáért arany vitéz
ségi éremmel tüntették ki.

LA KOS GYÖRGY

Mint póttartalékos vonult be a 37-ik közös- 
gyalogezredhez, hol kiválóan vitéz magatar

tásának elismeréséül hamarosan altisztté léptették 
elő. Az ellenséggel vivőit kemény harcokban meg
sebesült és kórházba került, honnan felgyógyalása 
után önként ment ki ismét a harctérre.

Ezredé ekkor megerősitett állásokban nézett 
farkasszemet az oroszokkal. Felettes parancsnoksága 
egy Ízben, hogy a szemben álló ellenség erejéről, 
harckészségéről és mincmüségéról tájékozódást sze
rezzen, foglyok ejtésére hivta fel a derék 37-cs 
legénységet. Lakos György őrmester önként vállal
kozott arra, hogy élő oroszokat hoz át az ellenséges 
vonalból. Tarisznyáját telerakta szalonnával, kenyér
rel, cigarettával, egy üveg pálinkát is dugott a jó 
koszt és pompás szivnivaló mellé, aztán cgycscgyc- 
dül nekiindult az ellenséges állásoknak. Az oroszok 
álmélkodva nézték közeledtét és fegyverlövés nélkül 
engedték be árkaikba. Ott meglraktálla Lakos őr
mester az oroszokat tarisznyájában átvitt ízletes 
étel- és italból s cigarettafüst mellett, furfangos 
rábeszéléssel csoportonként szöktette át őket — 
mihozzánk. Körülbelül 126 oroszt lopott már á t az 
ellenséges árkokból, amikor ráeszméltek vakmerő 
csinyjérc. Ekkor azonban Lakos háládatlanul fizette 
vissza a vendéglátást; hat emberével véresen verte 
vissza egy orosz osztag támadását, mely megszök
tetett bajtársaikért akart bosszút állni. (Kivonat „Mi 
Hőseink" cimü könyvből.
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IMÉLY FERENC
1915 kora tavaszán az orosz tömegek leeresz

kedtek már az északi Kárpátok déli lejtőjén és 
clözönléssel fenyegették kalásztríngatö nagy magyar 
alföldünket. Szorongva néztünk határaink felé, hol 
a Labore völgyében, Homonna körül folytak már a

harcok. Elkesere
dett hős magyar 
fiaink százszoros 
crőmcgfcszitéssel 

állták útját a höm
pölygő veszedelem
nek, melynek nyo
mát rom m á lőtt, 

megüszkösödött 
családi tűzhelyek $ 
földönfutók ez re i 
jelezték. Szivükben 
fellángolt a harag 
s öklük keményen 
csapolt a bitorlók 
közé . . .

Máicius elején a Homonnától északra fekvő 
magaslatokon dúlt a harc. Az oroszok sokszoros 
túlerővel támadták a 31-cs honvéd-gyalogezred állá
sait, melyek a szelíden omló völgyek zárt kapuit 
alkották.

A páratlan erővel rohamozó oroszok nyo
mását azonban a Zscbrák-roagaslattól délnyugatra 
eső rövid frontrész nem bírta ki, azért ezen veszé
lyeztetett, fontos pont megerősítésére egy századot 
vezényelt az ezredparancsnokság. A század meglepő 
gyorsasággal, erélyes tűzharcba bocsátkozott az 
oroszok visszanyomásáro. Harc közben a század 
parancsnoka, Győröcskey főhadnagy elesett, s he
lyette Imély Ferenc szakaszvezető kimagasló sze
mélyes bátorságával vitte rohamra századát. A 
roham eredményes volt s Imély szakaszvczc- 
lő, a 20-ik honvéd-gyalogezred 6-ik századával 
egyesülve, megvetette lábát a %’eszélycztctclt pon
ton, melyet az oroszok háromszori ismételt táma
dásával szemben is megtartott.

Ezen sikertelen bekerítést kísérlet után az 
oroszok teljes erejükkel a 936-os magaslat fő
állásaira vetették magukat, melyek elfoglalását 
szintén Imély századának lendületes oldaltámadása 
hiúsította meg.

A támadás központjába került magaslaton még 
kél napon át állta tomboló lüzviharban a sarat Imély 
szakaszvezető az ellenség nyolcszoros rajvonalai ellen, 
melyek elől csak parancsra tért ki, hogy hősiesen 
kitartó csapatát a bekerítés veszélyétől megóvja. 
180 emberéből 17-cd magával tért vissza . . .  A 
század nagyobb része elveszett a kalásztríngatö 
magyar alföldért.

ABRUDÁN GYÖRGY

Hőstettét és az ellenséggel szemben tanusitott 
kiválóan vitéz magatartásával szerzett érdemeit 

következőképpen örökíti meg a 21-ik honvéd-gya
logezred kitüntetési javaslata.

„Mint szakaszparancsnok a Takcsányért vivőit 
harcokban a legelsőkkel együtt nyomult be az ellen
ségtől megszállt faluba, hol körülbelül négyszáz 
saját hadseregbeli foglyot szabadított ki és számos 
orosz foglyot ejtett."

HORGOS DEZSŐ

Az Ung völgyét záró C crem cha-m agasla t a 
Szurmay hadseregcsoport balszárnyának volt 

a legerősebb pillére. Az oroszok hatalmas, sokszor 
húszszorosán lulcrős tömegekkel igyekeztek hatal
mukba keríteni ezen fontos stratégiai pontot, de minden
kísérletük megtörött 
a 68-ik közös-gya
logezred hősies el
lenállásán. 1915. évi 
március 6-ikán kü
lönösen heves roha
mokkal döngette az 
ellenség a 68-asok 
védő-állásait, miért 
is a Patakófalunál 
lévő Ill-ik tartalék
zászlóaljat az I-ső 
zászlóalj megerősí
tésére a védelmi 
vonalba rendelték. 
Másnap az oroszok
még fokozottabb erővel támadták a ccrcmchai állá
sokat s a halálmcgvetéssel harcoló 6S-asok csak 
emberfeletti crőmcgfcszitéssel és érzékeny veszte
ségek árán tudták megfékezni az ellenség rohamait. 
Az ádáz küzdelmekben a zászlóalj-parancsnokok 
és beosztott lisztek — kik clőljártak a hősiességben 
és jó példaadásban — cgytől-cgyig elestek vagy 
megsebesültek s igy a védelem nehéz feladata Hor
gos Dezső törzsőrmesterre hárult. Horgos átérezte 
feladatának felelősségteljes súlyát s ennek meg
felelő magatartást tanúsított is. Átvette zászlóalja 
fölött a parancsnokságot s jó szóval, buzddással, 
ha kellett példás cselekvéssel bátorította embereit 
a kitartásra. A sok vérveszteség azonban megtörte 
a szomszédos zászlóalj erejét és az oroszok vona
lainkon átgázolva, Horgos törzsőrmester zászlóaljá
nak oldalába kezdtek nyomulni. A hős törzsőr
mester azonban nem vesztette el fejét. Eszébe jutott 
— mit tisztjei mindig hangoztattak — hogy a 
Ccrcmchával az uzsoki-szoros! sorsa van egybe
kapcsolva és ennek megfelelően cselekedett. Ki
vonta minden második emberét a rajvonalból és
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egy gépfegyver védelme alatt saját maga vezette 
ellentámadásra őket az oroszok ellen. Halálmegvctő 
erőfeszítéssel sikerült is feltartóztatnia az ellenséget, 
dacára, hogy halizbcn kísérelte meg az előretörést. 
A következő napan tüzérségünk támogatásával két* 
oldali támadással visszaszorították az oroszokat a 
derék 6S-a$ok és Horgos törzsőrmester kis csapata, 
Várkonyi hadnagy két századával vállvclctl harcok
ban visszafoglalták az elvesztett állásokat.

M Ü H LJÁ N O S

Halálmcgvclésc a legendák világába való. Önfel
áldozó készsége a rajongók elszántságával 

határos. Pusztuláshoz, véres harcokhoz hozzászokott 
tudatunk álmélkodva áll meg az emberi erkölcsi 
erő eme nagysága előtt, melyet hősiességnek neve
zünk. 1915 március havában az oroszokkal állott 
harcban a 8-ik honvéd tábori ágyusezred, melynek 
egyik ütege az ellenséges állásoktól mintegy ezer
kétszáz lépésnyire, fedezék nélkül, előretolt állásból 
ontotta pusztító lüzét, melyet MuM János tűzmester 
vezetett bámulatos hidegvérrel. Az orosz tüzérség 
hamarosan felfedezte az üteg állását és összponto
sított gránát tűz alá vette. Az üteg telctalálatoktól 
emberanyagban nagy veszteséget szenvedett, ami a 
megmaradt kevésszámú kiszolgáló legénységre nyo
masztólag hatott. Möhl tűzmester fedett helyre paran
csolta legényeit s a szakadatlan ágyú tűzben önmaga 
szolgálta ki lövegét. Töltött, irányított és tüzelt. Négy 
ellenséges tüzérüteg lüzét vonta magára hosszú időn 
keresztül s ezáltal gyalogságunkat a döntó pillana
tokban megkímélte és tehermentesitette a tüzérség 
pusztító tüzétől.

A hős tűzmestert csak a magas Gondviselés 
óvta meg a biztos pusztulástól.

KRUPLA LAJOS

Harasymownál 1915 március hó 13-ikán az 
oroszok heves tusák után visszanyom Iák a 

65-ik közös gyalogezred egyik zászlóalját és három 
oldalról is megtámadva egy házcsoport közé szorí
tották. A zászlóalj ezen súlyos helyzetében Krúpia 
Lajos törzsőrmester emberfeletti erővel és csodás 
hősiességgel állt ellen két szakaszával az oroszok 
ismételt rohamának, melyet mindenkor véresen 
visszavert. Állásait egész napon át rendületlen ki
tartással védte és az est beálltával, midőn zászló- 
aljának hősies erőfeszítéssel, az ellenség sorain ütött 
résen sikerült az oroszok gyűrűjén átvágnia magát, 
a visszavonulást fedezte. Majd a házakat felgyúj
totta s maga is zászlóalja után vonult. Útközben 
egy súlyosan sebesült hadnagyot vett vállaira és az 
ellenség üldözése közben élete kockáztatásával men
tette ki a biztos halálból.

OVÁRY MIHÁLY

A brassói 24-es honvédek a komarniki védő
állásokban nézlek farkasszemet az oroszokkal, 

midőn 1915 március 15-ikének éjjelén ellenséges 
erők rohanták meg a hozzájuk csatlakozó 22-ik 
honvéd-gyalogezred állásait és azt egy zászlóalj ki
terjedésű részen el
foglalták. Az elhó
dított árokrész visz* 
szaszcrzésérc az ép
pen tartalékban lévő 
24. honvéd-gyalog
ezred Il-ik zászló- 
alja kapott paran
csot.Mielőtt a zászló
alj támadásra in
dult volna. Ováry 
Mihály törzsőrmes
ter vezetése alatt 
egy 24 honvédből 
álló erős járőrt kül
dött előre az ellen
séges állások és erőviszonyok felderítése végett. 
Ováry kemény honvédéivel egészen az ellenséges 
állásokig nyomult előre és nem elégedett meg szer
zett tapasztalataival, hanem harcoskedvü honvédéit 
lendületes rohamra vitte az ellenséges vonalak ellen. 
Az oroszok, midőn a honvédek feltartóztathatatlan 
és félelmetes rohamát látták, eldobták fegyvereiket: 
részben megadták magukat, részben hanyalthomlok 
elmenekültek. Ováry törzsőrmester a menekülők 
után vetette magát, az clfogottakat pedig sorsukra 
hagyta. Üldözés közben az ellenség fővonaláig tőrt 
előre, hol az oroszok ellcntállást fejtettek ki. Rövid 
kézitusa után azonban ők is megadták magukat és 
Ováry törzsőrmester mintegy 600 fogollyal tért 
vissza zászlóaljához. Harcok közben megsebesült, 
de 2*1 honvédével megoldotta azt a feladatot, 
mire egy zászlóalj kapott parancsot. Vissza
foglalta a 22-es honvédek elvesztett állásait. Sőt 
még ennél is többet tett. Egy zászlóalj főnyi oroszt 
vont ki az amúgy is egyenlőtlen erejű küzdelemből.

Ováry törzsőrmesternek vállalkozó szellemben 
és kiváló vitézségben méltó társai voltak

FERENCZ JÁ N O S

és

O PRA  JÁ N O S

törzsőrmesterek, kik az oroszokkal vivőit ezen küz
delmekben és sikerekben vele teljesen egyenértékű 
érdemeket szereztek.

A 24-ik honvéd-gyalogezrednek komarniki körül 
lefolyt harcaiban kapta arany vitézségi érmét
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GYÖRGY ÁRPÁD

zászlós is, kinek az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásáról a következő hivatalos felterjesztés ad 
számot:

„A 784-cs magaslat ellen intézett többszörös 
roham alkalmával tanúsított vitéz és példaadó maga
tartásával tüntette ki magát. Kiragadott az ellenség 
kezei közül egy, a 22-ik honvéd-gyalogezredtől cl
zsákmányolt géppuskát, melyet heves kézigránát 
és ágyutüzben is megtartott és ezredének beszol
gáltatott."

KOVÁCS JÁNOS

Hervadhatatlan érdemekben gazdag harctéri múlt
ját csillogó fegyvertények fényes sorai ragyog

ják át. A 44-ik közös-gyalogezred örökcmlékü har
cainak büszke részese, ki személyes bátorsága révén 
meg eme félistenekből álló ezred soraiból is kimagas

lik. Kivette részét 
az uzsoki íronlsza- 
kasz hősi küzdel
meiből is, melyek 
során feledhetetlen 
szolgálatokkal kap
csolta be nevét a 
magyar halár dicső 
védelm ébe. 1915 
március közepén az 
oroszok több Ízben 
kudarccal végződött 
támadása elemi erő
vel ujult meg ama 
védőállások ellen, 
melyeknek egy ré

szét a somogyi 44-esek tartották. Az ezred 11-ik 
zászlóalja rendíthetetlenül állta a harcot, a vele 
szomszédos ezred azonban gyengének bizonyult az 
orosz erők feltartóztatására és elvesztette a 860-as 
magaslatot. A benyomult ellenség oldaltámadással 
fenyegette a 44-esek jobbszámyát, mely siker ese
ten az egész ezred állásának feladását eredményez
hette volna.

Kovács János őrmester, ki a legszélsőbb 
jobbszárnyon volt állásban, szakaszával az oro
szok ellen fordult s  hősies küzdelmek árán meg
akadályozta ezredé állásainak felgöngyölitését. Meg
fogyatkozott számú szakaszával még akkor is kitar
tott, midőn az oroszok szakaszát már hátulról 
fenyegették. Kétségbeesett crőmegfcszitéssel azonban 
addig tartotta magát, mig ezrede tartalékainak eré
lyes ellentámadása fel nem szabadította.

Az ellentámadás eredménye az elvesztett ma
gaslat visszafoglalása volt, miben hősies kitartása 
révén elismerésre méltó érdemeket szerzett Kovács 
János őrmester.

GREM A JÁ N O S

Egyizben a Kárpátok egyik szorosában történt 
gyors visszavonulásunk közben a 21-ik tábori 

ágyús-ezred néhány ágyúját már nem tudták meg
menteni a fáradhatatlan tüzérek. Hogy a kénysze
rűség folytán visszamaradt ágyukat az oroszok ne 
használhassák, a závárzatokat a földbe rejtették el. 
ők maguk pedig visszavonultak. Az oroszok az el
foglalt uj vonalukat csak tábori-őrsök kel biztosítot
ták, ami azt a gondolatot érlelte meg az ágyúik 
után bánkódó tüzérekben, hogy életük kockáztatása 
árán is visszahozzák azokat. Észrevétlenül keresztül
hatoltak hát az orosz tábori-őrsök vonalán és fáradt
ságot, valamint veszélyt nem ismerő önfeláldozó 
munkával megmentették elhagyott ágyúikat. A zá
várzatok azonban ollmaradtak. Ekkor Grema János 
tüzér önként vállalkozott arra, hogy a závárzatokat 
is visszahozza. És vállalkozásának derekasan meg 
is felelt. Csikorgó hidegben kilométereken át hatolt 
be állandó élclvcszcdclmck közt az orosz arcvonal 
mögé és visszahozta a závárzatokat is, miáltal a 
megmentett ágyuk továbbra is teljesítették hivatá
sukat a kárpáti bércek megvédésében.

BONGOR LA JO S

Zemplén vármegye északi részén Világ és Felső- 
almád községek közt elterülő magaslatok sok 

véres viharnak voltak a szemtanúi. 1915 március 
végén ujult erővel tört ki a harc. A csendes kár
páti erdők vad csatazajától visszhangzottak s az
orosz tömegek dü
börgő rohamai alatt 
nyögött a békés ma
gyar föld. Csapata
ink elszánt védeke
zésükben testüket 
vetették az ellen
ség hömpölygő ára
data elé, hogy meg
oltalmazzák az or
szág mélyébe futó 
völgyek biztonságát. 
Különös szívósság
gal ostromolták az 
oroszok a 69-ik kö
zös gyalogezred ál
lásait, melyet pusztító gránátok százaival árasztottak 
cl. A jól irányzott tüzérségi tűz érzékeny vesztesé
geket okozott a hősiesen kitartó 69-csck soraiban, 
de az állások védelmét meg nem akadályozhatta. 
A támadásra indult ellenséges gyalogság minden 
igyekezete megtörött a védők ellenállásán. Bongor 
Lajos őrmester két gépfegyvere különösen sok ál
dozatot szedett a rohamozó ellenséges tömegből s 
megbecsülhetetlen érdemeket szerzett az orosz tárna-
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elások visszaverésében. Az orosz tüzérek hamarosan 
pokoli tűz alá vették a gépfegyverek állását és egyik 
gépfegyvert leletalálottal használhatatlanná tették. 
Bongor azonban ezen életveszélyes helyzetben sem 
adta fel a küzdelmet. Az újból megindult ellenséges 
gyalogság rohamának láttára, hal álmegvető bátorság
gal megmaradt gépfegyveréhez ugrott és oly golyó
záport zúdított a rohamozó oroszokra, hogy egész 
sorok dőltek ki a rohamoszlopokból. Az ellenség 
támadása újból összeomlott, amiben a hidegvérű 
Bongor őrmester elszánt és gyors beavatkozásának 
kiváló érdeme volt.

FEHÉR ISTVÁN

Az öreg Fehér István, a jámbor, dolgos föld* 
mives reszkető kezekkel irta meg sorait: 

„Fiam, István önfeláldozó felderítő szolgálata hősies 
teljesítése közben orosz golyótól találva hősi halált 
halt. Hazájáért áldozta fel ifjú életét a Kárpátokban 
1915 április 2-ikán" . . .  Egyszerű, de megdöbbentő

szavak, melyekben 
egy apa fájdalma 
zokog, de, melyek 
egyszerűségükben is 
a honfiúi büszkeség, 
az önfeláldozóhaza- 
szcretet és a ragyo
gó hősiesség örök 
hirdetői. Ifjú Fehér 
István, a 69-ik közös 
g y a lo g ezred  egy
szerű katonája ki
váló vitézségével és 
hősies harcokban ki
folyt izzó vérével 
irta rá nevét az

voltak az orosz túlerő elől kitérni, hogy alkalma
sabb helyen vegyék fel ismét a küzdelmet. A had
osztály keretében hősiesen küzdő 15-ik honvéd- 
gyalogezred visszavonulásának fedezésére Petrik Géza 
zászlós százada kapott parancsot. Petrik a mintegy 
80 főre csökkent századával aZatwarnica községtől 
nyugatra fekvő 627-es magaslaton helyezkedett védő
állásba azon utasítással, hogy a vonala elé tolt
század visszavonu
lását biztosítsa, en
nek beérkezte után 
pedig a jobbszárny
tól kezdve szaka
szonként vonuljon 
vissza. Századának 
fele visszavonulóban 
volt már, midőn az 
alkony beálltával két 
orosz zászlóalj elő
renyomulását jelez
ték, melyek már 500 
lépésnyire közelí
tették meg állását. 
Petrik zászlós szá
zadának visszavonuló részeit rögtön az állásba ren
delte vissza s jelentette ezredének, hogy vissza
vonulás helyett felveszi a harcot. Kezdeményező el
határozását oly nagy körültekintéssel, vasakaratlal 
s hősies elszántsággal hajtotta végre, hogy az időköz
ben megérkezett erősitésckkcl az ellenséget nemcsak 
feltartóztatta, hanem vissza is vetette.

. Petrik zászlós fellépésének volt köszönhető, hogy 
az oroszok ezredé szakaszán eredményeket elérni 
nem tudtak, sőt kénytelenek voltak a San túlsó 
partjára visszavonulni.

KERTI ISTVÁN

A 44-ik közös-gyalogezred 1915 március 21 -ikén 
az uzsoki-szorostól északra, Tarnawa község

nél támadásra ment a megerősített orosz vonalak 
ellen. Az ezred rohama azonban a túlerőben lévő 
ellenség hősies védelmén megtörött és a vitézül 
harcoló 44-csck eredmény nélkül voltak kénytele
nek visszavonulni. Az oroszok a támadás sikerte
lenségén felbuzdulva, gyors ellentámadással az ezred 
jobbszárnya ellen nyomultak és az ezredutászokat, 
valamint egy géppuskás-osztagol bekerítettek. Kerti 
István tiszthelyettes ennek láttára saját elhatározá
sából szakaszával megtámadta az oroszokat és rövid, 
de erőteljes harcok után úgy bajtársait, mint a 
gépfegyvereket kiszabadította az ellenség kezei 
közül; az ellenséget pedig makacs kitartásával fel
tartóztatta mindaddig, inig ezredé régi állásait cl 
nem foglalta.
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örök dicsőség és hallhatatlanság márványtáblájára. 
A magyar nemzet kegyelettel őrzi meg emlékét, 
mely glóriás fénnyel fonja körül az ezeréves haza 
csodás küzdelmét s melyből erőt, buzdítást nyer a 
biztos jövő reményeire.

PETRIK  GÉZA

A hónapokon át dicsőségesen clicntálló. Przcmysl 
várának clcstc után, a felszabadult orosz tö

megek teljes erejükkel vetették rá magukat galíciai 
frontunkra, hogy vonalainkat áttörjék és sikereiket 
kiszélesítsék. A  súlyos megpróbáltatásokat és dicső 
küzdelmeket átélt 37-ik honvéd-hadosztály, mely a 
San vonalát tartotta, az orosz támadások centrumába 
került és derekasan felfogta az oroszok lökését. 
A nagy vérveszteségekkel járó nehéz harcokban 
legyengült ezredek azonban végre is kénytelenek



SZÜGYI ZOLTÁN

A rany vílézségi érmét az ellenség előtt lanti* 
sitotl kiválóan vitéz magatartásának elisme

réséül a 12-ik honvéd-gyalogezred felterjesztése 
alapján kapta. Kitüntetési javaslata a következő 
szavakban örökiti meg hőstettét:

„1915 március hó 
21-ikén hajnalban, 
midőn az ellenség 

W ola-M ichova 
fölött, a 8C0-as ma
gaslat dé lnyugati 
lejtőjén húzódó állá
sainkat áttörte s ott 
állási venni készült, 
tizenkét emberével 
elsőnek sietett a 
veszély helyére s 
heves tüzelésse l 
m egakadályozta, 
hogy egyrészt na* 
gyobberök jussanak

át a vonalon, másrészt, hogy az ellenség elsáncolhassa 
magát. Midőn embereit a túlerő megtámadta, az 
időközben még beérkezett nehány embert magához 
véve, szurony támadásba ment át. A vezénylő orosz 
parancsnokot sajátkozüleg lelőtte s csapatával tete
mes veszteségek mellett kiverte clhóditotl állásaink
ból az ellenséget.

Eme kiválóan hős liszt kárpáti sikereit 34 havi 
harctéri szolgálati ideje alatt még számos hőstettel 
gyarapitotta. Részt vett ezredé számos küzdclm’ébcn 
s vitéz magatartásával mindenkor emelte csapata jó 
hírnevét.

BACK ÁRPÁL)

óra hajnalban kezdték már támadásaikat az oro- 
szók a 25-ik közös-gyalogezrednek a Zsebrák- 

nyergen húzódó állásai ellen s nem szűnő hévvel foly
tatták mindaddig, mig a hősiesen cllenlálló 25-Ösök 
a tizenötödik rohamot is vissza nem verték. Ezután 
csend lett. Az oroszok visszahúzódtak és nem mu
tatkoztak többé.

Ekkor Back Árpád tizedes a két vonal közötti 
terep átkutatására kapott parancsot, hogy az oro
szok felől hirt hozzon. Ncgyedmagával előre is ment 
s alig 300 lépésnyire egy mély szakadékhoz ért, 
melyet embereivel megkerült, hogy a túlsó oldalán 
folytathassa felderítő útját. A túlsó oldalra érve. 
észrevette, hogy a szakadék oroszokkal van tele, 
akiknek egyrészc éppen állásaink felé cső oldalán 
kúszik fölfelé. Back tizedes tizenöt-husz lépésnyi 
távolságra osztotta szét négy emberét és tüzet nyi
tott az ellenségre. Nagy riadalom és kavarodás 
támadt az oroszok soraiban, de meglepetésükből
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hamar magukhoz térlek és támadólag léptek fel a 
járőr ellen. A négy rettenthetetlen 25-ös azonban 
biztos lövéseivel és kézibombáival nagy veszteséget 
okozva, visszaverte az oroszok támadását és
állandó tüzala tttar- 
totta a szakadékot. 
Erre teljesen fel
bomlott a rend az 
o roszok  között; 
mint egy hangya
boly, úgy nyüzs
gőit, sürgött-forgotl 
a megrémült tömeg. 
Sokan kendőt lo
b o g ta tta k , mire 
Back tizedes be
szüntette a tüzel. 
Az oroszok meg
adták m a g u k a t ,  
összeállította és be
kísérte őket ezredéhez, hol megállapították, hogy 
Back Árpád tizedes négy emberével 253 oroszt, 
köztük két törzstisztet ejtett foglyul.

A vakmerő járőr megkapta méltó jutalmát.

OBADICS GYÖRGY

A 4$-asok közül való volt. A derék zalai fiuk 
dacos magyarsága lángolt a szivében. Feled

hetetlen érdemű ezredének számos nehéz harcaiból 
vette ki a részéi s hősies magatartásával mindenkor 
becsületére vált bajtársainak és a 48-as névnek.
1914. év december 
24-ikérc virradó éj
szakán szakaszá t 
átvitte a Nidán és 
teljesen szabad te
rületen egészen 
Sempicchow faluig 
nyomult előre, hol 
egy ellenséges szá
zad e lő re tö ré sé t 
addig tartóztatta fel, 
mig erősítés nem 
érkezett. Ekkor a 
falut az oroszok 
kezei közül kira
gadta . . .  1915. évi
március 21-én a volamichowai ütközetben egy ma
gaslat ellen intézett roham alkalmával elsőnek tört 
be az ellenséges árkokba s 150 foglyot ejtett. Néhány 
nappal később, midőn a magaslatot felsőbb parancsra 
feladták, a visszavonulást fedezte s csak akkor 
hagyta cl helyét, midőn az ellenség majdnem körül
zárta. Kemény harcok árán keresztülvágta magát az 
oroszok gyűrűjén, sőt még foglyokat is ejtett.



Apró, halállal játszó harctéri epizódok ezek, 
melyek egy hős katona lelki nagyságát tárják elénk. 
Apró epizódok, melyekben egy értékes élet forgott 
kockán — hazánk nyugalmáért s melyekben egy 
nemzet akaratereje lüktetett az életért.

ZELENKA JÓ ZSEF

A 72-ik közös-gyalogezred c kiváló katonája sú
lyos harcokkal és dicsőséggel teljes huszonöt 
hónapot töltött cl az első arcvonalban, hol vérének 

hullásával szentelte meg hazája iránti hűségét. Min
denütt megállta a helyét, hová a kötelesség és a

sors állította, minek 
ékes bizonyítéka, 
hogy az ellenség 
előtt tanúsított vi
téz magatartása el
ismeréséül az ösz- 
szcs legénységi ki
tüntetések diszitik 
hős mellét. Részt* 
vett messze hazája 
határain túl dúló 
győzelmes harcok 
örömmámorában s 
a Kárpátok bércein 
hazája k ö zve tlen  
védelm e közben

osztozott magyar testvéreinek emberfeletti testi és 
lelki szenvedéseiben. Vitéz haditctté%'cl — mellyel 
egy ellenséges állást és két gépfegyvert ragadott ki 
az oroszok kezeiből — bclcvéstc Ő is nevét a Kár
pátok egyik sziklájába, melyet az idő soha ki nem 
törölhet s ezzel örök fogadalmát tette le hazája 
iránti hűségének.

A hős Őrmester clszakitott testvéreink szomorú 
sorsának osztályosa s csak forró sóhaját küldi felénk 
a jobb jövő reményében.

FRANK I. A LA JO S

A Przemyslnél felszabadult orosz erők nyomása 
nap-nap után érezhetőbb módon nyilvánult 

meg kárpáti frontunkon. Hatalmas, végnélküli töme
gek indultak harcba, hogy kierőszakolják a döntést. 
Nagy reményekkel jöttek, de hamarosan kiábrándító 
leckét kaptak. Csapataink szívósan hadakoztak s 
hősiesharcokban tépték, szakgatták a kolosszus fosz
ladozó testét. Egy éjszakai támadás alkalmával 1915 
március 24-ikérc virradó éjjelen, sikerült az oroszok
nak elfoglalniok az erdővel boritott 691-cs magas
latot, mely Stuposianytól keletre a San-folyó egyik 
kanyarulatában emelkedik. Az elvesztett állások 
visszafoglalása végett a 72-ik közös gyalogezred 
egyik zászlóalja bocsátkozott harcba. Zavartalanul

átkelt a San-folyón és a sűrű erdőségben fáradsá
gos módon egészen az ellenséges állásokig küzdötte 
előre magát. Az oroszok korábban kiépített meg
erősített állásaikban felkészülten várták támadásunkat •
és annak elhárítása 
végett eszeveszett 
tűzzel árasztották cl 
az erdőt. A támadó 
zászlóalj, mely ré
szére csak a fatör
zsek nyújtottak vé
delmet, é rzék en y  
veszteségeket szen
vedett és ereje köz
vetlenül az ellensé
ges vonalak előtt 
megtört. A derék 
72-csck h e ly ze te  
roppant súlyos volt. 
Az állandó tűzben
egymásután haltak cl tisztjeik, embereik, azért nem 
várták be erősítéseiket, hanem kétségbeesett rohamra 
mentek, hogy kiragadják magukat súlyos helyzetük
ből. Franki Alajos zászlós, ki százada tartalékszaka
szának volt a lelkes parancsnoka, midőn értesült a 
roham előkészületeiről, anélkül, hogy parancsnoká
tól engedélyt, vagy utasitást kért volna, szakaszá
val a rohamozókhoz csatlakozott, azok élére állott 
s buzditó hatású lelkesedésével, példásan hősies 
magatartásával lendületes erőt adott a támadásnak.

Sajátságos megnyilatkozása a szorongatott hely
zet szülte telepatikus elhatározásnak, hogy

LICHTNECKERT JÁNOS 
zászlós, ki a tartalékot alkotó első századnak volt 
egyik szakaszparancsnoka, szintén előretört össze
köttetés nélkül álló szakaszával és nekirontott az
ellenséges állások
nak. A két zászlós 
rohama m agával 
ragadta az egész 
zászlóaljat. Fegyve
rek ropogása, hur
rázó csataorditás és 
kürtszóharsogás kí
sérte a vitéz 72-sek 
rohamát, mely rövid 
k é z itu sa  után az 
orosz állások elfog
lalását eredményez
te. Még zengtek az 
erdő visszhangjai, 
midőn az oroszok le
dobták fegyvereiket s megadták magukat. — Franki 
Alajos és Lichtncckcrt János zászlósok nevéhez 
fűződik eme szép harctéri siker, melyet tulcrős
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ellenséggel szemben vivőit ki lobogó lelkesedéssel 
és kiváló hősiességgel c két fiatal tiszt.

ZSÁN VENCEL

A 25-ik közös-gyalogezrednek 1915. évi március 
31-ikén a Vcrtla-Bctlinán vívott ütközetében 

Zsán tiszthelyettes a Il-ik zászlóalj jobb szárnyát 
védte két gépfegyverével. Az oroszoknak egész napon 
át tomboló tömegrohamai a szomszédos ezredeket 
kiszorították állásaikból, melynek következtében a 
jobbszárny teljesen összeköttetés nélkül maradt. 
Még bizonytalanabbá telte a helyzetet a leeresz
kedett sürü köd, melynek védelme alatt az oroszok 
az ezred jobbszárnya közelébe férkőztek s az est 
beálltával közvetlen közelből rátámadtak a két gép
fegyverre. Zsán tiszthelyettes a veszély láttára hir
telen egyik fegyvere mellé ugrott s önkezűleg nyi
totta meg a tüzet. Példáját a másik gépfegyver is 
követte s az egész osztag cgycsilclt tüze az ellenük 
irányuló oldaltámadást nagy veszteségekkel hősiesen 
visszaverte. Az itt elért siker azonban nem aka
dályozta meg az ellenséget abban, hogy az ezred 
szárnyai megkerülésével előre ne nyomuljon, ami 
az egész harcoló csoportot a kőrülzárás veszélyével 
fenyegette. A szemben támadó ellenség támadásai
nak vitézül elientálló 25-ösök tehát felesleges áldo
zatok elkerülése végett csak gyors visszavonulással 
menthették meg magukat. A visszavonulás fedezé
sére Zsán liszthelyettes kapott parancsot, ki két 
gépfegyverével rendületlenül kitartott állásaiban s 
feltartóztatta az oroszokat mindaddig, rr.ig ezredé 
szerencsésen egérutat nem vett. Ezután állandó 
harcok közben ő is a visszavonulás terére lépett. 
A fegyverek állandó tűzzel, felváltva fedezték a 
visszavonulást. Mig az egyik hátrább vonult, addig 
a másik tartotta fel halállosztó tüzeléssel az oroszo
kat; majd felváltva ugyan ezt tette a másik. Ezután 
sikerült a két gépfegyvernek is kiragadni magát az 
oroszok gyűrűjéből, ami Zsán tiszthelyettes hideg
vérű vezetésének és rettenthetetlen bátorságának 
volt az eredménye.

KVIATKOVSZKY ANDRÁS

V V T cselow  falu mellett önként jelentkezett az 
V V  ellenséges állások felderítésére. Tizenkét el

szánt honvédből álló járőrével kúszva mcgközelitclt 
egy hatvan főből álló orosz tábori-örsöt. Közvetlen 
közelből saját kezűleg vágta kézibombáját az ellen
ség közé s az ezt követő félelmetes szuronytáma
dásban a tábori-örs túlnyomó részét harcképtelenné 
tette, két oroszt pedig foglyul ejtett. Az aránylag 
kicsi honvéd-járőr eme csillogó hadilcltc csupán 
Kvialkovszky András 11 -ik honvéd-gyalogezrcdbcli 
törzsőrmesternek az érdeme, aki személyes vitéz-
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ségénck a támadás alkalmával tündöklő példáját 
adta s ezáltal honvédéit is halálmcgvctő rohamra 
ragadta.

DÚS JÁ N O S
k T £Y ellenséges golyó mindkét szcmcvilagát kiol- 

tolta . . . Megrendülve áll meg az érző ember 
a kötclcsségludás és önfeláldozó hősiesség eme tra
gikuma előtt. Egy egész világot elveszített, hogy 
megvédjen egy országot, mely neki a világot jelen
tette. De éppen szomorú sorsa alkotja hősiességé
nek és feledhetetlen emlékének csillogó glóriáját. 
Arany vitézségi érmét a Zalosowa körül vívott har
cokban érdemelte ki, hol a harchelyzet okos mérle
gelése után saját elhatározásából rohamra vitte sza
kaszát a 363-as jelzésű magaslat ellen. Támadása, 
melyben követésre serkentő példás és önmegtagadó 
bátorsága magával ragadta embereit, teljes ered
ménnyel járt. A nehéz körülmények között, az 
ellenség konok védekezése ellenére kivívott sikere, 
úgy a saját, mint a szomszédos csapatrészek hely
zetét lényegesen kedvezőbbé tette s alapját alkotta 
a későbbi győzelmes harcoknak. Dús őrmester szá
mos harcában vett részt csapatának, a 101-cs 
honvéd-gyalogezrednek s kötclcsségtudásával és 
nemes ügybuzgalmával mindenkor igen jó befolyással 
volt legénységére. A dicső emlékű hős őrmester a 
zalosowai halálmcgvctő vállalkozásnál ellenséges go
lyótól találva, mindkét szemevilágát elvesztette.

BÓKA KÁROLY

A 19-ik közös gyalogezred, mely a galíciai har- 
cokban oly sok dicsőséggel vette ki a részét, 

a Przcmysl-nél felszabadult orosz erők nyomása elől 
a San partjáról heves harcok közben egészen Határ
hegyig vonult vissza, hogy uj védelmi vonalon vegye 
fel ismét a döntő
küzdelmet az ellen
séggel. Az orosz tö
megek nyom ása 
azonban oly erővel 
nehezedett rá a kár
páti vonalunkra , 
hogy ellenállásunk 
csak  emberfeletti 
eróm egfeszilésck 
árán volt lehetséges. 
Az izgalmasan dön
tő percekben —mé
lyekben a magyar 
határok védelm e 
volt kockán — csa
pataink incgsokszorosodolt erővel küzdöttek, hogy 
régi állásaikban az egyensúlyt helyrehozzák. A Határ
hegy községtől északra fekvő magaslatok •— mint 
fontos védelmi támpontok — birtokáért heves küz-



delem folyt. Egyes ezredek elfoglalt állásaikból az 
ellenséges túlerők elől kénytelenek voltak ideiglene
sen kitérni, hogy uj átcsoportosításban rendezett 
kötelékekkel bocsátkozzanak ismét harcba az oro
szokkal.

1915 március 30-ikán éjjel a 19-ik közös-gya
logezred is elhagyta állásait, melyeket csak egy tizen- 
négytagú utóvéd tartott Bóka Károly órvezcló 
parancsnoksága alatt. A kis 19-cs csapat hősies 
crőmcgfeszilésscl másnap délelőtt 9 óráig tartotta 
vissza az ellenséget s igy csapattcstcnek elég időt adott 
arra, hogy kötelékeit rendezze egy uj támadás meg
kezdéséhez. Az ezred április elsején megújult erő
vel harcba is bocsátkozott, hogy az oroszokat Határ
hegy alól visszaszorítsa s a pillanatnyiing megingott 
védelmi vonalainkat visszavegye. £s eme, kemény 
harcokban megedzett vitéz ezred teljes mértékben 
meg is felelt a hozzája fűzött reményeknek. Három 
napon át állt szüntelen harcban az ellenséggel és 
makacs kitartásával, erőteljes támadásaival oly pótol
hatatlan veszteségeket okozott az oroszoknak, hogy 
támadó erejük megtörött és kénytelenek voltak 
védekezésre szorulni. A vitéz 19-csek önbizalmát 
fokozta kézzelfogható sikerük és még hevesebb táma
dásokra sarkalta.

A harcok harmadik napján, április 3-ikán reggel 
elsőnek tört be századával az oroszok vonalába.

KE1DER JÁNOS

törzsőrmester, aki halálmegvctö bátorságával oly 
lendületre ragadta 19-cs bajtársait, hogy az ellenség 
minden erőmegfeszitése hiábavalónak bizonyult aka
dályt nem tűrő rohamával szemben. Kiragadta az 
oroszok kezéből állásaik egy tekintélyes nagyságú 
részét, hol sok foglyot ejtett, valamint nagymennyi
ségű hadiszert zsákmányolt. Ezzel megingott az oro

szok védekezése is. 
A lankadatlan, meg 
nem szűnő hévvel 
támadó 19-csck be
nyomultak az ellen
ség egész védelmi 
vonalába és vissza
szorították az oro
szokat. Csapataink 
elfoglalták régi állá
saikat s örökre biz
tositolták határain
kat.

A kél hős ka
tona Bóka őrvezetó 
és Reider. ttrzsőr-

mester érdemeinek nagyságáról pedig arany vitéz- 
segi érmük beszél, melyet kiválóan vitéz maga
tartásuk elismeréséül kaptak.

GÁ SPÁ R ANTAL 
SZABÓ PÁL VINCE

Mindkét részről vcsztcségtcljes ütközet folyt le 
1915 április 3-ikának éjjelén a Világ falutól 

északra fekvó Gusina magaslat lejtőjén. A magas
laton húzódó védőállásainkat az oroszok éjnek ide
jén áttörték, az állásokban lévő ezred tartalékjait
felőrölték és előre- 
nyomulóban voltak 
a falu felé. A falu
ban a 101-ik közös- 
gyalogezred egy szá
zada tartózkodott, 
melyet az áttörés 
hírére azonnal ellen- 
támadásra rendel
tek. Az cllcntámadó 
századot S c h a r 1 
Hugó százados ve
zette a 4-ik szakasz 
élén, mely szakasz
nak Gáspár Antal 
őrmester volt a pa
rancsnoka. A negyedik szakaszt még két szakasz 
követte, a század legvégén pedig Szabó Pál Vince 
egészségügyi altiszt haladt azon utasítással, hogy a 
szétvert ezred esetleg visszaözönló embereit feltar
tóztassa és összegyűjtve előre vigye. Alig ért ki az 
elől haladó szakasz a faluból, midőn élénk gyalog
sági tűz fogadta, melyről az ellenség közelségére 
lehetett hövctkeztclni. A hős százados szurony
rohamot vezényelt s az élen rohanva adott jó példát 
hurrázó legényeinek. Alig rohant azonban húsz 
lépést, lövéstől találva összerogyott. Erre a legény
ség rohama megtört és heves tűzharccá változott.
Gáspár őrmester a 
nagy kavarodásban 

parancsnokához 
sietett, hogy a tüz- 
záporból megment
se s esetleges to
vábbi lövések tő l 
m egkím élje. Az 
o roszok  azonban 
fenyegetőleg léptek 
fel és a sebesült 
százados az clfoga- 
tás veszélyének volt 
kitéve. Szabó Pál 
Vince egészségügyi 
őrmester négy em
berével kcrcsztültörtc magát az ellenség tüzén és 
elszánt nekirohanással, mellyel embereit is magával 
ragadta, visszanyomta az ellenséget. Századosát be
kötözte és védettebb helyre vitette. A századot ezután
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Gáspár Antal őrmesterrel együtt erélyes szuronyro- 
hamra vitték. A tüneményes lendülettel véghezvitt tá
madás nemcsak az elveszett állások visszaszer
zését, hanem meglepően nagy számú hadifoglyot is 
eredményezett.

A két vitéz őrmester halálmcgvctő bátorsága 
megakadályozta frontunk áttörését, hős parancs
nokuk életét azonban — sajnos — életük kockáz
tatása árán sem menthették meg. Scharl százados 
súlyos sebeibe később belehalt.

NAGYGÁNYÓ JÓ ZSEF

Egyike a legelsőknek, kik ezredében kiválóan 
vitéz magatartásukért az arany vitézségi érmet 

érdemelték ki. Ritka kötelesség-tudásával és bátor
ságával már a szerbiai harcokban magára vonla elöl
járói figyelmét. Később az orosz harctéren csillog
tatta kiváló katonai erényeit. Legszebb fegyverténye 
az 1915. évi húsvéti harcokhoz fűződik. Április ele
jén a galiciai határszélen, Siankitól északra, a 952-cs 
magaslati pont ellen támadtak az oroszok nagy túl
erőkkel. Nagygányó szolgálatvezető őrmester a leg
nagyobb tüzérségi és gyalogsági tűzben szakaszról- 
szakaszra járt a harcban álló rajvonal mögött és 
lelkesítő szavakkal, ha kellett példás cselekedetek
kel buzdította kitartásra legénységét. Lelkes mun
kája közben több golyó is átjárta köpenyét, utóbb 
maga is megsérült, de sebére ügyet sem vetve, 
továbbra is kitartott a rajvonalban. Sőt a harcok 
folyamán önként vállalkozott parancsok és jelenté
sek továbbítására, hogy egy embernyi fegyveres 
erőt se kelljen kivonni a rajvonalból. A jelentések 
közvetítése közben is nagy leleményességről és ritka 
bátorságról tett tanúbizonyságot. Az ütközet egész 
során szerzett kiváló érdemei elismeréséül megkapta 
a személyes bátorság legszebb kitüntetését: az arany 
vitézségi érmet.

MLADEN ILLIEM

A 301-ik hon%éd-gyalogczrcd kitüntetési javas
lata. 1915 V/29. „Április hó 5-ikc és 6-ika 

közötti éjjelen a Berdyehow előtti állásban felállított 
407-cs számú zászlóaljnak 2-ik számú tábori-őrsét 
megtámadta körülbelül 130 főnyi orosz erő. Mladen 
Iliiéin tizedes, mint ennek a tábori-őrsnek a parancs
noka, tizenöt emberrel, jól megfontolt, vitéz maga
tartásával ezt a támadást visszaverte. Az ellenség 
azonban egyidejűleg a szomszéd 405-ös számú zászló
aljnak 5-ik számú lábori-örsét is megrohanta és 
szétverte. Mladen Illicm tizedes erre azonnal az
5-ik számú Örs segítségére sietett; az ellenséget 
gyors tüzeléssel oldalról megtámadta és sikerült neki 
az oroszokat ott is visszavernie. Rögtön ezután ősz- 
szcgyüjtöllc a szétvert embereket, saját embereiből

kiegészítette az 5-os számú tábori-őrsöt és a két 
tábori-örs közölt az összeköttetést újból helyreállí
totta. Harci tevékenysége közben személyesen fogott 
el egy oroszt."

A bátor tizedest az ellenség előli tanusitolt vitéz 
magatartása elismeréséül az arany vitézségi éremmel 
tüntették ki.

POLGÁR LA JO S

1914 október 15-ikén avatták zászlóssá az alig 
18 éves ifjút s a lelkes gyermekkatona a boldogság 
pírjával vonult a harctérre, hová élethivatása szólí
totta. A dicsőség csábitó fénysugara kápráztatta 
hirre, érdemekre sóvárgó lelkét s alig esett át a 
tűzkeresztségen, a dicsőség egy villámszerű cikkázása 
örökre kioltotta nagyrahivatott fiatal életét. 1915 
április 6-án önként jelentkezett csapatjának, a 19-ik 
honvéd-gyalogezrednek állásai előtt összegyülekezett 
orosz erők rajtaütésére. Járőrével ügyesen átcsúszott 
az orosz őrsök biztosító vonalán s oly erővel és 
rettenthetetlen bátorsággal tört rá az ellenfélre, hogy 
a sokszoros túlerőben lévő oroszok megfutamodtak. 
Vakmerő támadása során azonban súlyosan meg
sebesült és az ungvári kórházban sebeibe belehalt.

Mindenkor kitűnt kezdeményező tetterejével és 
vitézségével és „kiváló csapattiszt lett volna belőle," 
mondja parancsnoka kitüntetési beadványában. De 
a gyermekareu zászlós első lépése nehéz pályáján 
a hősi halál volt. Kiváló csapattiszt volt, a becsület 
mezején kiömlött vére avatta azzá.

Tragikus élete olyan volt, mint az üstökös. Fel
tűnt, megfélemlített, cikkázva ragyogott s aztán el
tűnt a nagy mindenségben. Csak emléke maradt 
meg, mely örökké fénylik és soha cl nem homályosul.

CSAVAJDA ISTVÁN

Az oroszok tömegtámadásának 1915 április 7-ikén 
történt véres visszaverése után a 19-ik hon

véd-gyalogezred első zászlóalja előtt, közvetlen a 
a drótakadályok mellett számos orosz hősi hullája 
feküdt. Csavajda István szakaszvezetö az ellenség 
állandó figyelése közben észrevette, hogy a halott
nak vélt oroszok között még élők mozognak s nagy 
clővigyázaltal a drótokat vagdossák. Az éber szakasz- 
vezető ennek láttára elszántan kiugrott a fedezék
ből $ nem törődve az ellenséges gyalogság heves tüze
lésével, a mozgó oroszokig hatolt előre s részben le
lőtte, részben magával hozta őket. Ezen vitézi csele
kedetével nagy meglepetést hárított el bajtársai felől és 
leleplezte az oroszok egyik csclfogását.melyct aztán az 
összes csapattesteknek kihirdettek hasonló meglepe
tések elkerülése végett. A kiváló altisztet éber szol
gálatainak és hősies magatartásának elismeréséül az 
arany vitézsége éremmel tüntették ki.
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BENTZIK SÁNDOR

A sori különös kegye folytán kö/.cl ötven hó- 
napol töltött a fronton s ezen idő alatt ezre

dének minden harcából, bujából-bajából és sikerének 
minden dicsőségéből kivette a részét. A háború első 
évének mozgalmas hónapjai után a Kárpátokba kerüli

ezredé, hol fclcdhc-

oldalúban és hátamögölt. A közelében lévő embe
reket magához vette s az ellenséget meglepő ffiz 
alá fogta. Rövid időn belül a nagyszámú ellenség 
megadta magát. Ez alkalommal egy gépfegyvert is 
zsákmányolt. A foglyok hátrakisérése közben újból 
orosz rajvonalra bukkant, mely közéjük lőtt. Mada
rász viszonozta a tüzet, majd az ő s az orosz fog
lyok felszólítására az ellenség a tüzelést beszüntette. 
Az ott lévő orosz tiszt kérdésére, hogy hányán van
nak, merészen rávágta: egy divisió. Ezen kijelenté
sére egy tiszt, két zászlós és harminc ember meg
adta magát."

A vakmerő Madarász Vendel tizedest az arany 
vitézségi éremmel tüntették ki.

KOCSIS ANTAL

A 13-ik honvéd-gyalogezred, mely a tcstcl-lclket 
megviselő kárpáti, téli harcokban mindössze 
5S0íőrc olvadt le, 1915 április 8-ikán Oroszpatak

tól északra cső 673-as magaslat ellen indult rohamra. 
Az első támadó vonalban haladó zászlóalj élén 
Kocsis Antal zászlós vezette szakaszát. A kimcrül- 
hetetlen honvédek térdigérő hóban közelitctték meg 
a hegy tetejét, hol jól kiépített háromszoros védő
vonalaikban várták az oroszok a honvédeket. Mintegy 
száz lépésnyi távolságig hagyták közeledni az oro
szok mieinket, midőn valóságos tüzzáport zúdítottak

tétlen é rd e m ek e t 
szerzett a magyar 
határ hősies védel
me közben. 1915 
április 7-ikén a 44-ik 
közös-gyalogezred 

Malomrét községbe 
é rk e z e tt , hogy a 
Szurmay-csoporl 
hónapokon ál tarló 
hero ikus küzdel
mekben kim erült 
erőit felfrissítse és 
ellenállását végleges 
sikerre vigye. Más

nap cl is indultak a vitéz 44-csck, hogy a 37-cs 
ezredet felváltsák a Ccrcmcha-hcgycn, melyen em
berfeletti küzdelmek között annyi daliás magyar 
ezred vérzett már cl. Alig helyezkedtek cl árkaik
ban, már is megindultak az oroszok, szinte soha ki 
nem fogyó tömegtámadásai, melyek éjjel-nappal szün
telenül tartottak egészen április 13-ig, mikor is a 
a nagy veszteségeket szenvedett ezredet leváltották. 
Ezen több napon át tartó elkeseredett küzdelmek
ben Bentzik Sándor zászlós ezredé balszámyát védte, 
melynek helyzetét felette súlyossá telték a terep
viszonyok, melyek kínálkozó alkalmat adtak az 
oroszoknak a szárny megkerülésére és támadására. 
A hős zászlós azonban súlyos felelősségének tuda
tában emberfeletti crőmcgfcszitésck árán is kitartott 
helyén és sikerrel vert vissza minden támadást. 
Félelmet nem ismerő emberei utolsó lehelé lükig 
védték viharvert árkaikat, melyeket becsülettel ad
ták át a felváltó ezrednek. 72-en mentek fel, de 
csak 37-cn jöttek le a Ccrcmcháról. A többi elvér
zett a magyar határon.

M ADARÁSZ VENDEL

A 18-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javaslata 
1915. IV. 12:

„Mint felgyógyult sebesült, régi vitézségének és 
derékségének újabb fényes tanujelét adta április
7-ikén és 8-ikán a Bukovccen lefolyt támadásoknál. 
Századával történt előrenyomulása közben észre
vette, hogy nagyobb tömegű ellenség van a század

reájuk. Sebesültek 
vére festette pirosra 
a havat s minden 
percny i tovább i 
vcszteglés szaporí
totta az áldozatok 
számát. Kocsis zász
lós látta kétségbe
esett helyzetét, azért 
határozott fellépés
sel vetett véget az 
áldatlan állapotnak. 
Bátran, férfiasán  
szakasza elé ugrott 
és harsány hangon 
rohamot vezényelt.
A hós példa hatolj. Lelkes honvédek rajta-rajta 
csatakiáltásától zengett az ég és a következő pilla
natokban az ellenség íatorlaszain tűnt fel a hős 
parancsnok alakja. A honvédek követték; behatol
tak az első vonalba és megadásra kényszeritették 
az oroszokat. De a siker nem volt még teljes. 
Kocsis zászlós tovább folytatta előrenyomulását a 
második vonal ellen, melyet csekély cllcntállás után 
szintén hatalmába kerített. Itt azonban egy orosz 
altiszt golyója szétroncsolta karját és a nagy fáj
dalom a földre terítette. Magához térve, további
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előrenyomulásra buzdította legényeit s nem hagyta 
cl addig dicső győzelmének színhelyét, mig az egész 
védelmi-vona'rendszcr kezeibe nem került. A pél
dásan vitéz zászlós egy szakaszával több mint ezer 
foglyot ejtett, köztük tizenhat tisztet. Méltó jutal
mul az arany vitézség! érem díszíti a mellét.

‘ Dr. HÁZI JENŐ

A 82-cs székely-gyalogezred kitűnő szelleme 
diadalmaskodott azon lendületes ellentámadás
ban, mely a Parilov Vrch nevű hegycsúcs visszafog

lalását eredményezte.
1915. év április hó 11-ikén Zemplén vármegye 

északi részén, a Virava község határában emelkedő 
hegycsúcsot az oroszok hatalmukba kerítették. A 
94-ik közös-gyalogezred egy tartalékban lévő százada 
kapott parancsot az elhódított állások visszaszerzé
sére. A hegycsúcsot köd borította, azért az ellen- 
támadó század minden meglepetés elkerülése végett 
egy baloldalvéd szakasszal biztosította magát. E sza
kasz, melynek dr. Házi Jenő 82-ik közös-gyalog- 
czrcdbcli hadapródjclőlt őrmester volt a parancs
noka, uttalan-utakon, a hegycsúcs nyugati merede
kén haladt kitűzött célja felé. A Reichenberg vidéki 
németnyelvű katonák, kikbe Házi hadapródjclőlt a

82-es székely bakák 
szellemét oltotta be, 
hiven követték pa
rancsnokukat s fá
radtságot nem ki
méivé körülbelül 80 
lépésnyire közelítet
ték már meg a hegy
csúcsot, midőn ijed
ten menekülő kato
nák soraikban nagy 
riadalmat okoztak. 
Házi hadapródjclőlt 
bizalmat öntött em
bereibe, önérzete
sen katonás fellépé

sével megállította a menekülőket s magával vitte az 
ellentámadásra. Már-már elérték a hegycsúcsot, 
midőn 15—20 lépésnyi távolságról orosz géppuska 
tűz tizedelte meg soraikat. Nem volt idő a gondol
kodásra. Házi hadapródjclőlt harsány „Sturin! 
Előre!" kiáltására elszánt vakmerőséggel és harci 
tűzzel ugrottak be vitéz legényei az oroszok állá
saiba és kiverték őket. Azon gépfegyvert, mely 
annyi véráldozatot szedett embereiből, Házi had- 
apródjelölt sajátkezüleg tette ártalmatlanná. Tovább 
haladva megtisztították az egész csúcsot az ellen
ségtől és egyesülve az időközben felért századokkal, 
megszállták régi állásaikat: az oroszok pedig súlyos 
harcok árán az északi lejtőre szorították.
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A harcok folyamán a hős hadapródjclőlt dum- 
dum lövéstől súlyos sebet kapott s a megszerzett 
állások védelmét bajtársaira hagyta, kik oly halál - 
megvető bátorsággal működtek közre sikere ki
vívásában.

19-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési beadvá
nya a következőképen Írja le hőstettét, melyért 

az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz maga
tartásának elismeréséül az arany vitézségi érmet

„Midőn 1915 április hó 11-ikén 1 óra 30 perc
kor egy tulerös orosz osztag a védőszakaszba be
tört és a zászlóaliparancsnok az első pillanatban 
csak a küldönc altiszteket, küldöncöket és tclcfonis- 
tákat tudta az ellentámadásra felhasználni, Grcgoric 
szakaszvezető,—mint parancsnok—ezeket oly erélyes 
és határozott ellentámadásra vezette, hogy az oro
szok meglepődve megálltak, majd elmenekültek. Tá
madása teljes sikerrel járt. Grcgoric szakaszvezető 
kitűnő altiszt; a háború kezdete óta szolgál."

A z egyszerű földmunkás szakaszvezető a vc- 
szély kísérteties óráiban egy félszázad élére 

állott és józan magyar eszével, lélekjelenlétével és 
megkapó hősiességével győzelemre ragadta bajtársait. 
Feledhetetlenül vitéz cselekedete a Kárpáti harcok
hoz fűződik s igy önfeláldozó készsége kétségcnkivül 
honfiúi szerctctéből merített erőt. E'redc, a 69-ik

GREGORIC PÁL

kapta:

VARGA JÁ N O S

közös gyalogezred, 
Felsőalmád környé
kén viaskodott az 
oroszokkal, kik 1915 
április elején újabb 
erőteljes nyomással 
igyekeztek csapata
inkat leszorítani a 
Kárpátok minden vi
har ra I d acoló bé rcei- 
ről. A harcok vál
takozó szerencsével 
ingadoztak s már- 
már ugy la tszo tt, 
hogy az oroszok 
maradnak a helyzet
urai. A legválságosabb helyzetben avatkoztak azon
ban harcba a dicső emlékű 69-csek, s lendületes 
ellentámadásuk, — vcsztcségtcljcs küzdelmek árán 
bár, — de javukra döntötte cl a harcok sorsát. 
A halálmcgvctő tusában hősies önfeláldozással hul
lottak cl derék tisztjeik s legényeik, de a meg- 
maradottak küzdöttek az clbukottak helyett is. Varga



János szakaszvezető félszázada is vezetők nélkül 
m aradt; erre Varga élére állt bajtársainak, szívós 
harcok árán bcékcltc magát az oroszok sorai közé 
és egy erélyes szárny támadással kiszorította az ellen
séget árkaiból. A rés, melyet a védők ellenállásán 
ütött, alkalmas volt arra, hogy az ezred végkép az 
ellenséges állások birtokába jutott.

BODNÁR ERNŐ

Az 1915. év április 11-én lefolyt harcokban a 
30-ik honvéd-gyalogezred balszámya és a tőle 

balra harcban álló csoport között minden össze
köttetés megszakadt. Nagy, tátongó nyílás szakította 
meg védővonalaink folytonosságát, mely a védelem 
sikereit végzetessé válható veszedelemmel fenyegette. 
Az oroszok, kik különös ügyességgel tudták javukra 
kihásználni a harctéri helyzet gyenge oldalait, a 
30-as honvédek balszámya előtt tátongó szakadák
ban gyülekeztek össze s másnap reggel hajnalban 
az ezredet oldalba és hátba támadták. Az alattomos 
támadás nemcsak az ezred balszárnyát, hanem az 
egész ezredet, sőt a szomszéd csoport állásait is 
veszélyeztette. A válságos helyzetet súlyosbította, 
hogy a gyenge védelmi vonal mögött elenyészően 
csekély tartalék tartózkodott. Bodnár Ernő szakasz
vezető a támadás alkalmával a balszárnyon volt 
szakaszával s az árkainkba betöri oroszokat szu
ronnyal űzte ki az állásból. Vitéz magatartásával 
jó példát mutatott bajtársainak, kikel- hősies ellen
állásra buzdított. Ezután néhány embert vont ki 
szakaszából, kikkel a hátba támadó oroszokat hatásos 
tűzzel vissza zavarta. Lélekjelenlétével nagy veszélyt 
hárított cl s kiváló érdemeket szerzett az orosz 
bekerítő mozdulatok visszaverésében.

CSIRK O V ITS SÁNDOR

Kárpáti védőállásaink ádáz küzdelmek közben 
gyakran cseréltek gazdát, anélkül azonban, 

hogy az oroszoknak végleg sikerült volna áttörniük 
vonalainkat. A végső erőmegfeszitésig küzdő csapa
taink itt-ott 'kitértek ugyan rövid időre az arány
talanul nagyobbszámu ellenség túlereje elől, de 
hamarosan talpraugrottak s szívós kitartással, majd 
makacs ellentámadásokkal tépték szét a támadások
ban clgycngüll s megbomlott orosz tömegeket. A 
küzdelem egyensúlyának helyreállítása csak ezen 
harcmodor révén volt lehetséges. így történt 1915 
április 11-ikén is, amikor védőállásainknak egyik 
Malomréttől északra húzódó szakasza az oroszok 
kezére került. Az elhóditott árkok visszaszerzésére 
a 19-ik közös-gyalogezred ment ellentámadásra. Az 
előnyös magaslati állásokban lévő oroszok makacs 
ellenállása azonban oly súlyos veszteségeket okozott

a támadásban fáradhatatlan 19-cscknck, hogy további 
véres veszteségek elkerülése végett kénytelenek 
voltak az ellenséges vonalak közvetlen közelében 
lévő állásaikat visszavonni. Csak Csirkovits Sándor 
őrvezető maradt helyén mintegy ölven lépésnyire az 
oroszoktól — egyetlen géppuskájával. Az ellenséggel 
farkasszemet nézve, átvirrasztotta az éjszakát s csak 
akkor vette észre, hogy egyedül van, midőn másnap 
hajnali szürkületben erős orosz osztagok támadlak
rája. A veszélyes 
helyzetben minden 
rem énye egye t
lenegy géppuskája 
volt. Neki irányí
totta tehát az oro
szoknak s rohamozó 
tömegeiket halomra 
lőtte. Az ellenség 
m eg to rpan t, mert 
nem tudta, milyen 
erővel áll szemben. 
A hős őrvezető dél
előtt lOóráigmaradt 
á llásában , midőn 
parancsra visszavo
nult. Ezredé másnap megismételte támadását, melyet 
fényes siker koronázott.

Csirkovits örvezető pedig büszkén tekintett 
munkájára, az állások körül fekvő orosz hősi halot
tak százaira.

G LASS TIBOR

Az orosz kolosszus lomha ereje ráfeküdt az 
északi Kárpátokra s a völgyzáró magaslatok 

megszállásával igyekezeti nyitva tartani a kaput, 
melyen át az ut a magyar síkságra vezet. Az Ung 
völgyét elzáró 1133 m. magas Ccrcmcha hegy 
szintén az oroszok kezében volt. Ezen magaslat 
birtoka nélkül pedig csapataink nélkülözték azt a 
biztos pillért, melyre védekezésüket támaszthatták. 
Három gyalogezred vívott napokon át nehéz küz
delmet a Ceremeháért, de a túlerővel tartott orosz 
állások nem engedlek a nyomásnak. 1915. év ápri
lis 13-án Giass Tibor 68-ik közös-gyalogezrcdbeli 
zászlós azt a parancsot kapta, hogy századával 
csatlakozzék Várkonyi Béla századához és a 26-ik, 
valamint a S3-ik közös-gyalogezredek egy-cgy szá
zadával egyesülve, vegyen részt a Ceremcha elfog
lalásában. A kiválogatott századok éjjeli rohamra 
határozták cl magukat s az est beálltával el is 
indultak, hogy az éj sötétjének védelme alatt meg
közelítsék az orosz állásokat. Tüzérségünk időköz
ben állandó tűz alatt tartotta a magaslatot, hogy a 
megszállók megerősitett árkain rést üssön s a táma-
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dók előkészületeiről az oroszok figyelmét elvonja. 
Dacéra azonban a támadók ügyes és zajtalan előrc- 
kuszásának az oroszok észrevették ókét s erős 
tűzzel szórták be az clőtcrcpet. A támadás foly
tatása eredménytelennek látszott. Éjfélre járt már

az idő s az oroszok 
ideges tüzelése nem 
szűnt meg. Vissza
vonulásra nem volt 
mód, a további ott- 
maradás pedig csak 
a drága élcláldoza- 
lot szaporitotla vol
na. A támadók a 
harmadik eshetősé
get választották — 
a lcglchctctleneb- 
bet. A legnagyobb 
puskatüzben egcl- 
verő csalaorditással 
ellenállhatatlan ro

hammal törtek rá az oroszokra. A pokoli lárma, 
jajgatás, dulakodás csak rövid ideig tartott. A hős 
századok, bár sok véráldozalba került. — meg
oldották a lehetetlent, elfoglalták a Ceremehát.

Glass Tibor elszántan küzdött százada élén s 
személyes bátorságával ragadta magával embereit 
az erőteljes rohamra. Kgyike azon hősöknek, kiknek 
nevéhez a Ceremeha elfoglalása fűződik.

DÁVID ISTVÁN

A z ellenséggel szemben tanúsított kiválóan hősies 
magatartása elismeréséül a következő felter

jesztés alapján kapta arany vitézségi érmét.
„A 24-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas

lata 1914 VI/4.
1915 április 21-én szakaszával hősiesen meg

rohamozta a támadó ellenséget és 60 foglyot ejtett. 
Az oroszok egy meghiúsult támadása után előretört 
embereivel, visszavonulási útjukat elvágta és meg
adásra kényszcritcltc őket. Dávid zászlós ez alkalom
mal is 140 oroszt ejtett foglyul."

RÁCZ ISTVÁN

A 9-es honvédhuszárok közül való volt. Vállal- 
kozó szelleműi önfeláldozó és félelmet nem 

ismerő. Minden porcikájál cltöltötte a büszke ludat, 
hogy a magyar katona verhetetlen. Rajongója volt 
fegyvernemének s a legveszélyesebb feladatokra 
önként vállalkozott, hogy szolgálataival a 9-es honvéd
huszárok hírét és dicsőségét gyarapítsa. Számos 
hazai, valamint német, török, bolgár kitüntetés dí
szíti hősi mellét, ami beszédes kifejezője harctéri

múltjának. Legszebb kitüntetését az uzsoki szoros 
védelmi harcaiban kapta, hol a személyes bátor- 
ság ragyogó bizonyítékát adta. Kémeink hozták 
hírül, hogy az oroszok óriási erőkkel támadásra 
készülnek, hogy eltöröljék vonalainkat a föld színé
ről. Hadvezetőségünk, hogy meggyőződést szerezzen 
a hírek megbízhatóságáról, foglyok szerzésére adott 
parancsot a csapatoknak. Szeles, borongós este
volt, midőn megér
kezett a parancs a 
9-es honvéd-huszá
rokhoz, kik egy erdő 
szélén táboroztak. 
Rácz István tizedes 
önként vállalkozott, 
hogy e lc s íp  , egy 
muszka őrszemet. 
Az éj sötétjében át
kúszott az orosz 
állásokhoz és kél 
őrszem között lesbe 
állott. Az egyik őr
szem a csipős hideg
ben fához támasz
totta fegyverét és bundája igazgatásával bíbelődött. 
Rácz tizedes ezt a kedvező alkalmat használta ki 
vállalkozásának véghezvitelére. Elkapta a puskát a 
fa mellől és az őrszemnek szegezte. Intett kezével 
és a muszka szó nélkül engedelmeskedett. Bekísérte, 
de a jámbor katona nem tudott semmiről felvilágo
sítást adni. A vakmerő tizedes megvakarta a füle 
tövét és még egyszer visszament. Éppen jókor 
érkezett. Egy tisztféle jött az őrszemeket ellenőrizni. 
Rácz tizedes rávetette magát és karabélyával le
ütötte. Gallérjánál fogva átcipellc hozzánk, hol 
magához tért és mindent elmondott. Csapataink 
felkészüllek a védelemre és a harmadnapon be
következett tízszeres erejű orosz támadást dicsősé
gesen visszaverték.

BKNKŐ MÓZES

Hőstettéről és az ellenséggel szemben tanúsított 
kiválóan vitéz magatartásával szerzett érdemei

ről a 24-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javaslata 
a következőket mondja:

„1915 április 21-ikén a túlerőben lévő ellenség 
támadása alkalmával az ezred balszárnyán lévő 8-ik 
század válságos helyzetbe kerül. Benkő Mózes zász
lós rendkívülien vitéz magatartásával annyira fel
tüzelte legénységét, hogy három orosz rohamot ve
resen visszavert és három óra hosszat rohamtávol
ságban kitartott az ellenség előtt."

A hős zászlóst eredményes magatartásának 
elismeréséül az arany vitézségi éremmel tüntet
ték ki.
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KUKÁN IMRE

A gorlicci áttörési megelőző nagyobbszabásu 
előkészítő harcok egyik legvéresebb és leg- 

jclcntőségteljcsebb ütközete viharzott le a Rykow 
községtől északra emelkedő Ostry nevű magaslaton. 
Eme magaslat a kclctgaliciai orosz front legjelenté
kenyebb támpontja volt. 1915. év április végén a 
kegyetlen harcokban meggyötört kárpáti hadseregünk 
megmozdult s legelső feladatának a Morawa völgyét 
záró Ostry elfoglalását tekintette. Április 24-ikén 
tüzérségi előkészítés után a Drasser-féle zászlóalj 
indult roham a földsáncokkal megerősített ma
gaslat ellen. A roham azonban nagy vérveszteség 
árán sem sikerült, sőt teljesen meghiúsult. Drasser 
őrnagy, ki halálmcgvctő hősiességgel küzdött zászló- 
alja élén, a támadás során maga is hősi halált halt.

A zászlóaljat ez
után egy Lnndwehr 
csapat váltotta fel, 
hogy másnap meg
ismételje a táma
dást; az e le se tt 
D ra sse r  ő rnagy  
zászlóalja pedig tar
talékba került visz- 
sza. Kora hajnalban 
újra megszólaltak az 
ágyuk s tüztorkuk- 
ból kifogyhatatlanul 
ontottak gránátjai
kat. Nemsokára rá 
m egkezdődö tt a

gyalogság támadása. A szárnyakon harcoló magyar 
csapatok kiválóan küzdöttek, a centrumban álló 
Landwchrck azonban nem mozdullak, csak fegyver- 
tűzzel támogatták vitézül előrenyomuló magyar baj- 
lársaikat. Kukán Imre hadapród-őrmcster, kinek 
századparancsnoka czidóben a becsület mezején el
hunyt parancsnokuknak adta meg a végtisztcsségcl 
Rykowban, izgalommal nézte a Landwehrck tét
lenségét. Tudta, hogy magyar testvérei vitéz táma
dása hiábavaló, ha nem egységes és általános a tá
madás. Saját felelősségére összeszedte hát a nehéz 
harcokban kimerült és megfogyatkozott legénységét, 
pisztollyal a kezében keresztül vitte őket a Land
wchrck vonalán s vad elszántsággal rontott neki 
az orosz vonalaknak. Rohama fcltartartózhatatlan 
volt. Benyomult az oroszok állásaiba és kegyetlen 
kézilusa után kiűzte onnan az ellenséget. Azután 
szétosztotta századát és a szárnyak segítségére sie
tett. Oldaltámadásai eldöntötték Ostry sorsát, mely 
kezünkbe került s mely még ma is hirdeti és 
örökké hirdetni fogja a magyar csapatok dicső 
győzelmét.

GYURKÁN TITUSZ

Hőstettéről és az ellenséggel szemben tanusitott 
vitéz magatartásával szerzett érdemeiről a

7-ik hadsereg felderítő különítményének (Russ külö
nítmény) kitüntetési javaslata a következőkben em
lékezik meg:

„1915 április 28-án az 1350-cs jelzésű magas
laton vivőit harcban, mint a tartalék parancsnoka, 
saját kezdeményezésére és felelősségére rohamra 
vezette szakaszát. Meglepő támadásával az ellen
séges erők kifejlődését megzavarta. Vitéz viselke
désével feltüzelt és újoncokból álló legénységével 
az ütközet sorsát döntötte cl. Egy ellenséges szakaszt 
egy szakadékba dobott le, egy másik szakaszt pedig 
elfogott."

VÉN ZOLTÁN

Arany vitézség! érmét az ellenség előtt tanusitott 
kiválóan vitéz magatartásának elismeréséül 

1915 május hó 2-án az Ostry hegytömb magaslati 
nyúlványainak bevételénél kapta.

A 23-ik honvéd gyalogezred kitüntetési javas
lata a következőket 
mondja a hős zász
lósról :

„Május 2-án sza
kaszával egy példás 
roham ot h a jto tt 
végre. Mikor az ál
lást elfoglalta és ma
gát beásta, észre
vette. hogy századá
nak jobb szárnya 
ellen az oroszok el
lentámadásba men
tek át. Szakaszát sa
ját elhatározásából, 
parancs nélkül ki
vonta állásából és egy sikeres rohammal az ellen
séget visszavetette. Kötelességének fáradtságot nem 
ismerő teljesítése közben megs<^>csült."

A csoportpora ncsnok a kitüntetési beadványt emi- 
gyen véleményezte: „Kiválóan vitéz és vakmerő 
zászlós; önálló és kezdeményező. Legmelegebben 
ajánlom az arany vitézségi éremre."

Vén Zoltánnak hősi mellét az aranyérmen kívül 
még a vilézségi érmek mindegyike is disziti.

KOMLÓSY ISTVÁN

Az oroszok elleni harcokban legendás hirnévre 
tett szert a Russ-féle vadászkülönitmény, mely 

vakmerő felderítései, meglepő csatározásai és a 
legádázabb küzdelmekben tanúsított halálmcgvctő
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harcai révén mély nyomokat hagyott a köztudatban. 
Eme különítmény tagjai közül való volt Komlósy 
István őrmester is, kinek kiválóan vitéz magatartása 
nem egyszer volt döntő befolyással a harcok ki
menetelére. Számos haditett fűződik nevéhez, melyek 
közül mégis kimagaslik az, melyet 1915 május 2-án 
vitt véghez a Lomnica völgyében. Csapataink ez 
időben általános támadást kezdtek az orosz állások 
ellen. A Russ felderítő vadász különítmény, mint a 
harcoló csoport baloldalvédjc, a hajnali órákban

került érintkezésbe 
az ellenséggel s azon
nal támadásba ment 
át a Mikusczyn nevű 
magaslaton húzódó 
ellenséges állások 
ellen. Erős tűzben 
páratlan c ré lly c l 
nyomult előre a kü
lönítmény, midőn 
Komlóssy őrmester 
é sz re v e tte , hogy 
Mén Ignác nevű 
honvédje, ki az 
egyik géppuskát vit
te, fejlövés követ

keztében elesett. Rögtön hősi halált halt bajtársa 
mellett term ett; a géppuskát vállára kapta és a már- 
már ingadozó legényeit példás hősiességével magával 
ragadta, a fegyvert tüzállásba hozta és hatásos oldal- 
tüzeléssel az éppen rohamra induló csapatainknak 
lehetővé tette az ellenséges állások elfoglalását.

Komlóssy őrmester ezen hőstette csak egy a 
sok közül. Csak folytatása azon dicső harctéri telje
sítményeknek, melyeket a Russ-külőnilmény soraiban 
vitt véghez a bukovinai fronton az oroszok ellen.

PAPP ALBERT

Gorlicc . . .  Egszakadás-felindulás, mely egy egész 
világrészt átfogó, hegyen-völgyön, szelíd lon- 

kásokon átkigyódzó, végnélküli tüzvonal fojtogató 
szorításától mentett meg népeket, országot. Kitört, 
mint haragos vulkán egy szép tavaszi hajnalon, 
melynek messze keletre világitó vörös fényénél 
cmbermilliók indultak meg a végsó győzelem re
ménye felé. Hősök ezrei keltek ki földalatti sir- 
oduikból s megsemmisítő csapással sújtottak le az 
életükre törő kegyetlen zsarnokságra. Fellélegzettek 
az ádáz harcokban meggyötörtek és széltépték kö
telékeiket, melyet elviselhetetlen szorítással mért rájuk 
az orosz kolosszus túlereje. Uj hősi kor kezdete Gor
licc, mely a magyar vitézség örökerolékü határköve 
és a kiolthatatlan magyar életerő ragyogó fcllángolása.

Számos magyar ezred vett részt a világháború 
eme egyik legnagyobb csatájában, melynek mind
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egyikéről, sőt minden egyes emberéről az elismerés 
és magasztalás hangján kellene szólnunk. Mi azonban 
csak azokról emlékezünk meg. kik a hősök közül is ki
emelkedtek egy fej
jel s kiváló vitéz
ségükkel a szemé
lyes bátorság leg
szebb kitüntetését, 
az arany vitézség! 
érmet érdemelték 
ki. így kerül ide 
Papp Albert őrmes
ter neve, mely fé
nyesen ragyog, mint 
a bátorság szimbó
luma. Csapaltestc, a 
62-ik közös gyalog
ezred a Biala-patak 
völgyéből indult tá
madásra a vár szerűen megerősített orosz vonalak 
ellen. A pokoli tűzben előregördülő, támadó hullámok 
nagy veszteségeket szenvedtek és alaposan meg- 
fogyatkoztak. A támadás folyamán tisztek nélkül 
maradt egyik század felett Papp őrmester átvette 
a parancsnokságot és példaadó bátorságával rohamra 
vitte embereit az ellenséges állások ellen. A támadó 
hullámmal együtt betört az oroszok árkába, mely
nek egy részét kiragadta kezükből.

Ezzel a haditettévcl egyik tégláját rakta le an
nak a sikernek, melyen egy világraszóló győzelem 
épült fel.

KLEIN ELEK

A gorlicei csatában a dübörgő tüzérségi elő
készítés idején Bicsna község mellett fekvő 

állásaiban várta a támadás megkezdését a 11-ik 
honvédgyalogezred Hl-ik tartalékzászlóalja. A dan
dár, melynek kcrctéhcn ez ezred küzdött, a Pustki
nevű 449-cs és a 
W iatrow ki nevű 
434-es magaslatok 
ellen indult rohamra. 
A támadó rajvo
nalak előrenyomu
lása azonban a meg
erősített állásaiban 
elsáncoit orosz gya
logság eszeveszett 
tüzében megakadt. 
A megállásra kény
szerült csapatok a 
két m agaslat ke
reszttüzében nagy 
vcsztcsségckci szen
vedtek a többszöri telefonparancsok ellenére



sem tudtak előbbre jutni. Ekkor bocsátkozott harcba 
a tartalékzászlóalj, melynek parancsnoka, Barna 
Béla alezredes hamarosan észrevette, hogy a tá
madás irányára felvett arcvonal helytelen: a Pustki- 
magaslatra, nem pedig a Wiatrowki-magaslatra néz. 
Azonnal megbízta segédtisztjét, Klein Elek zászlóst, 
hogy a telefonösszeköttetést az első vonalakkal 
teremtse meg és személyesen is hasson oda. hogy az 
arcvonal helyesbítessék. Klein zászlós a rajvonal 
balszámyára sietett, hol a támadás során teljesen 
megbomlott erőket rendezte, azután határozott fel
lépésével az oldalazó ellenség elé vitte. Páratlan 
hősiességgel kcrcsztülvitt támadása sikerrel járt. 
Ezután lankadatlan créllyel megváltoztatta csapatja 
támadási irányát és teljes erővel a Wiatrowki-ma* 
gaslat ellen tört. Honvédéi félelmet nem ismerő ki
tartással követték lelkes parancsnokukat, minek ered
ménye a fontos orosz támaszpont elfoglalása volt. 
Az oroszok nagyrészét elfogta, egyrésze pedig el
menekült állásaiból. Klein zászlós megtelte a szük
séges intézkedéseket a magaslat megtartására s az 
időközben kiépitett telefonon boldogan jelentette, 
hogy a gorlicci áttörési front eme egyik legjelentő
sebb pontját elfoglalta.

STAIJBER ISTVÁN

Tüzéreink önfeláldozó munkája maga volt a hősies
ség a gorlicei csatában, a tüzérségi tűz hatása 

pedig minden képzeletet felülmúlt s egyik jelentős 
tényezője volt elért nagy sikereinknek. A Dunajcc- 
t<5l keletre fekvő 41-9-cs és 406-os magaslatokon

zászlós, az első várt üzérezred megfigyelője a siker 
érdekében önként vállalkozott arra, hogy megfigyelő 
helyét közvetlenül az ellenséges állások elé helyezi 
át és onnan irányija a tüzet az akadályok hatásos 
leküzdésére. A szürkület beálltával telefon-járőrével 
át is kelt a Dunajecen és az éjszakai szakadatlan 
ellenséges tűzben egészen a támadó rajvonalig ment 
előre, honnan telefonösszeköttetést létesített ütegei
vel. Innen vezette azután a tüzérségi tüzet, mely 
sorjába tette ártalmatlanná az orosz géppuskákat 
és küzdötte le a felbukkanó akadályokat. A hős 
zászlós halálmegvető bátorsággal oldotta meg fel
adatát s jelentékeny része volt abban, hogy csapa
taink másnap hajnalban bekövetkezett támadása 
teljes sikerrel járt.

DEÁK LÁSZLÓ

A 11. honvéd-hadosztály parancsnokságának ki
tüntetési javaslata 1915 V/23.

„1914 október 29-én Opatow-nál súlyosan meg
sebesült; az ottani kórházba vitték, de a város ki- 
üízesítésekor nem szállították el. Hogy sebesülten 
az ellenség kezére ne kerüljön, súlyos, gennyes 
sebeivel napokig vonszolta magát tovább, mig végre 
elérkezett ezredéhez. 1915 május 7-én a Zelazcwka 
mellett lezajlott roham alkalmával két emberével 
parancs nélkül az elűzött ellenség üldözésére indult 
és megállapította, hogy az ellenség egy crdőszélén 
húzódó árokban foglalt állást. Erről az oroszok 
heves tüzelése közben jelentést hozott. Március 
5-ike óta másodszor van a harctéren.“

E derék 3-ik honvéd-huszárezredbeli tizedes 
az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz maga
tartásával méltán szolgált rá az arany vitézségi 
éremre.

PLATTHY MIHÁLY

húzódó erős orosz 
állásokra körülbelül 
százötven ágyú on
totta pusztító tüzét, 
hogy gyalogságunk
nak lehetővé tegye 
az árkok elfoglalá
sát. Mindennek el
lenére a támadás 
folyamán nehézaka
dályokba ütköztek 

rohomhullámaink- 
Különösen v e szé 
lyeztették gyalog
ságunk sikerét az 
eddig ismeretlen, de
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a veszély pillanatában felbukkant orosz géppuskák, 
melyek csapatainkat oldalba lőtték és az előrenyo
mulást megakasztották. Azonkívül, az előrenyomulás 
alatt, a front mögött lévő megfigyelőhelyekről irá
nyított tüzérségi tüzünk precizitása sem volt teljes, 
ami csapatainkat az előrenyomulásban szintén nagy
ban feszélyezte. Ily körülmények közt Stauber István

rany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartása elisme

réséül a következő felterjesztés alapján kapta:
„A 3-ik honvéd-huszárezred kitüntetési javas

lata 1915 V 24. A hadjárat kezdete óta a harctéren 
van és mint szakaszparancsnok és hírszerző járőr
parancsnok, minden alkalommal, a legnehezebb kö
rülmények között is, kiváló vitézséggel és ered
ménnyel működött. Rendkivüli alapossága miatt 
csaknem mindig önálló alkalmazása volt. 1915 má
jus 7-én Dobrovkánál kiválóan vitéz és hősies 
magatartásával tűntette ki magát, mely alkalommal 
mint lovas-századparancsnok, a rendelkezésére álló 
csekély erővel véresen verte vissza az utóvéd
állásokban túlerőben lévő ellenség ellentámadását, 
mialatt az alárendelt lovasszázadot a legnagyobb 
ellenséges tűzben önfeláldozóul) hősies viselkedé
sével lelkesítette és buzdította kitartásra.1'



PÁRTÉ JÁ N O S

A gorlicci áttörés pár nap múlva éreztette már 
hatását a kárpáti arcvonalunkon is, hol Laborcz- 

fótól északra nyomultak előre honvéd ezredeink, me
lyek heves harcokat vivtak a visszavonulás biztosításá
ért makacsul küzdő oroszokkal. Csapataink, — köztük

a 4-ik honvéd-gya
logezred, — elszánt 
nek ilendü lésse l 

akarták az ellenség 
vereségét minél tel
jesebbé tenni, mit 
az oroszok minden 
erejükkel megaka
dályozni igyekeztek. 
1915 május 6-ikán 
a 17-ik honvéd- 
gyalogezred bocsát
kozott harcba, hogy 
a sok vért vesztett 
4-cs honvédek tá
madását clőrclcn-

ditsc. Az ezred ll-ik zászlóaljának, mely Bozó al
ezredes vezetése alatt állott, az volt a feladata, hogy 
lehetőleg kerülje meg az ellenség jobbszárnyát és 
erélyes támadásával könnyítse meg a 4-es honvédek 
előrejutását. Bozó alezredes rövid megbeszélés után, 
megfelelő hadrendben azon utasítással indította neki 
századait az ellenségnek, hogy az 5-ik század keres
sen összeköttetést a 4-cs honvédekkel. Alig haladt 
azonban ötvcn-halvan lépésnyire az első támadó 
vonal, ellenséges géppuska- és gyalogsági tűz fogadta, 
mely emberanyagban érzékeny veszteséget okozott. 
Az utána következő századok hasonló sorsra ju
tottak.

Hamarosan a tartalékszázad embereire volt 
szükség, hogy az első vonal a támadást sikerrel 
folytathassa. Ezen század előrenyomulás közben el
vesztette összes tisztiéit; ekkor a század megmaradt 
74 embere fölött Párti János törzsőrmester vette 
át a vezetést. Párti az erdő egy mélyedésébe vonta 
össze embereit, hol rendezte őket és ahonnan jár
őröket küldött ki az összeköttetés megteremtése 
végeit. Azután megkezdte előrenyomulását. Nem 
sokat haladt előre, midőn egy hosszú futóárkon ke
resztül elszórtan «lőrebukdácsoló oroszokat vett 
észre, kik több oldalról tűz alá vették. Párti egy 
pillanatra hazavetette lelki tekintetét családjára, 
azután „rajta, fiuk" csatakiáltással rávetette magát 
az árkokban nyüzsgő oroszokra.

Az oroszok elmenekültek; két géppuska és 
egy század főnyi orosz azonban Párti kezén ma
radt. Ezután csatlakozott zászlóaljához, mely dicső
séges küzdelmek közt folytatta előrenyomulását.

OLÁH SÁNDOR

lata 1915 V/15. Szá
zada 1915 május 
7-én Laborczfótől 
északkeletre, a Wc- 
retyszow nevű ma
gaslaton állott harc
ban az oroszokkal, 
ahol sz ak aszp a 
rancsnoka a nehéz 
küzdelmekben meg
sebesült. Ekkorsaját 
elhatározásából át
vette szakaszának 
vezetését és a leg
nagyobb gyalogsági 
golyózáporban, va

z ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatar
tását a kővetkező szavakban örökitette meg

az arany vitézség! érem adományozása végett felter
jesztett hivatalos beadványa:

..A 3-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas*

lamint tüzérségi tűzben halálmcgvctó bátorsággal 
vezette rohamra embereit a megerősített orosz 
állások ellen, melyekbe sikeresen be is tört. 1915 
május 9-én, délután 3 órakor szakaszával elfoglalta 
Wola-Pietrowát és ez alkalommal 81 foglyot ejtett."

Oláh Sándor őrmester eme felterjesztés alapján 
meg is kapta kiváló érdemeinek méltó jutalmát.

INCZE ISTVÁN

Dabrowa ellen 1915 május 7-én bekövetkezett 
orosz támadásban, mint egy huszárszakasz pa

rancsnoka, a harcterep legveszélyesebb pontján egy 
egész napon át védelmezte konok kitartásával lovas
osztályának balszárnyát. A túlerőben lévő ellenség 
a Dabrowánál hősies ellcntállást kifejtő harccsoport 
balszárnyára nehezedett rá különösen erős nyomás
sal s azt már körül is karolta. Incze István 9-ik 
honvéd-huszárezrcdbcli őrmester halálmegvető bá
torsággal tartóztatta fel az ellenséget mindaddig, mig 
százada, mely az egész harccsoport fedezését látta 
cl, uj állásaiba való visszavonulását be nem fejezte. 
Eredményes, de vcszteségteljes harcai közben kél 
halott és nyolc súlyosan sebesült huszárját vitette 
hátra, hogy ne kerüljenek az ellenség kezére. Mielőtt 
visszatért volna százada uj védőállásaiba, a leg
nagyobb veszélyben önmaga kutatta fel az ellensé
ges tüzérség állásait, melyeket azután saját tüzérsé
günk Incze őrmester jelentése alapján eredményes 
tűz alá is vett. Az üldöző harcok során 1915 május
15-én, mikor lovasosztálya — mint hiszerző különít
mény — követte nyomon az oroszokat, az ellen-
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séges tábori-örsök vonala közé lopta be magát s 
miután az állásokat alaposan kikémlelte, öt orosz 
fogollyal tért vissza különítményéhez.

A rettenthetetlen huszárórmester érdemeihez 
méltó kitüntetésben részesült.

NAGY ZOLTÁN

A gorlicei áttörés után a 11-ik honvéd-lovashad- 
osztály egy önálló külünilményc Ujfalussy 

Gábor, 2-ik honvéd-huszárczrcdbcli őrnagy parancs
noksága alatt állandóan nyomában volt a Tarnow- 
Czarna vonalon visszavonuló oroszoknak. Az üldöző 
harcok folyamán a különítmény egyik járőre Nagy 
Zoltán őrmester vezetésével átkelt a Wiszloka-folyón 
és annak keleti partján az éppen uj védelmi állá
saik elkészítésével foglalatoskodó orosz csapatokat 
rajtaütéseivel megzavarta és szétszórta. Az oroszok 
c vakmerő támadás következtében Dcbicza körül 
vették fel a védelmet, melynek szárnyai ugyan a 
Wiszloka-íolyóra támaszkodtak, de közvetlen Dcbicza

előtt hidfőszerüleg 
biztosítva volt az át
kelés nemcsak a lo- 
vaskülönilmény. ha
nem a nyomában 
előrenyomuló *11 -ik 
gyalog-hadosztály 
részére is. Május
9-ikén a kilenc lo
vasból álló járőrt a 
Dcbicza körül, Za- 
wada község mel
lett húzódó ellen
séges állások felde
rítésére küldték ki. 
Keidé ri tő cirkálása

közben Nagy Zoltán megtámadott egy 27 főből álló 
figyelőőrséget, majd betört az oroszok állásába s 
számos foglyot ejtve az ellenséges vonal összefüg
gését megszakította, amit az oroszok az időközben 
odaérkezett járőrök együttes konok ellenállása miatt 
többé helyre sem tudták állitani. A következő napon 
felvonult és a harcba bocsátkozott a 41-ik gyalog
hadosztály. Az általános támadás során a vakmerő 
járőr felderítés végett az ellenséges front mögé ha
tolt be és az utána benyomuló segéderőkkel elfoglalt 
egy ellenséges ágyutelepet, majd egy hátbatámadással 
oly zavart idézett elő a Wiszloka mentén szívósan 
ellentálló orosz csapatok között, hogy ezek kény
telenek voltak állásukat feladni és világos nappal 
Kolbuszowa irányában visszavonulni. Ez a vissza
vonulás a Dcbicza—Rzcszowi-i müut elzárása kö
vetkeztében pánikszerűvé vált s igy a hadosztály 
nagyértékü zsákmányhoz jutott.

FARKAS ELEK

A 7-ik hadsereg felderítő különítményének (Russ- 
féle különítmény) kitüntetési javaslata 1915

VI/13-
„1915 május 9-én a Sylos mellett lefolyt üt

közetben, mikor a különítményt az ellenség teljesen 
körülzárta, az áttörésre kiadott parancs vételekor 
tüzes, lelkesítő beszédet intézett legényeihez, azután 
alapos körültekintéssel párosult kiváló vitézséggel 
és hidcgvériiséggel az oroszokat visszaszorította s 
annyira megfélemlítette, hogy a különítmény elvo: 
nulása lehetővé vált. Nagyban hozzájárult a külö
nítmény megmentéséhez.*',

A 32/1. népfelkelő had tápzászlóalj eme rettent
hetetlen ői mesterét kiválóan vitéz magatartásáért az 
arany vitézségi éremmel tüntették ki.

MOGYORÓS JÁNOS

Gorlicc után megmozdult a némctbirodalmi csapa
tok keletmagyarországi frontja is, mely eré

lyes iramban lendüli előre a varsói védőőv erődjei 
felé. Véres harcok jelezték német szövetségeseink 
clórcnyomolulását, melyet soraikban ami derék ma
gyar legényeink hősi küzdelme is előmozditott. Mo
gyorós János örve- 
zetó gépfegyverével 
egy némctbirodalmi 
népfclkclőezrcd kö- 
lelékéban harcolt, 
mely ezred ellen az 
oroszok védekezé
sük közben heves 
e llen - támadásokat 
intéztek. Egy Ízben 
egy sikeres támadá
suk alkalmával az 
oroszok meglepték 
és rávetették magu
kat Mogyorós őrve
zető gép fegyver
osztagára. A kiszolgáló legénységet szétszórták; 
részben leszúrták, részben elfogták. Mogyorós az 
ádáz kézitusában fegyverei megmentésére gondolt 
s egyik fegyverét vállára kapva akarta magát ke
resztültörni az oroszok gyűrűjén. Hősies erőmeg- 
fcszitésc közben azonban hátulról súlyos fegyvér- 
csapásokkal a földre terítették. A hős örvezető 
utolsó erejének megfeszítésével felugrott és karabélya 
tusával vágta az oroszokat mindaddig, inig kara
bélya össze nem törött. Azután fegyverének vas
állványával hadakozott s szétszórta a reá támadt 
oroszokat. I.cküzdvén ellenfeleit, hirtelen felkapta 
egyik gépfegyverét és szerencsésen meg is mentette. 
Mogyorós őrvezetö kilenc sebből vérzett, midőn
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keresztültörte magát az ellenségen. Példás, sze
mélyes bátorságáért az arany vitézségi éremmel 
tüntették ki.

FEHÉRVÁRY DEZSŐ

82-es székely bakák legendás hirü harctéri 
teljesítményeinek csillogó epizódja az a bra

vúr, melyet Fehérváry Dezső zászlós vezetése alatt 
egy íélszázad vitt véghez a gorlicei fronláttörő har
cokban. Fehérváry zászlóst félszázadával — csapat

testétől elszakítva 
— Tamowtól ke
letre. Dembica, köz
ség határában lévő 
Semberek nevű er
dőbe rendelték az 
ott állásban lévő
2-ik tiroli császár- 
vadászezred egy 
nagyon fenyegetett 
részének megerő
sítésére, mert az 
oroszok Gorlicénél 
szenvedett súlyos 
kudarcukat heves 
ellentámadásukkal

igyekezték ellensúlyozni. A front c részének az volt 
a feladata, hogy egyelőre a vonalat tartsa. A harci 
vágytól toporzékoló kis 82-es csapat azonban nem 
érte be ezzel. Megérkezésük után alig egy félórára 
elhagyták nyugalmas állásaikat; lobogó harci kedv
vel neki rontottak az orosz árkoknak és áttörték 
azt. Kis miniatűrben megismételték azt, ami gor
licénél katasztrófába sodorta a kolosszus orosz had
sereget. órák hosszat bolyongott a kis csapat az 
áttört orosz vonal mögött és heves harcokat vívott 
cserkesz lovassággal. Végre is, mikor kitombolták 
magukat, számos fogollyal — köztük egy zászlóalj 
parancsnokkal — három tiszttel és gazdag hadi
zsákmánnyal térlek vissza állásaikba, a 2-cs császár
vadászokhoz.

A vállalkozó szellemű vezért — Fehérváry 
zászlóst arany vitézségi éremmel tüntették ki és 
soronkivül hadnaggyá léptették elő.

AGÓCS SÁNDOR

E derék • tótüzér, ki 38 hosszú hónapot töltött 
a fronton, mely idő alatt vére hullásával is 

megszentelte hazája és kötelessége iránti hűségét, 
a baligródi ütközetben ragyogó példáját adta hősies
ségének és kiváló tüzéri mivoltának. 1915 májusában, 
a Baligród előtt küzdő csapataink támadása az 
ellenséges tüzérség élénk oldaltüzében megakadt. 
Erre a 32-ik tábori tüzérezred egy tartalék szaka
szát rendelték előre, hogy pusztító tüzévcl közvet

len közelből támogassa gyalogságunk előrenyomu
lását. Agócs Sándor, mint a szakasz helyettes
parancsnoka lüzál- 
Jósba Is vitte két 
ágyúját és az oldalt 
tüzelő orosz nehéz 
üteget gyors egy
másutánban leadott 
össztűzzel clhalgat- 
tatta, ami gyalog
ságunk roham át 
lehetővé telte s az 
ütközet. sorsát el
döntötte.

Ágócsfőtüzcr már 
állásba érkezésének 
idején súlyos sebet
kapott balcombján, de szakaszánál sebesülten is 
kitartott s halálmegvető bátorsággal vezette ágyúi
nak tüzét mindaddig, mig az akadályt gyalogságunk 
elől el nem hárította.

PAVSA FERENC

A 27-ik honvéd-gyalogezrednek volt népfelkelő 
zászlósa. A 17-cs honvédek soraiban vonta 

magára kiválóan vitéz magatartásával elöljárói fi
gyelmét. Kitüntetési javaslata következőkben írja le 
vitézi cselekedetét:

„1915 május 11-én, Paskow ellen intézett ellen
támadás alkalmával saját kezdeményezésére rohamra 
vezette szakaszát az ellenséges állások ellen. 27 
foglyot ejtett és elfoglalt állását mindaddig tartotta, 
mig a tartalékok segítségére nem jöttek. Személyes 
vitézségével bátorító példái adott úgy a saját legény
ségének, mint a vele együtt harcoló szomszédos 
ezred részeinek. Erélyes előretörése következtében 
az ellenség szárnyának vissza kellett vonulnia. Pavsa 
Ferenc zászlós a háború kitörése óta megszakítás 
nélkül a harctéren van. Bátor, kiválóan példás 
hősiességü zászlós. Arany vitézségi érem elnyerésére 
a legmelegebben ajánlom."

A 17-ik honvéd-gyalogezred ezen javaslata 
alapján Pavsa Ferenc zászlós meg is kapta érdemei
nek méltó elismerését.

SZODORAY ISTVÁN

A villámgyors és rettenthetetlen bátorsággal vég
hezvitt támadásaik révén félelmetessé vált 

magyar huszárok ragyogó hőstetteinek egyike fűző
dik Szodoray István, 2-ik honvéd-huszárczredbeli 
szakaszvezető nevéhez. 1915 május közepén Szodoray 
azt a parancsot kapta ezredétől, hogy nyolc lovasból 
álló járőrével legyen állandóan az ellenség nyomá
ban s figyelje meg a visszavonuló oroszoknak a 
San folyón való átkelését és erről küldjön ponti
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jelentőseket. A lelkes járőr felderítő lovaglása közben 
egy erdő mélyén táborozó kozákokra bukkant, kik 
szintőn neszét vették a huszárok közelléténck. U ra  
szálltak hát s eleinte szórványos, majd késóbb össz
tüzeket adtak le a huszárokra. Késóbb Szodoray

ségesen előrenyomuló 34-ik közös-gyalogezrednek 
1015 május hó közepén, nehéz akadállyal kellett 
megküzdenie a San-folyó vonalán, melyet az oroszok 
kétségbeesett erőfeszítéssel védtek. Liskó közelében, 
Galaszyska község határában lévő 454-es magas
laton elkeseredetten folyt a küzdelem. Különösen 
egy ellenséges üteg ártott sokat előretörő oszta
gainknak. Schütz János törzsőrmester, kinek mellét 
akkor már a nagyezüst vitézség! érem díszítette s 
igy személyét buzditólag ható nimbusz övezte, meg
fogyatkozott szakaszával, mintegy kilenc emberrel, 
elszánt vakmerőséggel vágta át magát a már-már 
ingadozó ellenséges gyalogság vonalán. Előretört a 
folytonos tüzelésben lévő négy ágyú felé s egy 
erélyes rohammal elkergette a tüzelő legénységet. 
A négy ágyút elfogta s igy nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a fontos magaslat csapataink Kezébe került.

é sz re v e tte , hogy 
mintegy 40 főből álló 
kozák-osztag táma
dásra készül ellene. 
Hat emberét lóról 
szállította le ő maga 
pedig lóháton várta 
be két huszárjával 
az ellenséges lovas
csoport közeledését. 
jMidőn megfelelő tá
volságra érkeztek, 
gyors tűzzel lepte 
meg a kozákokat, 
kik közül hat lebu
kott a lóról a többi

pedig megfutamodott. Erre Szodoray galoppba vágta 
lovát és két bajlársával a menekülő kozákok után 
vetette magát. Közéjük vágtatott és hős vagdalkozás 
után'három halott és három súlyos sebesült maradi 
a csatatéren. A többit (egy tisztet és 27 lovast) el
fogta és visszaküldte ezredéhez. Maga pedig folytatta 
felderítő útját a San-folyó felé.

SCHÜTZJÁNOS

FILISZTER GYÖRGY

int a 6-ik honvéd-gyalogezred őrmestere az
1. zászlóalj lószcroszlopának volt a parancs

noka. Bámulatos leleményességgel tudta nyomon 
követni mozgó harcokban az előrenyomuló zászló
aljakat. Mindig idejében ott volt a löszerpótlással. 
Nem érte be azzal, hogy a legnagyobb pontossággal 
és lelkiismeretességgel bonyolította le a lőszer után- 
szállilását, hanem azonfelül a harcokból is kivette 
a részét. A szerb és orosz harctéren ismételten 
kitűnt vitézségével. Siankinál az 1915 április 8*iki 
harcokban hősies magatartásért az I. osztályú ezüst 
vitézségi éremmel tüntették ki. önként vállalkozott 
a harcokra. Az elrendelt visszavonuláskor, mikor 
az ezrednek pár száz lépéssel hátrább kellett vonnia 
állását, vitézül harcolt s teljes befolyását buzditólag 
érvényesítette a csatároknál. Arany vitézségi érmet 
1915 május derekán a drohobyci harcokban érde
melte ki. Midőn zászlóaljának lőszere már fogytán 
volt, a szükséges lőszert személyesen vitte ki a 
rajvonalba, mely az ellenséges állásoktól már roham- 
távolságnyira feküdt. Itt azt látta, hogy a beállott 
veszteségek folytán kél század tiszt nélkül maradt. 
Pillanatig sem gondolkozott, hanem a két század 
fölött átvette a parancsnokságot; példás fellépésével 
magával ragadta a honvédeket s eredményes ro
hamra vezette. Ez alkalommal lélekjelenlétének és 
személyes bátorságának tündöklő tanujclét adta.

BALÁZS JÓ Z S E F

II-ik honvéd-iovashadosztály kitüntetési ja
vaslata 1915. V/21.

gazi mintaképe a kötelességteljesítő és a háború 
folyamán kiválóan vitéz magatartásukkal olyan

nyira bevált derék altiszteknek. Huszonegy hónapi, 
első arcs-onalban teljesített szolgálati ideje alatt 
számos oly fényes haditett fűződik nevéhez, mely

méltán szerzett nek* 
a hősöknek kijáró 
elismerést, ezredé
nek pedig hirt és 
dicsőséget. A 34-cs 
gyalogezrednek volt 
lelkes harcosa, ö n 
feláldozónk híven 
és becsülettel küz
dött hazájáért. Néma 
türelemmel o sz to 
zott azok sorsában, 
kik nemzetük szent 
ügyéért vért hullat
tak. A gorlicei á t
törést követő fárad

ságos üldözési harcokban, az orosz utóvédek helyen
ként kétségbeesett ellenállást fejtettek ki, hogy időt 
nyerjenek haderejük egyes részeinek sikeres vissza
vonulására s felszerelésük megmentésére. A dicsó-

„Május 15-ikén járőrbe küldték ki azon utasí
tással. hogy Skrzyszow helységet kutassa át. A köz- 
ség peremén állást foglalt ellenség heves tűzzel fo
gadta. Miután a tüzelésből 60—80 főnyi ellenségre 
következtetett, járőrét tűzharcba vezényelte. Rövid
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tüzelés után rohamra vezette huszárjait s hirtelen 
merész fellépésével az ellenséget visszavonulásra 
kényszeritette. Egy tisztet és tizennyolc közlegényt 
elfogott.*'

Balázs József 3-ik honvéd-huszárezrcdbeli tizedes 
derekas támadásával tízszeres túlerőben lévő ellen
séget győzött le. Személyes bátorsággal véghezvitt 
eme haditette méltán emeli kiváló ezredé hősi 
múltját.

GERENCSÉR JÁNOS

A visszavonuló oroszok Galícia egyes védelemre 
alkalmas vidékein makacs elicntállást fejtettek 

ki, hogy a gyors visszavonulás következtében szorult 
helyzetbe került hadseregcsoportjaikat megmenthes
sék és hadifelszerelésüket nagyjába magukkal vihes

sék. Ilyen termé
szetes védelmi vonal 
volt a Strwiaz-folyó 
mocsaras medre, hol 
az orosz utóvédek 
ideig-óráig sikeres 
elicntállást fejtettek 
is ki. Csapataink he
ves harcokat vívtak 
ezen a vonalon, hogy 
az oroszok ellenál
lását megtörjék és 
tovább i előrenyo
mulásukat folytat
hassák. A Strwiaz 
védelmi vonal tá

madásában kimagasló hősiességgel vette ki részét 
a 83-ik közös-gyalogezred is, melynek soraiban egész 
rendeket vágott az ellenséges tüzérség pusztító ágyú- 
tüze. Az ütközet alatt Gerencsér János őrmester a 
szétforgácsolt, derék vasmegyei legényekből mintegy 
száz főnyi csoportot szedett össze s a teljesen sik 
terepen halálmcgvctő bátorsággal egyenesen a Strwia- 
zon átvezető hid felé tört előre. Feltartóztathatatlan 
iramban elérte a folyó partját és megtámadta az át
járót körömszakadtig védelmező oroszokat. Erélyes 
rohammal visszavetette az ellenséget és megszállta 
az északi hídfőt, melyet az oroszok minden eről
ködésük ellenére sem sudtak kezeiből kiragadni. 
Sikeres támadásával biztosította a folyón való át
kelést s lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy az oro
szok ellenállása ezen a vonalon teljesen megtörött.

W1RKNER EMÁNUEL

Megkapó esete az önfeláldozásra kész kötelesség- 
teljesítésnek Wirkner Emánuel harctéri cse

lekedete, mely minden szenvedésén és borzalmain 
kivül a magyar liszt bajtársiasságának és alárendelt 
legényeivel való emberséges érzelmi egységének is

örökké ragyogó iskolapéldája marad. A tiszt legfőbb 
feladata alárendeltjei erkölcsi erejét egyensúlyba 
tartani és szükség esetén azt fokozni. Ezen nemes 
hivatását teljesítette clismcrésrcmélló módon Wirk
ner zászlós akkor, midón maga is életveszélyes 
helyzetben volt. 1915 május 18-ikán világos délutáni 
órákban szakaszát a legélénkebb tűzben egy magas
lati vonalon húzódó orosz állások drótakadályáig 
tolta előre, hogy az általános támadás során előre
törés! támpontja legyen csapatának. Három napon 
át tartott ki szakasza ezen veszélyes helyen, a köz
vetlen közelben lévő ellenségnek állandó heves 
tüzelése közben. Ezen idő alatt a hősiesen kitartó 
legénység sem ételt, sem italt nem kapott; az oro
szok tüzétól pedig súlyos veszteségeket szenvedett. 
Wirkner zászlós saját tartalékélclmél osztatta ki 
emberei közölt és állandó jó szóval buzdította őket 
kitartásra. Midőn szanitészci is harcképtelenekké 
váltak, ő maga kötözte be scbcsülljcit és ápolta 
mindaddig, mig az általános támadás során ki nem 
szabadult börtönszerü helyzetéből a vitézül kitartó 
szakasz.

Háromnapos kínszenvedésük azonban nem volt 
hiábavaló. Sót alapjául szolgált annak, hogy a ma
gaslaton húzódó orosz árkok kezeinkbe kerültek.

BATZO N lJÓZSEF 
SIMON AN TAL

A  302-ik honvéd-gyalogezred galíciai előrenyo
mulása közben, 1915 május 17-én elérte Lut- 

kow községet, melytől északra töbszörös drót
akadállyal ellátott, erősen kiépített orosz állásokba 
ütközött. Az ezred tétovázás nélkül támadásba ment 
üt az orosz vonalak ellen; ez azonban eredményre 
nem vezetett, mert a vidék eszeveszett lüzében és 
makacs ellentámadásaiban az ezred ereje felőrlődött. 
Kétszeri veszteségtől jes, de eredménytelen támadás
után Batzoni József 
zászlós vállalkozott 
arra, hogy szaka
szával mcgközeliti 
az ellenséges álláso
kat és rést üt az oro
szok védelmén. De
rék őrmesterének 
Sim on A ntalnak 
támogatásával nyílt 
terepen, két gép 
fegyver fed eze te  
alatt kúszva haladt 
előre, de 54 embere 
közül még igy is 
csak 14 honvédé
vel érte el az ellenséges drótakadályokat. Segítsé
gükre jött, hogy éppen ezekben a pillanatokban
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vágott be egy nehéz gránát az orosz vonalba, mely 
az oroszokat makacs ellenállásukban kissé meg
rendítette. Ezt a kedvezd alkalmat kihasználva Bat- 
zoni zászlós és Simon őrmester pár emberükkel 
betörtek az ellenség állásába és kézigránát harcban 
megadásra kényszeritették az oroszokat. Az oroszok 
ezzel egy fontos kulcspontot vesztettek cl, melynek 
visszaszerzésére heves ellentámadásokat indítottak. 
Erőlködésük azonban teljesen meddő maradt c kis 
honvédcsapat és időközben beérkezett segéderőknek 
hősies cllcntállásán. A szakadatlan ellentámadások 
egész sorát verték vissza a különleges vitézséggel 
harcoló honvédek és megtartották nagy áldozatok 
árán megszerzett árkaikat mindaddig, míg az egész 
ezred harcba nem bocsátkozott. Az ezrednek ezen 
harmadik támadása teljes mértékben meghozta a 
sikert, melynek alapját Batzoni zászlós és Simon 
őrmester fényes hőstette vetette meg.

KODLICSKA GYÖRGY

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartásának el

ismeréséül a Kolomcdi hidfő-parancsnokság felter
jesztésére kapta. Kitüntetési javaslata a következő 
gyér szavakban örökítette meg c derék magyar nép
felkelő hősi tettét:

..Kodlicska György, — aki. mint a Wemdl-pus- 
kákkal felszerelt 1V/25. népfelkelő hadtápzászlóalj ma
gyar tizedese már Szerbiában megsebesült, a leg
nagyobb gyalogsági és tüzérségi tűzben elsőnek nyu- 
mult be a Kolomcai hídfő egy elvesztett tám
pont állásába. Olt az ellenséget állandó tűz alatt 
tartva egycscgycdül védte a fontos pontot mind
addig, mig Bekics és Váró órvezetők, valamint Ben- 
kovics Imre, Jcrcncsovics Miklós, Puskás Iván és 
liopács Kázmér népfelkelők segítségére nem siettek. 
Javarészt Kodlicska tizedes kitartásának köszönhető, 
liogy ezt a mcgcrósitclt támpontot ismét vissza
foglaltuk.**

KONDRA GYÖRGY

A  44-ik közös-gyalogezred 10-ik százada Balaskó 
Alfréd főhadnagy vezetésével, mint hírszerző 

különítmény nyomult a visszavonuló oroszok után 
1915 május 18-ikán. Az üldözésben fáradhatatlan 
század a lakosságtól arról értesült, hogy Rojtorovice 
község tele van oroszokkal. Kondra György törzs- 
őrmester, a század egyik szakaszának parancsnoka, 
önként vállalkozott arra, hogy a községet felderíti 
és meggyőződést szerez a lakosság igazmondásáról. 
Tizenkét rettenthetetlen emberével az utszéli árok
ban közelítette meg a falul és a nyugati bejáratnál 
lévő házcsoport mögül megállapította, hogy a hely
séget tényleg oroszok tartják megszállva. Nem 
sokáig töprengett, hanem 4-i-cs módra betört a faluba.

• Nagy zűrzavar keletkezett s az ellenség fejvesztetten 
menekült a  házakból. A vakmerő járőr ISO oroszt 
fogott cl és sok lőszert, fegyvert és lovat zsákmá
nyolt. Ugyanekkor 
egy clsáncolt ellen
séges zászlóaljat és 
egy üteg tüzérséget 
fedezett fel Kondra 
György törzsőrmes
ter a falun túl. Pon
tos jelentése alapján 
tüzérségünk heves 
tűz alá vette az el
lenséges ütegállást, 
mely ellen tüzérsé
günk, valamint a 
10-ik század tü
zének tám ogatása  
m elle tt e ré ly es
támadásba ment Kondra törzsőrmester járőre. Az 
oroszok elhagyták állásukat s ezáltal a különítmény, 
illetve az ezred szabadon folytathatta további előre
nyomulását.

TUSKÓ LÁSZLÓ

Egy fanatikus magyar katona halálmcgvctő vias- 
kodása és szörnyű küzdelme emelkedik ki 

azokból a harcokból, melyek 1915 május 16-tól
19-ig viharzottak le Galíciában, a Puikut-tól nyugatra 
eső 303-as magaslat elleni támadásokban. A 305-ik
honvéd-gyalogezred 
nézett itt íarkasszc- 
met az oroszokkal, 
kik erős állásaikban 
sáncoiták cl magu
kat. A támadás elő
készítése folyamán 
Tuskó László zász
lós kapott parancsot 
arra, hogy az orosz 
vonalak előtt elte
rülő erdőséget ku
tassa át, az előőr
söket űzze el s 
amily közel csak 
lehetséges, ássa be
m agáraz ellenséges vonalak előtt, hogy ezen roham
állásban elősegítse zászlóalja támadását. Tuskó 
zászlós lelkiismeretesen meg is felelt kötelességének ; 
egészen az ellenséges drótakadályokig csúszott előre 
s a következő hajnalon bekövetkezendő támadás 
előkészítésére már a drótakadályokat is szétvágta. 
A támadás azonban elmaradt s igy Tuskó zász
lós helyzete tarthatatlanná vált. Visszavonult te
hát védettebb helyre s itt várta be az cscményc-
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kct. Másnap erős'tüzérségi harc fejlődött ki, mi* 
közben J uskó zászlós észrevette, hogy a/- orosz, 
állasból egyesek visszaszaladnak. Erre ö nem várt 
parancsra, hanem szakaszával nekirontott az orosz 
állásoknak. Elsőnek hatolt be az ellenséges árokba, 
hol véres kézilusa után számos fogiyot ejtett cs két 
géppuskát zsákmányolt. Ezután embereivel oly hév
vel vetette magát a menekülő oroszok után, hogy 
zászlóaljával az összeköttetést teljesen elveszítette. 
Az oroszok közé került, akik rávetették magukat 
a teljesen elszigetelt kis honvéd csoportra. De ők 
hősiesen cllcntálilak és visszaverték az oroszok tá
madását. Lőttek, mig volt lőszerük, mikor pedig 
elfogyott, ásókkal és kézicsákányokkal vágták tárna- 
madóikat. A véres kézitusából egy járór szabadí
totta ki a hét honvédet vitéz parancsnokával együtt, 
ki úgy harcolt mint egy oroszlán.

LASSÚ ISTVÁN.

A z oroszok nyugatgaliciai kudarcuk elleosulyo* 
zására a Pruth-vonalon heves ellentámadásba 

mentek át, hogy erőink lekötésével könnyítsék meg 
nyugati hadseregük helyzetét. Különösen Kolomea 
város előtt léptek fel tulerős tömegcikkei hol a 60-ik 
közös-gyalogezred harcedzett katonái állták útjukat.

1915 május 19-én 
egész napon ál dúlt 
a harc ; az oroszok 
többizben be is 
törtek gyengén tar
tott vonalainkba, de 
a60-asok ellcnroha- 
mai mindannyiszor 
sikeresen k iűzték  
őket. Az ellenség 
támadása azonban 
fokozatosan erőtel
jesebbé vált és a 
délutáni ó rák b an  
sikerült nekik a front 
egy rövidke részén

megvetni lábukat. Lassú István szakaszvezető erre 
szakaszának minden második emberét kivonta a 
vonalból és az igy összeállított kis osztagát az el
foglalt árokrész ellen vitte támadásra, Lendületes 
rohammal meglepte az ellenséget. Rövid, de véres 
harc után részint lelőtte, részint elfogta a betört 
oroszokat és a védelmi vonal folytonosságát helyre
állította. Az oroszok támadása ezen pont ellen, mely 
a körülötte lévő házak miatt támadásra nagyon al
kalmas volt, a délután fojyamán még többször meg
ismétlődött, de a hős szakaszvezető kis csoportjának 
elszánt ellenállásán sorjában megtörött. Az oroszok 
emberanyagban szörnyű veszteségeket szenvedtek. 
Hősi halottak tömegei borították a kis házcsoport
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környékét, de minden áldozat hiábavaló volt. Az est 
beálltával a derék 60-asok támadásba mentek át 
és visszaszorították az oroszokat a Pruth-folyó északi 
partjára.

POLCEK LA JO S

A galíciai front áttörése után győzelmesen clórc- 
nyomulóul -ik hadosztály, melybe a Hindenburg 

nevét viselő 69-ik gyalogezred is tartozott, 1915 
május 19-zen Przcniysl-től délkeletre, Ostrozec falu 
északkeleti szegélyét övező magaslatok ellen táma
dott, hogy az oro
szok védelmi vona
lát áttörje és Lem- 

berg irán y áb an  
felgöngyölítse. A tá
m adás cé lja  a 
Przcmysl várát szí
vósan tarló és a vár
ra támaszkodó orosz 
haderő kettészaki- 
tása volt, ami sikeres 
végrehajtás esetén 
beláthatatlan ered
ménnyel kecsegtette 
csapatainkat. A tá
m adás so rán  a
69-csek egy részének a 210-es magaslat elfoglalása 
volt a feladata. Ezen harccsoportnak a helyzete a 
többszörös drótakadályokkal ellátott erős állásokban 
elhelyezkedett ellenséggel szemben igen nehéz volt. 
A magaslat lábánál vizenyős süppedő rét terült cl, 
ami a magaslat megközelítését nagy mértékben meg
nehezítette. Az ellenséges fényszórók folytonos vilá
gítása pedig minden megmozdulást elárult és heves 
tüzelést irányított a támadókra. Mindezek ellenére 
sikerült Polcer Lajos hadapródórmesternek szaka
szával az ellenséget annyira mcgközclitcni, hogy 
lám dásál a hajnali órákban megkezdhette. Négy 
Ízben vezette elkeseredett rohamra vitéz legényeit, 
mig végre véres kézitusa után kivetette az oroszo
kat állasukból. Bár szakasza nagy része elesett és 
maga is súlyosan megsebesült, az elfoglalt fontos 
magaslatot az ellenség ellentámadásaival szemben 
mégis mindaddig tartotta, mig veszteségei pótlására 
és az elért siker kiaknázására uj erők nem érkeztek.

HALÁSZ FERENC.

A személyes bátorság legszebb kitüntetését az 
ellenséggel szemben tanúsított kimagaslóan 

vitéz magatartásának elismeréséül a 301-ik honvéd- 
gyalogezred soraiban kapta. Hőstettéről a következő 
szavakban emlékezik meg az a javaslat, mellyel 
arany vilézségi érem elnyerésére terjesztették fel:



„Amikor 1915 május 19-ikén a Lukov mellett 
lefolyt Ütközetben gyalogságunknak az ellenség túl
ereje elöl már-már vissza kellett volna vonulnia, 
ott termett Halász Ferenc 4-ik honvéd-gyalogezred- 
beli őrmester gépfegyveroszlagának négy emberével 
és a leghevesebb ellenséges tűzben ráirányította 
géppuskáját az oroszokra. Tüzelése lehetővé telte 
a megszerzett állások megtartását. A jobb gépfegy
vert sajátkezüleg vonta ki az ellenséges tüzböl, 
miután annak legénysége egy töl-egyig hősi halált halt."

Csak ennyit ír a szűkszavú jelentés, de eme 
pár sorban is hatalmasan domborodik ki egy hős 
katona nagysága.

SIMON ALBKKT

Drohobycz felszabadításáért indult harcba 1915 
május 20-án a 19-ik honvéd-gyalogezred. Lelkes 

elszántsággal támadó legényei derék lisztjeik veze
tésével feltartóztathatatlanul nyomultak clórc az 
orosz állások felé, honnan valóságos lüzzáport zú
dítottak reájuk. Az ellenség szívós ellenállása azon
ban nem törte meg támadásuk lendületét. 1 iszt, 
közkatona együttes kemény akarattal és hősiességgel

tört a cél felé, mely 
az orosz vonal át
törése volt. A ma
kacs harcok folya
mán egyik század- 
parancsnoka Ull- 
mann Mór népfel
kelő főhadnagy el
esett s a század 
lisztek nélkül ma
radt. Simon Albert 
őrmester, ki hős 
parancsnoka helyé
be lépett; erélyes 
fellépéssel összetar
totta századát s

még a szomszéd osztagból elszakadt két szakaszt is 
maga mellé véve, magával ragadta embereit is 
elsőnek rontott be az ellenséges állásba. Hozzá
vetőlegesen száz foglyot ejtett. Azután az ellenség 
üldözésében eredménytcljcscn vette ki a részét.

Simon Albert egyik ragyogó mintaképe a ma
gyar altisztnek, ki a legnagyobb veszélyben sem 
veszti cl a fejét, hanem okos higgadtságánál, vállal
kozó szelleménél cs kimagasló hősiességénél fogva 
egyenesen vezetésre hivatott.

HORVÁTH JÓ ZSEF

Kezdeményező szellemű akaraterós cs férfiasán bá
tor altiszt; alattvalóink ragyogó mintaképe. „Ezt 

írja róla kitüntetési javaslatában ezredese a 69-ik 
gyalogezred parancsnoka. Majd igy folytatja:" 1915

május 4-ikon önként jelentkezett a Jawora magas
lat felderitésérc és a felderítése alapján sikerült a 
hírszerző különítmény parancsnokának egy olyan 
állást elfoglalnia, mely lehetővé tette a magaslaton 
lévő, körülbelül egy zászlóalj erősségű ellenséges 
erő köriilzárásál. Horváth József őrmester kólönö- 
sen kitűnt május 19-ikén az Oslrozcctól északke
letre fekvő orosz állások elleni támadásban. Tün
döklő példaadásának köszönhető, hogy dacára az 
ellenség többoldali gyalogsági, géppuska és tüzér
ségi tüzének, legénysége nem hátrált meg, hanem 
nyugodtan kitartott. Ezt a bátor, tclterős őrmestert 
az arany vitézségi éremmel való kitüntetésre javas
lom. Krausc ezredes.'*

Gyönyörű elismerő szavak, melyekre méltán 
lehel büszke egy érdemdús, derék katona.

FÜZESSÉRY SÁNDOR

A háború első napjától kezdve a harctéren volt.
Izzó lelke, ős magyar vére számos oly fényes 

haditcllrc ragadta melynek hatása messze túlhaladta 
alosztálya kereteit.

A gorlicci áttörés után diadalmas csaták és 
elkeseredett küzdelmek között nyomult clórc a 
dicső emlékű 39*ik honvéd-hadosztály a Luzna-Jasló- 
Barycz vonalon. Mint halálosan megsebzett vadkant 
űzte, zavarta maga előtt az ellent, hogy ne legyen 
nyugta, ne legyen megállása, 1915 május 20*án az
üldözésben fá ra d 
hatatlan 3-ik hon
véd tábori ágyús- 
ezred Barycz köz
ségben éjjclczéshcz 
telt előkészületeket. 
Alig tértek nyugo
vóra azonban az 
üldözésben lelkes 
honvéd-tüzérek, mi
dőn parancs jött a 
hadosztálytól, hogy 
egy szakasz tüzér
ség egy szakasz lo
vassággal vonuljon 
előre a Dynow felé
vezető műúton. Cél: még éjjel sem hagyni nyugton 
az ellenséget, hanem zavarni visszavonulásában.

Füzcsséry Sándor zászlós, kinek mindenkori 
önfeláldozó, tcllrckészségc igaz ügyünkért való szent 
lelkesedéséből fakadt, önként ajánlkozott, hogy ki
próbált szakaszával megfelel a küldetésnek. Késő 
este volt már midőn 2 ágyúval és 40 huszárral 
nekivágott a bizonytalan sötét éjszakának. Lassan, 
tapogatódzva haladt előre kis csapatával.. Az ellen
ségnek sehol semmi nyoma. Pirkadni kezdett már, 
midőn az előre küldött huszárjárór jelentette, hogy
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az elöltük lévő Dynow község erősen meg van 
szállva oroszokkal. Füzesséry zászlós a községtől 
mintegy 200—300 lépésre nyugatra lüzállásba ren
delte két ágyúját és huszárjaival (elkészült a harcra. 
A legteljesebb bizonytalanságban lassan teltek a 
percek. A hajnal első sugarai alig tették láthatóvá 
a kis galiciai falu rozzant házait, midőn a falu szé
lén állást foglalt ellenséges gyalogság észrevette a 
nyílt állásban álló két ágyul és gyilkos gyalogsági- és 
gépfegyver tűzzel kívánt jó reggelt a kis különtmény- 
nck, Rövid tűz után szilaj rohammal akarták magu
kat rávetni az ágyukra az oroszok. Füzesséry 
zászlósnak azonban helyén volt a szive. Nem ma
radt adós a viszonzással. Egyik szakasz-tüz után a 
másik szakasz-tüz zudult gyors egymásutánban az 
ellenségre. A negyven huszár pedig hatásos kísére
tet adott a koncerthez. Minden lövés a célban. A 
támadásra készülő ellenséges rajvonalak felbomlot
tak s vad futásban kerestek menedéket a falu házai 
között. A negyven huszár sem volt rest: hozzá 
fogott a falu kiürítéséhez. Az oroszok megkezdték 
visszavonulásukat. Pánik ütött ki soraikban, mert 
nem voltak tisztában a helyzettel. A két ágyú sza
porán osztotta a gránátokat és schrapnellcket a visz- 
szavonulási utakra. Az ellenség visszavonulása pá
nikszerű futássá vált, Ahová szem ellátott rendetlenül 
rohanó tömegek lepték el a dombos terepet.

Így ugratott meg 28 magyar tüzér és 40 huszár 
egy példátlanul bátor, okosan hidegvérű zászlós ve
zetésével, egy egész utódvéd-dandárt és nyitott 
szabad utat Jaroslau-Przemysl felé.

JENEY ISTNVÁ

Hőstettét és az ellenséggel szemben tanúsított 
kiválóan vitéz magatartásával szerzett érdemeit 

a következőkben örök.tcttc meg a 11-ik honvéd- 
gyalogezred kitüntetési javaslata:

„Az összes harcokban szakaszának kiválóan 
ügyes vezetésével tűnt ki. Halálmegvető bátorságá
nak élő bizonyítéka, hogy minden, az ellenségre 
vonatkozó fontos felderítésre örömmel, önként jelent
kezik. Ügy a május 4-iki, mint az ezt követő har
cokban különleges feladatokat vállalt és oldott meg. 
Felderítette az ellenséges vonalakat, azok tüzérségé
nek elhelyezését, valamint a hátsó tartalékok állásait 
is. Jcney őrmester magas intelligenciájánál és hasz
nálhatóságánál fogva mintaképe a hős katonának."

GALADALITS  BÉLA

Három ezred támadását verték vissza mér az 
oroszok Ostrozecz község előtt, midőn 1915 

május 20-án a harcok színhelyére érkezett a 44-ik 
közös gyalogyczredi hogy eldöntse az ütközet sor
sát. Hajnali szürkületben indultak támadásra a so

mogyi legények az orosz állások ellen, melyek két 
egymás mellett emelkedő dombocskán húzódtak 
végig. Az ezred balszárnyán Galadalits Béla had
apród haladt 29 főnyi szakaszával; támadási iránya 
az egyik emelkedés teteje volt. A jól fegyelmezett 
szakasz minden baj nélkül érte el a domb alját, 
hol egy iszapos árokban a három szétvcrljczrcd
kisebb-nagyobb cso
portjai húzódtak meg. 
G a la d a lits  hadapród 
beosztotta őket sza
kaszába, mely igy mint
egy 80 főre emelke
dett ; azután „hajrá, 
előre" csatakiáltással 
neki vitte őket az orosz 
állásoknak. A meg
vadult somogyiak fegy
verrel, lapáttal, csá
kánnyal vágták, szak- 
gatták a tüskés drót
akadályt s ezen ke
resztül gázolva ráve
tették magukat a megriadt muszkákra. Aki tudott, 
elmenekült, aki pedig nem, abba belefojtották a 
lelket a felbőszült 44-esek. Az ellenséges árkok eme 
kis része kezünkbe került, azonban a többi helyen 
az oroszok eszeveszett tüzében megrekedt az ezred 
támadása. Galadalits elszigetelten állt beékelődve 
az ellenség testébe s épen tájékozódni akart, midőn 
hatalmas ütést érzett s összerogyott. Tombolt körü
lötte a vihar. Az oroszok három oldalról is lőni 
kezdték a kis 44-es szigetet s minden moccanását 
cgy-egy halállal toroltak meg. Katonái segítségére jöt
tek, de holtan, vagy scbcsülten’terültck el mellette. Te
hetetlenül feküdt egészjnap a domb oldalán, honnan 
akaratlanul is szemtanúja volt, miként pusztulnak 
lent, a zöld réten a derék 44-esek, kik nem tudtak 
feljönni a dombra. Midőn bccstclcdctt, parancsra 
visszavonták a győztes szakaszt, melyből 5 ember 
jött élve vissza. Magukkal hozták hős parancsnoku
kat is, aki fájó szívvel búcsúzott cl hős bajlársailól.

LAURENSZKY GUSZTÁV

A 33-ik tábori ágyusezred legdicsöbb és leg
emlékezetesebb , napjai közé tartozik 1915 

május 22-ikc.
A gorlicei áttörés után üldöző csapataink heves 

küzdelmet vívtak a Wiclkic-Bloto mocsaraiban, 
hogy az orosz utóvédek Dnicslcr-mcnli makacs 
cllcntállását megtörjék. A Strwiaz és Dnicstcr- 
folyók közt lőállásbán lévő ütegeink hathatósan 
támogatták gyalogságunkat ezen törekvésében. — 
J915. május 16-án Laurcnszky tüzérzászlós azt a
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parancsol kapta, hogy szakaszával az éjszaka folyamán 
vonuljon előreés közvetlen gyalogságunk vonala mögött 
készítsen állási lövegcinek. — Következő napon Lau* 
rcnszky'zászlósnak egy mocsárárokba vájt ágyúi meg* 
kezdték a tüzelést. A sík terepen felállított üteget 
azonban az ellenséges megfigyelők azonnal észre
vették s az orosz tüzérség alaposan próbára telte a 
merész szakisz bátorságát. A napokon át dühöngő 
elkeseredett harcok május 22-én érték cl tetőpont
jukat, amikor is gyalogságunk oly súlyos vesztesé
geket szenvedett, hogy crótclcnnck bizonyult a háta

nekik. Mint ideiglenes százazdparancsnok legveszé
lyesebb helyzetekben is megállta helyét. Az ellen
séggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartása 
sokszor juttatta ezredét jelentős sikerhez.

VAJDA JÓ ZSEF

Az oroszok galíciai visszavonulásuk folyamán 
gyakran mentek át erőteljes ellentámadásokba, 

hogy megakasszák üldöző csapataink előrenyomulá
sát. A legjobb védekezés a támadás — elvét követve

mögött nyílt állás
ban levő lövegek 
megvédésére. Meg
hátrálás vagy állás- 
változtatás világos 
nappal, a belátott 
mocsarak közt ve
zető utakon lehe
tetlen volt. Az elő
re tolt s maguk
ra maradi hős tü
zérekre hárult te
hát a feladat, hogy 
Önmagukat megvéd
jek s az ellenség 
előretörését feltár-

1915 május 22-én 
a Sainbor—Droho- 
byez— Stryj-vonal 

egyik szakaszán  
Osztrow környékén 
többszörös roham
oszlopban törtek rá 
a 19-ik közös-gya
logezred állásaira, 
melynek egy sza
kasz-szélességű ré
szét sokszoros túl
erejükkel be is tör
ték és oldalbatáma- 
dással fenyegették 
a védelm i vonal

lóztassák. — Ezen feladatnak derekasan meg is 
felellek. Bár állandóan erős, ellenséges tüzérségi tűz 
központjában állottak, egész napon át dörögtek 
ágyúik s szüntelenül ontották a tüzet az ellenséges 
gyalogságra, tüzérségre és főbb közlekedési vona
lakra. Megszakítás nélkül dolgoztak az elszántan 
küzdő legények. Hős parancsnokuk pedig bőven 
adta a célokat. Kitartó munkájuknak meg is volt az 
eredménye. Jól irányzott gránátjaik az előretörő 
ellenség sorait megbontották s minden közeledést 
lehetetlenné tettek. Egész napon át hősiesen kitar
tott az előretolt lüzérszakasz: a sötétség beálltával 
pedig szerencsésen visszavonult védetebb állásokba.

A hős szakasz büszkeséggel gondol a dicsősé
ges napra, mely mindegyiküknek meghozta az elis
merést, köztük vitéz parancsnokuknak — Laurcnszky 
zászlósnak az arany vitézség! érmet.

W OLF JÓZSEF

A l 1 -ik honvéd-gyalogezrednek volt kiváló tisztje.
Arany vitézségi érmét a galíciai üldöző har

cokban érdemelte ki, hol szakaszát érett megfonto
lással és bámulatos ügyességgel vezette. Egy ízben 
heves tüzérségi tűzben egy ellenséges támadást vert 
vissza : azután megrohamozta a támadásban kimerült 
oroszokat és nemcsak visszavetette őket, hanem 
állásaikat is elfoglalta és súlyos veszteségeket okozott

többi részéi is. Ezen válságos pillanatokban Vajda 
József törzsőrmester szakaszával frontot vett az el
ragadott árokrész felé s néhány meglepő gyors össz
tűz leadása után félelmet nem ismerő elszántsággal 
az ellenségre rontott szakaszával. Elkeseredett harc 
fejlődött ki, mely véres kézilusává fajult. Az elke
seredett viaskodásban az oroszok nagy része meg
semmisült, a megmarad lakat pedig foglyul ejtették 
a rettenthetetlen 19-esck. A harc azonban nem 
szűnt meg, sőt fokozottabb mértékben folytató
dott. A sötétség beálltával megismétlődött az ellen
ség támadása, mely egész éjjelen át dühöngött s 
erős megpróbáltatások és késhegyigmenö küzdelmek 
elé állította Vajda törzsőrmester szakaszát. A harc 
váltakozó szerencsével folyt. Az Állások több ízben 
cseréltek gazdát, de végeredményben mégis a mieink 
kezén maradtak. Vajda törzsőrmester már a máso
dik rohamnál megsebesült, de hősiesen kitartott 
legényeivel a végső győzelem megszerzéséig.

E derék altiszt ezredé 40 havi harcaiban vett 
részt, mely idő alatt kiváló vitézségével a vitézségi 
érmek mindegyikét kiérdemelte.

HORKY FERENC

Nienovicc galíciai falu elfoglalása alkalmával tün
tette ki magát. 1915 május 26-án a 11-ik hon

véd-gyalogezred előnyomulása közben közvetlen 
az oroszok állásai előtt beásta magát, hogy az egy*
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séges támadáshoz Ik*varia a többi czredek felzár
kózását. Csapataink felsorakozását azonban heves 
ellenséges ágyuliiz zavarta1 meg és a támadó erők 
előrehaladását megakasztotta. Horky • Ferenc 11 -ik 
honvéd gyalogezredben zászlós százada, mely leg
közelebb feküdt az orosz állásokhoz, az ellenség 
tüzelését hősiesen kiállta, bár számos halott és se
besült feküdi már soraiban. Vissza nem vonulhatott, 
további előretörése pedig súlyos akadályokba ütkö
zött. Előtte a Visnia patak meredek partjai, túlol
dalon pedig a falut makacsul védelmező orosz árkok 
tüze mozdulatlanságra kényszeritette. Többszöri ké
relmére azonban tüzérségünk hatásosan lőni kezdte 
a falut s az ágyulüz védelme alatt Horky zászlós 
előre vitte századát. Egyenként gyors előre szök
delésekkel elérte századával a patak medrét, átgá
zolt mély vizén, azután egyetlen gépfegyverének 
támogatása mellett erélyes rohamra vitte embereit. 
Elszánt támadása sikerrel járt. Elfoglalta a templom 
körül .húzódó orosz állásokat és több, mint 600 
foglyot ejtett, valamint rengeteg fegyvert és hadi
szert zsákmányolt. Az ellenség ellenlökéscil hősies 
magatartásával felfogta s elfoglalt pozícióit mindad
dig tartotta, mig az ezred általános rohanni meg 
nem indult.

KERST GYÖRGY

Kiválóan vitéz magatartásáról kitüntetési bead
ványa beszél, mely orökkön-örökké élő bizo

nyítéka marad egy hős tüzér kiváló haditelténck, 
melynek jutalmául arany vitézségi éremmel .tün
tették ki.

„1915 május 26-án egy erőd ellen intézett tá
madásnál az ellenségtől 150 lépésnyi távolságra levő 
gyalogsági rajvonalban, nyílt állásban elhelyezett 
szakaszánál, igen erős ellenséges tűzben; a lőszer- 
pótlást személyesen vezette. Midőn látta, hogy a 
lövegvezetó elesett s három lövegkezelő súlyosan 
megsebesült, parancs nélkül átvette a löveg vezeté
sét, melynek tüzél nagy körültekintéssel oly ered* 
ménytcljcscn vezette, hogy nagy veszteséget és ria
dalmat okozott az orosz állásokban. Lövegének ki
merült legénységét jó szóval és saját példaadásával 
kitartásra buzdította. Mcstcrlövcgcinck eredményes 
működésével a 21-ik gyalogezredet oldalt lövő orosz 
támpontot leküzdötte. Ennek köszönhető, hogy a
21-ik gyalogezred a Lutynica patak mentén terve
zett támadását csekély veszteséggel sikeresen végre
hajthatta. Midőn megindult az orosz gyalogság ellen
támadása s egyes gyalogsági részek már vissza is 
vonultak, Kersl főtüzmester lövege pusztító tiizét az 
oroszokra irányította s olv hatásosan vezette, hogy 
az ellenség ellentámadása megállóit, majd teljesen 
megbomlott. így a 21-ik gyalogezrednek az üldözési 
előkészitctte s azt állandóan erélyesen támogatta/-'

POPOV LÁZÁR

Három ízben sebesült meg kötelességének lelki
ismeretes és vitéz teljesítése közben, melynek 

következtében rokanltá váll. Sebeiből kigyógyulva 
mindig önként ment ki a frontra, hol még akkor 
is kint maradt, midőn arany vitézségi érme révén 
kölelességszerüen haza jöhetett volna. Ezredének
lelkes altisztje s ha
zájának hii katonája 
volt.. Bajtársai sze
relték : s ragasz
kodásuk a legna
gyobb veszély pil
lanataiban parancs
nokuk hűséges kö
vetésében és mel
lette való hősies 
kitartásban nyilvá
nult meg. Hosszú 
harctéri szolgálati 
ideje alatt az ösz- 
szes vitézségi érmet 
kiérdemelte kivá
lóan vitéz magatartásával. Legszebb és legeredmé
nyesebb hőstette a Dniester menti harcokhoz fű
ződik. 1915 május havában az oroszok átkeltek a 
Dniester folyón és keresztül törték a 16-ik közös 
gyalogezred védelmi vonalát. Popov Lázár géppus- 
kás szakaszvczczclót pihenőben lévő ezredétől az 
arcvonalba rendelték két géppuskájával, hogy az 
oroszok feltartóztatásában támogassa a 16*os ezre
det. Popov szakaszvezetö vakmerő előretöréssel az 
ellenség hátába nyomult s két gépfegyverével pusz
tító tűz alá vette az oroszokat. Tüzelése oly hatásos 
volt, hogy mintegy 4000 orosz feladta a remény
telen küzdelmet s foglyul esett. Ezután állásainkat 
ismét megszállották csapataink.

ANTAL IMRE

A15-ik gyaloghadosztály 1915 junius elején 
kénytelen volt az oroszok támadása elöl ki

térni, hogy a Serét folyótól délre uj állásokban 
tartóztassa fel az ellenség nyomását. A visszavonu
lás ideje alatt Antal Imre 15-ik közös-huszárezred- 
bcli őrmestert szakaszával a 29-ik dandár mellé 
osztották be szolgálattételre. Az oroszok gyors előre
nyomulással közeledtek Kamionka Wiclki község felé, 
ahol még a dandárparancsnokság és egy lüzérütcg tar
tózkodott. A csapataink nyomában cirkáló ellenséges 
lovasság fellépése veszéllyel fenyegette a dandár 
törzset és a tüzérüteget, azért Antal őrmesternek 
a dandárparancsnok azt az utasítást adta, hogy a 
falu irányában előretörő orosz lovasságot tartóztassa
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fel. Antal őrmester 25 lovasával felvette a harcot 
és erélyes huszárainkkal visszaszorította a/, orosz 
lovasokat. Néhányat elfogott közülük, a többit pedig

addig tartóztatta fel, 
mig dandára és a 
lüzérütcg m inden 
baj nélkül elvonult 
a faluból. Feladata 
pompás teljesítése 
után uj megbízatást 
kapott A nta l őr
mester, mit szintén 
elismerésre m éltó 
buzgalom m al és 
eredménnyel oldott 
meg. összeszedte a 
szétforgácsolt ezre- 
dek v isszavonu ló  
részeit, mintegy 400

tolták be. miután az 5-sök tisztjeinek nagy része a 
harcok során kidőlt a sorból. A derék vadászzászlós 
erélyes fellépésével és példaadóan v.lcz magatartá
sával uj erőt öntött embereibe és többszöri szívós 
rohamozás után győzelemre vitte őket. Betört az 
ellenség állásába és elfogta az oroszokat tisztjeikkel 
együtt. Páratlan hősieséggel véghezvitt rohama je
lentős sikere volt az egész frontszakasznak, mert az 
itt harcban álló orosz erők heves ellen lökéssel igye
keztek hadosztályunk szárnya mögé kerülni. Ezen 
kísérletük az erélyes vadászzászlós támadása követ
keztében azonban füstbe ment.

PLATÉN YI M IHÁLY

Az első honvéd-huszárezred ulászíélszázada 1015 
junius 6-án azt a parancsot kapta, hogy Lenek 

Béla százados vezetésével Zaleszczyki városkával 
szemben a Dnislcren való átkelést készítse elő; 
azután a lovas lövész-osztállyal egyesülve a folyón 
keljen át és foglalja cl Zaleszczyki városát. Azembert és a rohamosan előrenyomuló oroszokkal 

szemben csatasorba állította őket a Kamionkai 
erdő szélén. Lovasaival és az összegyűjtött gyalo
gosokkal utóvédharcokba bocsátkozott s ezáltal csa
pataink időt nyertek arra. hogy uj állásaikban ké
szüljenek fel a védelemre.

SARKADY FERENC

Az oroszok galíciai visszuvonulásuk közben meg
vetették lábukat a Dnicstcr folyó partján s 

makacs ellenállásukkal cgyidórc gátat vetetlek dicső
séges előrenyomulásunknak. Uj védelmi állásaik el
foglalása sok vér és cmbcráldozalába került csapa
taiknak, melyek diadalmámorukban lelkes tűzzel 
támadták a Dnicstcr vonalat. 1915 junius 4-én 
Otlyviánál különösen parázs harcok fejlődlek ki. 
melyek során érzékeny veszteségeket szenvedtünk.

ulászkülönilmény a 
D n ics le rh cz  ér
kezve a hidat fel
égetve találta. Hoz
záfogott hát az át
kelés előkészítésé
hez, de munkáját a 
tú lo ld a lo n  fedett 
állásokban rejtőző 
ellenség élénk tüze
léssel zavarta meg. 
Az időközben be
érkezett lövész-osz
tállyal több izben  
megkísérelte a fo
lyón való erőszakos

Az 5-ik közös-gya
logezred és az 1-ső. 
valamint 18-ik tá
bori vadászzászló
aljak vállvctctt küz
delme. dacára tiszt
jeik és legényeik 
halálmcgvctöcn el
szánt támadásának, 
nem vezetett ered
ményre. Veszteség- 
teljes tám ad ása ik  
után cgyidórc meg
állásra kényszerül
tek, hogy támadó 
erőik uj csoporto-

álkclést. de eredménytelenül. A láthatatlan ellenség 
heves tüzeléssel utasított vissza minden kisérletet. 
Végre Platényi Mihály őrmester önként vállalkozott 
arra, hogy magányosan átkel a folyón s kikémleli 
az ellenség állásait, hogy az oroszoknak tűzzel való 
elűzését lehetővé tegye. Századosa elutasította aján
latát, mert vakmerő vállalkozását lehetetlennek, 
vagy a biztos halállal egyenlőnek tartotta. Platényi 
többszöri kérésének azonban mégis engedett s a 
mírész őrmester egy kéznél lévő csónakon az ellen
ség tüzelése közben szerencsésen át is evezett a 
túlsó partra. Az ellenség állásait kikémlelte és két 
könnyebb sérüléssel, valamint pontos adatokkal tért 
vissza századához. Jelentése alapján a huszárok 
összpontosított gépfegyver és tüzérségi tűz alá vették 
az ellenség rejtekhelyeit és a pokoli tüzelés védelme 
alatt kierőszakolták az átkelést. Az oroszokat elűzték, 
Zalszczykil megszállották és a Dniesteren az átkelést 
biztosították.

sitása után vegyék fel újra a harcot. A következő 
támadás idejére Sarkady Ferenc 18-as vadász zászlóst 
az 5-ik közös-gyalogezred egyik zászlóaljához ősz-



BUGYI JÁ N O S

A Dnicster partján szívósan cllcnlálló oroszok 
kemény harcok s fárasztó megpróbáltatások 

elé állították csapatainkat. Maga a széles folyó, 
valamint egyes helyeken a medre körül elterülő 
mocsarak természetes akadályul szolgáltak és növel
ték az ellenséges védelem erejét. Az oroszok ezen
kívül még erőteljes előretöréseikkel is igyekeztek 
támadásra felvonult csapataink sorait megbontani s 
heves csatákban erejüket gyöngíteni. A 38-ik közös- 
gyalogezred a Dnicster mentén Ugortsberg és 
Mcdenicc között állt harcban, támadása azonban az 
ellenség ellenállásán nemcsak megtörött, hanem a

mocsarak átgázol
ható helyeit jobban 
ismerő oroszok el
lentámadásai követ
keztében még vissza 
is szorították rajvo
nalait. Több napos 
váltakozó szeren
csével folyó harc 
fejlődött ki, mely
nek során az egyes 
állások tö b b szö r 
c se ré lte k  gazdát.
1915 Junius 6-án 
különös erővel dü
höngött a harc s

vonalaink tartása nagy áldozatokba került. Végre is 
a további vérveszteség elkerülése végett uj védelmi 
állásokba húzódlak vissza a 38-asok. Visszavonulá
suk azonban az oroszok szüntelen nyomása követ
keztében válságossá vált és csak az utóvédek hősies 
kitartása által vált lehetségessé. Ezekben az utóvéd 
harcokban tanúsított kiválóan vitéz magatartásává 
tüntette ki magát Bugyi János őrmester. Századpa
rancsnoka hósi halált halt, mire átvette századát és 
elkeseredett küzdelmekben fedezte ezredé vissza
vonulását. Ö maga a végsőkig kitartott s utolsónak 
hagyta cl állását.

G A Á L JÓ Z S E F

E fiatal alig húsz éves zászlós, kit vidám hadapród 
iskolai éveinek befejezése után élethivatása a 

halálosan komoly harcok mezejére szólított, hősies 
magatartásával derekasan állta meg a helyét a meg
próbáltatások nehéz idején. A brassói 24-ik honvéd- 
gyalogezred soraiban közdőtt és egyéni kiválóságá
val hamarosan magára vonta elöljárói figyelmét. 
Különösen kitűnt 1915 junius elején Ruda község 
mellett, az orosz vonalak ellen indított támadásban, 
hol egy bravúros rohamával s halálmcgvctő kitar
tásával egész ezrede támadását vitte sikerre. Gaál
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zászlós a támadás reggelét megelőző éjszakán a 
legnagyobb csendben és clővigyázaltal egészen az 
ellenséges drótakadályok elé vitte szakaszát, hogy 
a támadás megindulásakor elsőnek törjön be az 
oroszok vonalába. így is történt. Midőn a 24-cs 
honvédek támadása megkezdődött, székely legé
nyekből álló szakaszával meglepetésszerűen betört 
az orosz árkokba és kiragadott onnan három gép
puskát, mely nagy károkat okozott előrenyomuló 
bajtársainak. Sikerétől megittasodva, tovább ragadta 
ifjú’ heve és nem törődve azzal, hogy a vele szom
szédos szakaszok a harban lemaradtak, tovább nyo
mult az ellenség után mintegy 200 lépésnyi távol
ságra. Itt vette csak észre, hogy teljesen clszigeltcltenáll.
Háta mögött a rest, 
amelyen clőzőlcgbe- 
tört,az oroszok már 
ismét megszállották* 
szemben pedig erős 
orosz tartalékok tá. 
madtak ellene. Kö
rül volt kerilve. A 
fiatul zászlós azon
ban nem vesztette 
el a fejét. Egy rajt 
a tartalékok feltár 
lózlatására hagyott 
vissza, maga pedig 
szakasza nagyobb 
részével az ellen
séges állások hátába támadott, hogy keresztül 
vágja magát az ellenség gyűrűjén. Hátbatáma
dása teljesen megzavarta az ellenséget. Zűr-zavar 
keletkezett, melyet a 24-es honvédek erélyes tá
madásra használtak fel. Támadásuk állásaik fel
adására kényszcritcltc az oroszokat, kik számos 
gépfegyver és fogoly visszahagyásával elmene
kültek.

DEM ETER SÁNDOR

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartása elismeré

séül I^»ncsyn-nál vivőit harcokban kapta. Hőstettét 
az 52-ik közös-gyalogezred kitüntetési javaslata a 
következőkben örökitette meg:

„1915 junius 6-án önként vállalt járőrszolgálata 
közben egy erősebb ellenséges osztagot egy meg
szállott épületből visszavetett, miáltal a körülötte 
elterülő terep megszállását lehetővé tette. Junius 
13-ikán saját kezdeményezéséből eredő előretörésé
vel megakadályozta zászlóaljának körülzárását. A 
következő napok súlyos harcaiban megsebesült."

Az I-ső cscndőrkcrülct ezen hős őrsvezetőjében 
méltó katonát ért a személyes bátorság legnagyobb 
jutalma.



DÓSA JÁNOS

UT£yike azoknak a kiváló s a négyéves háborúban 
^ hervadhatatlan érdemeket szerzett altiszteknek, 

kiknek kimagasló s példásan vitéz magatartása min
denkor döntő befolyást gyakorolt nemcsak alanta
saira, hanem a harcok kimenetelére is. Dicsőséggel,

szivct-lelkcl megvi
selő fárad tságos 
küzdelmekkel tele 
44 havi harctériszol
gálati ideje alatt nem 
voltczrcdénckolyan 
ütközete, melyben 
említésre méltó hős
tettével ne gazdagí
totta volna az 52-c- 
sek jó h irnevét. 
Arany vitézségi ér
mének e lnyerése  
azokhoz a hősi cse
lekedetek egész so
rához fűződik, mc-

Több ragyogó epizódot lehetne még felsorolni, 
de ezek helyett beszélnek vitézségi érmei, melyek 
közül az aranyon kívül, a nagy ezüstöt kétszer, a kis 
ezüstöt kétszer, a bronzot pedig négyszer kapta meg.

M AYER EMIL

A z 5-ik honvéd tábori ágyusezred eme kiváló 
zászlósa több Ízben adta tanujclét veszélyt 

nem ismerő bátorságának. A legveszélyesebb fel
adatok megoldására önként jelentkezett és vállalt 
kötelességének mindenkor elismerésre méltó módon 
felelt meg. 1915 junius 9-ikén azáltal tüntette ki 
magát, hogy gyors elhatározásával és példátadó 
bátor fellépésével megmentette ütegét az clfogatástól. 
Midőn az oroszok Wiszniow előtt húzódó állásainkat 
áttörték és gyors iramban ütege állása felé köze
ledtek, állandó heves tűz alatt tartotta az előre
nyomuló ellenséget. Midőn pedig látta, hogy az 
ellenség töbszörös rajvonalai ellen már gyors kartács- 
tüzelése sem használ, kiadta a parancsot, hogy a 
lüvcgvczctők lövegeiket egymásután, sorrendben 
vontassák vissza. így az utolsó pillanatig tűz alatt 
tartva az ellenséget, sikerült a lövések következté
ben keletkezett íüslfelhók leple alatt ütegét hiány 
nélkül megmenteni.

Az üteg megmentése körül, valamint általában 
tanúsított megfontolt és rettenthetetlen magatartásá
val, szerzett érdemei elismeréséül arany vitézségi 
érmén kivül, soronkiviili előléptetésre is felterjesz
tették a hős zászlóst.

STELTZER GOTTLIEB

isebb ütközetek, vagy látszólag helyi jelen- 
tőséggel biró apró támadások sokszor egy 

egész hadosztály frontjára voltak döntő befolyással 
anélkül, hogy ezek ezen előre kimondott célt szol
gálták volna. Ily előre nem látott döntő jelentőségű 
éjjeli támadáshoz fűződik Stcltzer Goltiicb 72-ik 
közös-gyalogezrcdbcli zászlós haditette is, melyet 
1915 junius közepén hajtott végre Ugarlsberg, 
Dniester vidéki helység ellen. A 72-ik közös-gyalog
ezred Woloszcza községből indult támadásra a 
Dniester déli partján fekvő helyiségekbe, valamint 
az itt elterülő, apróbb folyócskáktól átszelt mo
csaras vidéken befészkelődött ellenség ellen. Az 
ezred előrenyomulása elé, eltekintve az oroszok 
tüzelésétől már maga a vizenyős terep nagy nehéz
ségeket gördített. Egységes előrenyomulásról nem 
is lehetett szó, inkább csak kisebb erők követ
kezetes előretolása volt lehetséges. Stcltzer Gottlieb 
zászlós süppedős talajon nagy térközökben emberen
ként vitte előre századát, mely az ellenség állandó 
({izében történt keserves „clőrcdolgozás" után
Ugarlsberg előtt mintegy 300 lépésnyire egy domb

lyeket 1915 év nyarán a kcletgaliciai üldözőharcokban 
hajtott végre. Kis pillanatfelvételek, apró epizódok ezek 
egy szüntelenül életveszélyben forgó harcos küzdel
meiből de rajtuk keresztül egy lélek nagysága, egy fa
natikus katona hős jelleme domborodik ki.

Junius 7-én az 52-ik közös-gyalogezred zárt 
oszlopba nyomult a visszavonuló ellenség után, mi
dőn portyázó ellenséges utóvédek lcshelyükből meg
lepő tüzeléssel támadtak a nyugodtan menetelő ez
redre és soraiban nagy zür-zavarat okoztak. Dósa 
János tiszthelyettesnek helyén maradt a feje. Kür
tösével rohamot hivatott s szakaszával rávetette 
magát a támadókra. Részint elfogta, részint mene
külésre kényszcritctlc őket.

Junius 11-én Zywaczow galaciai község domb
jain az orosz utóvédek heves ellcntállást fejlettek 
ki. Az 52-cs ezred egy része erélyes támadással 
igyekezett az oroszokat állásaikból kivetni s a to
vábbi előrenyomulást lehetővé tenni. A heves tusá
ban Dósa tiszthelyettes századának parancsnoka el
esett, tisztiéi pedig egytől-egyig megsebesültek. Dósa 
kezébe vette századát és ellenállhatatlan erejű ro
hamra vitte. Magával rántotta a szomszédos száza
dokat is, melyek segítségével az orosz állásokat 
elfoglalta; 18 tisztet és számos közlegényt ejtett 
foglyul.

Junius 21-én Kozmicrczyu közelében az ellen- 
támadásba átment oroszokat félszázadával feltartóz
tatta s hősies kitartásával, valamint észszerű tüze
léssel úgy halottakban, mint sebesültekben nagy 
kárt okozott nekik. Majd, midőn támadó erejük 
gyöngülését vette észre, félszázadával rájuk vetette 
magát és elfogta őket.
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alján gyülekezet ismét össze. Itt Stcltzcr zászlós 
rendezte századát s tüzállást vett fel Ugartsberggcl 
szemben. Megfigyelő helyéről vágtató tüzérütcgckcl

és nagymennyiségű 
gyalogságot fedezeti 
fel, melyek a ter
vezett orosz táma
dás megcrósitésérc 
érkeztek. Erre az 
időközben beér
kezett másik szá
zaddal támadásra 
ment Ugartsberg 
ellen.T ámadása nagy 
veszteségek árán 
sem sikerült, mert 
a szüntelenül harcba 
vetett uj és ui orosz 
erők heves ellen

állást fejteitek ki. Támadása azonban az általános 
frontra döntő fontosságú volt. mert nagy ellenséges 
erőket kötött le és vont el a védelmi vonal más 
részeiről, miáltal csapataink mozdulatainak sikerét 
más frontszakaszon előmozdította.

RIEDI. GÁBOR

A 14-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javaslata 
1915. VI/22.

„1915 junius 15-ikén a piskorowicci harcokban 
tüntette ki magát. Ez alkalommal fényes példáját 
adta kiváló vitézségének és önfeláldozásának. Szaka
szának támadása az erős ellenséges iüzben meg
akadt, legénysége a felére fogyott. Mindezek ellenére 
sikerült neki vitéz fellépésével szakaszát az ellen
séges állásokig clőrcvinnic s ott utolsó lehelteiig ki
tartania. Ez alkalommal, személyes vitézségének és 
önfeláldozásának ragyogó példaadása közben, ellen
séges golyótól találva hősi halált halt.

RiedI Gábor hadapródőrmester fejfáját disziti 
már csak az arany vitézségi érem, mely őrök ragyo
gásával ékesíti az örök béke és nyugalom kegy
helyét.

PAPP JÁNOS

Több sikeres és vakmerő felderítésével megbecsül
hetetlen szolgálatokat telt ezredének és elis

merésre méltó, érdemeket szerzett. Már a Pruth- 
vonal megszállása idején kintüntctle magát az ellen
séges állások merész felderítésével, majd később a 
Czcrcmosz - folyó partján egy helység átkutatása 
alkalmával rajtaütéssel több orosz lovasjárőrt fogott 
el. Legkiemelkedőbb hőstettét azonban a Dnicslcr 
mellett lefolyt csatározások közben vitte véghez. 
Az oroszok Zaleszczykitől keletre egy átjárót védtek.

melyet gyalogságunk az ellenség heves tüzelése miatt 
nem tudott mcgközelitcni. Papp János tizedes önként 
jelentkezett, hogy néhány lovasával végig lovagol a 
Dnicslcr partján és felderíti az ellenséges álláso
kat, valamint azok 
erősségét. Megálla
pította, hogy az át
járó használható és 
hogy azt lóról le
szállt kozákok vé
dik. Felderítése köz
ben súlyosan meg
sebesült: lovát is két 
lövés érte. Vérvesz
teségtől elgyöngülve 
tért vissza ezredé
hez, hol jelentésé
nek leadása után 
eszméletlenül ro
gyott össze.

A hős huszártizedest érdemeinek elismeréséül a 
személyes bátorság legszebb látható jelével az arany 
vitézségi éremmel tüntették ki.

BROZ VIKTOR

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartásának elis

meréséül a 10-ik honvéd-huszárezred kitüntetési 
javaslata alapján kapta. Töbszöri pontos felderítésé
vel vonta magára elöljárói figyelmét. Legszebb fegy
vertényét 1915 junius 19-ikén vitte véghez, midőn 
egy erdő felderítése közben szerzett kiváló érdemeket. 
Járőrével az ellenség után vetette magát és csapa
taink etőrcvonulása irányában ellenséges gyalogsági 
állásokat és egy lüzérütcget fedezett fel. Vakmerő 
vállalkozása közben erős gyalogsági és gépíegyver- 
tüzbe került. Kilőtték lovát alóla s ó maga is több 
súlyos lövési kapott. Önfeláldozó felderítő szolgá
latával megkönnyítette csapataink támadását és súlyos 
veszteségeknek vette elejét.

d í v j a k  jó z s f .f

„Egyszerű történet"-nck nevezi Divják József 
hadapród az ö hőstettét. Egyszerű, de szomorú tör
ténet: meleg könnyeket csal az ember szemébe. 
Mint sokszor máskor, úgy most is rohamra mentek 
a derék zalai 48-asok $ mint sokszor máskor, most 
is elvérzettek a hazáért, a becsületért, a 48-as 
névért. A lembergi csatában Chlebovice magaslatait 
támadták s hős előretörésük vérbe fűlt a szibériai 
lövészek jól irányzott tüzelésében. Élükön Divják 
zászlós nyomult előre századával; eleinte rohanva 
majd később kúszva az illatos tavaszi földhöz
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simulva. Vitéz, zalai magyarok hősi hullái jelezték 
az. utat, melyen haladtak az ellenséges árkok felé. 
Hullottak; bajtárs-bajtárstól néma pillantással vett 
utolsó búcsút, de nem nézett hatra, csak előre az orosz, 
árkok fele. El is jutottak az ellenséges drótakadá

lyokig; nem sokan, 
de, még mindig ele
gen, hogy betörje
nek a haláltosztó 
lövészek közé. Győ
zelem koronázta pá
ratlan vitézségüket, 
dicsőén szomorú 
győzelem. A század 
196 emberéből 13 
maradt épen. A 
többi elpusztult vagy 
csonkán íélhalott 
maradt. Komoly be
csületes jó zalai ma- 
gyarok'voltak, 32-36

megszakadt telefonösszeköttetése ütegével. Luntzer 
szakaszvezető a csata fergetegében személyesen ment 
ki vonalvizsgálatra. A vezetékeket kijavította, az
összeköttetést ismét 
helyreállította és ha
tásos tüzelésével 
gyalogságunkat to
vább támogatta. 
Ezen munkája köz
ben megsebesült, de 
sebesülten is vissza
tért megfigyelő he
lyére, hol súlyos 
haslövés érte. Lun
tzer szakaszvezetőt 
elszállították, helyé
be azonban nem 
ment senki. A meg
figyelést és a tüzér

éves családapák, kiknek ez az ütközet volt a tűz
keresztségük, de egyben sírjuk is . .  . „Otthon aratás 
volt, pengett a kasza: itt is — de a halál kaszája . . .  
övék az arany vitézségi érem — Írja szerényen 
Divják zászlós. — Én csak őrzöm azt. Nekem csak 
emlék, de nagyon nehéz, szomorú, fájdalmas emlék." 
Egyszerű történet. — De nem is történet. Sors. 
Egy vitéz nemzet sorsa: jelleme. Létének évszáza
dos hagyománya.

A chlebovicci halálroham színhelyéhez fűződik 

TÓTH JÁNOS

4S*ik köz.ös-gyalogczredbcli zászlós arany vitézségi 
érme is, ki az ezred egyik harccsoportjában tanú
sított kiválóan vitéz magatartásával szerzett feledhe
tetlen érdemeket. Véres tusában kiragadott két 
gépfegyvert az ellenség kezéből s ezáltal sok ember
életet mentett ki a halál torkából.

LUNTZER GYÖRGY

Mint a 15-ik tábori ágyusezred első ütegének 
felderitóje, a Sambortó! keletre vivőit több

napos harcokban a gyalogsági vonalból vezette ütege 
tüzelését. Rettenthetetlen bátorsággal tartott ki az 
állandó harcokban álló gyalogság sorai között és 
örökös veszedelmek között szerzett értékes meg
figyeléseit azonnal közölte ülcgparancsnokával. Ezen 
megbecsülhetetlen szolgálatával nagy érdemeket szer
zett gyalogságunk támogifásában és az ellenséges 
ütegeknek tüzérségi tűzzel való leküzdésében. 1915 
junius 15-én, mikor támadásra mentek ezredeink és 
előrenyomulásuk sikerét erősen veszélyeztette úgy 
az orosz, gyalogság, mint a tüzérség heves tüzelése,

ségi tűz vezetését nem irányították többé azon 
veszélyes helyről, melyen csak Luntzer György 
tartott ki önfeláldozó hősiességgel.

MOLNÁR JÁ N O S

Lemberg visszafoglalása után a hátráló oroszokat 
üldöző 44-ik közös-gyalogezred 2-ik századának 

parancsnoka, mint hírszerző járőrt küldte előre 
Molnár János szakaszvezetőt öt emberével. A lcg- 
dcrckabb legényekből álló lelkes járőr állandóan az
oroszok nyomában 
volt és éber figye
lemmel kísérte az 
ellenséges utóvédek 
minden ténykedé
sét ; de nemcsak 
megfigyelő szolgá
latot téliesített, ha
nem ahol csak te
hette, lobogó harci 
kedvvel nem egy
szer rája is csapott 
az oroszokra. Előrc- 
vonulásuk közben 
egy Ízben megaka
dályoztak egy orosz
műszaki járőrt egy hid felrobbantásában és foglyul 
ejtették minden egyes tagját. Majd máskor egy a 
lembergi országúton visszavonuló ellenséges századot 
vett észre Molnár szakaszvezető. Bár csak négy 
tagból állott ekkor már járőre, — kettővel a foglyo
kat kisértette vissza — nem tudott cllentállni harcra- 
lüktctő vérének, hanem az oroszok elé kerülve, 
néhány kiváló bajtársával megtámadta az ellenséges 
századot: Váratlan megjelenése meglepte az oroszo-
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kai, akik rövid ellenállás után megadták magukat. 
Molnár szakaszvezető lefegyverezte foglyait s aztán 
átadta ókét — számszerint százat — a hadosztály 
élcsapatainak. Maga pedig folytatta dicsőséges útját 
tovább, úgy, ahogy paraacsa előírta.

W ETSCHKA MIHÁLY

A 48-ik közős-gyalogezreddel vállvetve támadta 
a chlcbovicei orosz állásokat a 76-ik közös- 

gyalogezred is, melynek támadási iránya a község 
és a tőle északra fekvő major közötti ellenséges 
arcvonalrész volt. Nehéz küzdelmek után sikerült 
az ezred egyes részeinek az ellenséges állásokba 
behatolniok és elkeseredett közelharcok árán az 
oroszokat kiüzniök. Az oroszok azonban elhódított 
árkaik visszaszerzésére erőteljes ellentámadásokat 
indítottak, melyek visszaverésében hervadhatatlan 
érdemeket szerzett Wetschka Mihály őrmester. 
Wctschka már a támadás során kimagasló hősies
séggel vezette szakaszát, az orosz ellentámadások

mellett az ellenség rohama közben vaskézzel tartotta 
össze huszárjait. Utolsónak vonult vissza, mikor a 
jobbszámy a túlerőben lévő ellenség elől már kényte
len volt kitérni. Huszárjait a legközelebbi állásban 
gyorsan ös<ze$zedte és ellentámadásban előre vitte."

KOVÁCS ISTVÁN

A visszavonuló oroszok üldözése közben Kovács 
István hadapródot 40 gyalogosból és 4 lovas

ból álló különítményével azon utasítással küldte 
előre az 51-ik közös-gyalogezred, hogy legyen nyo
mában az ellenségnek és észleletéiről küldjön pon-

vissza ve résében pe- 
dig egyenesen felül
múlta önmagát. Bá
torító példaadásával 
kitartó és megren- 
dithetctlen ellenál
lásra buzdította sza
kaszát, melynek lü- 
zében összeomlott 
az ellenség minden 
tám adó kísérlete. 
Az e lsz en v ed e tt 
nagy vé rvesztcség 
m e g g y e n g íte tte , 
majd ingadozóvá 
tette az oroszok so

los jelentéseket ez
redének. A felderítő 
kü lön ítm ény  csa* 
pattestétől mintegy 
húsz kilométer tá
volságra nyom ult 
előre és elérte a 
Pilica-folyót, hol az 
oroszok védelmi vo
nalaikat készítették 
elő. A folyón átve
zető hidat, melyhez 
egy hosszú töltésen 
vezetett az ut, az 
ellenség erős tüze
lése miatt megkö-

rait. Wetschka őrmester az ellenség ingadozásának 
láttára, kiugrott árkából és szakaszával nekirontott 
a sok vérveszteségtől clgycngült oroszoknak. Egy 
részüket elfogta, egy részük pedig elmenekült. Az
után a menekülők után vetette magát s mintegy 200 
lépésnyire üldözte őket, midőn erős orosz osztagok 
oldalba támadták. Azonnal megváltoztatta előretö
rése irányát s egy erélyes rohammal szétszórta a 
támadókat. Ezen sikeres előretörésével számos fog
lyot ejtett s elérte azt, hogy csapataink rajvonalai 
jóval clöbbrclcndüllck és megfosztották az oroszo
kat jól berendezett védelmi állásaik egy részétől.

FRICS BÉLA

Az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz 
magatartásának elismeréséül a következő fel

terjesztés alapján kapta arany vitézségi érmét:
„A 9-ik honvéd-huszárezred kitüntetési javas

lata 1915 VI/27. Fries őrmester junius 24-én Turynka

zelitcni nem lehetett. Kovács hadapród tehát a 
közelben lévő erdó szélén helyezkedett különít
ményével figyelő állásba. Éber figyelése közben 
észrevette, hogy tőle keletre, nagyobb ellenséges 
lovascsapat kel át a folyón és feléje tart. Különít
ményét négyszögben állította fel, hogy bármely ol
dalról jövő esetleges támadás ellen a harcot azonnal 
felvehesse. Alig helyezkedett cl, mikor a/, orosz 
lovasok már veszélyes közelségbe érlek. A legény
séget a túlerő láttára szorongó érzés fogta cl. Kovács 
hadapród, hogy lelket öntsön beléjük, kiadta a 
parancsot és személyesen kezdte meg a tüzelést a 
lovasokra. Eszeveszett tüzförgeleg fogadta az ellen
séget, mely eldobálva pikáit, vad futásban keresett 
menedéket. A kis 51 -cs csapat ezzel elárulta rej
tekhelyét s ettől az időtől fogva heves támadások 
központjába került. Az ellenséges gyalogság állandóan 
lőtte őket, a lovasok pedig többizben indítottak 
ellene erélyes rohamot. A különítmény azonban 
Kovács hadapród lelkes és példásan vitéz vezetése 
alatt kivédett minden támadást. Három napon át 
állt harcban igy kiküiönilvc ezredétől, mely idő 
alatt számos érdcmteljcs harcot vívott meg és érté
kes jelentéseket küldött ezredének. A negyedik 
napon töltény hiányában visszavonult ezredéhez, hol 
nagy örömmel fogadták az elveszettnek hitt bátor 
különítményt.
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HA JNA L JEN Ő

Lemberitől délkeletre fekvő Bobrka városka kö
rüli, több napon át tartó támadó harcokban 

vonta magára elöljárói figyelmet. A támadás előké
szítésében alapos és körültekintő munkája, kivitelben 
pedig ismételten tanúsított példásan vitéz magatar
tása nagyban elősegítette a harcok sikerét. 1915-ik 
év junius 24-én a 12-ik közös-gyalogezred támadása 
Horyszne falucska irányából indult meg a falutól 
keletre lévő magaslaton húzódó orosz állások ellen. 
Hajnal Jenő zászlós harcvonalba fejlődött százada 
haladt az élén. Az orosz vonal különös alakulata 
révén a század több oldali tűz közé került, ami az 
előrehaladást nagyban megnehezítette. Segítségére 
jött két oldalozó géppuska tüze, mely pontosan be
szórta az orosz vonalat s melynek támogatásával 
100 lépésnyire közelítette meg Hajnal zászlós az el
lenség állásait. Rohamra azonban nem került a sor, 
mert az oroszok a feltartóztathatatlanul előrenyo
muló századtól szorongattalva fehér zsebkendőkkel 
jelezték hogy megadják magukat. A front többi

„Az 1915 junius 25-iki harcokban, mikor csa
pataink nagy része az oroszoknak magaslati állá
sainkba történi benyomulása után kénytelen volt 
kitérni és amikor vitéz helytállás után már saját 
százada is megkezdte a visszavonulást, gróf Majláth 
István zászlósra az a nehéz feladat hárult, hogy 
balszámy-szakaszával a többi szakasz visszavonulását 
fedezze és mint utolsó hagyja cl az állást. Feladatát 
példátlan vitézséggel teljesítette; harcközben súlyo
san megsebesült, de megmentette századát a nagyobb 
veszteségektől."

PATASSY ELEK

Dobronou tznál, 1915 junius 25-én az ellentáma
dásban lévő 6-ik honvéd-huszárezred egyik 

századának balszárnyát az ellenség túlereje vissza
szorította. Patassy Elek, c visszaszorított rész őrmes
tere, szétugrasztolt legényeiből néhányat hamarosan

része azonban még 
makacs cllcntállást 
fejtett ki, mit az 
erdős terep nagyon 
mcgkönnyitclt. Haj
nal zászlós még a 
délután folyamán a 
közelében lévő er
dős dombocska el
len fordult századá
val, mert az oro
szok az olt küzdő 
5-ik századot ellen
támadással vissza
vetették. A hálrá- 
lókat feltartóztatta

magához vett, kik
kel egy önmaga ál
tal választott állás
ban húzódott meg, 
hogy feltartóztassa 
az oroszok nyomá
sát. Időközben pa
rancsnoksága  alá 
vont egy éppen kö
zelében tüzállásba 
he lyezkedő  gép
fegyvert, és megerő
sített kis huszárcsa
patával megnyitotta 
a tüzelést a nagy 
tömegekben ellene

s velük együtt hozzáfogott az erdő megtisztításához. 
Az oroszok vissza is vonultak állásaikba, honnan 
irtó gépfegyver- és puskatüzzel fogadták a támadó
kat. Hajnal zászlós kitért századával és a kis erdős 
dombocskát megkerülve, hatalmas hurrá kiáltással 
oldalba támadta a muszkákat és felbőszült legényei
vel kegyetlen harcok árán elfoglalta állásaikat.

Rövid pihenés után tovább dúlt a harc, mely 
az orosz vonal végleges áttörésére vezetett.

Hajnalt később elfogták, honnan 33 havi hadi
fogság titán 1918-ban tért haza.

Gróf M AJLÁTH  ISTVÁN

Hősi cselekedetét és az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatartásával szerzett kiváló 

érdemeit a 8-ik honvéd-huszárezred kitüntetési 
javaslata a következő szavakban örökítette meg:

hömpölygő ellenségre. Féktelen ellenállása megtörte 
az ellenség előrenyomulását és a közelben elterülő 
erdőből előretörő tartalékokkal visszaszorította a 
támadó orosz rajvonalakat. Ezáltal a visszaszorított 
balszáinynak újból való előrenyomulását lehetővé 
telte. A további harcok folyamán, mint bal oldalvéd 
tizenhat órán át tartotta leghevesebb ellenséges 
tűzben állását, melyet hősies ellentállással mindaddig 
védelmezett, mig a 8-ik lovashadoszlály segélycsa
patai fel nem váltották.

BARABÁS JÓZSEF
M  ,

Otven éves volt s fegyverrel a kezében az ellen
séggel vivőit halálmcgvctő tusában hősi halált 

halt. A 32-ik népfelkelő zászlóalj kitüntetési javas
lata a következőképen emlékezik meg a derék öreg 
katona hőstettéről:

„1915 junius 25-én, amikor az ellenség Gromcszli 
irányából hatalmas erővel nyomult előre százada 
védőállásai ellen és már a drótakadályokat is szét-
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vagdosta, Barabás József tiszthelyettes a legnagyobb 
ágyú- és gépfegyvertüzben százada jobbszámyától 
a balszárnyáig járt és legénységét az állásban való 
kitartásra buzdította. Századparancsnokát állandóan 
tájékoztatta a hclyzctról és itt-ott ő maga is fegyvert 
fogva példás hősiességgel tüzelt az ellenségre. Amikor 
már negyedszer járta végig a védelmi-vonalat, hogy 
bajtársait állhatatos kitartásra serkentse, egy ellen
séges golyó szivén találta és rögtön megölte.”

Katonái megkönnyezték az öreg baj társat, akinek 
már csak a keresztfáját díszíthette az arany vitézségi 
érem.

KOVÁCS GÉZA

A Gnila-Lipa egyike volt azon galíciai folyók - 
nak, melyek folyási irányuknál fogva termé

szetes védelmi vonalul szolgáltak a térközönként 
visszavonuló oroszok részére és ezzel szemben csa
pataink előretörését nagymértékben hátráltatták.

szétroncsolta lábát s minden időre harcképtelenné 
tette. 1915 junius 29-ikén Lemberg teljes felszaba
dításáért vívott csatában az oroszok a front egy 
szakaszán tehermentesítő támadásra készültek. A 
támadás meghiúsítása végett a 3-ik bosnyák-gyalog-

Mocsaras medre és 
keleti partján emel
kedő dombjai miatt 
különösen alkalmas 
volt seregeink fel
tartóztatására, mit 
az oroszok kellő 
ügyességgel ki is 
használtak. Jó  pár 
napig  vesztegeltek 
h ad o sz tá ly a in k  a 
folyó partján, míg 
a sikeres átkelés
hez szükséges elő
feltételeket m eg
teremtették. 1915.

junius végén végre bekövetkezett döntő támadásunk* 
melynek eredménye a Gnila-Lipa-i ellenséges állások 
elfoglalása és az oro$zoka»k visszaszorítása volt. 
A 60-ik közös-gyalogezred veszteségteljes, de győ
zelmes támadásának sikerét a folyón történi átkelésnél 
nagyban előmozdította Kovács Géza szakaszvezető 
vitéz magatartása, aki negyedmagával Önként vál
lalkozott arra, hogy a Gnila-Lipán átjárót készít. Két 
órán át dolgozott halálmegvető bátorsággal, az ellen
ség állandó tüzelése közben, a hid elkészítésén, 
melyen átkeltek a vitéz 60-asok és rávetették ma
gukat az oroszokra. Kiszorították az ellenséget állá
saikból s tovább folyt itták előrenyomulásukat a 
Zlota-Lipa felé.

N AG Y ISTVÁN

Egy hónapig volt csak a harctéren, de ezen rövid 
idő alatt is örökértékü érdemeket szerzett és 

súlyos áldozatot hozott hazájáért. A 3-tk bosnyák 
gyalogezred fanatikus katonáit vezette rohamra egy 
éjjeli támadásnál, miközben egy dum-dum lövés

ezred egy zászló- 
alját indították tá
madásra. A bosnyá- 
kok egyik szakaszát 
magyar fiú, Nagy 
István hadapród ve
zette. A derék, fana
tikus hittel és min
denkor halálmcgvc- 
tő elszántsággal har
coló bosnyákok ma
gyar parancsnokuk 
v eze téséve l a sö
tétség leple alatt 
rajlaütőtlckaz ellen
ségen s borzalmas
kézitusában elfoglalták állásaikat. Ezzel azonban 
még nem dőlt cl a harcok sorsa. A túlerőben lévő 
oroszok ellentámadással elvágták a zászlóalj össze
köttetését a szomszédos ulánusezrcddel és a zászlóalj 
szárnya ellen vonultak. A válságos helyzetben Nagy 
István szakaszával szembefordult a bekerítésre fel
vonult oroszokkal és hősies cllentállással feltar
tóztatta őket. Az elkeseredett viaskodásban súlyosan 
megsebesült, de nem hagyta cl helyét, hanem sebe
sülten is még egy egész napon át kitartott. Csak 
akkor vitette magái vissza a segélyhelyre, amikor 
zászlóalját és vele az egész frontszakaszt fenyegető 
veszély clmullott.

R O STA  PÁL

Hőstette egyik legfényesebb sugara annak a hősi 
nimbusnak, mely soha cl nem múló ragyogással 

övezi a 11-es vadász nevet. Bátor, lelkes katena 
volt, aki kötelességének férfias teljesítése közben 
a becsület mezején kiömlött hősi vérével irta be 
nevét a magyar faj halhatatlan emlékű hőseinek 
névsorába. Hervadhatatlan érdemei a megbecsülés 
és a kegyelet ezer szálával fűzik emlékét hősi 
erényeire büszke zászlóaljához, melynek véres sike
rekben dús harcai ékes szószólói annak a szellem
nek, mely c kiváló vadászcsapat minden egyes tagját 
eltöltötte. Neve az önfeláldozó hazaszeretet és hősies 
kötclcsségtcljesités szimbóluma s egyszersmind egyik 
hirdetője azoknak a dicső küzdelmeknek, melyekkel 
a 11-es vadászzászlóalj a hadtörténclcm legragyogóbb 
lapjait gizdagitotta.

1915 junius végén az oroszok kétségbeesett 
védekezést fejtettek ki a Gnila-Lipa partján. Nagy
számú tüzérséget vontak össze, hogy sikeresen áll-
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hassák útját üldöző csapatainknak. A 11-cs tábori- 
vadászok első százada Mayer Jenő főhadnagy ve
zetésével a zászlóalj gépfegyverosztag hatásos 
tüzelésének támogatásával Kostaniow falu mellett 
lévő orosz könyökállás ellen támadott, mely azonban 
dacára a század hősies erőkifejtésének — az oroszok 
oldaltüzében teljesen megtörött. A zászlóalj parancs
noka végre az egész zászlóaljat harcba vetette, hogy 
eme fontos támpontot elfoglalja. Oroszlán bátorság
gal, félelmet nem ismerő elszántsággal rohantak előre 
a derék vadászok, de a teljesen sik, vizenyős tere
pen lenyomta soraikat az ellenséges gyalogság és 
tüzérség oldaltüzc. Megállították tehát őket, bár hős 
tisztjeik vezetése alatt rohantak volna az utolsó 
szálig előre, — a halálba. Azonban c szomorú ered
mény sem ért volna célt. Tüzérségi támogatásra volt 
szükség, hogy az ellenség földsáncszcrü erős állá
sait elfoglalhassuk. Julius 3-ikán hajnalban tényleg 
megszólaltak ágyúink mire újra támadásra indultak 
a feledhetetlen érdemű vadászok. Élükön Rosta Pál 
zászlós vezette a több napos harcba kimerült em
bereit elkeseredett hévvel és példásan vitéz maga
tartással. Emberei a gyilkos ágyú- és gépfegyver- 
tüzben megtorpantak egy pillanatra, De Rosta zász
lós karcsú alakja újra magával ragadta őket. Már 
csak száz lépés és bent vannak az ellenséges árok
ban. A sors azonban másként akarta. Közvetlen a 
cél előtt hatalmas shrapncllfclhő borítja be a hős 
zászlós alakját és összeroncsolva bukik a földre. 
Vadászai továbbrohannak; viszi őket parancsnokuk 
szelleme és elfoglalják az orosz állást, melyért annyi 
vér folyt a Gnila-Lipa zöld rétéire. Rosta zászlós 
még élt, mikor elszállították, de az ungvári kór
házban hősi halált halt. Bajtársai megkönnyezték és 
kcgyclctes szeretettel őrzik emlékét, melyet egy 
önmagára büszke nemzet hálája emel a halhatat
lanság magasságába, örök mintaképéül a halni kész 
kötclcsségtcljcsitésnek.

GÁLF1 ALBERT

A 2*l-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas
lata a következő szavakban emlékezik meg 
eme kiválóan vitéz őrmesterről.:

„Az 1915 julius 1-én lefolyt rudai másfél 
kilométeres rohamot a lcgvakmcrőbbb bátorsággal 
hajtotta végre. Kiváló példaadásával igen nagy 
mértékben segítette elő a szép győzelmet, mely a 
század részére nyocszáz foglyot és két gépfegyvert 
eredményezett. A hadjárat folyamán tizennégy 
rohamban vett részt. Mindig az elsők között volt. 
Elöljárói előtt,' mint a megtestesült bátorság minta
képe lebegett. Több eredményes járőrszolgálatot 
teljesített s önként jelentkezésével több önáló 
vakmerő vállalkozást hajtott végre."

SCHRICKER SÁNDOR

A Pflanzer-Baltin-féle hadcsoport az oroszok 
galíciai és oroszlengyclországi általános vissza

vonulása közben erőteljes támadások központjában 
állott. Az oroszok nagy erejükkel állandó nyomást 
gyakoroltak bukovinai frontunkra, hogy ezáltal egész 
nyugati haderejük balszárnyát megvédjék s seregeiket 
a visszavonulási utak elzárása által bekövetkezhető 
katasztrófától megkíméljék. A Dnicstcr-folyó volt az 
a vonal, hol eme támadó védelmet legsikeresebben 
folytathatták és seregeinket az előretörésben leg
könnyebben megakadályozhatták. Ezen közludatba 
átment hírhedt folyó mellett vivoft ádáz küzdelmek
és emberfeletti cró- 
megfeszitések szinte 
legendás cmléküek 
s számos magyar 
csapatnak hoztak 
hirt, dicsőséget, de 
egyszersmind fájó 
emlékeket is. 1915 
julius elején az oro
szok három napon 
és három éjjelen át 
támadtak szüntele
nül a Dniester part
ján, Duninow köz
ség mellett húzódó 
árkainkat. A heves
ütközet váltakozó szerencsével hullámzott, de olt 
küzdő csapataink halálmcgvctő ellenállásán végre is 
megtörött. Sikeres védekezésünk közben kiváló 
érdemeket szerzett Schricker Sándor 10-ik kőzös- 
huszárezredbeli zászlós, aki a bosnyákok közé be
osztott huszárszakaszával lankadatlan kitartással, 
körőmszakadtig állta a harcot. A limanovai csatában

czrcdbcli őrmester. A pusztító küzdelmek kö/ben 
tiszt nélkül maradt százada fölött átvette a vezetést 
és két napon, két éjjelen át tartotta állását az orosz

megedzett harcra- 
készségévcl és pél- 
daadóan hősies ki
tartásával nagy vesz
teségei árán is meg
tartotta állását, me
lyet vad kézitusák 
dacára sem tudtak 
az oroszok kiragadni 
kezéből.

Aduninowi dicső- 
ségtcljcs ü tk ö ze t 
másik arany vitéz- 
ségi é rm es  hőse
LOVAS ISTVÁN
10-ik közös-huszár-
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túlerővel szemtan. Bajtársait kitartásra buzdította 
és személyes vitézségével elszánt ellenállásra ragadta. 
Kötelességének lelkes teljesítése közben azonban 
súlyosan megsebesült, melynek következtében rok
kanttá vált.

A 10-ik közös-huszárezred büszkén emlékezik 
vissza ezekre a nehéz küzdelmekre, melyek minden 
időre hirdetni fogják kitűnő szellemét és kiérdemelt 
jó hírnevét.

ROZGONYI LÁSZLÓ

A 14-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas
lata 1915 VU/29.

„Az ellenséggel szemben önfcláldozőan bátor 
magatartást tanusitott. 1915 julius 4-ikén, mikor az 
oroszok az ezred balszárnyán egy igen fontos erdő- 
részletet elfoglaltak, néhány honvédjét maga köré 
gyűjtötte és saját kezdeményezéséből ellentámadásra 
vezette őket Bár halálosan megsebesült, szakaszát 
a támadás folytatására buzdította, miáltal sikerült 
az ellenséget visszaszorítania. Hősiességét életével 
fizette meg.*4

Hősi halála után érdemeinek elismeréséül arany 
vitézségi éremmel tüntették ki.

A D O RJÁ N  PÁL

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanusitott kiválóan vitéz magatartása elismeré

séül a 9-ik honvéd-huszárezred következő kitün
tetési javaslata alapján kapta.

„1915 julius 17-ikén Smolin-nál mint hírszerző 
parancsnok erős ellenséges tűzben felderítette az 
orosz állásoknak cgyrészél és annak tüzérségét. 
Eközben súlyosan megsebesült, minek következtében 
elvesztette balszemét. Sebével elvitelié magát a leg
közelebbi parancsnoksághoz, hol felderítésének ered
ményét jelentette. Háború eleje óta az arcvonalban 
szolgált és a legveszedelmesebb feladatok megoldá
sára mindig önként jelentkezett.**

TÓTH BÉLA

Az ellenséggel szemben tanusitott kiválóan 
vitéz magatartásával többizben kitüntette 

magát. 1914 november hó 22-én Dwcmiknél ke
resztül tört századával az ellenség vonalán, amiért 
nagy ezüstérmet kapott. Kiváló érdemének jutal
mául később soronkivül hadnagyi kinevezésre ter
jesztették fel. Arany vitézségi érmét 1915 julius 
2-án érdemelte ki, midőn Siedlankától keletre tör
tént támadáskor a saját csoportjából elsőnek rohanta 
meg az erősen tüzelő orosz osztagokat s századának, 
valamint idegen századoknak megmaradt részeivel 
az ellenséget szuronyrohammal visszavetette. 62 
oroszt ejtett foglyul. Az ellenséges tüzérségi tüzelés

86

ellenére csoportjával még további 300 méter távol
ságra nyomult előre és az előző éjszaka elvesztett 
saját állásainkat is megszállotta. Harcok közben 
megsebesült, de sebesülten is tovább vezette embe
reit ; a vérveszteségtől azonban teljesen clgyön- 
gülvc cl kellett hagynia dicső harci színhelyét. 
Brigadérusa meleg szavakkal ajánlotta kitüntetésre 
a hős zászlóst, ki 1914 decembere óta személyes 
bátorsággal, a legsúlyosabb helyzetben is kiváló 
körültekintéssel és ércdménnycl vezette századát.

MOLNÁR SÁNDOR

Egyik diszc a világháború folyamán hervadhatat
lan érdemeket szerzett altiszti karnak. Huszon

három havi harctéri szolgálati ideje alatt kimagaslóan 
hősies magatartásával a vitézségi érmek mindegyikét 
kiérdemelte. Ezredé számos ütközetében vett részt 
s mindenkor tevékeny osztályosa volt csapata sike
reinek. Legkiemelkedőbb hőstette Stawce-tól északra 
lefolyt harcokhoz fűződik. 1915 julius 4-ikén az orosz
állások ellen inditott 
támadások alkalmá
val szakaszával több 
órán keresztül ered
ményes tiiz alatt tar
totta az ellenség 
m cgerősitc ttá llá - 
sait. Jól irányzott 
tüzérségi tü zűnk  
néhány telctalálata 
nyomán az oroszok 
állásában beállott 
z ű rz a v a rt kihasz
nálva a kedvező pil
lanatban k iu g ro tt 
fedezékéből és lel
kesítő kiáltásokkal rohamra vezette szakaszát. Pél
dásan vitéz magatartásával magával ragadta nem
esik saját embereit, hanem a század többi részét 
is s igy sikerült betörnie az ellenség állásaiba, hol 
számos foglyot ejtett és sok hadiszert zsákmányolt. 
Ezen fényes haditettévc! egyszersmind alapját terem
tette meg a később dicsőségteljcs harcoknak.

Dr. BURSICS LÁSZLÓ

Megkapó és magával ragadó mintaképe volt az 
értelmes, hős katonának. Nagy tudása, meg

fontoltsága és a szivek mélyéig látó emberismerete 
volt nála az a hatalmas erkölcsi erő, mellyel minden 
akadályt leküzdve mindenkor diadalmasan oldotta 
meg a reá bízott feladatot. Evvel párosult még 
rettenthetetlen bátorsága és vasakarata, mellyel 
elhatározásait keresztül vitte. Emberei vakon kö
vették : bátorító szavai éppen úgy meghallgatásra 
találtak az öreg családos népfelkelőknél, mint a



BÖCSKEI FERENCZ

A 20-ik honvéd-gyalogezred derekasan küzdő 
katonái közül való volt, akit büszke önérzete 

és féktelen magyar vére ellenállhatatlan erővel raga
dott győzclcmről-győzelcmre a harcok mezején. Fé
lelmet nem ismerő bátorságának legszebb t3nujclét 
az 1915 julius 19-iki ütközetben adta, amikor len
dületes rohammal átvonult a Markova falu melletti 
hídon és dacolva az ellenséges túlerők sorozatos 
támadásaival, a hidat megvédte, sőt az ellenséget 
támadásának erélyes folytatásával visszavetette. Ami
kor pedig az oroszok ellenállása uj és uj erők harcba- 
vetésévcl percről-percrc növekedett, sőt már súlyos 
nyomással nehezedett rá, elfoglalt pozícióit hősies 
crőmcgfcszitésscl utolsó leheletéig védte. A véres 
küzdelemben orosz golyótól találva hősi halált halt. 
Szelleme bevonult a magyar aranyérmes hősök pan
teonjába, hol halhatatlan emlékét megbecsülve őrzi 
a hálás utókor.

BLÉNYESI MÁRTON

A 9-ik honvéd-huszárezred eme harctéri érde
mekben gazdag szakaszvezetője 1915 julius

22-ikén önként ajánlkozott arra, hogy Djakonow-tól 
északkeletre fekvő, hevesen tüzelő ellenséges tüzér
ség állásait felderíti. Vakmerő vállalkozásának 
keresztülvitele közben lovasjárőrévcl heves géppuska 
tüzbe került. Veszteségek elkerülése végett járőrét 
fedett állásba helyezte cl s egyedül lovagolt a fcl- 
deritendő ellenséges tüzérségi állás irányában. Halál- 
megvetó bátorsággal túltette magát az ellenség 
tüzelésén $ tovább folytatta feladatának lelkiisme
retes megoldását. Cirkálása közben azonban lova 
két golyótól is megsebesült és összerogyott. Elbú
csúzott szeretett hős paripájától és gyalogosan foly
tatta tovább útját. Állandó élelveszcdclmek között 
közelébe csúszott az ellenség vonalainak s egy 
megfelelő helyről pontosan meghatározta az üteg 
tüzállását. Elismerésre méltó, önfeláldozó munkája 
közben térdén súlyosan megsebesült, de gyötrő 
kínok közölt visszavonszolta' magát járőréhez. 
Baj társai segítségével eljutott parancsnokságához, 
hol megtette jelentését. Jelentése alapján még aznap 
sikerült tüzérségünknek az ellenséges üteget elhall
gatatni és állásának elhagyására kényszeriteni.

ADY JÁNOS

A szövetséges csapatok 1915 julius végén lázas 
előmunkálatok után felkészültek - Ivangorod 

erődjeinek ostromára. A 51-ik közös-gyalogezred 
két zászlóalját, mely az ostrom előtt Kozicnicén 
volt pihenőben, 1915 augusztus 1-én rendelték táma-
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fiatal tapasztalatlan csatároknál. Minden egyes 
embere érezte, hogy parancsa csak észszerű lehet 
s hogy a parancs véghezvitelénél fiatal vezetőjük 
lelkes alakja fog előttük haladni. 1915 julius 10-ikén 
csapatleste, a 4-ik honvéd-gyalogezred erős ellen
séges ágyulüzben ment támadásra az orosz állások 
ellen.

Dr. Bursics László hadapród „Rajta fiuk! 
Éljen a haza!** lelkes csalakiállással rontott szaka
szával az ellenségre. Emberei halálmcgvctő bátor
sággal követték. Néhány lépésnyire volt már csak 
a céltól, midőn ellenséges golyó kiontotta életét. 
Derék legényei parancsnokuk hős viselkedésétől 
lelkesítve tovább vitték a rohamot s kiűzték az 
ellenséget állásaiból. Bursics hadapród szelleme 
győzött, ki érezvén hősi halálát, „Éljen a haza” 
szavakban mondta cl utolsó engesztelő imáját.

PINTÉR ISTVÁN

A 18-ik honvéd-gyalogezrednek 1915 julius 20-án 
Adelinn körül vívott harcaiban Pintér szakasz

vezető rövid küzdelem után elfoglalta az oroszoknak 
egy erdőszegélyen lévő állását és az ellenség ellen
támadását hősies védekezésével visszaverte. A követ

kező napon megro
hamozott századá
val egy rendkívül 
erősen  k iép ite tt 
ellenséges könyök
állást, melyet az el
lenség szívós ellen
állásának megtörése 
után clfoglaltsmcly- 
nck 135 főnyi le
génységét tisztjeivel 
együtt elfogta. Ro
ham közben száza
dának balszárny- 
szakasza az oroszok 
erős gépfegyvertü-

zében emberanyagának majdnem felét elvesztve 
előrehaladásában megakadt, ami vállalkozásának 
sikerét a megsemmisülés veszélyével fenyegette. 
Pintér szakaszvezető hamarosan felismerte a szom
széd szakasz válságos helyzetét és az ebből ered
hető veszedelmeket, azért szakaszával túlhaladt az 
elfoglalt állásokon és saját kezdeményezésére a 
makacsul cllcntálló oroszokat egy vakmerő hátba
támadással megrohanta. Ezen hőstette által az el
nyomott szakaszt kiszabadította veszélyes helyzeté
ből és előretörését lehetővé tette. Azután egyesült 
erővel a menekülő oroszok üldözésére indult, kiket 
a tőlük zsákmányolt gépfegyverek segítségével tel
jesen megsemmisített.



dásra a Slovikinowe nevű. erőd ellen. A támadási 
arcvonal nem volt szélesebb ezer lépésnél és hetvenöt 
ágyú, köztük kél 30'5-cs tüze támogatta. A hajnali 
órákban megszólaltak ágyúink s bömbölő tüztorkuk- 
ból két órán át okádták szüntelenül a tüzet a 
slovikinowci-erődre. A harci lázban égő 51-esek 
elfojtott lélekzctlel vártak árkaikban a kirohanásra.

Reggel 7 óra volt, 
midőn megszűnt az 
ágyúzás s kitöri 
állásaiból az 51-sek 
első zászlóalja,utána 
nyomban követte a 
második. A szörnyű 
ágyúzástó l megfé
lemlített s elkábult 
oroszok kezdetben 
alig tüzeltek, később 
azonban valóságos 
lüzzáporral fogad
ták a támadókat. 
E rősen  k iép ite tt 
földsáncaik biztos és

jól leplezett fedezéket nyújtottak, ami erősítette őket 
ellenállásukban. Az 51-esek második vonalának 
egyik szakasza élén Ady János zászlós tört előre. 
Minden igyekezete az ellenséges crődárkok gyors 
elérése volt, mert az erőd előtt elterülő sik terepen 
való megállás az elpusztulással volt egyenlő. Embereit 
lelkesítő szavakkal buzdította az előretörésre, de 
lépésről-lépésrc többen voltak, kik fekve maradtak 
s nem követték hős parancsnokukat. Minél közelebb 
jutottak az erődhöz, annál kevesebben maradtak. 
Néhány emberével mégis sikerült elérnie az ellen
séges drótsövényeket, melyeknek egy gránálütötle 
nyílásán bctódult embereivel és egy elszánt roham
mal rávetette magát a kétségbeesetten védekező 
oroszokra. Az oroszok nem várták be a roham véget, 
eldobták fegyvereiket s megadásukkal mentették 
meg életüket. A foglyokat visszakisértette Ady 
zászlós s a beérkezett megfogyatkozott számú zászló- 
aljrészckkcl pedig hozzáfogott az erőd teljes el
foglalásához. Az oroszok megkísérelték ugyan az 
ellenállást, de eredménytelenül, Slovikinowc-erőd 
elesett, minek következtében az oroszok kiürítették 
Ivangorod várát.

FAIL JÁKOB

X -|ő s tc tté t a 3-ik honvéd-huszárezred kitüntetési 
X  X  javaslata következőképen örökítette meg:

„Eail Jákob huszár önként jelentkezett járőrbe 
a hátsó ellenséges vonalak felderítésére. ÁJöltözctbcn 
négy Ízben behatolt az ellenséges állásokba és a 
Visztula hidjál életének kockáztatásával többször 
felderítő vizsgálódás alá vette.”

l ail huszár önfeláldozó vállalkozásával meg
becsülhetetlen szolgálatokat tett s teljes mértékben 
érdemesé vált a személyes bátorság legszebb kitün
tetésére.

MOLNÁR JÓ ZSEF

^ u ly o s  harcokkal és tcstct-lclkct megviselő meg- 
^  próbáltatásokkal teli 37 hónapot töltött az első 
arcvonalban. Ezen idő alatt résztvett ezrede minden 
ütközetében és fényes haditcttckkel járult hozzá csa- 
pattesténck érdemekben gazdag, sulvos küzdelmei
hez és csillogó sike
reihez. Elismerésre - 
méltó, kiválóan vi
téz viselkedésével 
számtalanszor gya
korolt döntő befo
lyást baj társai maga
tartására és a harcok 
sorsára. Az összes 
vitézségi érmek dí
szítik hősi mellét, 
ami ékes hirdetője 
eme vitéz törzsőr
mesterharci múltjá
nak és kimagasló 
érdemeinek. Arany
vitézségi érmét a 21 -ik honvéd-gyalogezred soraiban 
kapta, a galíciai üldöző harcokban. Egy támadás 
alkalmával századparancsnoka megsebesült: Molnár 
törzsőrmester átvette a század vezetését és rohamra 
vitte az orosz állások ellen. Az ellenséges állásokat 
elfoglalta és az ellentámadásokkal szemben két napon 
át védelmezte.

MOLNÁR JÓ ZSEF

A 7*5k közös-huszárezred a gorlicci áttörést követő 
üldöző előrenyomulása közben vivőit dicsőség- 

teljes harcai után elérkezett a Bialy Potok mellé, 
hol a lembergi csatában csillogtatta ismét kivételes 
harci erényeit. Bobrkától délre Dzicwictniki falucska 
mellett húzódó árkaikban néztek farkasszemet az 
oroszokkal a vitéz 7-cs huszárok s harcra felkészül
ten várták támadásuk megindulását. 1915 julius 
25-ikén meg is kezdődött csapataink előrenyomulása 
az orosz állások elfoglalásáért. Véres küzdelmek és 
elkeseredett tusák egész sorozata követte támadó 
fellépésüket, melyet — bár nagy veszteségek árán — 
de fényes győzelemre vitt csapataink lelkes lendü
lete. A 7-es huszárok hős tisztjeik vezetésével erő
teljes iramban nyomultak előre és dicső múltjukhoz 
hiven erőteljes támadásban vették fel a küzdelmet 
az oroszokkal. Két órája álltak már harcban. Midőn 
a 2-ik lövészszázad parancsnoka a rettenthetetlen 
bátorságáról híres s dicső emlékű gróf Eszterházy
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Pál főhadnagy hősiesen küzdő huszárjai szcmclát- 
tára hősi halált halt; a századnál lévő másik tiszt 
pedig megsebesült. Ekkor Molnár József őrmester 
telefonon azt a parancsot kapta, hogy a tisztek 
nélkül maradt század felelt vegye át a parancsnok-

Toporoutz felé, hová a hajnali órákban érkeztek 
meg. Itt egész napon át pihentek, a sötétség beáll
tával pedig könnyű felszereléssel támadásra mentek 
az erdős magaslaton lévő orosz előretolt állás ellen. 
Körüibclől ötven lépés térközzel két rajvonalban 
nyomultak előre a honvédek. A második vonalban 
haladt szakaszával Liszitz János szakaszvezető, aki
nek erélyes fellépése döntő befolyással volt a táma
dás sorsára. Alig hogy elindult, már is valóságos 
golyózápor fogadta az első rajvonalat, mely a heves 
ellenséges tűzben részekre szakadt, majd az egysé
ges vezetést megnehezítő sürü ködben visszaözön- 
lőtt s majdnem magával rántotta a második vonalat 
is. Liszits szakaszvezető felismervén a veszélyt, mely 
a nagy zűrzavarban a meghátrálás következtében 
beállhat, erélyes fellépéssel megállította a vissza- 
őzönlőkct. Rendbe szedvén őket élükre állt és a 
hősiességnek ragyogó példaadásával az ellenséges 
drótsövényig vitte előre őket. Lelkesítő szavaival 
feltüzelt honvédéi puskatussal verték szét a drót- 
akadályokat és egetrengető „rajta! előre" csataordi- 
tással törtek be az oroszok állásába. Liszits kiválóan 
vitéz magatartása magával ragadta a honvédek többi 
részeit is s igy véres szuronyroham árán az ellen
séges állások a honvédek kezeibe kerültek.

MENINGER JÓZSEF

1915 julius derekán vívott egyik ütközetében 
a kibirhatatlan ellenséges tüzérségi tűz és egy átkaroló 
gyalogsági támadás következtében kénytelen volt a
17-ik honvéd-gyalogezred a jobbszárny állását kiürí
teni. Meninger József, a 7-ik század törzsőrmestere 
anélkül, hogy erre parancsot kapott volna, szaka
szával az ellenség oldalába nyomult és erélyes táma
dásával az előretörő orosz gyalogságot visszavonu
lásra kényszeritette. Elfoglalta a kiürített első vona
lat és három éjjel három nap tartotta azt, az ellen
ség szakadatlan támadásaival szemben. Az éhségtől 
és szomjúságtól kimerült legényeit lelkes szavakkal 
buzdította kitartásra. Szakaszának sikeres védeke
zése személyes bátorságának és nyugodt megfontolt
ságának volt köszönhető. A kővetkező napok har
caiban a legnagyobb tüzérségi tűzben értékes fel
derítést végzett az arcvonal előtt fekvő kőbányában, 
melyet aztán ügyes vezetéssel megszállott, ami az 
éjszaka bekövetkezett támadás sorsára döntő jelentő
ségű volt.

LAKATOS FERENCZ

1 —larm inc havi nehéz harctéri szolgálati ideje alatt 
A  dicsőséget dicsőségre halmozott s minden al
kalommal tanúsított kiválóan vitéz magatartásával 
a 23-as honvéd-gyalogezred örökcmlékü hőseinek
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ságot és ássa be 
m agát századával 
az e llenség  előtt. 
Csapataink támadá
sának egyen lő re  
csak annyi ered
ménye vo lt, hogy 
közvetlen az oro
szok állásai elé vet
ték be magukat s 
ezáltal kedvező ro
hamállást teremtet
tek a támadás si
keres folytatására. 
Éjfél után ki is kel
tek csapataink föld- 

oduikból s vészes csataorditások közben nekirontot
tak az ellenséges állásoknak. A huszárok veteked
tek a hősiességben. Hősi halált halt parancsnokukért 
bőszül lihegve, halálmcgvető elszántsággal törtek rá 
az oroszokra, kik közül élve egy cl nem menekült, 
de ott sem maradt. Elfoglalták az ellenséges állá
sokat, aztán tovább folytatták dicső harcok közben 
győzelmes előrenyomulásukat.

LISZITS JÁ N O S

A 306-ik honvéd-gyalogezred 1915 julius vége 
felé Okna és Toporoutz között a bukovinai 

határon volt tüzvonalban. A honvédek arcvonalán 
nagy általánosságban nyugalom volt: csak néha 
esett egy-egy lövés az ellenség felöl. Úgy az

oroszo.k, m int a 
honvédek á llásaik  
megerősitésén fára
doztak. A védelmi 
szakasz egy részén 
azonban az oroszok 
veszedelmes közel
ségre dolgozták  
előre magukat és 
állandó kézigránát 
dobálással nyugta
lanították mieinket. 
Különböző csapatok 
már tőbbizben meg
k ísé re lté k  ezen 
előretolt állás elfog

lalását, de siker nélkül. Julius 26-ikán este a 306-os 
honvédeket kivonták állásaikból és útnak indították



hősévé küzdötte fel magát. Kevesen büszkélkedhet
nek azzal, hogy hadnagy korukban a III. oszt. vas- 
koronarend és az arany vitézségi érem diszitette mel
lűket. lakatos Ferenci ezen kevesek közül való volt 
Arany vitézségi érmét 1915 év augusztus és szep
tember hónapjaiban a Sztrypa és Zlota-Lipa mellett 
lezajlott áttörési harcokban sorozatos vakmerő vál
lalkozásai és hősi teltei által érdemelte ki. Idegen 
toll nem méltathatja kellőkép c fiatal hadnagy dicső 
harctéri működését, álljanak tehát itt zászlóaljpa
rancsnokának sorai, melyekkel kitüntetési javaslatá-

SZARVAS IMRE

A Breszt-Litovszk ellen előrenyomuló 39-ik 
gyaloghadosztály Szarvas őrmestert tizenkét 

huszárjával az előrenyomulási terep, valamint az 
ellenséges erők felderítésére küldte ki. A lelkes 
huszárjárőr felderítő fáradozásai közben egy orosz 
őrsre bukkant, melynek tizenkét emberét elfogta. 
A foglyok vallomása alapján sikerült még a huszá
roknak két erős orosz járőrt clfogniok, kiktől arról 
értesültek, hogy a közeli faluban nagyobb ellen
séges csapat tartózkodik. Szarvas őrmester négy 
huszárjával visszakisértette a foglyokat, megmaradt 
nyolc emberével pedig belopódzott a faluba s heves 
lövöldözés és nagy harci lárma közben megrohanta 
a nyugodtan táborozó orosz csapatokat. Az oroszok 
letették a fegyvert. 200-nál több fogoly esett a 
huszárjárőr kezébe; azonkívül 16 tábori konyhát, 
35 lovat és nagymennyiségű hadiszert zsákmányolt. 
Csupán egy kozák járőr ugrott meg a faluból, mely 
fcllármázta a közelben tartózkodó orosz lovas- 
századot és a huszárok ellen vezette. Szarvas őr
mester négy emberével elállta a mocsarakon keresz
tül vezető utat és mindaddig feltartóztatta az orosz 
lovasságot, mig foglyainak visszaszállítása biztosítva 
nem volt. Azután maga is visszatért ezredéhez.

KÖPE ISTVÁN

Hőstettét és az ellenséggel szemben tanúsított 
kiválóan vitéz magatartásával szerzett érdemeit 

a 24-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javaslata 
következőképen örökítette meg:

„Midőn cgyizben századának támadása az orosz 
vonalak előtt megakadt, Köpc tizedes egy acélpajzs - 
zsal századparancsnoka tilalma ellenére egyedül ment 
neki az ellenségnek s csak akkor tért vissza, mikor 
megállapította az ellenséges vonalat tartó oroszok 
erejét. A további rohamtámadások alkalmával mindig 
százada élén ment előre és két bajtársával egy 
gépfegyvert zsákmányolt.

KISS B. JÁNOS

Vitézi tetteinek egész sorával érdemelte ki hősies 
magatartásának méltó elismerését. A 2-ik hon

véd-huszárezred kitüntetési javaslata cképen emlé
kezik meg Kiss B. János közhuszár hősi cselekede
teiről :

„1915 augusztus 12-én önként vállalkozott arra, 
hogy a Búg folyón átúszik és^az ellenséges állásokat 
felderíti. Vállalkozása fényesen sikerült és értékes 
adatokat eredményezett. Augusztus 24-ikén a Pic- 
scczno mellett lezajlott rohamban rendkívüli vitéz-

ban Lakatos Fc- 
rcnczct jellemzi: 
„Harctéri szolgálati 
ideje alatt lelkiis
meretességének, 
megbízhatóságának, 
önfeláldozó maga
viseletének a lcg- 
szebb tanú jelét adta.

Bátor, higgadt a 
— cél elérése szem 
előtt tartásával — 
veszélyt, akadályt 
nem ismerő. Erős 
szívre, erős lélekrc 
valló határozottsá

gával, mindenkor nagy befolyással volt a keze alá 
rendelt legénység teljesitő képességére. Nem egy 
esetben: egyenesen ennek volt betudható — a ve
szély nagyságával szemben — embereinek meg nem 
roppanása s az elért siker.

A legveszélyesebb felderítő szerepekre Önként 
vállalkozott s előrelátásával, harctéren szerzett ta
pasztalatait egyesítve, minden egyes esetben a legered
ményesebb és legmegbízhatóbb jelentésekkel tért 
vissza, sőt sok esetben jóval többel, mint amit kitű
zött feladata megkívánt.

Munkabírása, energiája, az ügyek iránti lelkes buz
galma, valósággal bámulatát váltja ki feljebbvalóinak.

Hosszú szakaszparancsnoki működése alatt több 
Ízben lépett sebesült századparancsnoka helyébe s 
önálló intézkedéseivel, nemcsak megfelelt uj, nehéz 
és felelősségteljes állásának, hanem éleslátásával a 
szinte percről-perere változó fordulatokat, még ideje
korán észrevéve, legkritikusabb helyzetében is, leg
fényesebb sikerrel oldotta meg a kitűzött célt. Nem 
egy Ízben védte meg ezáltal a századot a bekerítés 
és az clfogatás veszélyétől. Ténykedése sok eset
ben adott döntő fordulatot az ütközetek, már-már 
kétes eredményű kimenetelére.

Hz volt Lakatos Fcrencz hadnagy, ki arany 
belükkel irta be nevét a 23-ik gyalogezred és az 
egész magyar nemzet dicső hadtörténetének leg
ragyogóbb lapjára.
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sérvei tűntette ki m agit Szeptember 8-ikán'Muko- 
szyn mellett heves támadást intézlek az oroszok 
állásaink ellen. Amint Kiss közhuszár ezt észrevette, 
előre ugrott és az ellenséges rajvonal közé vetette 
magát. Kézilusára vitte a dolgot s dühöngve hada
kozott: tizenkét oroszt ütött le, hatot pedig elfogott. 
Félelmet nem ismer; erről hircs bajtársai előtt. 
Amikor szakaszparancsnoka Lévay hadnagy meg
sebesült, melléje ugrott, vállaira emelte és biztos 
helyre vitte vissza, azután visszatért helyére. Háborít 
eleje óta a harctéren van.“

Vérfagyasztó bizonyítékai ezen esetek Kiss B. 
János közhuszár vakmerő vitézségének. A személyes 
bátorság méltóbb katonáját aligha érhetett az arany 
vitézségi éremmel való kitüntetés.

BÍRÓ ALBERT

A küldőncszolgálat egyike volt a legveszélyesebb 
és legfontosabb ténykedéseknek az első arc

vonalban. A dúló csaták idején számtalanszor meg
szakadt a harcoló csapatok telefonösszeköttetése 
parancsnokságukkal s ilyenkor küldöncök utján

BORBÁS ISTVÁN

Hőstettét és az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartásával szerzett kiváló érdemeit 

az 52-ik közös-gyalogezred kitüntetési javaslata a 
következőkben örökítette meg.

„1915 augusztus 27-én a Zlota-Lipa folyónál 
Zadarow mellett bekövetkezett támadásnál halál- 
megvető vakmerőségével tüntette ki magát. Néhány 
emberével elsőnek vágta át magát az ellenséges 
drótakadályokon; kézigránátokat vetett az oroszok 
állásába, miáltal nagy riadalmat okozott az ellenség 
között. Kézibombái okozta zűrzavarban sikerült 
századának a drótakadályokon kcresztűltörnic és 
az orosz állásokba behatolnia. Hőstette közben 
súlyosan megsebesült."

A Zlota-Lipa mellett vivőit áttörési harcokban 
az 52-ik gyalogezred kiválóan vitéz és eredményes 
harcai révén annyira kitüntette magát, hogy a 
Höfer jelentés külön kiemelte a dicső ezred ki
magasló érdemeit.

BÍRÓ GYULA

A  mély bölcsőjü Zlota-Lipa meredek partjai 
számottevő gátat vetettek üldöző csapataink 

elé. Az 1915. évi dicsőséges lendületű oroszok elleni 
offenziva a Zlota-Lipánál egy uj fázishoz érkezeit, 
mert az itt lefolyt súlyos harcok egy uj csata, uj

tartották fenn az 
összeköttetést. Ezen 
szolgálat lelkiisme
retes teljesítéséhez 
nagy érdekek fű
ződtek. Egy-egy pa
rancs idejében való 
megérkezése, vagy 
késése sokszor üt
közetek sorsát dön
tötte cl. Százakat 
mentett meg, vagy 
talán még többeket 
taszított a pusztu
lásba. Szemléltető 
példája ennek Biró

áttörés jellegével 
bírnak. Csapataink 
ezen kelet galíciai 
fo lyónál jó idéig  
megállóira kénysze
rültek, hogy az át
kelés előfeltételeit 
biztosítsák. A Bir- 
tha őrnagy vezetése 
alatt álló kombinált 
mcnctczrcd 1915. 
év augusztus 27-én 
vetette magát a küz
delembe, mely az 
orosz vonal áttöré
sére vezetett. Tá
madásának sikere

Albert 2-ik honvéd-huszárczrcdbeli közhuszár hős
tette, aki 1915 augusztus 2-ikán Choroslow-nál 
vívott ütközetben a legerősebb fegyver- és ágyulüz- 
ben továbbított fontos parancsokat. Ügyességének 
és hősies kötelcsségtcljesitésénck tudható be, hogy 
a tartalékok még idejekorán avatkoztak harcba, 
miáltal az ütközet sorsát döntötték cl.

De nemcsak küldönc, hanem csatár, vagy jár
őrszolgálatban is derekasan megállta helyét Biró 
közhuszár. Minden vállalkozásban önként vett részt 
s vetekedő hősiességgel harcolt. 1915 szeptember
8-ikán Mukoszynnál vívott kézilusában önfeláldozó 
bátorsággal két ízben is megmentette szakaszparancs
nokának életét, kit a cserkeszek kezei közül ragadott 
ki. Mindenkori vitéz magatartásáért méltó elismerés
ben részesült a derék huszár.

Biró Gyula zászlós gondos és önfeláldozó előmun
kálataihoz fűződik. Biró a támadást megelőzőleg 
nyolc éjszakán ál csúszott le a folyó partjára, hogy 
alkalmas átkelési helyeket kémleljen ki. Pontos 
méreteket vett az átkelési helyekről s ennek meg
felelő tolóhidakat készitlctett, melyek gyors elhelye
zését nappal a front mögött külön osztagokkal be
gyakoroltatta. A támadás napját megelőző éjszakán 
el is helyezett egy ilyen repülő hidat, melyen egy
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járőr át is ment az orosz drótakadályok kikémlc- 
lésc végett. A támadás reggelén a hajnali köd 
védelme alatt még tíz hidat fektetett le, melyen az 
ezred kelt át a Zlota-Lipán s támadásba ment a 
mcgcrősitelt állások ellen. A támadás sikerét a tiz 
repülőhid döntötte cl, mely alkalmas volt arra, hogy 
nagy tömegű gyalogság tóduljon a túlsó partra.

Biró zászlós százada élén a harmadik támadó 
hullámmal haladt s egy erdő szélén ellenálló orosz 
árok ellen nyomult előre. Az oroszok a 30 lépésre 
bevárt századra össztüzet adtak le, melynek egy 
golyója Biró zászlós felső lábszárát ütötte át. Biró 
a tompa ütésre megtántorodott, de elég ereje volt 
még ahhoz, hogy az állva vezénylő orosz parancs
nokra pisztolyából két lövést adjon le. Az oroszok 
elmenekültek, csak a parancsnokuk véres hullája 
feküdt arcra bukva az árokban.

FODOR ISTVÁN

Példátlan kitartással és szívóssággal küzdött *12 
hónapon át, mely idő alatt kiválóságának és 

rettenthetetlen bátorságának számos jelét adta. 
Harctéri tevékenysége közben szerzett kiváló érde
meinek elismeréséül több kitüntetés disziü hősi

fel, hogy a német gárdahadosztályt oldatámadással 
visszavessék. Fodor zászlós ennek láttára parancs 
ellenére elhagyta tartalékállását; századával túl
haladta saját rajvonalunkat és egy erélyes táma
dással benyomult az ellenség árkaiba. Az oroszokat 
elfogta, azután az ellenséges tartalékok ellen nyo
mult és megzavarta készülő ellentámadásukat. Ezen 
vasakarattal véghezvitt támadásával meghiusitotta a 
német gárdahadosztály ellen készülő támadást, a 
két honvédezred előretörését pedig előmozditotta.

Dr. ZSOMBORY ALBERT

A Slrypa mellett Plcsnyianinál vívott ütközetben 
a 23-ik honvéd-gyalogezred Il-ik zászlóalját 
heves oldaltámadás érte, mely támadás két honvéd- 

gyalogezred egyes részeinek pánikszerű és vcsztc- 
ségtcljcs visszavonulására vezetett. Az általános 
zűrzavarban és bizonytalan helyzetben dr. Zsom- 
bory Albert zászlós a környéket uraló közeli 
dombra rohant fel és az ellenség leghevesebb tüze
lése közben állapította meg, hogy Stawnc község
gel szemben egy gépfegyverekkel felszerelt erős 
orosz rajvonal fekszik, melynek főrésze volt az clő- 
nyomulóban lévő csapatrészek visszadobásában. 
A helyzet megismerése után a már-már menekülő 
legénység közül összeszedett mintegy 80 főnyi 
különítményt és a Stawnc mellett felfedett orosz 
rajvonal oldalába és hátába vezette. Rajtaütésszerű 
tüzelése annyira meglepte az oroszokat, hogy zseb
kendőiket lobogtatva, mintegy 400 főnyi tömeg 
megadta magát. Az ellenség cgyrészc azonban 
elmenekült és a dombos vidék jól fedett helyein 
kellemetlenkedett. Zsombory zászlós a menekülök 
üldözésére indult és igy biztosította az egész vonal 
zavartalan előnyomulását.

KATONA LAJOS

Az oroszok hónapokon át tartó galíciai vissza
vonulásuk közben elérték a Sercth-vonalat, 

hol előre elkészített, hatalmasan kiépített állásaikban 
komoly kisérlctct teltek védelmi vonaluk állandó
sítására. Üldöző csapataink előretörése is vesztett 
már lendületéből s igy a Sercth-vonalon bizonyos 
időre elült a fegyverek zaja. Az 5-ik közös-gyalog
ezred ebben az időben Tamopollal szemben volt 
állásban s egyelőre egész harci tevékenysége az 
ellenség erősségének megállapításában s igy a to
vábbi előrenyomulás lehetőségeinek felderítésében 
merült ki. Különös fontossággal birt a szemben álló 
csapatok minemtiségének és harci készségének meg
állapítása, azért a magasabb parancsnokságok fog
lyok ejtésére hívták fel az egyes ezredeket. Az 5-ik 
ezrednél Katona Lajos szakaszvezető önként vállal
kozott arra, hogy élő oroszt hoz át. Magához vette

mellét, köztük  a 
személyes bátorság 
legnagyobb jutalma, 
az arany vitézségi 
érem is. Arany
érmét a Stiipa men
tén vívott harcok
ban érdemelte ki 

1915 augusztus 
végén. E zidóben 
c sap a tte s tén ek  a 
nagyszebeni 23-ik 
honvéd-gyalogez

rednek egyik zászló- 
alja testvérezredét a 
2 4 -ik honvéd-

gyalogezredet támogatta támadásában, mely az oro
szok Sztripa mentén húzódó állásainak egyik sza
kasza ellen irányult. A zászlóalj 8-ik százada, 
melynek Fodor István zászlós volt a parancsnoka, 
a támadás előtt azt az utasítást kapta, hogy — 
mint tartalék - -  a zászlóalj mögött nyomuljon 
előre, harcba bocsátkoznia azonban csak esetleges 
ellentámadás esetén szabad. Tüzérségi előkészítés 
után nekiindultak csapataink az orosz állásoknak, 
hogy áttörjék azokat. A honvédektől északkeletre 
harcban álló német gárdahadosztály rohammal kive
tette az oroszokat állásaikból, a honvédekkel szemben 
álló ellenséges erők azonban makacs ellenállást fej
tettek ki. Sőt vonalaik mögött tartalékok vonultak
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két bajtársát és kúszva megközelítette az ellenséges 
állásokat védő drótakadályerdőt. Az akadályok előtt 
mozgó orosz őrszemek teljesítettek biztosító szolgá
latot. Katona szakaszvezető meghúzódott a sűrű

drótakadályok ko
zott s egy éppen 
arra haladó oroszt 
fcgyvcrtusával lete- 
ritette. Éppen ma
gával akarta cipelni 
sebesült foglyát, mi
kor léptek zaját hal
lotta. Mcghpull és 
várt. Egy orosz al
tiszt jött egy ember
rel felváltásra. Ka
tona szakaszvezető 
őket is elfogta és 
áthozta századához. 
Sikerén felbuzdulva

másnap erős járőrével egy orosz tábori őrsöt tá
madott meg és gépfegyverestül együtt elfogta. 
A foglyok értékes adatokat közöltek állásaik és a 
szemben álló orosz erők felől.

Dr. VAJDA REZSŐ

Oroszországban Krupicc község előtt állott harc
ban 1915 szeptember elején a 23-ik közös- 

gyalogezred, melynek balszárnyán a 8-ik század 
tartott összeköttetést a tőle mintegy 1500 lépésnyi 
távolságra lévő 44-ik közös-gyalogezreddel. Ezen

bal szárny-század
nak többek közölt 
az volt a feladata, 
hogy a 44-csck tá
madásával egyide
jűleg kezdje meg 
előrenyomulását az 
előtte fekvő ma
jor ellen és annak 
e lfo g la lása  u tán  

szárnytámadással 
ingassa meg az oro
szok vonalát a 44-cs 
ezred irányában. A 
támadás alkalmával 
a század felét dr.

Vajda Rezső zás dós vezette s csekély veszteséggel 
sikerült félszázadát gyors iramban rohamtávolságra 
clőrevinnic. A majorban elhelyezett három orosz gép
fegyver azonban oly kíméletlen tűzzel árasztotta el 
félszázadát, hogy továobi előrenyomulása csak 
egyenként, ugrásszerű elórcszaladásokkal volt lehet
séges. Dr. Vajda zászlós követésre buzdító s bátor

magatartásával magával ragadta embereit és be
nyomult a majorba. A támadás során maga is meg
sebesült, de mindaddig vezette félszázadát, mig a 
majort teljesen el nem foglalta s ezzel félszázada 
további sikeres harcainak alapját meg nem 
vetette.

RÓZSA M ÁTÉ

A  háború eleje óta 1916. év szeptemberéig meg
szakítás nélkül a harctéren teljesített szolgá

latot, mint a 6-ik honvéd-gyalogezred műszaki szá
zadának őrmestere. Ezen idő alatt vakmerő vállal
kozásaival és félelmet nem ismerő bátorságával a 
vitézsfgi érmek mindegyikét kiérdemelte. Mint tize
des ment ki a szerb harctérre, hol a guesovai védő
állásokban tüntette ki magát. Innen az északi harc
térre került, hol ezrede számos válságos küzdelmé
ből vette ki a részét. 1915 junius 8-ikán utászosz
tagának egy bravúros ellentámadása kapcsán meg
kapta a nagy ezüst vitézség! érmet, majd nemsokára 
rá az arany vilézségi érmet érdemelte ki. Pogarclcy 
mellett 1915 szeptember 14-ikén a 6-os honvéd
ezredet az oroszok meglepetésszerűen megtámadták. 
Vonalaikat áttörték és súlyos veszteségeket okoztak 
nekik. Az ezred egyes részei tisztek nélkül marad
ván, nem bírták tovább az ellenállást és visszavo
nultak. Rózsa őrmester a visszavonulókat a legna
gyobb eréllycl összegyűjtötte és ellentámadásra 
vezette. Véres tusa keletkezett, mely mindkét rész
ről nagy veszteséggel járt. Támadásának azonban 
megvolt az az eredménye, hogy a túlerővel támadó 
ellenséget sikerült mindaddig feltartóztatnia, mig a 
hadosztálytartalékok meg nem érkeztek. A tartalékok 
beérkezése után Rózsa őrmester lendületes rohamra 
vitte embereit és visszafoglalta elhódított állásainkat.

TUSJÁK  GYÖRGY

A Zlotz-Lipa-i áttörést követő időben a 101-ik 
közős-gyalogezred állandóan a visszavonuló 

oroszok nyomában volt és Galicia határán túl ül
dözte őket. Nowo Aliksiniex környékén azonban az 
oroszok erős ellenállást fejtettek ki s igy csapa
taink megállásra kényszerültek. Itt álltak egészen 
1915 szeptember 13-ig, mikor az ellenség heves 
támadásai frontunk visszaszorítására megkezdődtek. 
Egyik napon az oroszok áttörték a hírhedt 28-ik 
cseh ezredet és a 101-ik közös-gyalogezred bekerí
tésére teltek mozdulatokat. Tusják György a 101 
gyalogezred balszárnyának törzsőrmestere ennek 
láttára szakaszával arcvonalat változtatott és erős 
tüzelésével megállásra kényszeritclte, majd a fel
fejlődött segéderők támogatásával visszavetette az 
oroszokat és visszavette régi állásainkat. Az álta
lános harchelyzet következtében azonban az ezred-

93



nck vissza kellett vonulnia, hogy a mögöttes tere
pen előnyösebb körülmények között vegye fel újra 
a küzdelmet. A vitézül küzdő ezred cl is helyez
kedett uj állásaiban, de a vele szomszédos csa
patok annyira szétszóródtak, hogy velük az össze
köttetés s igy az arcvonal folytonossága megsza
kadt. Az igy keletkezett résen egy orosz lovas

osztag betört arc
vonalunk mögé és 
tüzérségünk, vala
mint trainjeink kö
zött szörnyű kasza
bolóst vitt véghez 
és ezáltal általános 
zű rz a v a rt idézett 
elő. A betört lova
sok visszatérésének 
megakadályozáséra 

az éppen tartalék
ban lévő T usjék 
ő rm e s te r t küldték 
ki. T usjék  ncki- 
témadotl a lovasok

nak, kik azonban karrierben törtek rá a támadó 
szakaszra. A vitéz 101-esek bámulatos hidegvérrel 
vették fel a harcot. Eszeveszett füzeiéisel fogadták 
az ellenséges lovasokat s még akkor is lőttek, 
midőn azok már alig pár lépésnyire voltak. Szörnyű 
pusztítást végzett tüzelésük az orosz lovasokban, 
akik pedig közelükbe értek, szuronydöfésektöl 
buktak le lovaikról. Jó  ideig tartott az ádáz 
küzdelem, melyben a vakmerő lovasosztag tel
jesen megsemmisült. A halálmcgvctőcn küzdő 
szakasz azután visszaállította az összeköttetést a 
szomszéd csapatokkal.

SZÍRT k á z m é r

A 19*ik lovasdandár lövészosztályának kitünte
tési javaslata 1915 1X/21.

„Szírt Kázmér hadiönkéntes őrmester 1915 
szeptember 15-ikén a Kasparowcc mellett vívott 
harcokban az clőtcrcprc kiküldött figyelő járőrével 
visszavetett egy állásaink ellen előtörő négyszeres 
túlerejű ellenséges osztagot. A következő napon 
lelőtte egy ritka lendülettel támadó orosz harccsoport 
parancsnokát, aki kivont karddal vezette embereit. 
Ennek volt az eredménye, hogy az ellenséges táma
dás balszárnya megingott s később az egész ellen
séges vonal tüzűnkben összeroppant. Az oldalt lévő 
orosz géppuskatüzben szakaszát hősies példaadással 
Összetartotta s a harcok közben több oroszt leszúrt. 
Az ádáz kézitusában maga is megsebesült, mely
nek következtében néhány napra rá hősi halált 
halt."

9*1

LEIDENFROST PÁL

A 10-ik lovashadosztály 1915 szeptemberének 
derekán Lucklól északra a Karpilowkai erdő

ben állt súlyos harcokban az oroszokkal. Az ellen
ség a déli várháromszögben összegyűjtött hatalmas 
erejével kétségbeesett crőmcgfcszilésckct tett len
dülettel előrenyo
muló csapataink fel
tartóztatására és az 
erődök ellen fel
vonult haderő szár
nyainak erőteljes 
támadásával igye
kezett visszanyomni 
csapatainkat. Lovas
hadosztályunk har
cokban mcgcdzclt 
vitéz ezredéi ma
kacs ellenállást fej
tettek ki, melynek 
következtében ádáz 
harcok dúllak na
pokon át. Szeptember 17-ikén az oroszok heves 
harcok után visszanyomták a 12-ik ulánusezred 
centrumát, mely sikerük komoly veszedelemmel 
fenyegette a hadosztály állásait. Lcidcnírost Pál zász
lós, aki szakaszával az ezred jobbszámyát tartotta 
s akit az oroszok előrenyomulása elszakított ezre
détől, a szomszédos 9- és 13-as huszárok egy szá
zadától támogatva saját elhatározásából táma
dásra vitte szakaszát az állásainkba betóduló 
ellenség ellen. Kimagasló hősiességgel véghezvitt tá
madása oly meglepő és erőteljes volt, hogy sikerült 
neki az ellenséget állásaink elhagyására kényszerí
teni. Az oroszok két gépfegyverük visszahagyása 
mellett futva elmenekültek. Lcidcnfrosl zászlós pedig 
megszállta szakaszával ezredé visszahódított árkait. 
Rövid időre azonban az általános harchelyzet követ
keztében parancsra vissza kellett vonulnia.

FÁBIÁN BÉLA

Közel háromévi keserves hadifogság árán egy egész 
hadosztály megmentése volt annak az önfel

áldozó és példátlanul hősies magatartásnak az ered
ménye, melyet Fábián Béla 300-ik honvéd-gyalog- 
czrcdbcli hadapród tanúsított a Brody várostól északra 
vívott elkeseredett harcokban. 1915 szeptember
23-ikán éjféltájban erős tüzérségi és gyalogsági harc 
verte fel a különben nyugodt arcvonal éjjeli csend
jét. Két órán át tartott a csatazaj, aztán ismét siri 
csend honolt a végtelen éjszakában. A különös elő- 
érzettel bíró honvédek harcra felkészülten, idegesen



vártók a fejleményeket, noha czrcdparancsnoksá- 
guktól több ízben is megnyugtató értesítéseket kap
tak. Már derengeni kezdett, mikor nem is nagy 
távolságban állásukból hátraszaladó alakokat lehe

tett kivenni a reg
geli félhomályban. 
Az czrcdparancs- 
nokság ekkor már 
nem adott választ a 
kérdezösködésekre. 
Ehelyett rövid időre 
rá hatalmas orosz 
tömegek nyomultak 
az ezred balszár
nyába és hátába. 
Kiki — merre tu
dott—egérutatvett, 
csak Fábián Béla 
hadapród maradt 
helyén összegyüj-

érkezett. Ezáltal az ellentámadás sikerét előmozdí
totta. A következő napok egyikén egy fontos parancs 
átadása végett a már harcbavclctt tartalék zászlóalj
hoz küldték ki. A leghevesebb tűzben egészen a 
rajvonalig lovagolt előre és a parancsot átadta. 
Visszatérése közben uj harchelyzet bekövetkezéséről 
értesülve, saját elhatározásából visszatért a harcban 
álló zászlóaljakhoz és tapasztalatairól a parancsno
kokat tájékoztatta. Útközben az oroszok által 
visszaszorított csapat részeket rendeltetési helyükre 
vitte vissza s ezáltal csapataink ellenállását növelte. 
A tomboló harcok közben élete kockáztatásával 
állandóan tájékoztatta tiszttársait az általános hely
zetről, miáltal a harcok sikeres megvívásához jelentős 
módon hozzájárult.

NAGY GYULA

A 28-ik tábori vadászzászlóaljnak volt derék 
fő vadásza. Ritka kitartással 42 hónapot töl

tött az első arcvonalban, mely idő alatt kiváló 
érdemeit több ízben ismerték cl méltó kitüntetések 
formájában. Legkiemelkedőbb hőstettét a galíciai

tött 200—250 emberével és felvette a harcot 
az orozva támadó oroszokkal. Négyszögbe állította 
fel embereit s az ellenségtől teljesen körülvéve reg
geltől délután 4 óráig tartotta magát a minden 
oldalról támadó oroszokkal szemben. Midőn pedig 
utolsó töltényét is ellőtte megmaradt 40 hős hon
védével elszánt kitöréssel akarta magát keresztül 
törni az ellenség gyűrűjén. Ereje azonban kevés 
volt: elfogták és vitéz honvédéivel együtt hadifog
ságba hurcolták.

LADÓ ISTVÁN

A 6-ik közös-gyalogezred eme többizben kitün
tetett s többször megsebesült zászlósa hideg- 

vérüségénck és önfeláldozó vitézségének legszebb 
próbáját a Novo Alcksinicc mellett vívott harcokban 
állta ki. 1915 szeptember 25-ikén, midőn ezred

parancsnoka a harc
helyzet fölött való 
tájékozódás végett a 
harcban álló ezred
hez küldte ki, egy 
átkaroló ellenséges 
támadás következ
tében beállott válsá
gos helyzetben több 
ezred rendetlenül 
v isszaözőn lő  le
génységének részeit 
összegyűjtötte és az 
ezred balszárnyán 
keletkezett nyílást 
megszállta. Az oro

szok támadását mindaddig feltartóztatta, mig az 
ellentámadásra rendelt Il-ik zászlóalj segítségére nem

határon Pod kamion, 
majd később Novo- 
Alcksinicctől észak
keletre L opuszna  
mellett vívta meg. 
1915 sz ep te m b e 
rében az előrevonu- 
iásban lévő zászló
aljnak két századát 
az oroszok elfogták. 
Nagy Gyula főva
dász parancs néL 
nélkül rárohant szá
zadáva l az oro
szokra és heves 
kézilusa utón kisza
badította a két századot. Azután egyesült erővel 
Podkamien ellen tört előre s elsőnek foglalta el a 
város legmagasabb pontját, a zárdatcmplomot. Ez 
alkalommal a vitéz vadászzászlóalj több mint 4000 
foglyot ejtett. A további harcok folyamán Nagy 
fővadász felderítő szolgálatainak teljesítése közben 
vívott, erős szívre és erős lélckrc valló harcaival 
tüntette ki magát Lopusznánál az oroszok vissza
szorították csapataink egy részét, mely körülmény 
állásaik elhagyására kényszeritette a vadászokat. 
Nagy fővadász néhány emberével az elhagyott 
vonalba ment vissza, hogy az ellenség mozdula
tairól jelentéseket küldhessen. Felderítő munkálatai 
közben az oroszok mögé került és érdekes meg
figyeléseket tett. Visszatérőben volt már, midőn 
észrevette, hogy az oroszok két gépfegyvert he
lyeznek el állásainkban. Heves tűz alá vette az
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orosz géppuskásokat, akik megadták magukat. 
Huszonkét fogollyal és két zsákmányolt gépfegy
verrel vonult be zászlóaljához, hol megtelte jelen
tését tapasztalatairól.

KISS GYÖRGY

1915 szeptember végén nagyjában nyugvópontra 
jutott a szövetséges csapatok dicsőséges előrenyo
mulása, mely mélyen országuk belsejébe szorította 
vissza az oroszokat s megkezdődtek az álló harcok 
elért sikereink biztosítására. Az oroszok megtépázott

Lajos szakaszvezető harcközben egy honvéd-bajtár- 
sával kivált százada tömött soraiból s erős ellensé
ges tűzben mintegy 1500 lépésnyire haladt előre, 
midőn egy spanyol lovasokkal körülzárt előretolt 
ellenséges árokra akadt. Az árokban telefonálás, 
izgatott parancsadás hagjai ütötték meg a fülét. 
Melegség öntötte el szivét a jó fogás reményében s 
pár pillanatra meghúzódott a drótkerítés előtt lévő 
mélyedésben. A pár pillanat elég volt, hogy elszánt

erejük utolsó meg
feszítésével teltek 
ugyan heves kiro
hanásokat állásaink 
ellen, de ezek csak 
helyi jelentőségűek 
voltak s nélkülözlek 
minden komolyabb 
reményt helyzetük 
m egjavítására . A
20-ik honvéd-gya
logezred száz- meg 
száz kilométeren át 
történt előretörése 
után Putilovka fo
lyócskától nyugatra

cselekedetre hatá
rozza cl magát. Le
vetette hátizsákját, 
hogy könnyebben 
mozoghasson, az
után pedig társá
val együtt átbújt a 
drótakadályon s hir
telen az árokban 
termett. Az üres 
állásban egy fede
zéket pillantott meg, 
melyből drótveze
tékek ágaztak szét. 
Társának, Nagy Fe
renc honvédnek pa-

Boguszlowka helység mellett állapodott meg s az itt 
kiépitett állásaiban öt napon át tartó heves csatát 
vivőit az ellenséggel 1915 szeptember végén. Ezen 
ütközet során Kiss György őrmester a védelmi-vonal 
egyik legfontosabb pontján volt állásban szakaszá
val s a leghevesebb ellenséges támadások központ
jában állott. Többszörös túlerővel, meg nem szűnő 
makacssággal rohamozták állását az oroszok, de 
szívós ellenállásán és kitartásán meghiúsult az ellen
ség minden igyekezete. Délután 2 órától este 6 óráig 
tombolt szüntelenül a harc anélkül, hogy az ellenség 
a legkisebb sikert érhette volna cl. A támadásra 
indult tömegek véres fejjel hanyatlottak vissza s jó 
időre lemondtak arról, hogy a 20-as honvédekkel 
harcba elegyedjenek.

BOTH LAJOS

Wolhyniában a Putilowka folyócska mentén 
húzódó állásainkat az oroszok 1915 október

8-áo éjjel áttörték és a 8-ik Landwchr ezredet, 
valamint a vele szomszédos osztrák ezredeket v i s 
szavetették. Az elveszített állásokért a 73-ik hon- 
véd-gyalogdandár indult harcba, melynek kötelékébe 
a 13-ik és 18-ik honvéd-gyalogezredek tartóz
tak. A 18*as honvédek Moszczanica község mellett 
fekvő erdőből támadtak. Az oroszoknak üldözésben 
felbomlott sorai a friss erők cllcnlökését nem birták 
ki s harcolva régi álfásaik felé vonullak vissza. Both

rancsot adott a vezetékek elvágására, maga pedig 
fölényes vakmerőséggel berúgta a fedezék ajtaját. 
A fedezékben négy tisztet, köztük egy vezérkari 
századost talált. A tiszteket lefegyverezte s tört cseh 
nyelven felszólította őket, hogy hátuk mögött mint
egy 15 lépésnyire állásban levő legénységnek adják ki 
a parancsot a fegyverek letételére, ami meg is történt. 
Fegyverletétel közben érkeztek az állasba a 18-as 
honvédek, kik a tiszteken kivül 78 foglyot szállí
tottak vissza s töménytelen saját és orosz hadianyagot 
zsákmányollak.

Dr. ORBÁN FERENC

Kiválóan vitéz és önfeláldozó magatartásával az 
ellenséggel szemben szerzett érdemeit a 30-ik 

honvéd-gyalogezred kitüntetési javaslata a következő 
szavakban örökítette meg:

„Mint a csapatának jobbszárnyát biztositó 
szakasz parancsnoka, rajtaütött az ellenségen s annak 
sorait megzavarta. Az ellenség riadalmát kihasználva, 
szakaszával állandóan nyomában volt az oroszoknak 
s halálos sebesülése ellenére sem hagyta el embereit, 
hanem parancsokkal dirigálta szakaszát. Halálos sebé
vel huszonnégy órán át kitartott, miáltal ezredét egy 
szárny támadástól és nagy veszteségektől óvta meg."

A hősies helytállás és igaz ügyünkbe vetett 
törhetetlen hitből fakadó önfeláldozó készség eme 
nagysága előtt elismerő hódolattal áll meg az ember. 
Dr. Orbán Ferenc igaz mintaképe a hazáért minden 
áldozatra kész hazafinak.



GERZSABEK KAROLY

z 1915. évi október havi harcok idején kötc- 
lességének teljesítése közben orosz fogságba 

cselt, honnan kél évi sinylődés után megszökött s 
bevonult csapatához. 1918 junius havában ment ki 
ismét az olasz harctérre, honnan a mai napig sem 
tért vissza. A Monte Bellón eltűnt: azóta senki 
sem tud róla . . . E derék harcosról, kit a harc
téren tanúsított elismerésre méltó vitéz magatar
tásáért több Ízben ért méltó kitüntetés, a követ
kezőképen emlékezik meg volt ezredparancsnoka, 
az arany vitézségi érem adományozása végett tett

előterjesztésében : 
..1915 junius 5-én 
Buchovica ellen in
tézett támadásnál 
Gerzsabek Károly 
tö rz ső rm e s te r  a 
többoldali erős el
lenséges tű/, elle
nére robbantó osz
tagával oly közel 
nyomult előre az 
ellenséges állások
hoz, hogy szétrom
bolhatta azokat s ez
által annak meg
szállását lehetővé 

telte. Ez alkalommal az ellenséges állások előtt fekvő 
sebesülteket életének kockáztatásával biztonságba 
helyezte. A következő napok egyikén egy tizenöt 
főnyi erős ellenséges járőrt saját elhatározásából 
egyes-cgycdül kézigránátokkal megtámadott és súlyos 
veszteséget okozva nekik, megfutamított. Rá egy 
hétre, mint egy erős feldcritő-járőr parancsnokát 
Gora-Granicától keletre húzódó ellenséges állások 
felderítésére küldték ki. Gerzsabek az élénk ellen
séges tűzben egészen az orosz drótakadályokig nyo
mult előre: kikutatta az ellenséges állások erősségét 
és erejét, azután ügyes vezetéssel veszteség nélkül 
hozta vissza járőrét. A 32-ik közős-gyalogezred ke
gyelettel Őrzi dicső emlékét e derék harcosának.

TAKÁCS ISTVÁN

A 20-as honvéd-gyalogezred dicső küzdelmeinek 
osztályosa. Fényes győzelmekkel és súlyos 

megpróbáltatásokkal tele 42 hónapot töltött a fron
ton. Példás kötclességtudása, akadályt nem tűrő 
szívós kitartása révén neve összeforrott ezrede tör
ténelmével, mely a magyar hősiesség és önfeláldozó 
küzdés legszebb lapjai közé tartozik. Az az erkölcsi 
erő, melyet egyénisége képviselt, az összes legény
ségi kitüntetések részesévé tette.

A történelemben páratlan lendülettel és siker
rel végigharcolt 1915. évi oroszok elleni offenziva 
befejezése után a szövetséges csapatok ércíalként 
álltak a Riga—Dünaburg—Rokitno—Dubno—-Czer- 
nowilz-i vonalon, hogy megvédjék küzdelmes har
caik sikerét. A derék vasmegyei honvédek Olykától 
északra fekvő Boguslawka község előtt húzódó ál
lásokat tartották, melyek gyakran voltak kitéve 
orosz előretörés-! kísérleteknek. 1915 október hó
18-án sikerült is egy orosz zászlóaljnak a 20-as 
honvéd-gyalogezred első vonalába betörni és egy 
körülbelül két század kiterjedésnyi részét elfoglalni. 
Az oroszok kiverésére és az elhóditótt frontszakasz 
visszaszerzésére egy, a második vonalban elhelye
zett tartalékszázad 
kapott parancsot, 
mely századnál Ta
kács István tiszt
helyettes szakasz
parancsnoki minő
ségben volt beoszt
va. A honvédek 
pillanatok alatt fel
fejlődtek az ellen
támadásra s pa
rancsnokaik veze
tésével lelkes tűzzel 
rohantak a veszé
lyeztetett frontsza- 
kasz felé. Takács
tiszthelyettes halálmegvctó bátorsággal küzdött sza
kasza élén. Bár rohamközben megsebesült, nem 
hagyta abba a küzdelmet, hanem vérző sebbel is 
kitartott s példás, rettenthetetlen bátorságával oly 
lendületre ragadta honvédéit, hogy elsőnek sikerült 
betörnie az ellenségtől megszállt árokba, hol az 
ellcntámadó század 900 orosz foglyot és két gép
fegyvert ejtett zsákmányul.

A hős tiszthelyettes döntő befolyást gyakorolt 
emberei magatartására s méltán érdemelte ki a 
katonának járó legszebb kitüntetést.

KERESZTES ERNŐ

Tczierczy falu mellett az oroszok kivetették áU&sá- 
^  ból a 13-ik dragonyosezredet, melynek megtépett 
részei elhódított vonalaik mögött lévő hevenyészett 
tartoiékállásba vették be magukat. A dragonyosok 
állásainak visszaszerzésére a 11 -ik honvéd-lovashod- 
osztály lövészosztálya kapott parancsot, melynek 
egyik századát századparancsnokánok megbetege
dése miatt Keresztes Ernő 3-ik honvéd-huszárezred- 
beli zászlós vezette támadásra. A lelkes fiatal 
parancsnok az adott időben kiváló huszárjaival meg 
is kezdte támadását s a vele egyidőben támadó 
szomszéd-századokkai gondos összeköttetést tartva.
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sikeresen haladt előre az apró bokrokkal benőit 
ingoványos terepen. Az előrctörési terep kedvező 
alakulatai folytán az oroszok igen erős tüzelése 
közben majdnem veszteség nélkül tette meg az utat

az ellenséges vonal
tól mintegy 120 lé
pésnyi távolságig. 
Itt pár percre meg
pihent huszárjaival 
s utasítást adott ne
kik a bekövetke
zendő roham vég
hezv ite lé re . Pár 
perc letelte után 
élére ugrott Keresz
tes zászlós századá
nak és gyors iram
ban m egfélem lítő  
csatakiáltással neki
rontott századával

szivü bajtárs, gondolkodás nélkül ugrott ki a sor
ból, hogy parancsnokának segítségére legyen. Alig 
tett pár lépést, jól irányzott fejlövést kapott s hol
tan rogyott össze százada elölt. Az előretolt állás
ban nem voltak németek. Oroszok várták a gya
nútlanul közelgő századot s gyilkos tűzzel fogadták.

A 13-as huszárok kegyelettel őrzik feledhetet
len bajlársuk emlékét, aki azonban nemcsak ezre
dének, hanem a magyar nemzet szent ügyének is 
mártírja.

GYURIÁN GYŐZŐ
„Egy jó katona mindenekelőtt a hazája iránti 

kötelességére gondol s csak azután a családjára," 
felelte Gyurián Győző 61 éves őrmester fiatal szá
zadparancsnokának, midőn az vakmerő vállalko
zásaiért barátságosan megfedte. És Gyurián őrmes
ter egész élete ezen felfogásának jegyében őrlődött 
le. Első a kötelesség — vallotta szilárd hittel és 
meggyőződéssel. 61 éves volt: becsületes munkában 
töltöli cl nem egy, hanem két emberéletet, de midőn 
arról volt szó. hogy életének feláldozásával kell 
megvédenie hazáját, beállt a sorba, hívás nélkül 
azok közé, kiknek izmaiban acélos erő dagadt s 
sziveikben lelkes tűz lobogott. Felcsapott fiatal ka
tonának a veterán őrmester s ment ezüstös hajjal, 
fáradt izmokkal, de fiatalosan dobogó szívvel a 
harcok mezejére. És csodálatosképen megállta a 
helyét. Amint küzdött az élettel a munka becsüle
téért, úgy küzdött most a halállal egy nemzet dicső
ségért. Atyja, buzdító és vigasztaló szelleme volt 
bajtársainak, úgy a harcokban, mint a szinte el
viselhetetlen viszontagságok között. Tizennégy hó-

az ellenségnek. Bravúros rohamát példás, személyes 
bátorsága és századának fegyelmezett, hős huszárjai 
teljes sikerre vitték. Keresztes zászlós elsőnek tört 
be az oroszok vonalába, hol 180 oroszt elfogott és 
négy gépfegyvert zsákmányul ejtett. A dragonyosok- 
nak pedig visszaszerezte állásaikat.

MELCZER LÁSZLÓ

Férfias kötelcsségtudása és önfeláldozó bajtár- 
siassága fényes csillagként ragyog a jászkun- 

huszárok emlékezetes harctéri teljesítményei fölött. 
A hősök hősei közül való volt, kik a legértékesebb 
földi kincset, egy szép jövőre hivatott ifjú életét

áldozták szeretett 
hazájukért. Wolhy- 
nia piszkos mocsa
raiba kiömlött tiszta 
magyar vérével irta 
be nevét az örök 
kegyelet és halha
tatlanság emléktáb
lájába. A háború 
kitörésekor virágos 
csákóval és lobogó 
lelkesedéssel indult 
a harcba s 1915 
okt. 23-án utolsót 
dobbant csatákban 
megedzett kemény

szive. Kukli község határában, a mocsarakba előretolt 
állásban lévő. németbirodalmi század felváltására 
indult századával, melyet Novák kapitány vezetett. 
Húsz-harminc lépésnyire közelítették meg már a 
felváltási helyet, midőn Novák kapitány dum-dum- 
lövéstól találva, összeesett. A fiatal zászlós, a meleg-

napon át részt vett 
ezredé számos küz
delmében és min
denkor kivált pél
dás magatartásával. 
Rettenthetetlen bá
torsága számtalan
szor ragadta ered
ményes haditettre 
bajtársait s okos 
m egfon to ltsága  

számtalan veszélyt 
hántolt cl ezredé 
felől. Különösen ki
tüntette magát 1915
április elején Nagy-
polánynál vivőit harcokban, hol önfeláldozó baj- 
társiasságának ragyogó példáját adta. Egycscgycdül 
az ellenséges drótakadályokig csúszott előre, hogy 
sebesült bajtársait megmentse. Ugyanez év októberé
ben Wolhyniában az oroszok áttörték frontunk egy 
szakaszát. Gyurián apánk feltartóztatta a vissza-
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özönlő bzjtársait s buzdító szavakkal uj erőt és 
lelkes lendületet öntött beléjük. Visszafordultak és 
szétszórták az oroszokat. De ezek csak epizódok 
egy hős öreg katona harctéri tevékenységéből, 
melyekről többet beszélnek kitüntetései: az arany, 
nagyczüsl és bronz vilézségi érmek.

Gyurián őrmester csak egy volt a harctéren. 
Nagyobb elismerést neki nem adhatunk, mintha 
azt mondjuk, hogy — bár több lett volna.

FEHÉR ISTVÁN

Emlékét csodálattal őrzik bajtársai. Azok közé 
tartozott, akik tüneményes bátorságukkal arany 

betűkkel vésték be nevüket a halhatatlanok név
sorába s kiömlött hősi vérükkel szentelték meg a 
kötclcsségtcljcsités magasztos erényét. Legendás 
alakja a dicsőség varázsával hatolt bajtársaira, akik 
ezer halál között is vakon követték. Mindig az elsők 
között harcolt s példásan vitéz magatartása minden
kor döntő befolyással volt bajtársaira és a harcok 
sorsára. Csapatjának, a 29-ik honvéd-gyalogezrednek 
minden harcából, sikere minden mámorából kivette 
részéi. Az 1915 október 23- és 24-iki harcokban 
példátlan hősiességgel és eredménnyel küzdött gép- 
fegyverószIaga élén mindaddig, mig kötelességének 
lelkiismeretes teljesítése közben ellenséges gránát- 
találattól hősi halált halt. Népfelkelő-őrmester volt. 
Neve örök időkre a hősiesség kifejezője marad az 
utókor számára.

BALOGH LAJOS

Lovasjárőrcvcl a rokilnói mocsarak felé vissza
húzódó ellenséges erők mozdulatainak kiíürké- 

szésére és az clőrcvonulási terep felderítésére küldték 
ki. Az ellenséges utóvédekkel és hírszerző osztagok
kal vívott harcai és vakmerő csatározásai közben egy

több kocsit, mozgó konyhát, lőszer-szekeret és egy 
egész csorda vágó marhát zsákmányolt.

Balogh Lajos majdnem az egész háborút a harc
téren töltötte, hol kötelességét mindenkor elisme
résre méltó módon teljesítette. Kiválóan vitéz maga
sításáért tobbizben kitüntették. Az összes vitézségi 
érmen kívül még két német kitüntetés is díszíti 
mellét. Neve és a harctéren véghezvitt vitézi tettei 
örök időkre hirdetni fogják a magyar huszár és a 
7-ik közös huszárezred kiválóságát.

M ÁTÉFI ZSIGMOND

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
lanusiott kiválóan vitéz magatartásának elis

meréséül a következő felterjesztés alapján kapta: 
„A 11-ik honvéd-lovashadosztály kitüntetési 

javaslata 1915 XLT5. A kamionka-slrumilovai attak
nál rettenthetetlen bátorságának és önfeláldozó vi
selkedésének gyönyörű példáját adta. Két seb
ből vérezve, dühös csapásokkal védte ellenségtől 
megrohant parancsnokát és kétszer megmentette 
életét"

Mátéíi Zsigmond 9-ik honvéd-huszárezredbcli 
közhuszár hőstette után büszke is lehet arany viléz
ségi érmére.

FARKAS ISTVÁN

A 6-ik közös-huszárezred 1915 szeptember 
29-én elfoglalta az oroszoknak a Styr folyó 
jobb partján, Kolki várostól keletre, a mocsaraik 

közt húzódó állását és saját védelmi vonalul épí
tette át. Az ellenség visszavonult az erdős ingo-

kozákszázadra buk
kant, melyet sokkal 
kisebb számú jár
őrével meglepő raj
taütéssel megtá
madott. Az orosz 
lovasok a magyar 
huszárok vakmerő 
támadása következ
tében eldobálták 
fegyvereiketésmeg- 
íutamodtak. Balogh 
Lajos őrmester a 
menekülő kozákok 
után vetette magát 
és hősies mérkőzés-

ványokba s csak a 
következő  napon 
kísérelte meg e l
v e sz te tt á llása i 
visszaszerzését. Ha
talmas o rosz tö
megek vonullak fel 
a 6-os huszárok 
egyes fron trészc i 
ellen, minek követ
keztében cl kellett 
hagyniok elfoglalt 
vonalaikat és régi 
állásaikba húzódtak 
vissza. Az ellenség 
nyomása azonban

ben 10 kozákot foglyul ejtett. Harci tüze annyira 
ragadta, hogy megtámadta az ellenség trainjét s

a mocsaras terep egyes járható részein ellenáll
hatatlan erővel nehezedett rá arcvonalukra és'a 
6-os, valamint a szomszéd 16-os közös-huszár
ezred szélvágása által, katasztrófával fenyegette a két 
hősiesen küzdő ezredet. Farkas István 6-ik közös- 
huszárezredbeii őrmester a válságos helyzetben 
arra kért engedélyt századparancsnokától, hogy
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egy járőrrel átgázolhasson a front előtti terep mo
csaras részén és így oldaltámadással gyengítse az oro
szok előretörését. Kérését megtagadták. Midőn 
azonban az oroszok már a 16-ik közös-huszárezred 
háta mögé nyomultak be. megengedték vakmerő 
vállalkozása véghezvitelét. Farkas őrmester négy 
rákász töltényt cipelve magával, átgázolt a mocsáron 
és heves tűz alá fogta'az oroszokat. Addig lőtt. 
míg a négy láda töltény tartott. Eszeveszett tüze
lése szörnyű pusztítást vitt véghez az oroszok
ban és egy egész zászlóalj támadó erejét béní
totta meg.

A tönkrevert zászlóalj mögött azonban egy másik 
nyomult előre. Farkas őrmester még kéznél lévő 
töltényeit gyors tüzeléssel kilőtte az uj zászlóaljra, 
azután járőrét éktelen „rajta! utánam!" kiáltással 
rohamra vitte. Az oroszok soraiban zűrzavar kelet
kezett és fejvesztetten menekültek, magukkal ragad
ván a hátuk megélt támadásra váró ezredeket is. 
Huszárjaink üldözésükre siettek és visszafoglalták 
régi állásaikat. Sok hadiszert zsákmányoltak; négy 
saját ágyunkat is visszavették.

A Styr-folyónál, Kolki körül vívott harcokban 
tüntette ki magát vakmerő vállalkozásával.

R ÍP P  FERÉNCZ

31 -ik honvéd-gyalogezrcdbeli szakaszvezető is, aki 
cgyizben muszka ruhába öltözve harmadmagával

á'lopódzott az oro
szok közé, hogy a 
foglyok je len té se  
szerint az oroszok

nál használatban 
lévő uj-rendszeru 
kézifegyver egy pél
dányát megszerezze 
és áthozza. Vállal
kozása sikerrel i< 
járt. Az orosz örsök 
közé elegyedett és 
egy alkalmas pilla
natban fegyverek
kel felszerelve visz- 
szatért ezredéhez.

De ez a haditett nem az első, nem is az utolsó 
kockázatos vállalkozása volt ezen vakmerő szakasz
vezetőnek. Midőn egyszer járőrszolgálatának hősies 
teljesítése közben hadifogságba jutott, az orosz 
Őrök kezei közül megugrott s három napi bujdosás 
után visszatért ezredéhez.

Hosszú harctéri szolgálati ideje alatt kiváló 
érdemei elismeréséül háromizben tüntették ki 
vítézségi éremmel.

SCHWARCZ DEZSŐ

Tudynka Strypa-menti kis galíciai faluban tábo
roztak a 30S-as honvédek $ a hosszas harcok

ban kimerülve, mint tartalék gyűjtöttek uj erőt a 
jövő harcaira. Első vonalainkban, melyek a Strypa- 
folyó mentén, Sicmikovcc falun keresztül húzódtak,
a 103-ik gyalogez
red nézett farkas- 
szemet a lámadós- 
kedvü oroszokkal. 
1915 október 30-án 
éjjel az ellenség túl
ereje áttörte első 
állásunkat s az éj 
sötét leple alatt elő
retolt o sz tag a iv a l 
igyekezett győzel
mét k iszé les íten i. 
A tartalékban pi- 
henŐ308-ik honvéd- 
gyalogezred éjsza
kai nyugalmát gyors
riadó-parancs zavarta meg. mely ellentámadásra 
rendelte a vitéz honvédeket. Felpattantak tehát s 
a reggeli órákban már megkezdődött akadályt nem 
tűrő ellentámadásuk. Súlyos veszteségeket vágott 
soraikban az ellenség tüze. de nem volt megállás, 
az élők rohantak az clbukottak helyett is. Fábry 
főhadnagy, ki századának élén mutatta csillogó pél
dáját az önfeláldozó hősiességnek, véres fejjel bukott 
az őszi dértől fehér íüvezetre. Helyébe uj hősök 
léptek. Lelkes, ifjú tanítványai, kikben az ő tüzes 
lelke lobogott. Schwarcz Dezső zászlós vette át 
őrökét s vitte tovább századát. Nehéz feladata 
volt. de fiatalos heve diadalra vitte százada hivatá
sát. 93 emberével — parancsához híven — észak
keleti irányba húzódott, hogy az északnyugati irány
ban ellcntámadó némctbirv>dalmi ezreddel Össze
köttetést létesítve, egyesült erővel visszaszerezze 
régi állásunkat s a vonalainkon átözönlött ellenséget a 
visszavonulástól elvágja.

Sikerült is eiörekusznia Sicmikovcc falu lábá
hoz, midőn észrevette, hogy háta mögött már erős 
ellenséges járőrök cirkálnak. Nem volt ideje a gon
dolkozásra. Gyors elhatározással kiadta a parancsot 
a falu megrohamozására s személyes bátorságával 
oly lendületes rohamra ragadta honvédéit, hogy az 
oroszok részint megadták magukat, részint elmene
kültek.

Schwarcz zászlós vezetése alatt álló század 
fényesen oldotta meg küldetését. Az eredeti álláso
kat visszafoglalta; a német ezreddel az összekötte
tést helyreállította s a vonalainkon áttört ellenség
ből mintegy 350 oroszt vágott el a visszatérés 
lehetőségétől.
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M ARKÖ yiTS  BÉLA

Kilenc havi harctéri szolgálati ideje után köteles* 
sédének hősies teljesítése közben orosz fog* 

ságba cselt, honnan öt évi sinylődés után tért vissza 
hazájába. A 103-ik kombinált gyalogezred soraiban 
küzdött és kiválóan vitéz magatartásával aránylag

sával oly lendülettel vetette előre magát, hogy el
vesztett első állásaink egy részét visszavette. Ezen 
éjjeli rohamban elért sikerhez kivétel nélkül járult 
hozzá az ezred minden egyes honvédé, de félelmet 
nem ismerő bátorságával és ügyes vezetésével külö
nösen kitűnt dr. Pokomy István zászlós, aki szaka
szát rohamról-rohamra vezette és elszánt magatar

rövid harctéri szol
gálati ideje alatt is 
feledhetetlen érde
meket szcr/.ett.Nagy 
ezüst és bronz vi- 
tézségi érmén kívül 
a hősiesség legna
gyobb kitüntetése, 
az arany vitézségi 
érem is disziti mel
lét. melyet a Strypa 
mentén lefolyt har
cokban érdemelt ki. 
Feljebbvalói az ádáz 
harcokban elestek, 
vagy megsebesültek

s igy őreá hárult százada vezetésének nehéz feladata. 
Elkeseredetten dúlt a küzdelem állásainkért, melye
ket az oroszok nem szűnő hevességgel napokon át 
támadtak. Markovits Béla őrmester az ellenségtől 
három oldalról is körülfogva, halálmcgvctő hősies
séggel állta az oroszok rohamait, melyeket erőteljes 
s elszánt ellentámadásokkal hiúsított meg. Több na
pon át tartotta sikerrel állását pusztító ágyulüzben 
mindaddig, mig a 22-es honvédek segítségére nem 
jöttek s fel nem váltották századát.

Dr. POKORNY ISTVÁN

A siemikowcci győzelem örök időkre hirdetni 
fogja a 21-ik és a 23-ik honvéd-gyalogezredek 

dicsőségét és páratlan kiválóságát. 1915 november 
1 -én kezdődött az az irtózatos harc. melyben ember
embe* ellen küzdve, hal orosz hadosztály semmisült 
meg. ö t napon át dühöngött kegyetlen elszántsággal 
csapataink tusája, melyből dicsőségesen alakult ki 
a 38-ik honvéd-hadosztály fényes győzelme. Az 
orosz tömeg első megrohanása sikerrel járt. Elfog
lalták a Strypa-ménti állásainkat egy hadosztály 
kiterjedésnyi szélességben, sőt egyes ellenséges osz
tagok második tartalékállásainkba is behatoltak. 
Ekkor a 38-ik honvédhadosztályt vetették harcba, 
hogy az oroszok komoly áttörési kísérletét meg
hiúsítsa. A hadosztály keretébe tartozó kiváló 
honvédezredek egy éjjeli támadással visszaverték az 
oroszok előretörését és gyors előrenyomulással első 
vonalaink felé szorították őket vissza, önfeláldozó 
készségben és akadályt nem tűrő rohamokban elől
iért a 21-ik honvéd-gyalogezred, mely első támadó-

tásával ncmcsakem- 
bcrcit mentette meg, 
hanem nagyban elő
mozdította ezredé
nek dicsőséges elő
retörését is. A kő
vetkező napon Po
komy zászlós az 
elvesztett első vona
lainknak az ellenség
től történt megtisz
títása közben szer
zett kimagasló érde
meket. Véres kézi- 
bomba-harcban há- 
rántgáltó! háránt-
gátig szorította vissza a konokul védekező 'oroszokat, 
kiknek nagy veszteségeket okozott. Személyes példa
adásával mindaddig bátoritotta honvédéit a küzde
lemre, mig kitűzött célját, az árkok elfoglalását 
teljesen el nem érte.

Ugyancsak a sienkovcei ütközetben szerzett 
maradandó emlékű érdemeket

L2CKER JÓ ZSEF

23 ik honvéd-gyalogczrcdbcli törzsőrmester is, aki 
a 38-ik honvéd-hadosztály páratlan lendületű ellen
támadása során tüntette ki magát példásan vitéz
magatartásával. No
vember 2-án, ami
kor zászlóalja a sűrű 
tömegekben előre
nyomuló oroszok  
elé vetette magát — 
kiválva századából 
— szakaszával egy 

dombtetőre tőrt, me
lyet az ellenségtől 
megtisztított és meg
szállt. A szomszédos 
németbirodaírni ez
reddel megkísérelt 
összeköttetés hely
reállítása közben
észrevette, hogy az oroszok közvetlen közelében 
ásták be magukat s igy éket verlek közte és a 
szomszédos csapat között. Észrevétlenül az oroszok 
állása elé csúszott, honnan pontos megfigyeléseket
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Ictl és értékes jelentéseket küldött tüzérségünknek, 
mely jelentései alapján rommá lőtte az ellenség állá
sát. November 4-ikén általános támadást intézett a 
23-ik honvéd-gyalogezred az oroszok ellen. Az erő
teljes iramban clőrclendült roham egészen a Strypa- 
folyóig vetette vissza az ellenséget és elvesztett 
vonalaink teljes visszafoglalását eredményezte. Licker 
József törzsőrmester állandóan clőljárt a hős példa
adásban és oroszlánként küzdő szakaszával jelentős 
sikereket ért cl, mely kiegészitórészét alkotta, ki
váló ezredé diadalának.

Az öt napig tartó harcok alatt kiválóan vitéz maga
tartásukkal feledhetetlen érdemeket szereztek még

KUN SÁNDOR
és

KOVÁCS DEZSŐ

21-ik honvéd-gyalogczrcdbeli zászlósok, kiknek a 
kivívott győzelemben oroszlánrészük volt.

A sicmikovcei győzelem összeforrott c négy 
aranyérmes hős nevével, mely nevek két érdemek
ben gazdag vitéz honvéd-ezred legszebb győzelmét 
jelentik.

KRAUSZ GYÖRGY

Az 53-ik közös-gyalogezred kötelékében 28 ne
héz hónapot töltött az első arcvonalban, mely 

idő alatt kiválóan vitéz magatartásával clismcrésrc- 
méltó érdemeket szerzett. Három ízben is felter
jesztették arany vitézségi érem elnyerésére önfclál-

katonai erényeinek. Ezidőben előnyomulásban lévő 
ezredének volt az elővédje, midőn egy huszár jörőr- 
től értesült, hogy az előttük fekvő község irányából 
erős orosz osztagok nyomulnak előre. Tüzálláxba 
helyezkedett szakaszával s itt várta be az oroszok 
támadását, mely mélylagolásu rohamhullámokban 
hömpölygőn feléje. Megtiltotta embereinek a tüzelést 
s kiadta a parancsot, hogy szuronyt szegezve várjon 
mindenki rejtekhelyén. Pár lépésnyire engedte köze
ledni a gyanútlanul előrenyomuló ellenséget, mikor 
egyetlen intésre kiugrott szakaszával és rárohant az 
oroszokra. Egy századnyi erő megadta magát, a 
többivel pedig elkeseredett kézitusába elegyedett a 
vakmerő zászlós, melynek eredménye az ellenség 
visszaszorítása volt.

Apró, csillogó fegyvertények ezek a sok közül, 
melyek a hős zászlós nevét örök megbecsülésre 
teszik érdemessé.

MOI.NÁR Pl-TER

Az oroszlengyclországi fronton németbirodalmi 
csapatok közé volt beékelve a 16-ik közős 

huszárezred 1915 november elején. Ezen időben az 
oroszok erőteljes rohamokkal döngették védővona
lainkat, melyek az áldatlan harcok folyamán több

dozó kötclességtu- 
dással véghezvitt 
vitéz teljesítményei- 
ért, melyek mind
egyike egy lelkes 
katona csodálatra
méltó bátorságáról 
lesz tanúbizonysá
got. A háború ele
jén a szerb harc
téren vonta magára 
elöljárói figyelmét, 
midőn 1914 augusz
tus 14-ikén önként 
vállalkozott egy er
dő átkutatására. Az

szőr cseréltek gaz
dát. N ovem ber
11-ikén, ké tnapos 
nyugalom után, az 
oroszok éjnek idején 
zajtalanul a 16-os 
huszárok állásai elé 
lopták magukat s 
drótakadályaik szét- 
vagdosásán fáradoz
tak már, midőn a 
huszárok észrevet- 
tékcseltámadásukat 
és pokoli tüzet zú
dítottak az ellen
ségre, mely halót-

erdőben több szerb járőrrel vívott csatározásai 
után két géppuskát fedezett fel, melyek heves 
tüzelésükkel nagy veszteséget okoztak ezredének. 
Krausz zászlós ötven lépésnyi távolságra közelí
tette meg a géppuskákat, azután pár emberével 
rávetette magát a szerbekre és géppuskáikkal együtt 
elfogta őket. A szerb harctérről az orosz harctérre 
kcrült,; hol ezredének az 1915 február havában 
vívott harcai közben kimagasló tanujclét adta kiváló

lainak cs sebcsültjcinek hátrahagyása után elme
nekült. Az orosz tüzérség erre több órán ál tartó 
heves tüzeléssel bosszulta meg gyalogságuk kudar
cát. A borzalmas tüzérségi tűz rommá lőtte a 
huszárok állásait, mely maga alá temette a derék 
huszárok nagyrészét. Ezután ismét megindult az orosz 
gyalogság szétlőtt állásaink ellen, óvatosan, a huszá
rok állásából a tábori-őrsökig kivezető árkon igyekez
tek megközcliteni állásainkat az oroszok, hogy — rést- 
ütve vonalunkon — egész erejükkel benyomuljanak 
állásaink háta mögé. Molnár Péter tizedes azonban 
másodmagával meghiúsította ezen törekvésüket. Lajos 
József bajtársával kézigránátot kézigránát után 
hajított a futóárokba és teljesen elzárta az oroszok
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útját. Hosszú időre feltartóztatta őket, mely idő elég 
volt arra, hogy tartalékcsapataink újra megszállják 
vonalainkat és ércfalat húzzanak az ellenség elé. 
így akadályozta meg két hős huszár ezredük front
jának áttörését.

RUGA DÁNIEL

Bukovina fővárosa, Czcrnovilz sokszor volt hősi 
vetélkedés célpontja úgy az orosz, mint a 

szövetséges csapatoknak. E városért sok vér folyt és 
sok cmbcráldozat esett mindkét részről; de minden 
eltörpül azon heroikus küzdelmek előtt, melyek

A Rarancc-Toporoulz-i kemény harcoknak azonban 
ez csak a kezdete volt. A honvédek első győzel
mük után még hosszú megpróbáltatások és igen 
súlyos harcok előtt állottak. Ruga őrmester ezt már 
nem érte meg, mert súlyos sebével kórházba került. 
De hősi szelleme ott maradt bajtársai között, kik 
három héten át viaskodtak még az ellenség töme
geinek szörnyű támadásaival.

BONDOR ANTAL

A 30-ik honvéd-gyalogezred a Rarancc-Toporoutz 
körül dühöngő harcok idején, 1916 január 

8-ikán került a bukovinai harctérre s mint hadosz
tálytartalék, mindjárt közvetlenül az arcvonal mö
gött került állasba. Másnap az ezredet, egy zászló- 
alja kivételével, az első vonalba rendelték, hol a 
következő napokon heves orosz támadások központ
jába került. Január 11-én éjfélkor különböző kali
berű ágyúival ismételten megkezdte az orosz tüzér
ség a honvédek állásainak lövését, melyet két órán 
át tartó szakadatlan tüzelés után, az orosz gyalog
ság támadása követett. Mint néhány nappal azelőtt, 
most is sokszoros rajvonalban törtek előre a ki
apadhatatlan orosz tömegek, de honvédcink, mint 
néhány nappal azelőtt, most is rcnditln tétlenül áll
ták a rohamot. Az előre hajszolt újabb és újabb 
ellenséges erők szétzuzódtak a honvédek ércfalán. 
Egész napon át kegyetlenül dúlt a harc. A délutáni 
órákban Bondor Antal 30-ik honvéd-gyalogezred* 
beli törzsőrmester azt a parancsot kifpta, hogy

1915 év végén és
1916 év elején vi- 
harzoltak le Ra- 
rance és Toporoulz 
környékén. A z orosz 
kolosszus ellen ví
vott harcaink egyik 
legborzalmasabb és 
legvéresebb csatája 
volt ez, mely hősi 
múltúnk egyik leg
fényesebb fejezeté
nek illik be. A ma
gyar honvédek áll
ták itt ki az uj kor 
háborús eszközeiéi-

leni küzdelem emberfeletti erőpróbáját és vitték 
diadalra a magyar faj történelmi hivatást teljesilő 
életerejét. 1915 december 27-én, több órán át tartó 
féktelen tüzérségi tűz után 15—19-szeres rajvonal
ban támadlak rá az oroszok a 16-os honvédek 
állásaira. A honvédek pokoli tüzelése megritkitotta 
ugyan gyors iramban előretörő soraikat, de ha min
den golyó talált volna is, még akkor sem akadályoz
hatta volna meg a mérhetetlen tömegű ellenség előre
nyomulását. Nyüzsögve, félelmetes csataorditással, 
vért és bosszút lihegő eltorzult ábrá/attal már a drót- 
akadályokat verték, tépték, szakgallák, de a honvédek 
félelmet nem ismerő bátorsággal és kitartással lőt
ték őket halomra. Különösen sok áldozatot szedett 
Ruga Dániel két gépfegyvere, mely egy kis magas
latról kaszálta a tömegben támadó ellenséget. Bár 
harcok közben gránátszilánktól súlyosan megsebe
sült, kitartott helyén és sajátkezüicg irányította 
halállosztó fegyverének tüzét. Az oroszok táma
dása közvetlenül a honvédek vonala előtt megtört 
s kénytelenek voltak magukat beásni Egy egész 
éjszakát töltöttek az oroszok ily félelmetes közel
ségben, mely időt drótakadályaink felrobbantására 
használták fel, hogy eltávolítsanak minden akadályt 
következő napra lenézett rohamuk elől. De erre 
nem került a sor, mert e vitéz honvedek vissza
verték őket, mielőtt még tervüket veghezvitték volna

szakaszával az ez
red jobb-szárnyát 
erősítse meg és az 
ö sszek ö tte tés t a 
szom szédos 6-ik 
honvéd - gyalogez
reddel állítsa helyre. 
Bondor törzsőrmes
ter a kijelölt helyre 
érkezve, csak né
hány élő hatos hon
védet talált és meg
döbbenéssel tapasz
talta, hogy az állás
ban o roszok  van
nak. De megőrizte
lélekjelenlétét. Szakaszának nagyobb részét tüzállás- 
ba rendelte, kisebb részével pedig kézibombákkal 
felszerelve, hosszában nckitámadolt az oroszoktól 
megszállott vonalnak. Kézibombáit sűrű egymás
utánban hajigálta az oroszokra, kik eme vakmerő 
támadástól meglepődve futva hagyták cl az árkot. 
Bondor lépésről-lépésre haladva megtisztította az 
állások nagyrészét az ellenségtől s az időközben 
veszteség nélkül az állásba érkezett 6-os henvédőkkel
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cjjyíilt erélyes lómadással elvágta a még itt szorult 
oroszok visszavonulásának útját. Az állások ismét 
kezeinkbe kerültek, ami Bedor őrmester ritka crélyé- 
nek és személyes bátorságának volt köszönhető.

CSICSKK FERENC

A rarancci, több héten át dühöngő tűz viharban 
elismerésre méltó módon állotta meg helyét 

a 19-ik honvéd-gyalogezred, mely feledhetetlen érde
meket szerzett az orosz tömegtámadások vissza
verésében. A honvédek egy tői-egyig félistenekként 
küzdöttek és véres csatákban kiérdemelt értékes 
nevük becsületét fűzték a súlyos harcok eredményé
hez.’ Személyes bátorságával és eredményes vállal

kozásával mégis ki
tűnt közülök Csi- 
csek Ferenc sza
kaszvezető, aki a 
sorozatos rarancei 
küzdelmeket párat
lan vakmerőséggel 
k ü z d ö tte  végig. 
1915 január 3-ikán 
tizenkét főből álló 
já rő rév e l megro
hanta az ellenség
nek egy előretolt 
erős állását, mely
nek 60 főnyi legény
ségét tisz tje ive l

együtt elfogta s ezrede ellentámadásának sikerét 
lényegesen előmozdította. Januar 13-ikán, egy éjjeli 
járőr-szolgálata közben az oroszok elvágták vissza
vonulási útját s igy kénytelen volt az ellenségtől 
megszállt területen bujdosni. Bujdosása közben észre
vette, hogy egy lovas és kél gyalogos orosz egy 
törzstisztünket és néhány fogoly katonánkat kísér.

Négy emberével rá
vetette magát a kí
sérőkre, a kél gyalo
gos oroszt leszúrta, 
a foglyokat pedig 
k isz a b a d íto tta . 

Ezen vakmerő vál
lalkozása után si
került visszatérnie 
ezredéhez, melynek 
további küzdelmei
ben is kiválóan vi
téz magatartási ta
núsított.

A Rarance mel
lett vívott legendás

harcok közben a magyar honvéd kiválóságának 
ragyogó tanujelél adta

LANTOS DÉNES

honvéd, aki kötelességének lelkiismeretes teljesí
tése közben a becsület mezején hősi halált hall. 
Kimagasló személyes bátorságának méltó jutalmát 
néni érte már meg, de arany vitézség? érme örök 
időkre hirdetni fogja a rarancei honvédek dicső
ségét.

HORVÁTH ISTVÁN

ucklól keletre, a Putilowka folyócska partján 
 ̂ kiépilett erős védóállásokban húzta ki az 

1915—16. évi telet a 18-iki honvéd-gyalogezred. 
A nagy harcok elültek s a derék honvédek téli 
szállásra berendezett mély sáncaikban sütötték a 
krumplit, pirították a szalonnát s pipaszó mellett 
beszélgettek cl csendesen az otthoni dolgokról, az 
asszonyról, a gyermekekről — a jószágról. Csak 
néha zavarták meg nyugalmukat ilt-ott kisebb vál
lalkozások és csak néha verte fel harci zaj a wol- 
hyniai szigorú tél idillikus csendjét. Mint például 
1916 január 16-ának éjjelén...

Az oroszok az ezred balszárnyával szemben 
egy előretolt állást dolgoztak ki, mely közelségénél 
fogva sok véráldozalnak volt az okozója. A parancs
nokság, hogy az örökös nyugtalanilásnak elejét 
vegye, rajtaütés végrehajtására szánta cl magát, 
melyre Bocskay Ig
nác főhadnagy vál
lalkozott. A táma
dásra kész század 
egységes terv alap
ján több csoportban 
s csoportonként kü
lön megbízatással 
indult támadásra a 
vcszéiycsállás ellen. 
A legveszélyesebb 
szerep Horváth Ist
ván őrmesternek ju
tott. Mig a század 
nagyobb része az 
előretolt állás há
tába igyekezett jutni, addig Horváth őrmester hó
köpenybe burkolt 17 emberével arcba támadott, 
hogy az ellenség figyelmét a főerőról elvonja. 15- 
20 lépésnyire közclitettc meg már az oroszokat, 
midőn elénk ícgycrlüzclés árulta el, hogy észre
vették. Lelapult a hóba s feje fölött süvitő golyók 
záporában várta a század nagyobb részének táma
dását. A tüzelés csakhamar átterjedt az egész vo
nalra, mert az oroszok Bocskay főhadnagy csoport
ját is észrevették s nagy erőkkel megtámadták. 
Horváth őrmester kitartásra buzdította legényeit, 
azután, hogy a íöerő visszavonulását támogassa, 
erélyes támadásra vitte őket. Kcrcsztülcsuszott a
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drótakadályok alatt és néhány kézigránát* előleg 
után embereivel beugrott az oros/.ok állásába. 
Klszánl kézi tusára került a sor. Szurt-vágoll a kis 
csapat és legyűrte a/, cllcntállókat. Két géppuskát, 
három aknavetőt és számos foglyot zsákmányolt. 
Az oroszok nyomása azonban mindinkább érez
hetővé vált és Horváth őrmester kénytelen volt az el
foglalt állást elhagyni. Kmbereit a zsákmánnyal hátra- 
küldlc, maga pedig harmadmagával a/, éj leple alatt 
az ellenséges drótakadályok közölt húzódott meg. 
Bocskay főhadnagy csoportját üldöző ellenséges 
osztagok már elhaladtak mellette, midőn erős tüze
lés alá vette őket. A váratlan támadás a megzavart 
oroszokat a Putilowka mocsaraiba szorította, hol 
irtozatos jajveszékelés közölt pusztullak el.

Horváth őrmester józan magyar ésszel, hideg
vérrel és vitézséggel véghezvitt hőstette után vissza
vonult százada állásába.

KOVÁCS ISTVÁN

A 4-ik árkászzászlóaljnak eme többször kitünte
tett és kiváió érdemeket szerzett őrmestere 

nem mindennapos hőstettet hajtott végre 1916 feb
ruárjában a bukovinai fronton, Századparancsnoká
tól azt az utasítást kapta, ho.íy a 42-ik gyaloghad

BIBÓ DKNKS

A ll-ik  honvéd-lovashadoszlály kitüntetési javas
lata: „1916 március 8-ikán 35 emberével 
önként jelentkezett a 11-ik honvéd-lovashadosztály 

vadászkülönitményénck egy vállalkozásához, mely
nek rendkívüli sikerében azáltal vett részt, hogy a 
vadászkülönitményt, mely az ellenség túlereje követ
keztében válságos helyzetbe került, saját kezde
ményezésére megindított és lendülettel véghezvitt 
szárnytámadásával megmentette és feladata véghez
vitelében eredményesen támogatta. Bibó Dénes 
zászlós személyes bátorságának úgy a saját legény
sége, mint a foglyok állilása szerint döntő fontos
ságú volt. A kézitusában több ellenfelét leütötte, 
vagy megsebesítette. Magatartásával ragyogó példát 
adott legénységének és nagyrészt neki köszönhető 
a vadászkülönitmény sikere c napon."

G A Á L L A JO S

Bruszilov orosz generális 1916 junius 4-én, a 
háború első napjaira emlékeztető hatalmas 

orosz tömegeket zuditoll galíciai seregünk frontjára. 
A kíméletlenül drótakadályainknak hajtott katona
tömegek mérhetetlen vér- és cmbcráldozíl árán

osztály állásainak 
egyik szakaszán, 
Okna község mel
lett aknázza alá az 
oroszok állásait és 
robbantsa fel azo
kat. H uszonnégy 
emberével azonnal 
neki is látott pa
rancsa tcljcsitésé- 
hez, de m ielő tt 
munkáját befejez
hette volna, az oro
szok hatalmas tüzér
ségi rombolás után 
elfoglalták állásain-

értek is cl jelentő
sebb sikereket, de 
elszántan harcoló 
csapataink ellenállá
sán végre is kiful
ladt a hírhedt em
lékű tábornokról el
nevezett offenziva. 
Az oroszoknak ha
talmas tüzérségi tűz
zel előkészitett tá
madása a Bothmer- 
hadsereg védelmi 
frontjának egy je
lentős pontját a 
Ccbrowi magaslatot

kát. Kovács törzsőrmestert a földalatti aknajáratok- 
ban találta az ellenség támadása. Helyét el nem 
hagyhatta, mert az oroszok kezére jutott volna, 
elhatározta hát. hogy felrobbantja aknáit. Hatalmas 
robajjal röpült a levegőbe az oroszok álkása, me
lyet a tartalékok tartottak megszállva s széllépett 
embcrtcslrészek borították be a környéket. Az oro
szok között pánik ütött ki, amit állásaikból kiszorí
tott csapataink erélyes támadásra használtak fel. 
Visszafoglalták árkaikat cs körülbelül 2000 fog
lyot ejtettek.

Kovács István őrmester ezen nagyszabású haditet
tével méltán szolgált rá a személyes bátorság leg
szebb kitüntetésére.

az első napon kiragadta a védők kezéből. Parancs 
folytán a tartalékban lévő 23-ik honvéd-gyalogezred 
első zászlóaljára hárult ezen fontos támpont vissza
szerzésének nehéz feladata. Junius 5-én rövid, de 
hatásos pergőtűz után a zászlóalj két százada két
oldali erőteljes rohammal véres küzdelmek árán 
vissza is vette a magaslatot. A sikeres ellentáma
dásban kiváló érdemeket szerzett Gaál I^ajos zászlós, 
ki péidássan vitéz és vakmerő magatartásával egész 
századát ragadta magával s a szuronyharcban az 
elsők között küzdött. A derekasan végzett munka 
után a 23-asokal felváltották, kik ismét tartalékba 
vonultak s magukkal vitték zsákmányolt gépfegy
vereiket cs foglyaikat.
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Ez a kudarc azonban nem vette cl az oroszok 
kedvét a további támadástól. A 3-ik nap hajnalán 
még dühösebb cmbcrlavinát indítottak állásaink ellen. 
Egy hadosztálynyi erővel nemcsak első vonalunkat 
söpörték cl, hanem még a második vonalban lévő 
tartalékjainkat is kiszorították állasaikból és csapa
taink kötelékeit is széttépték. A század, melynél 
Gaál zászlós szakaszparancsnok volt, megfeszített 
erővel küzdött s a nehéz harcokban elvesztette 
emberei s tisztjei felét, köztük századparancs
nokát is. A megmaradt félszázadot Gaál zászlóssal 
az élén, a még harcképcs tartalék-egysegek bal
szárnyára rendelték a szárny védelmére. Gaál lát
ván az előrenyomuló orosz tömegek bekerítés! szán
dékát, saját elhatározásából rohamra vezette fél
századát a fenyegető túlerő ellen. A meglepett oro
szokat visszaszorította s az ellenséges tüzérség védő
é i pergőtüzén áthatolva erős harcok árán behatolt 
elveszett első állásunkba. A szomszéd csapattal az 
összeköttetést megteremtette, az időközben segítsé
gére siető 23-as honvédek és géppuskák segítségé
vel mintegy ezer foglyot ejtett s az állásban meg
vetette a lábát.

Napokon át dühöngött még az elkeseredett 
küzdelem, melyekből Gaál zászlós hősiesen kivette 
a részét s méltán rászolgált az arany vitézségi éremre.

FÁBIÁN SÁNDOR

Négy ízben is megsebesült kötelességének hősies 
teljesítése közben, de — sebeiből kigyógyulva 

— sietett vissza ezredéhez a frontra, hol rövid 
megszakításokkal 27 hónapon át küzdött kimagasló 
bátorsággal derék 63-as bajtársaival. Már Szer*

küzdött s elsőnek tőrt be az ellenséges állásba. 
Fábián Sándor a vadászkülönitmény soraiban har
colt s rettenthetetlen bátorsággal vezetett embereivel 
egy orosz századot ejtett foglyul. Ezen támadás 
alkalmával szerzett érdemeiért megkapta az arany 
vitézségi érmet.

DONOGÁN ISTVÁN

Einc keményszívű géppuskás az oroszok 1916. évi 
júniusi oífenzivájában tüntette ki magát halál- 

megvető bátorságával. Csapattestc, a 86-ik közös- 
gyalogezred Tamopol környékén volt állásban, ami
kor a borzalmas emlékű orosz támadás megindult. 
Tüzérségük romboló pergőtüze után sikerült az ellen
ségnek a 86*osok arc vonalának egy szakaszába be
törnie. Az oroszok ez alkalommal elfogták Donogán 
István századparancsnokát, Fischcr főhadnagyot és 
zsákmányul ejtették a század egyik gépfegyverét. 
Donogán, aki a század másik gépfegyverének volt 
az irányzója, néhány emberével rávetette magát az 
állásba betört ellenségre és öldöklő kézigránát-harc
ban kiszorította az 
oroszokat. Megmen • 
tette századparancs
nokát és visszavette 
a század clzsákmá- 
nyoll gépfegyverét. 
A tovább romboló, 
elkeseredett harcok 
folyamán nagyon 
megritkult a vitézül 
e llenálló  86-osok 
rajvonala és az el
lenség feltartóztatá
sában kiváló érde
meket szerzett gép
fegyverek legénysé
gének nagyrészc is elhullott. A junius 6-iki rohamok 
ideje alatt önmaga kezelte már csak gépfegyverét, 
mellyel az oroszok négy betörési kísérletét hiúsította 
meg. Ezen eredményes és kiválóan hősies magatar
tásáért nagy-ezüst és bronz vitézségi érme mellé 
megkapta az arany vitézségi érmet.

JÁVORKA SÁNDOR

Hosszú írontszolgálati ideje alatt több ütközetben 
tüntette ki magát, miért nemcsak a nagy- és 

kis-ezüsl vitézségi érmet nyerte cl, hanem soron- 
kiviili előléptetésekben is részesült. Legszebb fegyver
tényét a Ccbrow mellett vívott ütközetben, a Bru- 
szilow-félc támadás idején vitte véghez. Az órákon 
át tartó borzalmas pergőtűz ellenére rövid megsza
kításokkal állandóan a lövészárokban fel- és alá
járt, hogy az ellenséget szem előtt tartsa, a figyelő 
őrszemeket ellenőrizze és a hősi halált haltak, vagy

biában magára 
vonta elöljárói fi
gyelmét vakm erő 
vállalkozásával. Át
úszott a Száván és 
elvágta a szerbek 
telefon-vezetékeit. 
Sikeres vállalkozá
sáért a kis ezüst 
vitézségi éremmel 
tüntették ki. Később 
ezredé az orosz 
frontra került és a 
Kárpátokban, vala
mint a gorlicci át
törést követő ül

döző harcokban szerzett feledhetetlen érdemeket.
1916. év májusában a wolhyniai, álló harcok idején 
egyizben támadásra ment a 68-ik közös gyalog
ezred két zászlóalja a megerősített orosz vonalak 
ellen. A támadás élén az ezred vadászkülönitményc
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megj.ebesültck pótlásáról gondoskodjék. Éberségé
nek és önfeláldozó tevékenységének volt köszön
hető. hogy az oroszok támadása nem érte meg
lepetésszerűen ezredét. Mindenkor kellő időben 
adta mega a jelet rókalyukak elhagyására és ren

delte legénységét a 
gátra. Ily módon 
sz áz a d a  három  
orosz rohamot vert 
vissza. Junius 9-én, 
amikor századpa
rancsnoka elesett, 
átvette a vezetést 
és lelke volt nem
csak  századának, 
hanem az egész vé
delmi szakasznak. 

Egyik napon  az 
oroszok benyomul
lak a szomszéd szá
zad állásaiba és

hátba támadással fenyegetlek századát. A legény
ség ingadozni és menekülni készült. Jávorka a leg
borzalmasabb tűzben is visszatartotta és kitartásra 
buzdította a legényeit. A kibírhatatlan oldaltüz- 
ben visszavetette századának balszárnyát és a jobb
szárnyra támaszkodva gátat húzott az oroszok fel* 
göngyölitési kísérletének. Midón pedig erősítések 
érkeztek személyesen vezette az ellentámadást és 
kézigránát harcban kidobta az ellenséget az állá
sokból. Ragyogó személyes bátorságával győzelemre 
vitte legényeit és megakadályozta az oroszok 
áttörését.

FRICSKA GÁBOR 
GYULAI LA JO S

Ezredük szellemiének és dicső hagyományainak 
méltó képviselői voltak. Kötelességtudásukkal, 

félelmet nem ismerő bátorságukkal történelmi emlékű
ezredük  szám os 
c sa tá jáb an  adták 
ragyogó bizonyíté
kát annak, hogy ér
demesek a 38-as 
névre. Fricska Gá
bor 33 hónapot töl
tött az első arcvonal
ban, mely idő alatt 
ezredének számos 
sikere fűződik nevé
hez. Legkiemelke
dőbb haditettét a 
Bruszilov-oífcnzivá- 
bán vitte véghez, 
am ik o r ezredé

védekező harcaiban szerzett feledhetetlen érde

meket. Az orosz tömegek első megrohandsa sikereket 
ért védőállásaink egyes részein s visszavonulásra 
kényszeritette egyes csapatrészeinket. A 38-ik közős- 
gyalogezred is kénytelen volt egy átkaroló támadás 
következtében az oroszok elől kitérni. Fricska Gá
bor szakaszvezető a lehetőség legvégső határáig 
védte gépfegyverével ezredének visszavonulását; 
majd kötelességének hősies teljesítése után az ellen
séges tüzérség zárólüzén keresztül megmentette fegy
verét és legénységét. A későbbi harcok folyamán, 
amikor csapataink uj állásaikban sikeres ellcntállást 
fejtettek ki, Fricska szakaszvezető önmaga verte 
vissza gépfegyverével egy ellenséges zászlóalj táma
dását, melynek egyes részei már állásainkba nyo
multak be. Amikor pedig az oroszok offenzivája 
kezdett elerőtlencdni s csapataink az ellentámadások 
terére léptek Fricska szakaszvezető mindenkor ered
ményes gépfegyvcrlüzzc! mozdította elő ezredének 
sikereit.

Gyulai Lajos a vonalaink egyes részén áttört 
ellenség visszaszorításában szerzett kiváló érdemeket. 
A kisebb-nagyobb mocsarak megszakították vona
laink folytonosságát és megkönnyítették az orosz 
tömegek támadásának sikerét. Gyulai törzsőrmester 
egy mocsár oldalán helyezkedett el szakaszával, 
hogy szükség esetén megerősítse a mellette küzdő 
raj vonal szárnyát. Midőn az oroszok megtámadták 
a 113-ik népfélkclő-gyalogezred állásait és sokszoros 
tulércjükkel már-már áttörték vonalaikat, Gyulai 
törzsőrmester a legválságosabb pillanatban heves 
oldaltüzzcl támadta meg az oroszokat. Támadása 
a meglepett oroszok visszaszorítását és teljes meg
h á trá lá s á t  vonta maga után.

F két kiváló altiszt a hosszantartó ádáz küz
delmekben tanúsított kimagaslóan vitéz magatar
tásáért meg is kapta méltó jutalmát az arany vitéz- 
ségi érmet.

ARGAY ZSIGMOND

A Lemberg—Tarnopol-i vasútvonal északi olda
lán a Sereth mellett emelkedő Toutry nevű 
magaslatot tartotta a 23-ik közös-gyalogezred a 

Bruszilow-offenziva kezdetén. Ez a vasutmenti 
magaslat, mely Tarnopoltól Jeziernáig az egész kör
nyéket uralta, jelentőségénél fogva már ezelőtt is 
állandó támadások célpontja volt, de egy porosz 
gárdaezred hősies ellenállása végképpen meghiúsí
totta az oroszoknak több hónapi elkeseredett 
aknaharcaihoz fűzött reményét. Az oífenziva előtt 
a poroszokat leváltotta a 23-ik közös-gyalogezred 
és rcája hárult ezen legfontosabb és legveszélyesebb 
magaslati pont megvédése, honnan három hadosz- 
lálynyi terület minden mozdulata volt megfigyel
hető. Csak egy robbantási tölcsér választotta el az 
orosz állásokat a mieinktől, melyek valóságos erő-
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dilményszcriicn voltak kiépítve és különböző kali
berű ágyukkal, aknavetőkkel és gépfegyverekkel 
felszerelve. Az orosz tüzérség pergőtüze rommá

H A JD Á K FER EN C

A Brus/ilow-offenzivában csapatainknak gyors 
visszavonulása közben azt a parancsot kapta, 

hogy élelmiszer raktárainkat gyújtsa fel s ezáltal 
akadályozza meg ezen értékes hadianyagnak az 
ellenség kezére való jutását. Hajdár Ferenc hon
véd — bár az oroszok állandóan a nyomában vol
tak, élete kockáztatásával teljesítette feladatát. Fel
gyújtotta raktárainkat s ezáltal megakadályozta, 
hogy az oroszok készleteinket csapataik élelmezé
sére fordítsák.

Dr. BALOGH GÁBOR

Arany vitézségi érmét azokban a nehéz harcok
ban tanúsított kiválóan vitéz és kötelesség- 

teljesítő magatartásáért érdemelte ki, melyek a 
Bruszilüw-félc oíícnzivában, keleti frontunkon zajlód- 
tak le. 1916. év junius 4-én az orosz tüzérség

lőtte állásainkat, de 
az orosz gyalogság 
mérhetetlen töme
gei mindennek elle
nére véres fejjel 
buktak vissza a 
Toutry-magaslat 

előtt. Oroszoknak 
minden képzeletet 
meghaladó erővel 
dühöngő támadása 
teljesen meddő volt 
a 23-asok vonalán. 
Az e llenségnek  a 
szomszédos védelmi 
szakaszon elért si

kerei azonban a megkerülés veszélyével fenye
gették a 23-asok állásait. Argay Zsigmond zászlós, 
aki a harcok idején a második védővonal egy sza
kaszán tartózkodott, észrevette az oroszok át- 
karolási kísérletét és további parancs bevárása 
nélkül, szakaszával az ezredé oldalába höm
pölygő oroszok elébe vetette magát. Elénk tűz
harcba bocsátkozott az összehasonlíthatatlanul szám
beli fölényben lévő ellenséggel és elszántan makacs 
ellenállásával órákig tartóztatta fel az oroszok előre
nyomulását. Amikor pedig tartalékjaink szakasza 
megerősítésére megérkeztek, erélyes rohamra ve
zette embereit s egészen az első vonalig szorította 
vissza az oroszokat, miáltal a magaslaton elfog
lalt állásainkat biztosította.

Argay zászlós ezen megbecsülhetetlen értékű 
hőstette után nemsokára fogságba esett, honnan 
leírhatatlan viszontagságok után. szökés utján tért 
vissza ismét ezredéhez.

Toutry-magaslaton vívott borzalmas emlékű 
harcokhoz fűződnek

FARAGÓ GYULA

23-ik közös-gyalogezredbcli zászlós és

SCHUMACHER JÓ ZSEF

liszthelyettes haditettei is* Faragó mint önálló szakasz - 
parancsnok, egy állásaink alá fúrt aknajárat felrob
bantása után betört szakaszával az oroszok állásába ; 
a bentlévőket elfogta, az állást pedig mindaddig tar
totta, niig a műszaki század a szétrombolt állá
sainkat helyre nem állította. Schumacher pedig egy 
ellentámadás alkalmával % ivott elszánt kézitusában 
tanusitott rettenthetetlen bátorságával szerzett elis
merésre méltó érdemeket.

pusztító ágyutüzzel 
árasztotta cl arcvo
nalunk egy áttörésre 
kiszemelt részét, 

hogy biztosítsa az 
orosz gyalogsági tö
megek mindent le
gázoló támadásának 
sikerét. A támadás 
közpon tjában  a 
Dobronoutz község 
előtti magaslat állott, 
mely fontos straté
giai pontot a 3-ik 

lovas-hadosztály
2-ik lövészoszlálva
védett. Frontunk Dobronoulztól északra húzódó 
része engedett az orosz nyomásnak és kénytelen 
\olt kitérni. Ezután a hatalmas tömegekben előre- 
hömpölygő és aránytalanul túlerőben lévő ellenség 
fötörekvésc a betörési pont kiszélesítése volt. Azért 
nagy erejével a dobronoutzi magaslat oldalába 
nyomult, hogy azt elfoglalja. A derekasan helytálló 
lövészosztály, melynek soraiban az orosz tüzérség 
súlyos veszteségeket okozott, az ellenség ezen szán
dékának megakadályozása végett, az állásaiból hátra 
vezető futóárokban oldalvédet létesített s ezen heve
nyészett állásban emberfeletti erőmcgfeszitésscl állta 
útját az ellenség rohamainak. Két napon át szünet 
nélkül támadták az oroszok a három oldalról meg
környékezett lövészosztály állásait, de eredmény 
nélkül. Sikerült ugyan nekik árkainkba több ízben 
behatolniuk, de az oroszlánként harcoló hős huszá
rok mindannyiszor elszánt véres kézitusákkal dob-
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tdk vissza őket. Súlyos veszteségekkel, élelem és 
muníció*pótlás nélkül is kitartottak az egész íront 
sorsára döntő befolyással bíró árkaik védelmezésé- 
ben mindaddig; mig junius hó 6-án uj. pihent, csa
patok fel nem váltották őket.

Eme emberfeletti erőfeszítésekhez fűződik dr. 
Balogh Gábor zászlós neve, ki az összes támadó 
és védő mozzanatokban szakasza élén küzdött. Sze
mélyes bátorsága, jó példaadása megkapta embereit 
s kötelességét felülmúló tettekre ragadta; szuronnyal, 
kézigránáttal a kezében küzdött huszárjaival, kik 
közül ugyanezen harcokért még

MIKA ÁRPÁI) zászlós 

és
BICSKEI őrmester

részesült vele együtt a katonának járó legszebb 
kitüntetésben.

TÖRÖK BÁLINT

A 18*ik honvéd-gyalogezred kiverte magaslati 
állásaikból az oroszokat 1910 junius havának 

egyik napján. A meglepő rohammal visszaszoriloll 
ellenséges erők hamar összeszedvén magukat, erő
teljes ellentámadással igyekeztek újból elfoglalni el

vesztett árkaikat. 
Az ellenség moz
golódásáról elsősor
ban Török Bálint az 
egyik század szol
gálatvezető őrmes
tere vett tudomást 
s m egállap íto tta , 
hogy az oroszok a 
18*as honvédek vo
nalát m erőlegesen 
szegó mélyedésben 
nyom ulnak  nagy 
erőkkel előre. Az 
e llen ség  rohamos 
közeledése gyors

beavatkozási tett szükségessé. Gyors elhatározással 
maga mellé vett tehát liz elszánt honvédet s meg
támadta az oroszokat, kik már a rajvonalat jóval 
túlhaladták. A meglepő gyors tüzelés, majd az azt 
követő roham meglepte a mélyedésben alattomosan 
előretörő oroszokat és mcnckülésszerü visszavonu
lásra kényszcritcltc őket. Török őrmester erélyes 
fellépése könnyen válságossá válható helyzetből 
mentette ki ezredét és ezáltal kimagasló érdemeket 
szerzett magas kitüntetésére.

M A C Z Á K JÁ N O S
1916 június elején több napon át tartó, kímé

letlen vér- és emberélet pazarlással járó támadásaik
kal megingatták az oroszok a Styr- folyó mentén 
húzódó védelmi-vonalainkat és a lengyel légió állá
sait áttörve, a 11-ik honvéd-Iovashadosztály mögé
nyomultak be. Az 
áttörés következté
ben válságos hely
zetbe került had
osztály cgyrészc s a 
hátrább fekvő má
sodik védelm i-vo
nalra húzódott visz- 
sza, hogy sikeresen 
feltartóztathassa az 
oroszok átkarolást 
mozdulatait, melyek 
az clíogalás veszé
lyével fenyegették 
az állásaikban ren
dületlenül k ita r tó
magvar huszárokat. A visszavonult részek egyik ez
redé. a 2-ik honvéd-huszárezred, — melynek bal- 
szárnyát minden összeköttetéstől elvágta az ellen
ség — Maczák János őrmester vezetésével egy 
szakaszt küldött ki oldalvédnck, hogy a bekövet
kezhető meglepetést elhárítsa maga felől. Maczák 
őrmester fáradhatatlan huszárjaival hamarosan össze
ütközött a gyors iramban előreözönlő ellenséggel és 
sürü össztüzekkel megállította, majd félelmetes: Rajta! 
rajta! csatakiáltással kisért ellenállhatatlan erejű 
rohammal visszaiiztc az ezredé balszámya ellen előre
törő oroszokat. Ritka lendülettel véghezvitt támadá
sával számos foglyunkat szabadította ki az ellenség 
kezei közül és állította ismét csatasorba. Bár sikeres 
haditette könnyített ezredé helyzetén, de az álta
lános harchelyzetet meg nem változtatta! mert az 
óráról-órára növekvő orosz tömegek elöl végre is 
kénytelen volt az egész hadoszt ily kitérni és .a 
Stochod-folyó mögé visszavonulni. Maczák őrmester 
önfeláldozó kitartással fedezte ezredé visszavonu
lását és nem egyszer vívott elkeseredett tusákat az 
az üldöző orosz lovasokkal, kikkel minden egyes 
alkalommal éreztette magyar huszár mivoltát.

Midőn hadosztálya elhelyezkedett uj védelmi
vonalán, Maczák őrmester is bevonult ezredéhez, 
hol leadta foglyait és zsákmányolt géppuskáit.

HORVÁTH JÁ N O S

A -14-ik közös-gyalogezred dicső küzdelmeinek 
egyikében tűnt ki csodálatraméltó hidegvérü- 

ségével és példásan vitéz magatartásával. Mindent 
elsöprő gyilkos ellenséges tűzben rohant előre sza-
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kasza élén; roham közben többször hátrafordult és 
lelkesítő szavakkal buzdította bajtársait az előre
törésre. Midőn az ezred a borzalmas tűzben pótol
hatatlan veszteségeket szenvedett és visszavonulásra 
kapott parancsot, Horváth János őrmester, aki már 
negyven lépésnyire közelitcttc meg az ellenséges 
állásokat, visszaüzent, hogy addig nem hagyja cl 
helyét, mig századának és a vele szomszédos hős 
fcgyvcrlársaknak, a 3-as bosnyákoknak scbcsültjcit 
be nem kötözteti és hátra nem szállíttatja. Két órával 
később vonult csak vissza s akkor is mint utolsó 
hagyta cl a helyét. Rendkívüli bátorságával és baj- 
társai megmentése körül önfeláldozó szolgálataival 
szerzett érdemeivel méltán rászolgált az arany vi
tézség! éremre.

SCHEIP FRIGYES

Izig-vérig tüzér volt. 15 évi békebeli szolgálati 
ideje alatt vérébe szivárgott át fegyvernemének 

rajongó szcrctctc és ágyúiért élni-halni kész önfel
áldozó készsége, mit clismcrésrcméltó módon bizo
nyított be Okna, galíciai község körüli harcokban. 
1916. év junius 4-én az 1-ső számú honvéd ágyús*

séges gyalogsági és tüzérségi tűz közepette vissza- 
viltc azokat ezredéhez.

A következő napokban Pohorloutz községtől 
délre vonult tüzállásba megmentett szakaszával, 
hogy az előrenyomuló ellenséget feltartóztassa. Be
csületes kötelcsségtcljcsitésc közben két nehéz orosz 
üteg pokoli tüzébe került; mégis helyén maradt s 
személyesen vezette a tüzet mindaddig, mig a két 
nehéz orosz üteg végkép cl nem némitotta hős 
ágyúit. De ekkor sem hagyta cl őket, bár ismét 
élete mcgkockázlalásába került használhatatlanná 
vált ágyúinak megmentése. Megmaradt kevés számú, 
hősiesen kitartó tüzérei segítségével magával vitte 
ágyúit, mint hősi halált halt fegyvertársait. Szere
tettel ragaszkodott hozzájuk, mig éltek s megadta 
nekik a hősöknek járó tiszteletet, midőn már el
némultak.

Csapataink már visszavonulóban voltak. Schcip 
tiszthelyettes útközben összeszedte még lemaradt 
és megsebesült tüzérjeit s dicsőséggel csatlakozott 
ezredéhez.

SZABÓ GERGELY 
OLEÁR DÉNES

1916 junius 4-én több órán át tartó pergőtűz 
után félelmetes nagyságú tömegekkel támadták meg 
az oroszok a 6-ik közös-gyalogezred cebrowi állá
sait. Mielőtt hatalmas erejükkel az ezred IV-ik 
zászlóalját rohamozták, nehéz-tüzérségük tüzét a

ezred egy szakasza 
C zarny -P o tok tó l 
nyugatra, a hason
nevű patakocska 
mellett volt tüzállás- 
ban s az orosz ro
hamokkal szemben 
szívós kitartásával 
és szakadatlan tüze
lésével hathatósan 
támogatta gyalogsá
gunkat hősi cllcnt- 
állásában. Az egész 
nap dúló harcban 
végre is az orosz 
túlerő diadalmasko

dott s gyalogságunk kénytelen volt visszavonulással 
enyhíteni a front feszültségét. A hősiesen helytálló 
tüzérszakasz két ágyúja az ellenségnek tőle északra 
történi gyors előrenyomulása következtében heves 
oldallüz alá került, sőt a hátbatámadásnak volt ki
téve. Az ágyuk megmentésére kevés remény volt; 
azért, hogy azok az ellenség kezére ne kerüljenek, 
az üteg parancsnoka az ágyuk felrobbantására adott 
parancsot. Schcip Frigyes tiszthelyettes, ki a két 
ágyúnak tűzvezető szakaszparancsnoka volt, inkább 
életét adta volna oda szívesebben, minthogy meg
váljék ágyúitól. Ellene szegült hát a parancsnak; s 
bár az oroszok már hátába nyomullak, nem adta 
fel a reményt. Saját felelősségére megkísérelte ágyúi 
megmentését, ami csodálatos módon sikerrel is járt. 
Egyik ágyújával kétfogatosan, a másikkal hatfoga- 
tosan nekivágott az útnak és a legnagyobb ellen-

vasútvonal mentén 
kiépített oldalozó 
támaszpontra irá
nyították, melyet a 
12-ik század egyik 
szakasza  ta r to tt  
megszállva. Gránát
gránát után csapolt 
be a rövidke kis 
á llásba, m elyet 
majdnem eltörölt a 
föld színéről az orosz 
tüzérség tüze. Mind
ennek ellenére nem 
hagyta cl helyét az 
árok kis védőcsa
pata, hanem megszakítás nélkül ontotta tüzét a 
sürü tömegekben előretörő oroszokra. Két talpig 
hős adott uj erőt és bátorságot a kis védŐrség 
embereinek, ha az ellenség pokoli tüzében a csüg- 
gedés környékezte őket. Szabó Gergely zászlós és 
Olcár Dénes őrmester kiváló hősiességgel vették ki 
részüket a védelem c legfontosabb és legveszélyesebb 
részén. Mindketten hivatásuk magaslatán állottak a 
védelemben és erősen szorongatott bajtársaik támo
gatásában. Az ellenség támadásának sikeres vissza
verése érdekében halálos elszántsággal állták a
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harcot és a vitézség ragyogó példaadásával, valamint 
kitartásra buzdító lelkes szavaikkal oly befolyást 
gyakoroltak bajtársaikra, hogy a derék védők egyike 
sem ingott meg, bár az ellenség szüntelenül kímé
letlen tüze fájdalmas vcsz'cségcket okozott hősiesen

véghezvitt teljesítményeinek, nagy ezüst vitézségi 
érme mellé megkapta az aranyérmet is.

N  ZÁ V O D N IJÓ ZSEF

Összekötő járőrök tartották fenn az érintkezést 
a Strypa nyugati partján állásban lévő 9-ik 

honvéd-gyalogezred két zászlóalja közölt, melyek 
lépcsőzetesen, mintegy 600 lépésnyi távolságra feküd
tek egymástól. Csendes este volt. Závodni József

k ita r tó  soraikban. 
Elhulltak már a leg
jobbak a dicső küz
delemben, de meg
fogyatkozva is cso
dálatraméltó bátor
sággal állta helyét a 
két hős parancsnok, 
mígnem Olcár őr
mester, aki már 
számos előző ütkö
zetben k itü n te tte  
magát és kétizben 
is megsebesült, grá
nátlövés következ
tében, súlyos sebet

szolgálatvezető Őr
mester éppen a 
napi kenyér és hús- 
porciót osztotta ki 
a többnapos har
cokban elcsigázott 
legénységének, ami
kor hátuk mögött 
néhány puskalövés 
zavarta meg a hon- 
dek békés vacsorá
zását. Závodni őr
mester gyanút fo
gott; azért felment 
a közeli m agas
latra, hogy u tána

kapott. Szabó Gergely egyedülmaradt szakaszánál és 
ettől az időtől ereje megkétszereződött. A melléje 
beosztott géppuskás-osztagparancsnok hősi halála 
után, az osztag vezetését is átvette és megrendít* 
hctctlcn erővel küzdötte végig a szörnyű küzdelmet, 
melynek pusztító vihara sem tudta elsöpörni helyéről.

Junius 9-én ujult erővel lángolt fel az oroszok 
támadása, órákon át tartó pergőtűz után újból meg
indult az oroszok íörgctcgszcrü támadása. Szabó 
zászlós ismét a helyén volt. Rcttcnhctcllcn bátor
sággal és megingathatatlan kitartással védte állásit. 
Még akkor sem tért ki az ellenség nyomása elől, 
amikor az 'oroszoknak sikerült sok véres roham 
árán a szomszédos zász-óalj árkaiba behatolniuk. 
Szabó zászlós hősies kitartásának és hatásos tüze
lésének volt köszönhető, hogy az ellenség további 
előrenyomulása megakadt és hogy a tar tálé kérők 
ellentámadása az árkainkba benyomult ellenség ellen 
fényes sikerrel járt.

(A 6-ik közös-gyalogezred „Fegyvertényeiből.**) 

HIPPIK KÁROLY

Csapatainknak az 1916. évi júniusi orosz offen- 
ziva idején történt kclctgaliciai visszavonulása

kor Brody város környékén járőrbe küldték ki, 
hogy az ellenség előrenyomulását kisérje figyelem
mel s erről küldjön jelentéseket. Hippik Károly 
szakaszvezető 8 emberével nemcsak megfigyelő 
szolgálatot végzett, hanem nem egyszer harcba is 
bocsátkozott az orosz járőrökkel. Egy Ízben egy 
erős ellenséges különítményt támadott meg s heves 
tusában két géppuskát fogott cl legénységével 
együtt. Ezen hősi cselekedetéért, mely csak egy 
láncszeme volt a hosszú harctéri szolgálata alatt

nézzen a dolognak. Fölercsztclt két világitó raké
tát, melynek fényénél megbökkenve látta, hogy a 
két zászlóalj közötti résen oroszok tódulnak be. 
A Il-ik zászlóaljat az oroszok meglepték és most 
feléjük tartanak, hogy hasonló módon őket is fog
ságba ejtsék. Gyorsan visszarohonl zászlóaljához és 
jelentette tapasztalatait. Nem várt azonban további 
parancsra, hanem századánál termelt s önként je
lentkezőkből körülbelül 30 honvédet gyűjtött maga
köré. Meggyujtott egy közelben fekvő házat, azután: 
„utánam!“ kiáltással az oroszok ellen vezette kis 
csapatát. Támadása oly meglepő és erőteljes volt, 
hogy az oroszok fejvesztetten hátráltak vissza. 
Závodni harci lázban égő honvédéivel diadalmasan 
nyomult utánuk s meg sem állt addig, mig bele nem 
zavarta őket c Strypába. Állásaink ismét kezeinkbe 
kerültek s a derék honvédek folytathatták vacso
rájukat olt, ahol elhagyták.

SZABÓ VIKTOR

Dclalyn városka előtti magaslatokon vívott el.
keseredett harcokban, az orosz túlerő hősies 

feltartóztatása közben majdnem teljesen felmorzso
lódott a 83-ik közös-gyalogezred. A súlyos veszte
ségeket szenvedett ezred megerősitésére a 3-as 
tábori vadászokai rendelték az állásba, hogy uj erőt 
és lendületet adjanak a védelemnek, A kitűnő szel
lemű vadászok lobogó temperamentummal vágtak 
neki az útnak s a cserjékkel borított beláthatatlan 
terepen dacosan haladtak kitűzött céljuk felé. Ellcn-
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scgct rcm látlak, csak folyók süvitgcltek a leve
dben , miről az ellenség közelségre következtettek. 
A teljesen összeköttetés nélkül álló vadászzászlóalj 
felderítő járőröket küldött ki tehát, hogy az ellen-

egyik legragyogóbb fegyvertényét vitte véghez. 
Az iU lefolyt harcok sikere elválaszthatatlanul kap
csolódott össze Lengyel Andor törzsőrmester nevé
vel, aki gépfegyvereivel döntő befolyást gyakorolt a 
harcok eredményére. A tiz órán át tartó pergőtűz 
valóságos romhalmazzá lőtte a 34*csek állásainak 
egyes részeit. Az orosz gyalogság tömegekben özön
lött előre állásaink felé, melyeknek romjain a 
34-esck véres kézitusában vették fel a küzdelmet. 
Lengyel törzsőrmester először visszaverte fegyvereivel 
az oroszok ellene irányuló rohamát, azután a betö
rési ponton viaskodó századok segítségére sietett. 
Géppuskáival döntő szerepet vitt az oroszok legyő
zésében, illetve foglyulejtésében. A harc hevében 
egyik gépuskáját ellenséges gránát harcképtelenné 
tette s őt magát is több helyen megsebesítette. 
Sebeivel nem törődve, fegyverét kijavította és az 
újabb orosz támadások visszaverésénél példátlan 
bátorsággal vette ki a részét. A harcok befejezése 
után Lengyel törzsőrmesterből az ezredorvos 27 
szilánkot szedett ki. Ezen műtét után a vitéz törzs
őrmester visszatért fegyvereihez s egész éjjel őrködött 
az arcvonal nyugalma felelt.

Példás kötclcsségtudásának és lelkes harcra- 
készségének gyönyörű tanujclét adta akkor, midőn 
az arany vitézségi érmeseket legfelsőbb parancsra 
kivonták az első arcvonalból. Lengyel továbbra is 
helyén maradt és végigküzdölte az egész háborút.

Dr. H ETEY ZOLTÁN

Toporoulz alól történt fokozatos visszavonulása 
után a Czercmosz-folyócska mellett fekvő Kuty 

város előtt tanúsított számottevő ellenállást a 10-ik 
közös-gyalogezred. Az ezred cgyrészc a Kulyba 
vivő országútiéi északra, másik része pedig délre a

ség állásai felől tájé
kozódjék. önként 
jelentkezése folytán, 
egy ilyen járőrt ve
zetett Szabó Viktor 
szakaszvezető is 

azon feladattal, hogy 
a legveszélyesebb, a 
golyók süvitésének 
irányában fekvő te
repet derítse fel. 
Kiválasztott hat bá
tor vadászt szaka
szából és megindult 
velük a sürü cser
jésben. AliÖ haladt

néhány száz lépésnyire, .beszéd zaja ütötte meg 
fülét. Földhöz lapultan, kúszva folytatta útját, mtg 
az oroszokat meg nem pillantotta. Kifürkészte állá
sukat és erejüket, azután egy meg nem szállott nyíláson 
az orosz vonal mögé kúszott,hol igen értékes megfigye
léseket tett. Lcselkcdését azonban észrevették az oro
szok és heves tűzzel borították cl a cserjést. Egy ellen
séges golyó Iában találta és súlyosan megsebesítette 
Szabó szakasz vezetőt. De súlyos sebével vissza ván- 
szorgott embereihez, kiknek segítségével visszatért 
zászlóaljához, hol jelentette tapasztalatait. Szabó Vik
tor megfigyelései alapján a zászlóalj rövidre rá ered
ményes és dicsőségteljes harcokat vívott az oroszokkal.

LENGYEL ANDOR

Úgy békében, mint a háborúban katonás ráter
mettségével és ügyességével tűnt ki bajtársai 

közül. Hosszú frontszolgálati ideje alatt kötelesség-
tudásával s kiválóan 
vitéz magatartásával 
egyik erőssége volt 
kitűnő ezredének, 
a kassai 34-csck- 
nck, kik dicső har
caik révén a had- 
történelem legdísze
sebb helyére küz
dölték fel magukat. 
1916. év júniusának 
végén B rodytó l 

keletre, a buczynai 
magaslatokat védte 
a 34-ik közös-gya-

Volica-patak fölött
elterülő fensikszerü 
erdős emelkedésen 
foglalt állást. 1916 
junius 13-án meg
kezdték az oroszok 
a támadást, mely 
négy napon át dü
höngött szünet 
nélkül. N apró l- 
napra fokozottabb 
erővel, újabb és 
ú jab b  töm egek 

harcbavctésével 
döngettéka 10-esek 
állásait s kíméletlen

logezred s ezen fontos pont védelmében tanú
sítóit kitartó hősiességével háborús küzdelmei

erővel hajtották előre kuszáit sorokban baromi __ tö
megeiket. A harcok junius 28-án érték cl tetőpont
jukat. Az orosz tüzérség valóságos pergőtűzzel 
árasztotta cl állásainkat s az ágyuk bömbölése,
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puskák, gépfegyverek kattogása, sebesültek halál- 
orditása és a rohanó tömegek csatakiáltása egyet
len rémes hangzavarba olvadt össze. Füst- cs por- 
felleg borította be a küzdőteret s a tájékozatlanság 
még inkább növelte az izgalmat. Dr. Hctcy Zoltán 
zászlós, aki a fensikszerü emelkedés északi részén 
védte megingathatatlan, hősies kitartásával az alatta 
vezető országutat, a déli órákban észrevette, hogy 
a tőle balra lévő zászlóalj visszavonul. Bár sejtette, 
hogy általános visszavonulás van s tudta, hogy 
helyzete ez esetben tarthatatlan, mégis helyén ma
radt azon elhatározással, hogy az oroszokat az utolsó 
pillanatig visszatartja, hogy ezáltal ezredének ren
dezett visszavonulását biztosítsa. Másnap reggelig 
tartotta az országutat, azután pedig a mögötte fekvő 
erdőn keresztül megkezdte visszavonulását. 50—60 
embere lehetett, midőn az erdőből kiért. Itt azon
ban már a jobbról-balról előretörő oroszok ellen
állásába ütközött. Dr. Hctcy zászlós gyors elhatá
rozással keresztülvágta magát az ellenség gyűrűjén. 
Kétségbeesett erőfeszítése nagy veszteségekbe került, 
de 15 emberével sikerült elérnie ezredét, melynek 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tett.

SCHUBEJ tiszthelyettes

K irlibabánál állott 1916 julius elején a 307-ik 
honvéd-gyalogezred. Az oroszok támadást 

intéztek az ezredtől jobbra álló 10-ik gyalogdandár 
állásai ellen és ezzel egyidőben egy erős osztaguk 
megtámadta a 307-cs honvédek egyik tábori őrsét. 
A válságos helyzetbe került tábori Örs támogatá
sára Schubej tiszthelyettest küldte ki szakaszával 
kiváló ezredparancsnoka, Bozó ezredes. A derék 
tiszthelyettes nagy körültekintéssel és elszántsággal 
támadta meg a túlnyomó erejű ellenséget. Kemény 
harcok árán vissza űzte az oroszokat s felszabadította 
a már majdnem teljesen bekerített tábori őrsöt. 
Feladatát azonban ezen vitéz cselekedetével még 
nem fejezte be. Észrevette, hogy a tőle jobbra 
húzódó völgyben több orosz zászlóalj nyomul előre 
a 10-ik dandárt támogató erők támogatására. Schu
bej a felvonuló orosz tartalékokat heves oldaltüz 
alá vette s oly érzékeny veszteségeket okozott nekik, 
hogy azok kénytelenek voltak meghátrálni. Ennek 
következtében az erősítések nélkül maradt oroszok a 
10-ik dandár támadását beszüntették. 1916 októbe
rében érkezett meg Schubej tiszthelyettes részére 
az arany vitezségi érem, de elöljárói és bajtársai Icg- 
nagyobb sajnálatára nem tűzhették bátor szive fölé a 
személyes bátorság eme legszebb kitüntetését, mert a 
hős tiszthelyettes már előzőleg a Pmth-völgyében, egy 
erdei harc közben eltűnt. A 307-ik honvéd-gyalogezred 
tagjai kegyelettel és büszkeséggel őrzik meg Schubej 
tiszthelyettes dicső emlékét.
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KISS ANTAL

1916. év julius 2-án az oroszok Baranovicitől 
északra húzódó állásaink ellen 40—50 km, széles
ségben egységes támadást kezdtek. Az orosz törne-, 
gek első megrohanása oly erőteljes volt, hogy meg
erősített védőállásaink első vonalai az ellenség bir
tokába jutottak. A mindenünnen összevont tartalékok
tüstént ellentáma
dásba mentek át; 
Kartschcwa falunál 
azonban, dacára a 
nagy vérveszteség
nek, tartalékjaink 
ellentámadása ered
ményre nem veze
tett. Az oroszok ál
tal elfoglalt és szí
vósan tartott állá
saink visszafoglalá
sára végre is egy 
ném et birodalm i 
zászlóalj és a 63-ik 
közös-gyalogezred
egy százada kapott parancsot azon határozott uta
sítással, hogy a kartschewai állásokat minden áldo
zat árán hódítsák cl az ellenségtől. A század 
fele Kiss Antal zászlós vezetésével az első támadó 
hullám egy részét alkotta, mely rövid előkészítő 
tüzérségi tüzelés után meg is kezdte előrenyomul 
lását az orosz állás ellen. Saját drótakadályaink 
azonban az előrehaladást nagyban gátolták, azért 
Kiss zászlós félszázadát egy vízmosásba vitte bele 
és ennek védett mélyében közeledett az elfoglalandó 
állások felé. Robamtávolságra közelítette már meg 
a makacsul védekező oroszokat, midőn 60 főnyi 
legénységét elszánt rohamra vitte. A meglepően vak
merő támadás eredménye teljes volt. Az oroszok 
ellenállása megtört és az egész vonal Kiss zászlós 
félszádának birtokába jutott. Egy zászlóalj főnyi 
orosz került tisztestül a 63-sok kezére.

Kiss zászlós az elfoglalt állások további védel
mét megosztotta a német zászlóaljjal, mely az ered
ményes roham után érkezett a vonalba.

CZEGLÉDI BÉLA

Arany vitézségi érmét 1916 julius 3-ikán Puzniki 
kclctgaliciai falucska mellett vivőit ütközetben 

érdemelte ki. Ezidőbcn a 6-ik lovashadosztály a 
német Süd-Armcc legdélibb szárnyára volt beosztva 
és a szomszédos Hadfy-csoporttal együtt a Kolomea 
irányában előrenyomuló orosz tömegek nyomásának 
ellensúlyozására ellentámadásba ment át. A hadosz
tály 2-ik lövészosztálya, melynek egyik századánál



szakaszparancsnoki minőségben teljesített szolgálatot 
Czcglédi Béla 11-ik huszárczrcdbcli zászlós, Tlumácz- 
tól délre húzódó állásait elhagyva, sikeresen tört 
előre Gruszka-Jezierzany vonalig- Itt azonban a 
magaslatokon végighúzódó állásokban lévő oroszok

h e v e s  ágyú és 
gépíegyvcrtüzelése 
megakasztotta a to
vábbi gyors előre
nyom ulást. Az 
élénk ellenséges tűz
ben lépésről-lépésrc 
csak nagy vesz
teségek árán tudott 
tért hódítani a lö
vészosztály , mely 
különösen az egyik 
magaslaton kiépített 
orosz támpontállás 
tüzétöl szenvedett 
sokat. Már le is

lát könnyű szerrel áttörték és egy gyors szárny
támadással a 4-ik közös-huszárezred hátába kerül
tek. Az ezred állásait felgöngyölítették, halálmcg- 
vctésscl küzdő tisztikara és legénysége pedig részint 
elesett, részint fogságba került. Varga Sándor tiszt
helyettes, ki a 3-ik század egy szakaszának volt a 
a parancsnoka, az áttört vonal egy védekezésre 
alkalmas pontján kétségbeesett cllcntállást fejtett ki. 
Maga köré gyűjtött hős huszárjaival lekötötte az 
orosz erőket mindaddig, mig a beérkezett tartalé
kok a kissé hátrább fekvő záró állásokat cl nem 
foglalták. Ekkor egy halálmcgvctő kirohanással 
átvágta magát az oroszok gyűrűjén s megmentette 
ezrede egy csekély töredékét.

A vitéz tiszthelyettes reménytelen helyzetében 
is méltónak bizonyult magyar huszár mivoltára, 
mely a hősiesség fogalmaként nyomódott bele a 
harcoló világ emlékébe.

MATHÉ GYULA

A 6-ik lovasdandár, melynek kötelékébe a 4-ik 
közös-huszárezred néhány százada is tar

tozott. 1916 julius elején Stry—Stochod folyók 
közölt vonult vissza, hogy a Stochod mentén elké
szített állásokba vegye fel ismét a harcot az oro

mondtak csapataink a további előrenyomulás lehe
tőségéről, midőn Czcglédi zászlós Sáaghi főhadnagy 
gépfegyvereinek támogatásával rohamra vezette 
szakaszát; elfoglalta az orosz állások legerősebb 
támpontját és elfogta a megszálló csapat több 
mint száz emberét. Ezen siker megkönnyitette a többi 
részek előrehaladását és a lövészek egy általános 
rohammal elfoglalták az összes orosz vonalakat. Az 
ellenség pedig több, mint hét kilométer távolságra a 
Czemiava folyócska mellé vonult vissza.

VARGA SÁNDOR

A hősiesen küzdő és lelkiismeretes kötelesség- 
tudással végső leheletig kitartó magyar csa

patok keserű tragédiája zokog fel azon szomorú 
harctéri epizódból, mely Volhyniában a Stry-íolyó 
partján viharzott le 1916. év julius 4-én. Sok drága

magyar vér s még 
több forró hitvesi 
és gyermeki könny 
tapad c helyhez, hol 
a fegyvertársi hű
ség csúf megszegése 
pusztulásba döntött 
egy vitéz magyar 
huszár-ezredet . . . .  
A Stry alsó folyását 
egy cseh nyelvű 
közös - gyalogezred 
tartotta, melyhez 
délre a 4-ik közös
huszárezred magyar 
legénysége csatla

kozott. Az oroszok 1916 julius 4-én a csehek vona-

szokkal. A vissza
vonulási út, melyet 
két lovasszázad biz
tosítóit, te ljesen  
nyílt terepen, aWep* 
rik tó járható mo
csarain vezetett visz- 
sza, melyen való 
óvatos átkelés a kü
lönféle századok kö
telékeit kissé ösz- 
szczavarta. Málhé 
Gyula zászlós a szá
zadjaiktól elszakadt 
altiszteket és lova
sokat összegyűjtötte
s velük igyekezett a közelben fekvő erdő védettebb 
útjait elérni. Az erdő szélén utóvéd-századokhoz tar
tozó lovasokkal találkozott, kiktől értesült, hogy orosz 
lovas erők az utóvédet szétverték és gyors előrenyo
mulásban vannak. Máthé zászlós összegyűjtött 40 em
berével az utóvéd nélkül maradt dandár visszavonulá
sának fedezésére határozta cl magát. Az erdőn keresz
tül vezető szélés utat félkör alakú rajvonalban szállta 
meg s itt vette fel a harcot a feltünedező orosz lovas 
járőrök viszaverésérc. Az orosz lovasság többször kí
sérelte meg vakmerő és hősies alakkal megtörni a kis 
utóvédcsapat ellenállását, de eredmény nélkül. Majd 
mintegy félszázadnyi erő lóról lcszállva gyalogosan 
kísérelte meg az előrenyomulást, de minden kísérlet
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meghiúsult a magyar huszárok hősies ellenállásának 
((izében. Mindinkább nagyobb és nagyobb erők 
tömörültek már Málhé zászlós rajvonala előtt, mire 
ő rajonként való visszavonulásra adott parancsot. 
Visszavonulás közben is állandó harcban állt az 
oroszokkal mindaddig, mig el nem érte a Stochod 
folyót, hol dandára már elfoglalta állásait s felké
szülten várta az oroszokat.

KASSA BÉLA

Olykánál történt áttörés után, a Stry és Ikva 
összefolyásánál vette fel ismét a küzdelmet 

a 6S-ik közös gyalogezred. 1915 julius 16-án átkelt 
a Stry-folyon, hogy a keleti oldalon elhelyezkedett 
oroszokat kiűzze állásaikból s ezáltal biztosítsa csa-

csapalaink akadály
talan előrenyomu
lását. Az átkelés 
minden nehézség 
nélkül meg is tör
tént és az ezred 
századaid folyó túl
só partján helyez
kedtek el, hogy ezu- 
tán egységesen 
nyomuljanak előre. 
Támadásukat azon
ban meghiúsította 
az oroszok meg- 
Icpetésszcrü rajta-

gyalogezred tartalékait. Utolsó reményként az ezred 
utász félszázada szállta meg az c2rcdparancsnokság
előtt húzódó tarla* 
lékállást, hogy végső 
szükség esetén küz
delembe vesse ma
gát. Alig foglalták 
el állásaikat az ez
red utászok, Boskó 
Mihály zászlós, a 
félszázad parancs
noka, közeledő lo
vascsapatra lett fi
gyelmes, mely egye
nesen feléje tartott. 
Már mintegy 200 
lépésnyi távolságra 
közelítették meg a
lovasok az utászok állását, midőn világossá lett, 
hogy kozákok. Az utászok közölt fejetlenség támadt 
s meneküléssel akartak kitérni a kozákok támadása 
elől. A lcgválságosabb pillanatban kiugrott árkából 
Boskó zászlós s jól irányzott karabély lövéseivel 
sorjában terítette le az ellenséges lovasokat. Bátor 
fellépésén felbuzdultak emberei s köréje gyülekezve 
gyors tüzeléssel az utolsó szállig elpusztították a 
kozákokat. Kzen lovaslámadás megsemmisítése után 
hátuk mögött egy másik lovasoszlag elfogta az ezred- 
parancsnokságot s éppen el akarta hurcolni, midőn 
Boskó zászlós lcleritctte a lovasosztag parancsnokát 
és kiszabadította parancsnokságát. Ezen hősies harcok 
után a minden oldalról előrenyomuló ellenséges 
gyalogság nyomása következtében kénytelen volt az 
ezred visszavonulni. Boskó zászlós azonban nem 
hagyta cl helyét, hanem, hogy ezredé visszavonu
lását biztosítsa, harcba bocsátkozott a rohamozó 
oroszokkal. Helyzete azonban az ellenség megke
rülő mozdulatai miatt válságossá vált, azért, hogy 
embereit megmentse, neki is vissza kellett vonulnia. 
Az oroszok üldöző tüzelése közben mintegy 15 em
berével menekült meg reménytelen helyzetéből.

HITTER JÁNOS

Brody városa és a brody-i vasútvonal szlratégiai 
fontossága sok elkeseredett küzdelemre adott 

okot a világháborúban. Nem egy Ízben volt clőrc- 
törési iránya hömpölygő orosz tömegnek ez a város, 
melynek falai alatt véres csaták zajlottak le, 1916 
julius havában Brody-tól keletre fekvő Radsiwilow 
község határában a 85. közös-gyalogezred állta útját 
az előretörő oroszoknak. Az ezred állásai a vasút
vonal mindkét oldalán húzódtak és sok helyütt 
30—40 lépésnyi távolság választotta cl az orosz 
vonaltól. Julius 24-én az orosz tüzérség pergőtüzet 
zúdított állásainkra, melyet erős gyalogsági támadás

ütése, mely az át
kelési pont ellen irányult s amely az éppen átkelő 
század elfogása után teljes sikerrel is járt. Az el
lenség ezen gyors támadással kezébe kerítette a 
hidat és elvágta az átkelt egyes századok vissza
vonulási útját. Kássa Béla tiszthelyettes, aki szaka
szával az ezred jobbszárnyán volt, ezen válságos 
helyzet láttára sem vesztette cl a fejét, hanem a 
gyors cselekvés terére lépett. Buzdító szavaival 
lelket öntött elcsüggedt bajtársaiba, azután egyene
sen a hid irányában tört előre, hogy az innenső 
parton rekedt 68-asok részére megnyissa a meg
menekülés kapuját. Elszánt támadásán felbuzdultak 
a többi századok is és egy ütés erővel rávetették 
magukat az oroszokra. Élükön Kássa tiszhclycltes 
félelmet nem ismerő alakja hahdt, aki lendületes 
támadásával nemcsak a hidat szabadította fel, hanem 
kiszabaditotta elfogott bajtársait is sőt még két század
nyi orosz foglyot is ejtett. Ezen győzelmes támadás a 
további sikeres harcok biztos alapjait teremtette meg.

BOSKÓ M IH ÁLY

Az Olcsza—Isakow körül lefolyt ütközetben az 
erőteljes tüzérségi előkészítéssel bevezetett 

orosz támadás teljesen felemésztette a 10-ik honvéd-
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követett. Az ezred balszárnyán csatlakozásban léyő 
2*ik osztrák Landvvehr-ezred állásai rövid harcok 
után az ellenség birtokába kerültek, miáltal a S5. 
ezred oldaltüz alá került és a felgönygyölités veszé
lyének volt kitéve. Az ezrednek a vasútvonaltól

északra fekvő két 
százada kellő cllcnt- 
állási terep hiányá
ban állását hátrább 
vette, majd később 
az egész ezred visz- 
szavonulási paran
csot kapott. Hitler 
János tiszthelyettes, 
ki a vasútvonaltól 
délre álló [ezredrész 
b a lszá rn y án  levő 
szakasz parancs

noka volt, rögtön 
észrevette a ve
szélyt, mely a vilá

gos nappal visszavonuló ezredet a balszárnyról fenye
geti azon esetben, ha a vasútvonal túlsó oldaláról 
közelgő oroszok a vasútvonalra érnek és az ezredet 
oldalba támadják. A visszavonulási parancs ellenére 
sem hagyta el tehát helyét. Szakaszának felével 
frontot vett a vasúti töltés mentén és tűz alá vette 
a közelgő oroszokat, hogy visszavonuló ezredét vé
delmezze. Az oroszok megtorpantak és fedezék után 
néztek. Később óvatos előnyomulással mégis meg
kezdték támadásukat, a vasútvonalat védő szakasz 
ellen, mely azonban hősiesen visszavert minden 
kísérletet. Ez idő alatt az ezred veszteség nélkül 
vonulhatott vissza uj védőoltásaiba. Végre is az oro
szok annyira megközelítették a vasútvonalat,hogy kézi 
gránát harcra került a sor. mely harcban a hősiesen 
kitartó tiszthelyettesen egy gránát M sebet ütött. Boj- 
társai vitték vissza ezredéhez, melynek minden kato
nája hálával és megbecsüléssel tekintett megmentőjére.

HADHÁZY DÁNIEL

A Kárpátok — mint istenadta természetes vé
delmi vonal — mindannyiszor gátat vetetlek 

az ellenség előnyomulásának, valahányszor erdős 
bércein voltak kénytelenek csapataink felvenni a küz
delmet. így volt a Brusszilov-félc offenziva idején is, 
amikor ezredeink az oroszok nyomása elől a magyar 
határig vonultak vissza. Ezidőben a 30-ik honvéd- 
gyalogezred a Mcstccancsci magaslat körül volt állás
ban, tábori-őrsei pedig körülbelül egy kilométerrel 
északra őrködtek az egyes magaslatokon. 1916 julius 
utolsó napjainak egyikén az oroszok megtámadták a 
tábori-őrsök vonalát és elfoglalták két őrs állását. 
Az elveszett fontos pozíciók visszafoglalására Hadházy 
Dániel kapott parancsot. Hadházy zászlós két szakasz

honvéddel éjnek idején közelitcttc meg a* ellenség 
állásait, hogy alapos tájékozódás után visszafoglalja 
azokat, de az éber oroszok észrevették közeledését 
és eszeveszett puskatűzzel akadályozták meg előre
törését. A honvédek tűzharcba bocsátkoztak, mely
harc teljesen fele
m ész te tte  lőszer- 
készletüket. A lő
szerhiány, a vak sö
tétségben való bi
zonytalanság, vala
mint az oroszok  
szüntelen tüzelése 
csüggcsztőleg hatott 
a honvédekre, ami 
H adházy zászlóst 
gyors és erélyes cse
lekvésre ösztökélte. 
Miután néhány em
berét lő sze ré rt 

küldte vissza száza
dához, buzditó szavakkal feltüzelt honvédéit szurony
rohamra vitte a magaslaton elhelyezkedett oroszok 
ellen. Néhány, még kéznél lévő kézigránát kihajitása 
után félelmetes rohammal lezavarta az ellenséget 
a magaslatról és a tábori-öisök vonalán az össze
köttetést helyreállította. Nem sok idő telt cl azonban, 
midőn körülbelül egy zászlóalj erejű orosz tömeg tűnt 
fel a reggeli szürkületben, mely egyenesen Hadházy 
zászlós állása felé nyomult előre. Az időközben min- 
dennünnen összegyűjtött muníció segítségével élénk 
tűz alá vették a sikerükön felbuzdult honvédek az 
ellen támadó zászlóaljat és sikeresen vissza is verték. 
Ezen kudarcuk után beszüntették az oroszok táma
dásaikat, de annál hevesebb tüzérségi tűzzel árasz
tották cl a honvédek által megszállott tereprészt.

Hadházy zászlós hősies kitartással védelmezte a 
hovédvér árán megszerzett magaslatot, melyet végleg 
meg is tartott.

MORIHLADKO JÁNOS

1916 julius 29-ikén általános támadást kezdtek 
az oroszok a zarzeczci hídfő ellen, melyet a dicső 
emlékű kassai 9-ik honvéd-gyalogezred védett. Az 
előkészitó ellenséges ágyutüz alatt Morihladko János 
hadapród élete kockáztatásával egy magas jegenye 
fáról figyelte az orosz gyalogság mozdulatait és a 
hidfő előtt történt elhelyezkedését, önfeláldozó kitar
tásával szerzett megfigyelései értékes alapját alkot
ták a 9-cs honvédek védelmének. Egész napon át 
tombolt az oroszok támadása, melyet sikeresen ver
tek vissza a 9-cs honvédek. A délután folyamán 
azonban a harcba vetett újabb ellenséges erők 
áttörték a hidfő vonalát és egyes előretörő osz
tagok már a zászlóaljparancsnokságot veszélycz-

116



tették. Morihladko hadapród, aki egy vadászosztag
nak volt a parancsnoka, kis csapatával egy közeli

ezred egyik zászlóaljára. Heves kézigránát-harc, 
majd elkeseredett kézitusa fejlődött ki, melyből dia
dalmasan kerüllek ki a derék huszárok. Az oro
szok nagy veszteségek árán elhagyták állásaikat és 
Terbócz zászlós megszállta századával a magaslatot. 
Az éj folyamán három Ízben is megkísérelték el
vesztett állásaik visszafoglalását az oroszok, de 
minden kísérletük .'összeomlott Terbócz zászlós ka
tonáinak szívós ellenállásán. A hős zászlós szemé
lyes bátorsága lelket öntött embereibe s eredmé
nyes harcaival feledhetetlen érdemekkel szolgált rá 
a katonának járó legszebb kitüntetésre az arany 
vitézség! éremre.

SASVÁRY JÓ Z S E F

Zaloscc mellett, a Serét partján 1916 augusztus
2-ikán több kilométeres szélességben megtá

madták az oroszok a 19-ik közös-gyalogezred egész 
vonalát és a vele szomszédos 26-ik közös-gyalog
ezred balszárnyát. A támadás, mely több hullámban 
nagy tömegekkel gördült előre, eredménnyel is járt. 
Áttörték az oroszok a 19-esek állásait s gyors előrc-

erdő szélére vonult 
állásba, honnan 
az előrenyom uló 
orosz o sz tagoka t 
meglepő tűzzel fo
gadta, majd később 
gyors tám adássa l 
v issa  v o n u lá s r a  
kényszcritclte. Len
dületes tám adása 
meg sem állott ad
dig, mig az időköz
ben hozzája csatla
kozott ezredrészek
kel a hídfő álláso
kat vissza nem vette.

Állásait addig védte, inig a tartalékok a harcok 
színhelyére nem érkeztek s véglegesen meg nem 
szállták a hídfő vonalát.

Dr. TERBÓCZ MIKLÓS

Lucktól nyugatra orosz lovasok áttörték az egyik 
cseh ezred vonalát, minek következtében a 

10-ik lovashadosztály Il-ik lövész-osztálya állásai 
kiürítésére kapott parancsot és visszavonult a Swin- 
juchy-Bubnow körül fekvő dombokra. Dr. Terbócz

özönléssel a beke
rítés veszélyével fe
nyegették a 26-os 
ez red e t. Sasváry 
József tiszthelyet
tes, ki a 26-os ez
red balszárnyán volt 
á llásban , mihelyt 
észrevette az oro
szok átkaroló szán
dékát, kivonta szá
zadát az arcvonal
ból és szembe for
dult a szárny ellen 
nyomuló oroszok
kal. Legényeinek fc-

Miklós a 12-ik ulá- 
nusezred zászlósa 
Bubnow lól délke
letre emelkedő 275* 
ös magaslati pon
tot szállta meg a 
lövészosztály 3-ik 
századával. 1916 
augusztus 2-ikának 
hajnalán szétverték 
az oroszok a szá
zad előretolt tábori 
őrseit és ezen fon
tos, az egész tere
pet uraló magaslati 
pont az ellenség

kezére jutott. Esti órákban jött a parancs, hogy az 
oroszokat minden áron le kell szorítani a magas
latról. Dr. Terbócz zászlósra hárult a nehéz feladat 
megoldása. Az előbbi harcok folyamán is kiváló ér
demeket szerzett hős zászlós az esti órákban erős 
tüzérségi tűz közben vezette támadásra századát. A 
század két szárnyának előretörését, megbénította a 
gyilkos ellenséges tűz, a két középszakasz azonban 
vitéz parancsnokukkal az élén erőteljes rohammal 
vetette rá magát a szemben álló szibériai gárda

gyclmc és harckészségc ércfalként állta az ellenség 
támadását és több órán át feltartóztatta az oroszo
kat. Hősies kitartásával megakadályozta ezredé állá
sainak íelgöngyőlitését s időt nyert arra, hogy a 
tartalékok felsorakozzanak és harcba bocsátkozzanak. 
Nemsokára meg is érkezett a 71-ik közös-gyalog- 
ezred néhány százada, melyeknek segítségével Sasváry 
liszthelyettes teljesen elhárította ezredé felől a ve
szedelmet.

A zaloscci áttörés alkalmával vívott harcok köz
ben tüntette ki magát

HORVÁTH ISTVÁN
44-ik közös-gyalogczrcdbcli törzsőrmester is, aki egy 
ellentámadás alkalmával szerzett kiváltó érdemeket. 
Az ellenség ereje oly lendülettel hömpölygőit előre 
a vonalainkon ütött résen, hogy a 44-ik gyalogezred
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egyik zászlóaljának ellentámadása teljesen hatástalan 
maradt. A íogságbajutás veszélyének elkerülése vé
gett. az ellentámadó 44-esck kénytelenek voltak 
támadásukat beszüntetni és a visszavonulást meg
kezdeni. A visszavonulást fedező egyik századot

azonban visszave
tette az oroszok len
dületes ereje s igy 
a zászlóalj fede
zet nélkül maradt. 
Horváth István tiszt- 
helyettes erre saját 
felelőségére megál
lította szakaszát és 
T roscian icc  falu 
mellett felvette a 
harcot az ellenség
gel. Maga köré gyűj
tötte az egyes hát
ráló e/.redck elma
radt részeit s igy

meggyaropodva órákon át útját állta az oroszoknak, 
így zászlóaljának, valamint a szomszédos csapatré
szeknek nyugodt visszavonulását biztosította. Hősies 
ellenállása közben azonban észrevette, hogy erős 
orosz tömegek balról is, jobbról is túlhaladják állá
sát és veszéllyel fenyegetik visszavonulási útját. 
Erre egy rajával tűz alá vette a jobbszámyán előre 
özönlő ellenséget s az igy támadt zűrzavarban vissza
parancsolta embereit, ömaga utolsónak hagyta cl 
helyét s csak állandó életveszélyek kezt tudott kike
rülni az oroszok közül.

K Á LLA Y  FERENC

/  wycin előtt lefolyt orosz támadások idején a
32-ik közös-gyalogezred vonalán áttört ellen

ség feltartóztatására küldték ki két géppuskájával.
A lelkes szakasz
vezető a négy na
pon át tartó, foly
tonos harcokban 
kimerült legény
ségét buzdító sza
vakkal tüzelte harc
ra s mcgcskcllc 
őket, hogy mellette 
mindhalálig kitarta
nak. Elörcvonulása 
közben összeszedte 
és maga köré gyűj
tötte az áttörés kö
vetkeztében szét
szórt legénység tö

redékeit és a közeli erdő szélén gépfegyvereivel együtt 
védelmi állásba helyezte őket. Az oroszok egy zászló

alj erejű tömege három izbrn kisércltc meg kivetni 
állásából a kis csapatot, de minden erőlködése 
megtörött Kállay szakaszvezető embereinek hősies 
kitartásán. Kudarcuk után csellel — feltartott ke
zekkel — próbálták megközelíteni az erdei állást, 
de Kállay liszthelyettes irgalmatlan géppuska tűzzel 
kaszálta le őket. A szomszédos csapatok támoga
tása végett háromszor is megváltoztatta állását s 
kellő időben mindig ott termett, hol legnagyobb volt a 
veszély. Mint kitűnő géppuskairányzó maga kezelte 
egyik fegyverét s főrésze volt a támadó ellenség 
megfütamitásában. A hős szakaszvezető kemény 
szivének és biztos kezének tudható be, hogy több 
mint 600 orosz halott és sebesült maradt a csatatéren.

BOZÓ ANDOR

clkes, azt lehet mondani fanatikus harcos volt.
'  Atyja katonának szánta; ifjúkori éveit kato

nai nevelőintézetben töltötte, honnan azonban hir
telen növése miatt, mint katonatiszti nevelésére al
kalmatlant elbocsátották. Ez az elbocsátás végzetévé 
vált a törekvő, érzékeny lelkű ifjúnak. A háború
ban mindig az a törekvés sarkalta, hogy megmutas- 
sa, hogy ő — a katonai szolgálatra alkalmatlan — 
van olyan katona, mint bárki más. És ezt fényesen 
be is igazolta.

Zürichben érte a hadüzenet : hazasietett, hogy 
hazájáért harcolhasson. A pozsonyi 13-ik honvéd
gyalogezredhez so
rozták be, honnan 
tele lelkesedéssel, 
az önkéntes iskola 
elvégzése nélkül si
etett ki a harctérre, 
a 307-ik honvcd- 
gyalogczrcdhez, hol 
atyj a is szolgált. 
Azt tartotta, hogy 
a legjobb iskola a 
harctér. Apa és fiú 
együtt k ü zd ö ttek  
ezután a becsület 
mezején. F e ljeb b 
valói és bajtársai
rajongásig szerették a kötelességtudó, lelkes önkén
test, kit — bár majdnem két méteres növésével egy 
fejjel kimagaslott ezredéből, becézve ..Kis Hozónak" 
nevezték. De nemcsak termeténél, hanem egyéni 
jeles tulajdonságainál fogva is kimagaslott ezredé 
soraiból. Már tűzkeresztségénél bizonyságát adta ki
váló katonai erényeinek, ami a későbbi harcok fo
lyamán valóságosan csodálkozást váltott ki bajtársai
ból. 1915 év őszén, mint önkéntes szakaszvezető 
a Dnicstcrnél véghezvitt sikeres járőr’ vállalkozásáért 
megkapta a kis ezüst vitézségi érmet. A kővetkező
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év júniusában a Scrcth partján súlyos harcokban 
álló zászlóalját mentette meg félelmet nem ismerő 
bátorságával és okos megfontolással teljesített kivá
ló szolgálataival. Az ez alkalommal szerzett érde
meinek méltó elihmeréséül nagy ezüst vitcségi érem
re terjesztették fel. Legkiemelkedőbb hőstettét 
azonban 1916 augusztus 11-én, a Tatárszoros hősies 
védelme közben vitte véghez. Az oroszok minden 
nagyobb harci zaj nélkül áttörték a 29-ik közös- 
gyalogezred vonalát és egy körülbelül száz főből 
álló erős osztaguk az erdős területen észrevétlenül a 
307-cs honvédek I. zászlóaljának hátába került 
és meglepte a zászlóalj-parancsnokságot. A várat
lan támadás a felsodrintás veszélyével fenyegette 
az egész ezredet. Nagy zűrzavar tám adt; mindenki 
menekülni igyekezett. Csak Bozó zászlós, a zászló
alj segédtisztje nem veszítette cl a fejét. Karabélyt 
ragadva „küldöncök, utánnam!" kiáltással az oro
szok elébe vetette magát. Csak két bajtársa, Ta
kács őrvezető és Táncos honvéd követte. A három 
hős honvéd elszántan az ellenségnek rontott és 
heves tüzeléssel fogadta az előrenyomuló oroszokat. 
Az oroszok nagyobb erőt sejtve, halottaik vissza
hagyásával elmenekültek. Ugyanezen időben a raj
vonal és a zászlóaljparancsnokság között egy ellen
séges század nyomult előre, melyet Dr. Pogány 
Béla, a zászlóalj orvosa tartott fenn négy tclcíonis- 
tával. Bozó zászlós az oldalban fenyegető veszély 
láttára Dr. Pogány orvos segítségére sietett. Kél 
emberből álló „csapatával" oldalba támadta a völgy
ből felözönlő oroszokat és heves tüzeléssel vissza
vetette a megriadt ellenséges századot. Az oroszok 
fejvesztetten menekültek s magukkal ragadták tar
talékjaikat is. Bozó zászlós ezen elszánt és rettent
hetetlen fellépése megbecsülhetetlen eredményt je
lentett és általános elismerést váltott ki.

1917. évben teljesült a nyugtalan véríi vitéz 
zászlós hő vágya: a repülő-tanfolyamba vezényel
tek. Mint megfigyelő az isonzói frontra került. Néhány 
eredményes repülés után julius 7-ikén őt olasz gép
pel vívott vérfagyasztó harca közben letört szár
nyakkal zuhant le gépével vonalaink közé a kielé
gíthetetlen dicsőségről álmodó ifjú. A „kis Bozó," 
a magasba törő sasfiók ott feküdt Doberdó szik
láin összezúzva, élettelenül. Végzete beteljesedett.

A Talár-szoros védelme közben a 307-ik hon
véd-gyalogezred mögé betört orosz század vissza
verésében clismcrésreméltó érdemeket szerzett még

MAYER zászlós,
a zászlóalj utászlisztje, aki a betörés idején a közel
ben dolgozott embereivel. Mayer összeszedte utá
szait és Bozó zászlós segítségére sietett; részlvctt 
az oroszok üldözésében és mint egyedül kéznél 
lévő erő az ezred szárnyát mindaddig biztosította, 
mig a tartalékszázadok meg nem érkeztek.

SINTAVOR PÁL

A ■’any vitézségi érmét, az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartásának el

ismeréséül a Búg-folyó mentén lefolyt harcokban 
kapta.

1916 augusztus közepe táján a Bug-folyó egyik 
erdőségek tő l meg
nem figyelhető ka
nyarulatánál átkel
tek az oroszok és 
— mintegy négy
száz lépés távol- 
ságra — a 7-ik kö
zö s-h u szárez red  
arcvonala előtt ás
ták be magukat, 
honnan á llandó  
lövöldözéssel nyug
talanították a 7-cs 
huszárokat. Annak 
felderítésére, hogy 
hol kelt át a vak
merő ellenséges csapat ereje, Sintavor Pál szolgálat
vezető őrmester kapott parancsot ezredétől. A ki
váló vitézségével szerzett érdemeiről közismert 
huszárőrmcstcr teljes mértékben meg is felelt fel
adatának s felderítései alapján másnap 30 ön
ként jelentkezőkből álló csapatával meg is támadta 
az oroszok előretolt állását. Ügyesen vezetett táma
dása fényes sikerrel járt. Az ellenséges árkot el
foglalta: mintegy 200 oroszt foglyul ejtett, ugyan
annyit pedig belefojtott a Bug-folyóba.

Három hétre rá, midőn ezredének támadását 
ellentámadással akarták az oroszok meghiúsítani, 
Sintavor őrmesternek kimagasló része volt az orosz 
ellentámadás visszaverésében. Ez alkalommal három 
géppuskát zsákmányolt.

HARMAT SÁNDOR

|  üneménycs vitézsége, félelmet nem ismerő el- 
szántsaga és bajtársaiért önfeláldozásra kész 

magatartása azok az értékes vonások, melyek c 
derék katona minden harctéri tettét jellemezték. 
Kiválló érdemei révén egyike volt a 65-ik közös- 
gyalogezred legértékesebb harcosainak. Hosszú front- 
szolgálati ideje alatt a vitézségi érmek mindegyikét 
megkapta, mire példás viselkedésével joggal rá is szol
gált. Arany vitézségi érmét 1916 augusztus havá
ban a haliczi hídfő védelménél érdemelte ki. Az 
ellenséges tüzérség két napon át tartotta állandó 
tűz alatt csapataink hídfőállását, mely után az orosz 
gyalogság áttörte vonalaink egyes helyeit s be
nyomult a 65-ik közös-gyalogezred hátamögött
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fekvő Delcjov faluba és elvágta a 65-ösök vissza
vonulási útját. Harmat Sándor hadapród éppen

visszavonulóban 
volt, midőn az út
ját álló orosz erők
kel történt összeüt
közése közben sú
lyos mcllövést ka
pott. Vértől clbo- 
rultan sem adta 
fel azonban a küz
delmet, hanem egy 
végső erőmegfeszi- 
téssel keresztül tör
te magát az orosz 
vonalon A község
ből kivezető utón 
bckölöztcllc sebét,

miközben észrevette, hogy szeretett zászlóaljparancs
nokát a súlyosan megsebesült Greincr századost, orosz 
katonák fosztják ki és hurcolják magukkal. Harmat ha
dapród néhány emberével elszántan vetette rá magát az 
oroszokra s kiragadta kezeikből parancsnokát. A sú
lyos sebből vérző hős hadapród eme meghatóan ön
feláldozó cselekedete a legszebb emlék, mit egy 
vitéz harcos arany vitézségi érmével kapcsolatban 
megőrizhet.

ARADY ALADÁR

A 32-ik tábori vadászzászlóaljnak c kiváló zász
lósa a horodiszczei ütközetben tanusitolt ki
válóan vitéz magatartásával szerzett halhatatlan 

érdemeket. Kötelességének lelkiismeretes teljesítése 
közben a harcok mezején kiömlött hősi vérével irta 
be nevét a felejthetetlen emlékű magyar hősök közé. 
1916 augusztus 14-ikcn a horodiszczei ütközetben 
egyes ellenséges osztagok vonalaink mögé nyomul
tak be. Arady Aladár zászlós tartalékszakaszával 
parancs nélkül megtámadta a szomszéd század terü
letére benyomult oroszokat és lendületes erővel 
vonalainkon túl űzte őket vissza. Az ütközet későbbi 
folyamán, mint utóvéd, saját százada visszavonu- 
tását fedezte. Századának visszavonulási útját azon
ban elvágták az oroszok és foglyul ejtették. Arady 
zászlós sebesülése ellenére sem adta meg magát, 
hanem addig harcolt, mig egy ellenséges golyó ki
ölte életét. Az igaz katona eme ragyogó mintaképét 
hősi halála után arany vitézségi éremmel tüntették ki.

LÁSZLÓ PÉTER

A dicső emlékű 69-ik közös-gyalogezred eme 
kiváló szakaszvezetője 41 havi első arcvonal

beli szolgálati ideje közben rettenthetetlen magatar
tásával többizben vonta magára elöljárói figyelmét. 
Tüneményes vitézségének ékes bizonyítéka, hogy

érdemeinek elismeréséül a vitézségi érmek mind
egyike disziti hősi mellét. Értékes egyénisége alkotta 
azt az erkölcsi erőt, mellyel bajtársait magához kö
tötte $ szakaszát a 
legnehezebb felada
tok m egoldására  
a lkalm assá  tette. 
Résztvctt ezredé  
legtöbbütközetében 
s vitéz tetteivel min
denkor öregbítette 
a 69-cs név jó hirét. 
Legkiemelkedőbb 

hőstetteinek egyikét 
az 1916 augusztus 
14-ikén vivőit üt
közetben h a jto tta  
végre. Harminc em
berével benyomult
egy orosz faluba és a támadásra készülő ellenséget 
meglepő rajtaütésével szétszórta. Nagy veszteséget 
okozott a megriadt oroszoknak és 180 foglyot ejtett. 
Vakmerő vállalkozásáért soronkivüli előléptetés és 
arany vitézségi érem volt a jutalma.

HALMOS GERGELY

Csapataink, hogy kitérjenek az oroszok nyomása 
elöl, 1916 augusztus közepe táján a Strypa- 

vonol elhagyására kaptak utasítást. A 23-ik honvéd- 
gyalogezred egyes részei a visszavonulási parancs 
vételekor a folyó keleti partján voltak állásban s
az átvonulásra csak 
egy hid állott ren
delkezésükre. Az 
oroszok  sejtvén  
visszavonulási szán
dékukat. a 23 *as 
honvédek vonala elé 
gyülekeztek és köz
vetlen az akadályöv 
előtt ásták be ma
gukat, hogy alkal
mas pillanatban ki
törésükkel zavarják 
meg a folyón való 
átkelést. A helyzet 
kritikus volt.Parancs
jött tehát, hogy az ellenséget minden áron vissza 
kell szorítani, mert különben válságos helyzetbe 
kerül az ezred. Halmos Gergély zászlós 80 embe
rével Önként vállalkozott a parancs végrehajtására. 
A délutáni órákban tüzérségi zárótüzünkkcl cgyidő- 
ben kirohant rettenthetetlen honvédéivel állásából 
és halálraegvető kézigránát és szuronytámadással 
áttörte a szívósan ellenálló oroszok vonalát. Azután
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ádáz kézitusában mindkét oldalt kivetette az ellen
séget állásából és a nyomban megindult ellenséges 
ágyutüz ellenére saját vonalaikig űzte vissza az 
oroszokat. Az ellenség nagy vérveszteséget szenve
dett, mert a bősz honvédek mindössze csak hat 
foglyot hoztak magukkal. A felsőbb parancsnokság 
aggodalma alaposnak bizonyult; a két állás közti 
mélyedésben már előretörésre váró lovasosztag 
helyezkedett cl, melyet Halmos zászlós kis csapata 
szintén szétugrasztott. A 23-as honvédek időközben 
veszteség nélkül átvonultak a Strypán s az ellenség 
csak a hid felrobbantása után merészkedett elóbujni.

Molnár Dezső tábornok, hadosztályparancsnok 
meleghangú levél kíséretében küldte el a hős zász
lósnak a jól megérdemelt arany vitézségi érmet. 
Levelében többek között ezeket mondja: «Aki a 
magyar honvédnévnek annyi dicsőséget szerzett, 
mint ön, az biztos lehet, hogy Isten áldása kiséri 
egész életén át. Ez a kiváltságos előjog azonban 
súlyos kötelezettségeket ró önre. Továbbra is ra
gyogó mintaképe kell, hogy maradjon társainak, ami 
önnek — tudom — nem esik nehezére s azért 
jövendő jó szolgálataira továbbra is teljes bizalom
mal számitok . . . Végtelen az én örömöm és büsz
keségem és szivem egész melegével küldöm önnek 
bajtársi szercncsckivánataimat az egész vitéz had
osztály nevében is."

FLORUCZ MIKLÓS

Bukovinában, Kirlibaba és Dornavalra között, 
az 1916 szeptember elején lefoly elkeseredett 

küzdelmekben az oroszok makacs támadásai szét
tépték, vonalaink egyes részeit és szélugrasztották 
néhány lovasezred hősiesen verekedő legénységét.

magát kiszabadítani; gyors elhatározással hátba 
támadta az oroszokat, bogy áttörje magát az ellen
ség gyűrűjén. Elszánt támadása nem várt ered
ménnyel járt. A meglepett oroszok riadtan mene
külni igyekeztek, de Florucz tiszthelyettes kis csapa
tának heves tüzelésében részint elestek, részint 
kénytelenek voltak magukat megadni. Az állások 
egy része ismét kezünkbe került. Sok géppuska, 
aknavető és hadiszer jutott ismét birtokunkba, mit 
az oroszok az előző napi harcokban zsákmányoltak 
el tőlünk.

Az itt lefolyt harcokban érdemelte ki arany 
vitézségi érmét

g u l A csi m á t y á s

3-ik honvéd-huszárczrcdbcli tiszthelyettes is, éki « 
Mcstccancsti nevű magaslat körül vivőit harcokban
szerzett feledhetet
len érdemeket. Az 
oroszok á ttö rték  
két kilóméter szé
lességben és 600— 
800 méter mélység
ben a 9-ik ulánus- 
ezred vonalát és 
megszállták állásai
kat. Ezen állások  
visszafoglalása al
kalmával — tisztek 
hiányában — Gulácsi 
Mátyás tiszthelyet
tes vezette századát 
és a túlnyomó erő-

Florucz Miklós 5-ik 
honvéd-huszár* 

czredbc li tiszthe
lyettes a nagy zűr
zavarban összesze
dett több ulánus,- 
dragonyos és hu
szárezred szétszórt 
részeiből m integy 
120 főnyi legény
séget, mellyel saját 
elhatározásából éj
nek idején áttört 
vonalaink megszál
lására indult, hogy 
az ellenség e lé rt

sikereit tovább ne fejleszthesse. A sötét éjszakában, 
ismeretlen terepen észre sem vette, hogy már túl
haladta vonalainkat s csak virradatkor eszmélt rá, 
hogy az orosz vonalak mögött van. Veszélyes hely
zetéből kétségbeesett cromcgfeszitésscl igyekezett

vei szívósan ellenálló ellenséget többszöri rohammal 
visszaverte. Lendületes támadásával magával ragadta 
a szomszédos 2-ik honvéd-huszárezred egyik szá
zadát is és együttes erővel visszafoglalta az ulá- 
nusok elvesztett állásait.

Eme kél hős liszthelyettes kiválóan vitéz maga
tartása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csapataink 
szívós küzdelmén megtörött az oroszok áttörési 
kísérlete.

MÁRKUS ANDRÁS

Mint a 6-ik honvéd-gyalogezred első századának 
szakaszvezetője 1916 szeptember 20-ikán azt 

a megbízást kapta, hogy a Kirlibabától északra 
fekvő egyik magaslaton szétugrasztott tábori-ör* 
helyét foglalja vissza. Parancsához hiven nekiindult 
a megjelölt magaslati pontnak, melyet erősen meg
szállva tartott az ellenség. Két rajnyi erejű, kis 
csapatával meg is támadta a nálánál sokszorosan 
erősebb ellenséges csoportot, de a nagy túlerővel 
szemben nem tudott boldogulni. Helyzetét mérle
gelve, cselhez folyamodott. Egyik rajával vissza
vonulást színlelt, hogy az oroszokat jól leplezett
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állásaink kereszttüzébe csalja, másik rajával pedig 
támadásra készen lesbe állott. Az oroszok elhagyták 
állásaikat s üldözőbe vették a visszavonulókat, mi
közben Márkus András őrmester néhány emberével 
hátba kapta az ellenséget s véres kézitusában részint 
harcképtelenné tette, részint fogságba ejtette őket. 
Lélekjelenlétre és bátorságra valló hősi fegyverténye 
annál inkább is elismcrésrcméltó, mert ezáltal meg
akadályozta az oroszoknak a front egy közeli sza
kaszán áttört ellenséges erőkkel való egyesülését, 
mi végzetessé válhatott volna a 6-os honvédek 
helyzetére.

RÓZSA ISTVÁN

A z oroszok Iucki offenzivája idején ezredé min- 
den küzdelmében kiváló hősiességről tett tanú

bizonyságot. Páratlan vakmcrőségé%cl és minden 
alkalomkor tanúsított önfeláldozó harckészségévcl 
végsőkig emelte bajtársai harcikedvét és ellenálló

képességét,ami szá
mos ü tközetben , 
vagy kisebb vállal
kozásban vezetett 
értékes eredmény
re. Arany vitézségi 
érmére a korytnicai 
csatában szerzett ki
magasló érdemeket. 
Az órákon át tartó, 
késhegyig menő el
keseredett harcok
ban m egsebesült 
századparancsnoka 
és százada 50 szá
zalékos vérvcszte-

Jeszenszki Lipót 308-as honvéd maga köré gyűj
tötte 10—12 bajtársát és egy magaslati pontról 
heves tüzelés alá vette a völgyben előrenyomuló 
oroszokat. A nem várt ellenállás meglepte és — 
nagyobb erőt sejtve — megállásra kényszeritette az
ellenséget. Jeszenszki néhány honvédének tüzelése moz
dulatlanságra kárhoztatta az oroszokat, miáltal vissza
vonult csapataink 
időt nyertek köte
lékeik rendezésére 
és a magaslati állá
sok megszállására. 
M ásnap a 22-cs 
honvédek megtá
madták a völgybe 
szorult oroszokat: 
visszaüzték őket és 
megszállták elvesz
tett vonalainkat. 
Ezea eredmény Je
szenszki Lipótnak 
és néhány lelkes 
honvédlársa elszánt
kitartásának volt köszönhető.

Brzezanynál, a Lysonia nevű 399-cs magas
latért lezajlott elkeseredett küzdelmekben elisme- 
résrcméltó érdemeket szerzett még

SZILÁGYI MIKLÓS törzsőrmester,

aki a 103-ik közős-gyalogezred dicső harcait gyara
pította kiválóan vitéz magatartásával. Szilágyi törzsőr

séget szenvedett. Rózsa István 9 ik közös-huszár- 
czrcdbcli Őrmester átvette századának vezetését és 
erősen megfogyatkozott, kevésszámú huszárjával 
halálmegvctő bátorsággal folytatta a harcot. Vissza
verte az ellenség minden támadását és még akkor 
sem hagyta el helyét, mikor az oroszok már körül
zárták. Elszántan védekezett, de ereje gyenge volt 
már. Kötelességének hősies teljesitésc közben huszár
jaival együtt elfogták. 1918 júniusában került vissza 
hazájába, amikor méltó kitüntetéssel jutalmazták 
meg önfeláldozó kitartását.

JESZENSZKI LIPÓT

1916 szeptember 23-ikán Brzezanynál az oro
szok sokszoros túlereje áttörte a 310-ik honvéd- 
gyalogezred hősiesen védelmezett vonalát és hátba- 
támadta a vele szomszédos 308*ik honvéd-gyalog
ezredet. Az oroszok meglepő támadása szétszórta 
és menekülésre kényszeritette az clől-hálul ellen
ségtől környezett ezredet. A nagy zűrzavar közben

mesterben minden 
tekintetben m éltó 
katonát ért a sze
mélyes báto rság  
legszebb kitüntetése 
az arany vitézségi 
érem. 28 havi front- 
szolgálati ideje alatt 
a 62-ik, valamint a 
103-ik közös-gya
logezredek számos 
ütközetében adta 
ragyogó példáját 
önfeláldozó  harc- 
készségének, ügyes 
vczctésénckés félel
met nem ismerő bátorságának. Vitézségi érmei 
ékes beszédesei annak a harctéri múltnak, melyet 
büszke győzelmek és kivételes harci teljesítmények 
emlékei tesznek értékessé. Kárpátok, Stary-Sambor. 
Gorlicc, Strypa-folyó, Brzezany mind olyan nevek* 
melyek már a történelemé és amelyekhez köve
tendő példa gyanánt dicsőségesen fűződik oda 
Szilágyi Miklós törzsőrmester neve és hősi emléke.

122



TOMEK JÓ ZSEF

Brodytól délre a Volyca pataknál, Zarkow köz
ség előtt húzódó állásaink erős ellenséges tü

zérségi tűz alatt állottak 1916 szeptember hó 30-ikán. 
Minden tünet arra mutatott, hogy a tüzérség mun
káját az orosz gyalogság támadása követi, azért az

első védelmi-vonal
ban levő 67-ik közös- 
gyalogezred jobb- 
szárnyának biztosí
tására az ezred tar
talékzászlóaljának 

két századát köz
vetlen a második 
védő-vonalba ren
delték. Az egyik 
század Törnek Jó 
zsef zászlós vezeté
sével el is helyez
kedett a jobbszárny 
háta mögött és az 
első vonalban előtte

fekvő század parancsnokával Cumin Artúr hadnagy- 
gyal egyetértóleg mcgáUapodolt a beállható eshető
ségekre. Az orosz gyalogság a déli órákban kezdte 
meg támadását és különösen a 67-csek centrumának 
áttörését forszírozta példátlan hevességgel. Tömeg- 
támadásaival szemben erőtlennek bizonyult a 67-csck 
hősies ellenállása és az ellenség áttörvén a vonalat, 
a harmadik védő-állásunkig nyomult előre, miáltal 
alapjában ingatta meg az ezred többi részeinek 
helyzetét is. Törnek zászlós századának felével meg
szállta az ezred jobbszámyától hátravivő íulóárkot 
s heves tűzharcban tartóztatta fel az oroszokat. 
Másik félszázadával pedig ellentámadást intézett az 
előtte fekvő század vonalába betört ellenség ellen. 
Mindkét vállalkozása teljes sikerrel járt. Az első 
vonalból kiűzte az oroszokat, a harmadik védő
vonalainkig előrenyomult ellenséget pedig elkesere
dett kézigránátharcok árán addig tartotta vissza, 
mig másnap hajnalban egy német hadosztály ellen
támadása vissza nem verte az oroszokat s meg nem 
szállta elvesztett állásainkat. Törnek zászlós az ellen
támadás során kiváló vitézséggel működött közre az 
orosz erők visszavonulási utjának elzárásásában és 
tevékeny része volt abban, hogy nagymennyiségű 
hadiszer és körülbelül 600 fogoly jutott csapataink 
kezére.

Az ellentámadásra rendelt német csapatokkal 
együtt háláimegvető bátorsággal küzdött és elisme
résre méltó érdemeket szerzett az oroszok vissza
verésében, a 34-ik közös-gyalogezred egyik tartalék- 
zászlóalja, mely Jasionow község irányából tört előre 
az egységes támadás folyamán.

NEUMANN FRIGYES

zászlós, aki egy íélszázadnak volt a parancsnoka, a 
harmadik védő-vonalunkig előrenyomult ellenségtől 
mintegy őtven lépésnyire várta a pillanatot a táma
dás megkezdésére. Emberei közt járva, lelkes sza
vakkal buzdította őket a bekövetkezendő rohamra 
és pontban fél hat órakor karabéllyal a kezében 
kiugrott a fedezékből és megadta a jelt a táma
dásra. Legényei, mintha tűzről pattantak volna, 
lelkesen követték hős parancsnokukat s pár ugrás
sal a meglepett ellenség állásában termettek. Az 
oroszok hat géppuska és nagy mennyiségű hadiszer 
visszahagyásával fejvesztetten menekültek cl. Nem 
mull cl egy félóra s a 34-es félszázad lendületes 
ereje első védelmi vonalunkon túl űzte vissza az 
ellenséget. Az oroszok azonban hamarosan talpra 
ugrottak s hatalmas oszlopokban ellentámadásra 
indultak. Neumann zászlóst az oroszok túlereje 
kiszorította elfoglalt állásából és a második vonal
ban támadásra váró német csapatok közé vetette 
vissza. A németek jelenléte uj erőt öntött a hős 
zászlósba és derekasan küzdő félszázadába. „Fiuk! 
mutassuk meg a németeknek, milyen a magyar 
Sturm!" kiáltással uj rohamra vitte félszázadát 
Neumann zászlós. Az a halálmcgvctően elszánt tusa,
ami a lelkesítő sza
vakat kísérte, felül
múlt minden képze
letet. Ember-ember 
ellen küzdve, fegy- 
vcrtusával, szurony
nyal és tő rre l 
szú rták , vágták a 
m egvadult 34-sck 
az oroszokat, kik az 
órákon át tartó ma
kacs ellenállásban 
a szó szoros értel
mében hullamczővé 
változtatták át a 
küzdelem szinterét.
Ezen borzalmas tusából rettenthetetlen bátorsággal 
vette ki még részéi

Or. POLGÁRI ISTVÁN

zászlós, aki szakaszával Neumann zászlóssal váll
vetve küzdött s főrésze volt az elért eredmények
ben.

Ez volt a Brussilov-offcnziva erejének utolsó 
görcsös fellobbanása és haldoklása. Az orosz ko
losszus ismét kiadta lelkét. Lemberg elfoglalásának 
rcméuyc füstbe ment.
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KRAXNER A LA JO S

Dornavatra mellett, 1916 október hó derekán 
vivőtl egyik ütközetben a cserkesz-gyalogság 

oly kíméletlen hévvel támadta az egyik magaslatot 
védelmező 18-ik honvéd-gyalogezred első zászló- 
alját, hogy a végső erejük megfeszítésével küzdő

foglalták az oroszok előretolt állásait. Az ekkor 
harcba lépett ellenséges tüzérség azonban pokoli 
zárótüzzcl nagy veszteséget okozott a rohamszáza- 
doknak s további előrenyomulásuk ele nehéz aka
dályokat gördített.

d erék  honvédek 
nagy veszteségeik 
miatt már-már alig 
birták az ellenállást. 
Az ingadozó küz
delem folyamán a 
11-ik század azt a 
p arancso t kapta, 
hogy minden áron 
ta r tsa  az á llást. 
K raxner A lajos 
törzsőrmester, ki 
szakaszával egy gép
fegyverosztag fede
zete volt, pokoli 
tüzeléssel tartotta

Berta Magó István, 
zászlós, aki század - 
p a ra n c sn o k á n ak  
megsebesülése után 
átvette századának 
vezetését, látta hogy 
csak elszánt előre
töréssel m entheti 
meg századát az el
lenséges tüzérség  
p u s z t í t á s á t ó l .  

Saját elhatározásá
ból tehát példás vi
tézségével magával 
rántotta századát

vissza az ellenséget. Rákászonként lőtték emberei 
a muníciót és arcvonaluk előtt legyűrték az ellen
ség rohamait. Midőn pedig Kraxner törzsőrmester 
azt látta, hogy az oroszok támadóereje veszteségeik 
miatt kissé megcsappant, elhagyta szakaszával 
állását s századparancsnoka egyenes tilalma ellenére 
— a támadást sürgető legényeinek engedve r -  
ellcnállhatatlan erejű rohamot vezetett az oroszok 
ellen. Harcilázban égő szakaszának támadása vissza
ülte az ellenséget és biztosította az első vonal egy 
részének sikeres védelmét.

BERTA MAGÓ ISTVÁN

A z oroszok a Fruntcá-n húzódó állásaikból ál- 
landóan veszélyeztették a Dornavatra és 

Kirlibaba közt vezető utat és az azon kiépített tá
bori vasútvonalat, ami csapatainknak élelemmel és 
a szükséges lőszerre! való ellátását súlyosan akadá
lyozta. Az ellenség többszöri támadásából az is kitűnt, 
hogy ezen közlekedési vonal elfoglalása komoly szán
dékát alkotja az ellenséges erőknek. Ez a veszély — 
mely bekövetkezése esetén védő vonalainknak a 
magyar halárra való kényszerű visszavevését eredmé
nyezte volna — arra indította vezetőségünket, hogy 
a Fruntcá-n lévő állásukból elűzze az ellenséget és 
ezáltal a fenyegető veszélyt elhárítsa. A nehéz feladat 
végrehajtására az 59-ik hegyi dandár kapott parancsot. 
1916 október 14-ikének reggelén meg is indult csapa
taink támadása, melynek élén a 38-ik közös-gyalog
ezred egyik zászlóalja haladt. A vitéz 38-as roham
századok csekély veszteségek árán hamarosan cl is
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és — bár érzékeny veszteségek árán — betört az 
oroszok főállásába. Elért sikere megkönyitette a 
többi század előrehaladását, ami az ellenséges állá
sok teljes elfoglalását eredményezte. A hős zászlós 
sulvos sebesüléssel hagyta cl eredményes hőstetté
nek színhelyét.

KABAY KÁROLY

Hoverka községnél 1916 október 24-ikén meg
támadták az orosz és román csapatok a 

Salovit-magaslaton húzódó védővonalainkat és a
9-ik honvéd-huszárezred felét kivetették állásából. 
Kabay Károly tiszthelyettes az ezred állásban ma
radt felével a visszaszorított oldal felé kanyarodott 
s az előrenyomuló ellenséget géppuskáinak hatásos 
oldaltüzévcl visszavonulásra kényszcritctle. A har
cok során több támadást vert szét és addig tar
totta az állást, mig a tartalék megérkezett.

MOLNÁR JÁNOS

A fiatal, alig húsz éves önkéntes egy izgalmasan 
vakmerő orosz támadás alkalmával tanusitott 

bámulatosan hidegvérű magatartásával sorozta be 
magát a hősök hőseinek névsorába.

A Domavatrától északra fekvő Mcstccancsci*i 
utzáró állást az 5-ik népfőlkclő-gyalogczrcd egy 
százada tartotta megszállva, mely állás ellen napo
kon keresztül intéztek elkeseredett tőmegtámadá
sokat az oroszok. A derekasan védekező és vitézül 
kitartó század rendületlenül állta a rohamot, a több 
napon át tartó szakadatlan harc azonban nagy vér
veszteséget okozott soraiban. A megmaradt hős 
védők pedig a kimerültségtől már alig álltak lábai
kon. November 25-én este Molnár János önkéntes



a vonal egy kiszögelő részében íigyeltc a terepei, 
midőn az egyik világitó rakéta fényénél a sötétség 
leple alatt előrekuszó oroszokat pillantott meg, kik 
már a drótakadályokat vágták. A megszálló legény

ség hirtelen a tö
réseknél termett és 
heves gyalogsági 
tüzet adott le az 
o roszokra . A bi
zonytalanság és a 
halálhörgéssel ve
gyes orosz csata- 
o rd itá s  azonban 
annyira megrendí
tette a szüntelen 
harcokban kimerült 
ka tonák  idegeit, 
hogy fejvesztetten 
e lhagy ták  állásai
kat. Csak Molnár

önkéntes őrizte meg hidegvérét és maradt az állás
ban. Felhágott az egyik harántgátra s úgy szórta 
egymásután kézigránátjait az előreözönló oroszokra. 
Az ellenség c bátor cllcntállásra megtorpant s az 
a pár pere, mig Molnár önkéntes az ellenséget fen- 
tartotta, elég volt arra, hogy a tartalékszakaszok 
az üres állásba rohanjanak. Az uj védők erős tűz 
alá vették az oroszokat és visszavonulásra késztették.

Molnár önkéntes vitéz magatartásán múlott, 
hogy a fontos ulzáró állás nem jutott az ellenség 
kezére.

KÖKfcNYESDI MIHÁLY

Harmincnyolc hónapot töltött a fronton. Ezredé 
minden küzdelmében tanusitott kiváló bátor

ságának elismeréséül a vitézségi érmek mindegyikét 
megkapta. Vállalkozó harci kedvének és rettenthe
tetlen vitézségének legszebb tanujclét Buczacz előtt,

az 1917 junius8-iká- 
tól 12-ig lefolyt har
cokban adta. Az 
ellenség golyózápo
rában három baj- 
társával megközelí
tette az oroszoknak 
egy erdőszé lcn  

fekvő előretolt ál
lását és a drótaka
dályok vakmerő el- 
vagdosása után be
tört abba. Az olt 
ta lá lt géppuskás- 
osztag legénységét

leszúrta s két gépfegyverrel, valamint cgyébb hadi
zsákmánnyal tért vissza. A későbbi harcok folya

mán, mint századának legidősebb altisztje a kedvező 
pillanatot kihasználva, parancs nélkül támadásra 
vitte bajlársait az ellenséges állások ellen. Lendüle
tes rohama az egész arcvonal támadó előretörését 
vonta maga után.

A jól megérdemelt arany vitézségi érmét Kövess 
tábornok tűzte mellére ünnepség keretében Buczacz 
városában. ►*. >i

PLETIKOSZITS MÁTYÁS

A 23-ik közös-gyalogezrednek a Zborow-—Zlo- 
ezow, galíciai városkák között vezető országút 

mentén fekvő állásai heves támadások központjában 
állottak 1917 junius 10-ike táján. Az orosz gyalog
ság folytonos és erős nyomása, valamint tüzérségé
nek kibírhatatlan hatása oly súllyal nehezedett vé
delmi vonalaink egyes szakaszaira, hogy a 23*ik
közös-gyalogezred 

egyik zászlóalja fö
lösleges véráldoza
tok elkerülése vé
gett állásai elhagyá
sára kapott paran
csot. Pletikoszits 

Mátyás törzsőrmes
ter azonban a visz- 
szavonulási parancs 
ellenére sem hagyta 
el helyét, hanem 
ncmtörőd%'e a hulló 
schrapnell és grá- 
nátcsővcl, Scianka 
nevű vadászlak mel
lett szakaszával továbbra is cllcntált az ellenség ro
hamának s mindaddig kitartott, mig erősítések nem 
érkeztek. Pletikoszits őrmester bátor kitartása lehe
tővé tette a védelmi vonal megtartását és további 
sikeres védelmét

W EBER JÓ ZSEF

Csapatainknak Zborow környékén tanusitott hő
sies védekezéséről való megemlékezés nem 

volna teljes, ha Weber József 32-ik tábori tüzér- 
ezred beli szakaszvezetó kiválóan vitéz, mondhatnánk 
fanatikusan önfeláldozó és szolgálatkész viselkedé
séről az elismerés hangján említést ne tennénk. 46 
hónap nehéz küzdelmeiben állta meg helyét dere
kasan s ezen idő allatt számos fegyverténnyel gya
rapította ezrede dicső küzdelmét. Rawaruska, Li- 
manova, Zalescyki, Wolhynia, Zborow mind olyan 
nevek, amelyekhez fűződő dicsőségben része van 
eme egyszerű tüzérnek. Nevét valószínűen kevesen 
ismerik, de akik vele együtt küzdöttek, megőrzik
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emlékét, mint egy csillogó sugarat annak a nimbusz
nak, mely a magyar katona hősies küzdelmét ra
gyogja körüL A zborowi harcokban Urlow község 
mellett állott ütege, ő maga pedig, mint felderítő az 
első rajvonalban teljesített szolgálatot, hogy ütege 
tüzelésével minél hatásosabban támogathassa gyalog
ságunkat. De nemcsak tüzér volt, hanem — ha kel
lett — csatár is. Előszeretettel vette ki részét a 
gyalogság küzdelmeiből s nem hagyta el helyét 
akkor sem, ha halálos veszedelmek fenyegették. 
Állandóan résen volt s akár élete kockáztatá
sával is kifürkészte az ellenséges ütegek, aknavetők 
állását, hogy jól irányított tüzelésével tönkrezuzassa 
azokat.

Mikor pedig ember-ember ellen küzdött a gá
ton, Wcber tüzérszakaszvezető az elsők között volt. 
Egy ízben Sciaka mellett, az oroszok egy véres, de

harcban lelőtte az oroszok leghíresebb repülőjét, a 
rettegett és babonásercjü Kozakow kapitányt, kinek
neve 31 légi győ
zelme révén ismert 
volt repülőink kö
zött. Legendák fű
ződtek a rettenthe
tetlen orosz repülő
tiszt légi győzelmei 
köré, melyek min
den dicsősége át- 
szállott Lipták Ala
dár 8-ik számú 
rcpülőszázadbcli 
tiszthelyettes - piló
tára, aki vakmerőén 
vitézi mérkőzésben 
aratott diadalt hőseredményes ro h a 

ma után visszaku- 
szo tt e lv esz te tt 
gyalogsági á l lá 
sunkba, hogy a ró
kalyukakban szo
rult néhány embe
rünket kiszabadítsa. 
Az á llásban  egy 
orosz tiszt tartóz
tatta feli, kit szó 
nélkül lelőtt. Elvet
te iratait és térké
peit, azután szét
rongálta az állásban

orosz kartása fölött. Lipták pilóta 47 hónapot töl
tött a harctéren, mely idő alatt mindenkor fényes 
bizonyítékát adta kiváló vitézségének és szaktudá
sának. Aranyérmén kívül kétszer kapta meg a nagy
ezüst, háromszor pedig a kisezüst vitézségi érmet. 
A németek is elismerték kimagasló érdemeit, a 
német érdemérem adományozásával.

Egy másik kiváló repülőnk

TÉCSI LAJOS
a 26-ik repülőszázad tábori pilótája. Seregeinknek 
az 1917 junius havában a Bisztrica-folyó mentén 
történt előrenyomulása idején azt a parancsot 
kapta, hogy megfigyelőjével, Wolf főhadnaggyal 
szálljon fel és hozzon pontos adatokat az oroszok 
visszavonulása felől. Jóval tulrepülte már az ellen
ség vonalait, midőn két kétfedelű angol gép vércse-

hagyolt gépfegyve
reinket, hogy az ellenség ne használhassa őket. 
Vakmerő vállalkozása közben elfogták, de ő egy 
alkalmas pillanatban megugrott. Bujdosása közben 
megsebesült, de vérző sebbel is tovább hurcolta 
magát és sikerült neki három orosz vonalon átszök- 
nic s ezredéhez bevonulnia, hol leadta az orosz 
tiszttől elvett értékes iratokat és térképeket.

Rettenthetetlen bátorságáért és önfeláldozó szol
gálataiért a legméltóbb kitüntetésben részesült.

LIPTÁK ALADÁR

A levegő hősei közül való volt. Egyike azon 
büszke sasoknak, kik ezer meg ezer mé

ter magasságban a felhők közt vívták meg vak
merő s vérfagyasztó harcaikat. Győztek, vagy meg
haltak: részükre nem volt más eshetőség. Egyik 
szárnyuk volt az élet, a másik a halál. E két szélső
ség közt lebegve, hasították elszánt vakmerőséggel 
a levegőt, s vívták meg döntő csatájukat az életért 
vagy halálért. Nevét azáltal tette fcledhctcilcnné, 
hogy 1917 nyarán, egy Tamopol körül vívott légi

módra rájatámadt. 
Técsi pilóta felvette 
a küzdelmet a két 
ellenséges géppel, 
m elyek közül az 
egyiket sikerült is 
lelőnie. A vérfa
gyasztó légi tusá
ban Wolf főhad
nagyot súlyos fej
lővés érte s ő maga 
is megsebesült. Se
besülten sem adta 
fel a küzdelmet, de 
a további harc fo
lyamán több gép-
puskalővés ütötte keresztül motorját, minek követ
keztében kénytelen volt leszállni. Ellenséges terüle
ten, egy, az oroszok által épen kiürített faluban 
ért földet, hol a lakosság elrejtette, nehogy az ellen
séges utóvédek, vagy járőrök kezére jusson. Papi
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ruhát öltött magára és igy háromnapi bujdosás után 
sikerült csapatainkhoz visszatérnie, hol jelentését 
leadta s ezzel értékes adatokat bocsátott vezető
ségünk rendelkezésére az orosz erők visszavonulá
sát illetőleg.

NÉMETH JÓ ZSEF

Az oroszoknak 1917 julius havában Zborowtól 
keletre bekövetkezett támadása alkalmával 

Németh József 32-tk tábori lüzérczrcdbcli tűzmes
tert két ágyújával közvetlen a gyalogsági állások 
hátamögölt húzódó tartalékállásba rendelték, hogy 
onnan támogassa csapataink védekezését. A két 
ágyú tizenkét hős tüzére derekas munkát végzett 
is az ellenséges támadások visszaverésében. A szünet 
nélkül tartó orosz tömegrohamok azonban végtére

lője. Az ellenség első lökésével áttörte a 19-ik had
osztály cseh csapatainak arcvonalát és több mint 
10 kilóméter mélységben nyomult előre. Az oroszok
nak ez a sikere válságos helyzetbe hozta a 32-ik 
gyaloghadosztályt s már úgy a 23-ik közös gyalog
ezredet, mint a tőle északra álló két német hadosztályt 
is a felgöngyölítés veszélyével fenyegette, ami a 
zborowi dombos vidék elfoglalását és a lembergi

is^mcgingalták vo
nalaink egy részét 
és hatalmukba kerí
tették az egész te
repet uraló 399-cs 
jelzésű Mogila nevű 
magaslatot A vé
dőcsapatok jelenté
keny része fogságba 
került $ Németh 

tű zm este r állása 
előtt, mintegy két 
kilométer széles vo
nalat megszállott az 
ellenség. A hős tü
zérek szakadatlan

védelmi-vonal meg
ingását vonta volna 
maga után. Char- 
mant Oszkár zász
lós az ütközet ideje 
alatt rcndithctctlen 
nyugalommal s ki
ta r tá s sa l v eze tte  
ü tege  tü ze lésé t, 
mely le írh a ta tla n  
veszteséget okozott 
az oroszoknak s fő
érdem e volt az 
ellenség fe lta r tó z 
tatásában. De nem
csak saját ütegének
tüzét irányította, hanem, midőn a gyalogsági század 
parancsnoka harcképtelenné vált, átvette a század 
vezetését is és azonnal intézkedett a záróállás meg
szállása iránt. Hősies ellenálással addig tartotta fel 
az ellent, mig Zloczowtól a német tartalékcrök autó
kon meg nem érkeztek s végleg véget nem vetetlek 
az orosz előretörésnek.

Az e napról keltezett orosz hivatalos hadijclen- 
tés többek között azt mondja: "Zborownál csapa
taink előrenyomulását a chorostowieci erdőből ol- 
dalozó ellenséges tüzérség megakasztotta/' E meg- 
állapitás a legnagyobb elismerés a 32-ik tábori 
ágyusezred első ütegének.

LÁNG JÁ N O S

Három napon át állott szünet nélkül tartó ellen
séges pergőtűzben a 30-ik honvéd-gyalogezred 

1917 junius hó utolsó napjaiban Brzezany mellett a 
Lysonia magaslat lejtőjén. Láng János zászlós a 
gyilkos tüzérségi tűzben rendithctctlcnül tartott ki 
szakaszával az összerombolt állásban és az' omla
dozó rókalyukakban s a pergőtűz ideje alatt sze
mélyesen tartotta szemmel az ellenséges gyalogság 
minden mozdulatát. Julius 1-én megindultak az orosz 
gyalogsági tömegek, hogy átgázoljanak vonalainkon. 
Láng zászlós a gránátlukakban meghúzódó szaka
szával kézigránátharcban verte vissza az ellene 
támadó oroszok rohamait. Midőn pedig a szomszéd 
részeken betört ellenség, jobbról is balról is háta mögé 
kerülve orozva megtámadta, gyors elhatározással
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kartácstüzclésscl az oroszok három rohamát verték 
vissza s megakasztották az ellenség további előnyo
mulását. Az oroszok negyedik rohama azonban aoy- 
nyira mcgközclitctte az ágyuk állását, hogy tüzelé
süket be kellett szüntetniük. Kézigránát harcra került 
a sor, melyben a rettenhctctlcn tüzérek diadalmasan 
kerekedtek felül. Ezután megnyugodtak a harcok. 
Nemsokára azonban orosz lovasosztagok vágtában 
támadtak rá az ágyukra, hogy elérjék azt, amiért 
gyalogságuk hiába vérzett. Ismét megszólaltak az 
ágyuk s pusztító kartácstüzük szétszórta a vakmerő 
lovasokat. Ezen véres kudarc után ismét rohamra 
indult az orosz gyalogság. De a hős ágyuk nem birták 
tovább a harcot. Ezerkétszáz lövéstől izzó torkuk 
elnémult. . .  Németh tűzmester felrobbantotta a kö
telességüket híven teljesített két hős ágyút, maga 
pedig vitéz bajtársaival fájdalmas szívvel hagyta cl 
dicsőséges küzdelmének színhelyét.

CHARM ANT OSZKÁR

Zborowtól nyugatra, a 23-ik közös-gyalogezred 
jobszárny századánál látta el kötelességét az 

1917 julius elején megindult támadás idején, mint 
a 32-ik tábori tüzérezred egyik ütegének megfigye



kivette szakaszát az első vonalból s kél részre osztva, 
jobbról és balról visszavetette az oroszokat. Azután

szakaszát ismét 
egyesitette és két 
órán át ta r to tta  
vissza az ellenséget, 
miáltal megakadá
lyozta zászlóaljának 
bekerítését. Erélyé- 
nck és bátor fellé
pésének tudható be, 
hogy az oroszok 
felgöngyölitő táma
dása szakaszának 

megingathatatlan 
e llenállásán  meg
törött.

A vonalaink visz-
szaszerzése végett megindult ellentámadás közben 
tűntette ki magát

CSOÓR DEZSŐ

zászlós is. aki szakaszával kiragadott az ellenség 
kezeiből négy géppuskát. Később azonban az oro
szok körülzárták szakaszát. Csoór zászlós halálmcg- 
vetö bátorsággal keresztültörte magát az ellenség 
gyűrűjén és csekély veszteség árán megmentette 
szakaszát.

GÜRTLER ARISZTID 

FRIEDMANN ARNOLD

1917. év július 19-én indult meg seregeink utolsó 
kelctgaliciai támadása, melynek végső következménye 
az orosz front teljes felbomlása volt Az offenziva 
első napján a 34-ik közös-gyalogezred roham százada

a Brody-Lemberg-i 
o rszágú itó l délre, 
Podhorce község 
közelében  lévő 

406-os magaslaton 
rohamvállalkozást 

hajtott végre, mely
nek célja az állá
saink alá nyúló el
lenséges földalatti 
aknák felrobbantása 
volt. A támadást, 
melyet az orosz 
első vonalra zúdí
tott, egy órás per
gőtűz előzött meg,

két oszlopban hajtotta végre a rohamszázad. A kö
rülbelül 75 emberből álló déli oszlopnak z volt a 
feladata, hogy az ellenség első és második vonalát 
foglalja el és az északi oszloppal egyesülve, azt
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tartsa mindaddig, mig a pionir-osztag a földalatti 
aknákat fel nem robbantja. Ezen rohamoszlopoknak 
Gürtler Arisztid és Friedmann Arnold zászlósok 
voltak a parancsnokaik. A tüzérségi tűz lepergése 
után Gürtler zászlós rohamjárőrénck élén haladva, 
átgázolt az ellenséges drótakadályokon és néhány 
jólirányzott kézigránát behajitása után az oroszok 
állásába ugrott. Embereinek nagyobb része bizonyos 
távolságban követte. Az első és második vonalban 
nem került harcra a sor, mert tüzérségünk alapos 
munkál végzett s csak néhány itt-ott fekvő hulla 
(anusifotta, hogy élet is volt c helyen. A két fiatal 
zászlós lüktető vérét azonban nem elégítette ki a 
könnyű diadal. Harcravágyó embereikkel tovább 
támadlak, a harmadik, sőt a negyedik orosz vonalak 
ellen. A negyedik vonalban az ellenség tartalékjaira 
bukkantak, melyek felvették a harcot. Élőiről sűrű 
fcgyvcrlövésckkcl fogadták a rohamszakaszokat és 
ugyanekkor a szárnyakon egyes orosz osztagok heves 
ellentámadásba mentek át. A harapófogószerücn 
körülzárt rohamoszlop veszélyes helyzetbe került és 
heves kézigránátcsatában elkeseredett ellentállást fej
tett ki. A jobbszámyat védelmező Friedmann zászlós 
gránátrobbanás következtében hősi halált halt, de 
oroszlánokként küzdő emberei veszteségek árán is 
kitartottak mindaddig, mig az északról közelgő oszlop 
az érintkezést velük meg nem találta. Egyesült erő
vel legyűrték az oroszokat, 4 tisztet és 70 embert 
ejtettek foglyul. A pionírok időközben felrobban
tották a földalatti aknákat s a rohamszázad köte
lességét teljesítve, visszavonult ezredéhez.

A véres harcokban mcgdicsöült vitéz Friedmann 
zászlóst megkönnyezték bajtársai, azután foglyaik
kal elindultak vissza a pihenőbe. Útközben felsírt 
ajkukon a nóta: ..A harctéren a harmincnégyes az 
első..  .*

PÁL GÉZA

Zwycin mellett 1917 julius 19-ikén ösazpontosi- 
sitott géppuskatüz vezette be a 19-ik ^közös- 

gyalogezred támadását. Az egyes géppuskás oszta
goknak az volt a feladatuk, hogy az oroszok 3-ik 
védővonalát addig tartsák állandó tűz alatt, mig a 
rohamcsapatok rohamtávolságra meg nem közelítik 
ezen állást. Alig indult meg a géppuskák tüzelése, 
az ellenséges tüzérség a gránátok százaival borította 
be állásaikat, hogy elhallgattassa őket. A csata hevé
ben az orosz tüzérség egyik jól irányzott lövése 
kidobta állásából Pál Géza szakaszvezető fegyverét, 
három emberét pedig mcgscbcsilcttc. A buzgó sza- 
kaszvezetó gyorsan kijavította fegyverét s újra meg
kezdte pusztító tüzelését. Az ellenséges gránátok 
süvítve, búgva, percről-percrc sűrűbben vagdostak 
a géppuskák állása körül, úgy hogy a legtöbb fegy
ver —- köztük a beosztott német csapatoké is —



beszüntette a tüzelést és az állás mélyén húzódott 
meg legénységével. Egyedül Pál szakaszvezető tar
tott ki s embereit a további tüzelésre buzdította. 
Az ellenséges tüzérségi tűz ezután teljesen ezen egy

fegyverre ősszpon* 
pontosuk. A köze
lében csapkodó lö
vedékek sok kárt 
okoztak úgy embe
reiben, mint fegyve
rében, de fegyveré
nek hibáit kijavítva, 
tovább folytatta tü
zelését. I falá'os tűz
zel legyűrte és cl- 
hallgattalla az el
lenség két gépfegy
verét, mely roham- 
csapataink előrevo- 
nulását megnehezi-

telte s ezáltal clőmozdilotta’kámadásunk sikerét.
A rettenthetetlen bátorságu géppuskásirányzó 

csodálkozását váltotta ki a közelben harcoló neme
teknek is, kiktől egy főhadnagy személyesen gratu'ált 
eredményes és hős magatartásához.

A géppuskásosztagok állal támogatott roham
csapatok soraiban halálmcgvctő bátorsággal küzdött

SZA LO N TA IFER EN C

szakaszvezető, aki az előző napon lefolyt védelmi 
harcokban is feledhetetlen érdemeket szerzett már

az orosz támadások 
v isszaverésében . 
Tíz vakmerő em
berből álló roham
járőrével, az ellen
séges lüzér»ég po
koli t (izében feltar

tóztathatatlanul 
nyomult előre az 
orosz állások felé 
és több órán át 
tartó kézigránátharc 
árán megvetette lá
bát az ellenséges 
árokban. Félelmet 
nem ismerő előre

törése és szívós kitartása alapját vetette meg a vitéz
19-csek e napon aratott fényes sikerének.

SCHEIM OVITS IGNÁC

Repülőink felderítették, hogy az ellenség a 25-ik 
közős-gyalogc/red Dubic község előtti állásai

nak egy ré zét aláaknázta. Schcimovils Ignác tiszt- 
helyettes a hadosztály intézkedése értelmében azt
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a parancsot kapta, hogy repülőink ezen észrevéte
léről szerezzen biztos tudomást. A hős tiszt
helyettes, aki *16 havi harctéri szolgálati ideje alatt 
minden vilézségi érmet több Ízben is megkapott,
éjnek idején köze
lítette meg roham
szakaszával az ellen - 
ség állásait s meg
felelő távolságról 

meglepetésszcrű tá
madással rávetette 
magát az oroszokra. 
Példás vitézségével 
magával ragad ta  
embereit s elsőnek 
tört be az ellen
séges állásba. Véres 
harcban kivetette 

állásukból az oro
szokat és megaka
dályozta az állásaink ellen irányuló aknamunkái
tokat. Miután a megindult ellentámadást visszaverte, 
sebesült és hód Inlált halt bajlársail is magával 
hozva, erős ellenséges ágyú és fegyver tűzben vissza
vonult csapatához. Megbízható jelentése alapján 
foganatosított ellenintézkedések az ellenség szán
dékát teljesen meghiúsították és ezredének hely
zetét biztosították.

MOLNÁR KÁROLY

35 hónapig állta a sarat kemény daccal a be
csület mezején, melyet tizenkét sebéből patakzott 
vére áztatott s tett az örök emlékezés szent kegy
helyévé. Géppuskás volt: irgalmatlanul osztoPa a 
halált, habár az örök elmúlás kaszája suhogott
állandóan feje felett. 
A kirlibabai magas
latokon számos ma
gyar honvéd alussza 
álmát s nyert örök 
kibékülést egy sír
ban nyugvó ellen
séges bajtársával. E 
helyhez fűződik 
Molnár Károly tiszt- 
helyettes legfénye
sebb hőstette is. 
1917. év julius hó 
26*án áttörő táma
dás készült a kirli
babai orosz állások
cl'cn. Molnár László tiszthelyettesre, —- ki az előző 
harcokban a 1406-os magaslaton védte két géppus
kájával a 30-ik és a 6-ik honvéd-gyalogezredek 
szárnyait, — az a feladat hárult, hogy könnyítse



meg fegyvereivel a harcba induló rohamszázadok 
előretörését. Az erősen kiépített orosz vonalak 150 
lépés hosszúságú részét oly hatásos gépfegyvertüz 
alatt tartotta, hogy rohamszázadaink c helyen min
den különösebb ellenállás nélkül törhettek be az 
ellenség állásába. Molnár tiszthelyettes tudta, hogy 
nem elég az ellenséges állást elfoglalni, hanem tar
tani is kell azt, azért két géppuskájával és 30 em
berével elhagyta helyét és az elfoglalt orosz vonalba 
helyezkedett tüzállásbn, hogy a visszafoglalási kísér
letekkel szemben meg is védje azt. Számításában 
nem is csalódott, összepontositott tüzérségi elő
készítés utón, hatszoros rajvonalu tömcgtámadással. 
öt Ízben kísérelte meg az ellenség elvesztett vonal- 
részének visszaszerzését. Molnár tiszthelyettes azon
ban helyén volt.

Az orosz hősi halottak százainak lila ajkán 
némult cl a csataorditás,' de eredmény nélkül. 
Nemcsak összeomlottak az orosz támadások, hanem 
sikereiken felbuzdulva még tovább törtek előre a 
hős honvédek. Kifoglalták az oroszok négy vonal
ból álló védőállását s mintegy 80 kilométer mély
ségben, egészen Radautzig tolták előre állásaikat. 
9 gépfegyver, 13 darab aknavető és 7000 orosz 
volt a zsákmány, miben nem kis része volt a hős 
tiszthelyettesnek.

SZARKA LAJOS

T ^irlibabánál visszavetették csapataink az oroszo- 
•**^* kát, kik sietve vonultak vissza a Moldova- 
folyó felé. Az előrenyomulási terep egyik szakaszán 
Szarka Lajos, a 15-ik tábori vadászzászlóalj törzs
őrmesterét küldték ki szakaszával az oroszok tildö-

Visszasictclt hát előbbi helyére, hol már sebesül
tekkel találkozott. Tőlük tudta meg, hogy az oro
szok csellel becsalták a brigádot a faluba és ott 
meglepő tűzzel széjjelszórták. Szarka törzsőrmester 
elszánt elhatározását nyomban tett követte. Szaka
szát rövid, de heves tűz után rohamra vitte a falu 
ellen. Éktelen hurrá kiáltások közben betört a hely
ségbe, honnan a megriadt oroszok foglyaink és 
scbesültjcink visszahagyásával fejvesztetten mene
kültek cl. 200 orosz, 4 géppuska és nagymennyi
ségű hadiszer került a bátor szakasz kezébe.

MIHÁLY PÁL

/C sapatainknak Radautz irányában történt előre- 
nyomulása a Magúra hegytömb magaslatain 

nehéz ellenállásba ütközött. A védelemre önként 
felkináikozó terep eme részén heves ellenállást fej
tettek ki az oroszok s alaposan próbára tették czrc-

zésérc azon utasí
tással, hogy a Mól- 
dovitza egyik hidját 
vegye tűz alá s aka
dályozza meg az 
ellenség átkelését. 
Szarka törzsőrmes
ter éjnek idején ér
kezett el a folyó 
partjára, melyet 
erős orosz utóvédek 
védelmeztek. Harc
ba bocsátkozott ve
lük, de azelsáncolt 
ellenséggel szemben 
sikert elérni nem

dcink erejét. Az ül
dözésben lelkes ka
tonáink azonban ve
tekedve küzdöttek 
s fáradtságot nem 
ismerve önmagukat 
múlták felül erejük 
kifejtésében. Mihály 
Pál tizedes legki
emelkedőbb hős- 
clte is ezekhez a 
harcokhoz fűződik. 
Mint roham járó.*
parancsnoka Magú
ra hegygerincen ví
vott harcokban ér
demelte ki az arany vitézség! érmet. Néhány embe
rével megrohant és clzsákmányolt egy ellenséges 
géppuskát, mely ezredé egyes részeinek előretöré
sét akadályozta és ezáltal sok vér és emberáldozat
tól kímélte meg bajtársait.

MIHÁLY FLÓRIÁN

Már a limanovai csatában kitűnt kiválóan vitéz 
magatartásával, amiért a nagy ezüst vitéz* 

ségi éremmel tüntették ki. A későbbi harcok folya
mán, a San-folyó mellett vívott eredményes járőr
harcaival a kis ezüst vitézség! érmet érdemelte ki, 
a wolhyniai küzdelmek során megkapta másodszor 
a nagy ezüst, később pedig a bronz vitézség! érmet. 
Arany vitézségi érme a háromhatár szögletében 
vívott Bukovina felszabadítására irányuló hadmű
veletekhez fűződik. 1917 augusztus 2-ikán a 3-ik 
honvéd-huszárezred első százada elsőnek küzdötte 
fel magát a Kimpolungtól délnyugatra emelkedő 
egyik magaslatra és rohamot intézett a megerősített 
orosz állások ellen. A támadás kezdetén hősi halált

tudott. Visszahúzódott -hát, hogy a mögötte fekvő 
erdős magaslaton álló zászlóaljának jelentse tapasz
talatait. Csapatának hült helyét találta. Az ottmaradt 
telcfonistáktól azonban arról értesült, hogy a brigád, 
melybe zászlóalja is tartozott, támadásba ment át 
a Moldovitza-folyó partján fekvő egyik falu ellen.
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halt a szászad vitéz parancsnoka s ennek követ
keztében Mihály Flórián törzsőrmester vette át szá

zada vezetését. Pél
dás bátorságával to
vább vitte bajtársait 
éselfoglalta az orosz 
árkok egy részét, 
mit a tüstént meg
indult ellentámadás
sal szemben is meg
tartott. A kővetkező 
napra virradó reg
gelen 40 önként je
lentkező huszárjá
val rátört a völgy
ben fekvő falura, 
honnan az oroszo
kat kiűzte s tovább

haladva megszállta a Kimpolungba vezető országút 
egy részét. Ezáltal a visszavonuló oroszok útját elvágta 
és növelte az ellenség soraiban beállott fejetlenséget.

ISTVÁNFFY KLEK

A 6-ik lovas-hadosztály kötelékében harcoló 15-ik 
közös-huszárezred 1917. év julius végén clő- 

nyomulóban volt Kimpolung felé. A visszavonuló oro
szok Fundul—Moldowi előtt az egyik magaslaton 
húzódó erős utóvéd állásukban oly heves ellenállást

fejtettek ki, hogy a 
ó-ik lovas-hadosz
tály előrenyomulása 
megakadt; sőt a had
osztály egyes részei 
az ellenség makacs 
ellentámadásai kö
vetkeztében kényte
lenek voltak ideig
lenesen visszavo
nulni. Harc közben 
Istvúnffy F.lek 15-ik 
közös-huszárezred- 
beli törzsőrmester 
egysziklacsucsra 
mászott fel, honnan

kél géppuskájával hatásos tűz alá vette a vissza
vonuló részeket gyorstüzzcl üldöző ellenséget. Idő
közben észrevette, hogy az egyik szomszédos csú
cson orosz tüzérségi megfigyelők irányítják ütegeik 
tüzét. Egyik fegyverét sajátkezüleg irányította rá a 
megfigyelőkre, kik sebesülljcik visszahagyásával el
menekültek. Islvánífy törzsőrmester elfoglalta a meg
figyelők kézigránátokkal jól felszerelt állását, honnan 
a hevesen tüzelő ellenséges géppuskákat vette tűz 
alá. Az orosz géppuskák elhallgattak s igy vissza
vonuló csapatrészcink megálltak, majd visszafordullak

és újra felvették a harcot. Az éj folyamán az ellen
ségnek több rohamát verte vissza az elfoglalt álllás- 
ban talált kézigránátokkal. Mire mcgvirradl az oro
szok visszavonultak s a 6-ik lovas-hadosztály lövés 
nélkül nyomult be az orosz vonalakba, melyben 
számos hősi halott hullája hevert. Bebizonyosodott, 
hogy Istvánffy törzsőrmester munkája halálosan 
komoly és eredményes volt.

KOVÁCS PÁL

Sok vér folyt el a Russ-Moldowitza és Watra 
közt emelkedő magaslatokon, mig a 38-ik közös- 

gyalogezred erélyes támadása ki nem ragadta az 
oroszok kezéből a fontos magaslati állásokat. 1917 
augusztus első napján indult meg a támadás, melyet 
az ezred egyik rohamszizada vezetett be. A roham
század az orosz állások egyik gyengén tartott héza
gát választotta betörési helyül, melyen át sikerült 
is az ellenség háta mögé kerülnie. Erélyes hátba
támadással elfoglalta néhány száz méter szélességben 
az oroszok állasát, de a szomszédos vonalrészckcn 
továbbra is heves ellenállást fejtettek ki a harcok
ban kiváló cserkeszek. Ádáz kézitusára került a 
sor, mely közben a rohamszázad parancsnoka és
még egy lisztje hősi 
halált haltak. A le
génység — látva a 
szörnyű pusztítást 
mit soraikban a pél
dátlan bátorsággal 
verekedő cserke
szek okozlak — el

vesztette harci 
egyensúlyát és elő
ször szórványosan, 
később pedig töme
gesen elhagyta a 
küzdelem színhe
lyét. Csak Kovács 
Pál szakaszvezclŐ
maradt helyén néhány emberével s folytatta továbbra 
is a harcot. Elsáncolta magát az elfoglalt állásban 
és mindaddig cllentállt a cserkeszek túlsúlyának, 
mig támadásra induló erzede harcba nem bocsátkozott 
s végképen ki nem űzte az oroszokat állásukból.

SZABÓ ZOLTÁN

Arany vitézségi érmét a .Mieinica község előtt 
emelkedő magaslatokon vívott felderítő har

cokban érdemelte ki. A magaslatoknak az ellen
séges utóvédektől történt megtisztítása után, járőré
vel betört Mictnica faluba és az ott tartózkodó 
orosz lovasságot kiűzte. A négy teherautóval ellene 
kiküldött ellenséges gyalogságot részben lelőtte, 
részben foglyul ejtette. Két tisztet, huszonöt orosz 
katonát foglyul ejtett; négy autót zsákmányolt.
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VARGA LA JO S

1917 augusztus 2-ikán a 20-ik népfelkelő-gyalog
ezrednek Radautz irányában történt előrenyomulását 
akadályozó D. Sandrulni nevű magaslat felderítésére 
küldték ki járőrével. Az erdős terepen megtett

másfélórai ut után 
érte cl a hegycsú
csot, melynek egy 
tisz tá sá ra  érve, 
gyors össztüzek fo
gadták. A közeli 
állásban rejtőzködő 
ellenség túlerejével 
nem vehette fel a 
támadóharcot,azért 
embereit a fatorla
szok között helyezte 
cl, hogy az oroszok 
esetleges támadásá
val szemben meg
védje magát. Az

egyenlőtlen erejű harcban több órán át tirtotta 
magát, mig százada megérkezett. Az ellenség azonban 
időközben vérszemet kapott s támadólag lépett fel. 
Fától-íáig szökdclvc közelitették meg az oroszok a 
honvédek állását, hogy leszorítsák őket a magaslat
ról. Varga Lajos zászlós ekkor önszántából rohamot 
vezetett az előre özönlő oroszok ellen, de megfelelő 
előkészítés nélkül sikert elérni nem tudott. Estefelé 
járt már az idő, midőn megkezdődött felsorakozott

erőink általános tá
madása. Zásrlóaljá- 
ból kiválasztott há
rom rohamjárőrévcl 
Varga zászlós vezet
te be a tám adást, 
mely oly lendületes 
erejű volt, hogy 
nemcsak az első, 
hanem a m ásodik 
ellenséges vonal is 
o hős zászlós kezére 
jutott. Az oroszok 
elmenekültek a ma
gaslatról.

A 20-ik népfel
kelő-gyalogezred ezen dicsőségteljcs támadásában a 
rohamcsapatok soraiban harcolt

TÓ FEJI JÓ ZSEF

szakaszvezető, aki rettenthetetlen bátorságban méltó 
küzdőtársa volt Varga zászlósnak. Géppuskáink 
tüzének védelme alatt kúszva közelitcttc meg az 
oroszok állását s rohamtávolságról egy íehérfényü

rakétával adott jelet, támadásának megkezdésére. 
Elnémultak a gépfegyverek. Tófeji szakasza pedig 
vitéz parancsnokának vezetése alatt félelmetes csata- 
ordítással vetette rá magát az ellenséges állásra. 
Elszánt kézigránát harcban legyűrte az oroszokat; 
tiz gépfegyvert zsákmányolt és számos foglyot ejtett. 
Vakmerő támadása méltó módon egészítette ki Varga 
zászlós által elért eredményt, melynek következté
ben az ezred útvonala ismét szabaddá lett, ami c 
két kiváló katona érdeme volt.

PUSZTAY JÁ N O S

A 19-ik pécsi honvéd-gyalogezred két zászlóalja 
1917 julius 28-ikától augusztus 12-ikéig meg

állás nélkül üldözte az oroszok visszavonuló és 
helyenként makacsul védekező csapatait. Augusztus
4-ikén az ellenség összpontositoit erőkkel Radautz
előtt fejtett ki crö- 
tcljescll<*nállást.mc- 
lyct lényegesen tá
mogatott a vonalai 
előtt elterülő sik 
terület. A 19-cs 
honvédek szakadó 
esőben, az ellensé
ges tüzérség pusz
tító tüzelése közben 
vonultak fel táma
dása. Mialatt Pusz- 
tay János zászlós 
két trainjárőrévcléj- 
nck idején felderí
tette az oroszok jól
leplezett és erősen védett állásait, százada Diabclla 
György százados vezetésével a radautzi vasúti töl
tés és az országút között helyezkedett el. A követ
kező nap reggelén megkezdődött a támadás. Az 
oroszok a meglcpctésszcrü és ellenállhatatlan erejű 
roham következtében rendetlenül elhagyták állásai
kat és Unterhorodnik község alá vonultak vissza, 
itt azonban egy orosz-szerb tartalékzászlóalj bocsát
kozott harcba és visszaszorította az üldöző 19-cs 
honvédek Il-ik zászlóalját, minek következtében a 
szomszédos zászlóalj jobb szárnya összeköttetés 
nélkül a levegőben lógott. Pusztay János zászlós, a 
veszélyeztetett jobbszámy szakaszparancsnoka hir
telen elhatározással lekanyarította szakaszát és oldalba 
támadta a vasúti töltést megszállni igyekvő orosz 
géppuskás tömeget. Támadása, melyet Kiss János 
tizedes lelkes segítségével vitt sikerre, visszavetette 
az oroszokat, kik 11 gépfegyver hátrahagyásával 
megfutamodtak. Az utászok szedték össze az elha
gyott gépfegyvereket, melyek között a vasúti tölté
sen megtalálták Kiss tizedes holttestét is, ki vitéz 
küzdelme közben hősi halált halt.
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LÁZÁR JÓ ZSEF

A bukovinai felszabadító harcokban üldöző és 
hírszerző különítményként clőreküldött száza

dát biztosította szakaszával. Előrenyomulása köz
ben több sikeres harcot vívott az orosz utóvédekkel.

Körülbelül 50 fog
lyot e jte tt: több
gépfegyvert és egy 
aknavetőt zsákmá
nyolt. Vakmerő csa
tározásai után el
érkezett az ellenség 
főállásai elé, hol 
bevárta csapatát és 
résztvett az orosz 
vonalak "ellen inté
zett támadásban. A 
támadás sikertelen
sége után 8 huszár- 
bajtársáva! önként 
vállalkozott az el

lenséges állások alapos feldcritésérc. Kézigránátok
kal felszerelve nyomult előre az erdős magaslaton 
húzódó ellenséges állások ellen. Megállapította, hogy 
egymástól 300—400 lépésnyire fekvő, jól megerősí
tett támpontokban elhelyezkedve tartják vonalaikat 
az oroszok. A meg nem szállott részek egyikén az 
orosz vonalak mögé nyomult be járőrével és táma
dásával meglepte az ellenség egyik magaslati tám
pontját. Halálmcgvctő kézigránát-harcban elűzte az 
oroszokat és megvetette lábát a magaslaton. A zsák-

jmányolt két gép
puskát rögtön rész
ben a menekülő, 
részben  a szom
szédos tám ponto t 
tartó ellenség ellen 
fordította és a vele 
szomszédos másik 
já rő r  segítségével 
szívós küzdelem  
után megingatta az 
oroszok ellenállá
sát. Mire a lovas- 
osztály felért a ma
gaslatra, az oroszok 
már az egész vo

nalon hátráltak, ami Lázár József 2-ik honvéd- 
huszárezredbeli tizedes ügyes vezetésének és ret
tenthetetlen bátorságu huszárjainak volt az érdeme. 

A bukovinai harcok sikereit hirdeti

KEKK JÓ ZSEF
6-ik honvéd-huszárezredben tiszthelyettes neve is. 
Eme kiváló altiszt, aki 42 nehéz hónapon át állta

meg helyét példás vitézi éggel a halál mezején, 
1917 szeptember 12-én Arzita-Ksprináf, a 1125-ös 
magaslat clfoglaláia körül szerzett hervadhatatlan 
érdemeket. Mint különilményparar.csnok osztagával 
megtámadta és makacs ellenállás után elűzte az 
oroszokat a magaslatról. Ezen hősi tettével súlyos 
akadályt hárított cl ezredé előrenyomulása elől s 
méltó érdemeket szerzett az arany vitézségi éremre, 
mely már negyedik kitüntetése volt.

MÓZSA JÁ N O S
1917. év augusztus 12-én Bukovinában, a 

Magarától keletre húzódó orosz állások ellen in
tézett támadás alkalmával, a 38-ik közös-gyalog
ezred 111-ik zászlóaljának 9-ik és 10-ik századára 
hárult a legnehezebb feladat. Az ellenséges vonalak
legerősebb és leg
veszélyesebb része 
ellen indult rohamra 
a két század, mely
nek egyike az ádáz 
küzdelmekben el

v e sz íte tte  összes 
lisztjeit. A vezetők 
nélkül maradt le
génység már-már 

csüggedni kezdett, 
amikor .Mózsa Já
nos tiszthelyettes 

vette át századának 
vezetését. Lelkes fel
lépésével uj erőt
öntött legényeibe s százada élén küzdve, bátor maga
tartásával veszteségek árán is tovább vitte embereit. 
Lendületes rohammal kivetette az oroszokat á fá 
sukból, hol két gyalogsági ágyút és egy gépfegyvert 
zsákmányolt. Az ellenség azonban nem nyugodott 
bele fontos pozíciójának elvesztésében. Erőszakos 
ellentámadással nyolc ízben is megkísérelte elvesztett 
állásainak visszaszerzését, de Mózsa tiszthelyettes 
emberfeletti erővel és hősiességgel 48 órán át védte 
meg erős küzdelmek árán kivívott sikerét. Tizen
három, halottja és tizenhét sebcsültjc volt már szá
zadának, midőn teljesen kimerültén, friss csapatok 
váltották fel és léplek hősi örökébe.

OROSZ LAJOS

A 25-ik közös-gyalogezred állásai,'melyek Brody- 
tól délre Kadlubiska Jasinow-Majdan közsé
gek mellett húzódlak, 1917 szeptember havában 

általános ellenséges támadás központjába kerültek. 
Az orosz gyalogság tüzérségének több órán át tarló 
rettenetes tüzelése után, oly túlerővel lépett fel, 
hogy sikerült neki a 25-ösök állásainak egyik sza
kaszán betörnie. Orosz Lajos őrmester, aki szaka-

133



szávai a betörési pont közelében volt állásban, u 
veszély láttára vakmerő teltre határozta cl magát. 
Anélkül, hogy erre parancsot kapott volna, maga

mellé vette néhány 
bátor emberét és 
egy régi, az elő
ő rsö k h ö z  vezető 
íutóárkon át az ál
lása in k b a  betört 
o rosz gyalogság 
háta mögé nyomult 
be. F élelm etes 
h u rrá -k iá ltá so k  
közben kézigráná
tokkal hátba tá
madta az ellensé
get, arai oly nagy 
riadalmat okozott 
az előretörő oro

szok között, hogy támadó erejük megtörött s futva 
meneküllek szcrlc-széjjcl. Orosz őrmester ezen 
lélekjelenlétre valló, vakmerő vállalkozása ezredét 
mentette meg az áttörés veszedelmétől.

LEOPOLD JAKAB

Mint telefon-járőrparancsnok a 18-ik honvéd- 
gyalogezrednek egyik visszavonulása közben 

megtámadott néhány emberével egy erős ellen
séges osztagot, melynek kilenc emberét elfogta, 
két tőlünk clzsákmányolt gépfegyverét pedig cl

MÁRKOSl JÓZSEF

1917. cv végén a szörnyű belső megrázkódta
tás romba döntötte a félelmetes erejű és nagyra- 
hivatott orosz haderőt. A hatalmas organizmus, 
melyre hóditó terveit építette fel a cári uralom, 
öss/croskadt. A nagy vérveszteség és a céltalan 
halálbakcrgctés hiábavalósága meglazította a katonai 
fegyelmet és a véres küzdelmeket vívott orosz 
katonák az ellenség helyett egymás ellen fordítot
ták fegyvereiket. Megkezdődött az irtó polgárháború, 
mely aláásta a nagy orosz birodalmat. Az orosz 
csapatok visszaözönlöttek a frontról s a szövetsé
ges csapatok megkezdték előrenyomulásukat Ukránia 
belseje feié. Itt-ott ellenállásra találtak katonáink, 
de ez már csak paródiája volt a nagy orosz had
sereg küzdelmeinek. A 103-ik kombinált közös- 
gyalogezred Oroszország belsejébe történt bevonu
lása közben, 1918 
m ájus vége felé 
Nikolajcv orosz vá
ros előtt, egy gyár
helyiségben elbújt 
orosz osztagok el
lenállásába ütkö
zött. Márkosi József 
tiszthelyettes kapott 
p a ran cso t a rra , 
hogy szakaszával 
tisztítsa meg a gyár
helyiséget az ellen
ségtől, mely heves 
tüzelésével elzárta 
az ezrednek a va-

vette. A visszavett 
g ép p u sk ák a t ál
lásba helyezte s az 
előrenyomuló oro
szokat élénk tüze
léssel feltartóztatta. 
Bátor fellépésével 
és kitartásával hal 
ágyunkat mentette 
meg az elfogatásiéi.

Lcopold Jakab 
tclefonista ezen ki
váló vitézségre és 
okos m egfontolt
ságra valló csele
kedetével csak gya

rapította hőstetteivel szerzett érdemeit, melyek 
huszonnégy havi frontszolgálati ideje alatt többször 
részesültek méltó elismerésben.

sutvonalon keresztül vivő útját. Márkosi tiszt
helyettes erélyes rohammal cl is foglalta az ellen
ség tűzfészkét. 140 oroszt foglyul ejtett; ezenkívül 
4 géppuskát és nagyobbmennyiségü lőszert zsák
mányolt. Ezen hőstette állal megkönnyítette ezredé
nek a városba való bevonulását.

• • •

A cári haderő sorsa beteljesedett. . .  Meg
semmisült önmaga állal. Félelmetes ereje szörnyű 
katasztrófája által, mint intő tanulság vonult be a 
történelembe.

134



BALKÁN HARCTÉR





A z orosz harctér megdöbbentően óriási méreteihez viszonyítva a Szerbia elleni hadjárat első pillanatra 
csak mellékei jelentőségűnek tűnik fel. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk, szerb földön küzdő 

hőseink semmivel sem állottak könnyebb feladat előtt, mint bármely más hadszíntér vitézei. Számra 
nézve nem volt nagy a szerb haderő, alig valamivel nagyobb, mint amit a háború elején mi erre a 
frontra vethettünk, de ezzel szemben derék hőseinkre ezer más ellenség leselkedett, megsokszorozva az 
amúgy is vad balkáni ellenség őserejét. Minden bokorban, minden házban ott leselkedtek a bujkáló 
komitácsik, akik lesből lőtték le a mitsem sejtve pihenő, vagy békésen étkező katonáinkat. Ellenség volt 
ebben az országban minden, A hatalmas határfolyók mocsaras partjaikkal, a feneketlen sár, a rossz utak, 
járatlan őserdők, sasok lakta sziklák. Ellenség volt az éghajlat veszedelmes szélsőségeivel, maláriás ki
gőzölgéseivel. El'enség volt a kiütéses tífusz rettenetes mérgével fertőzött szerb állások piszka. Ellenség 
volt az évtizedek aknamunkájával a lakosságba oltott mérhetetlen gyűlölet, mely asszonyok, aggastyánok 
és alig serdült gyermekek kezébe is fegyvert adott.

A Dunától és Szávától le a szerb rengetegeken ál, a Macedón és Albán hegyóriásokon, Monte
negró vad fekete hegyein keresztül a maláriás tengerpartig, minden lépésnél ott leselkedett százfajta álarc 
alatt a vigyorgó halál. S ezen a halálországon keresztül diadalmas hőseink végighordozták győzelmes 
fegyvereiket, megverték az ős balkáni ellenséget úgy, hogy azok népe, hadserege, uralkodói földönfutóvá 
váltak, idegenek kcgyclcmkcnycrét kellett enniők . . .

A hadüzenettel egyidejűleg a Száva és Duna partján már ropogott a puska. A szerb befészkelte 
magát a túlsó parton s várta támadásunkat, mely rövid pár nap múlva, 1914 augusztus első napjaiban 
meg is indult. Sábáénál haderőink egy része átkelt s heves ellenállás közben iépésről-lépésrc szorította 
vissza a szerbeket. Közben azonban az orosz óriási túlereje oly hevességgel vetette magát a volt Mon
archiára, hogy a szerb harctérre szánt csapataink egy jó részét cl kellett onnan vonni az orosz frontra. 
A déli arcvonalon megmaradt erők a szerbek túlerejű támadásának leltek volna kitéve, miért is már 
augusztus végén kénytelen-kelletlen eredeti hadállásainkba vissza kellett térnünk.

Rövidesen azonban újra kezdtük a szerbek elleni küzdelmet. Újabb és újabb csapatokat állítva 
fel, már szeptember 8-ikán uj támadást kezdtünk Szerbia ellen. Kemény harcok után október végéig 
befészkeltük magunkat a régi Macsó-i bánságban, az ott alkotott óriási hidfőszerü állásban összevontunk 
immár szerb területen minden rendelkezésre álló csapatunkat s 1914 november elején megindult tulaj
donképpeni második támadásunk Szerbia ellen. Északról és nyugatról clőnyomulva december 2-ikán 
elfoglaltuk Bclgrádot s pár napra rá döntően megvertük a szerb főéről Valjevo mellett. A menekülő 
szerbek második fővédclmi vonalukra, Arangyalovác—Górni—Milánovác vidékére vonultak vissza, hol 
közvetlenül erre megkezdődött a többnapos csata.

Itt azonban ellenünk esküdött minden. A feneketlen sárban elakadt vonatoszlopaink nem tudlak 
előrejutni, nem volt élelem, nem volt lőszer. Ehhez járult még, hogy jobbszárnyunkon álló megbízhatatlan 
csapatok utat engedtek a délről előretörő montenegróiaknak frontunk háta mögé. Végül pedig, mint nem 
a legkisebb csapás, diplomáciai téren fellépett a „szövetséges" Olaszország s balkáni „hódításaink" fejé
ben kárpótlásként értékes tartományok átengedését követelte a volt Monarchiától. Mindennel számolva 
fájó szívvel bár. de egyelőre le kellett mondanunk a harc továbbfolytatásáról s hallgatói a józan ész 
parancsára. Az Arangyelovác—Gomi—Mihalovác melletti csatát meg a végleges döntés előtt félbe kellett 
szakítani s az olasz követelések leszerelése végett a már megszállott szerb területeket ki kellett üríteni. 
December hó 6-án elhagytuk Bclgrádot s minden zavaró incidens nélkül visszatértünk magyar területre.

Diadalorditás volt szerb részről a válasz, de a didalmasan „üldöző" szerb hadsereg valójában 
csak mankókon sántított utánunk s meg sem merte kísérelni, hogy az állítólag legyőzött ellenséget a 
Száván át kövesse, örült, hogy élt.
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Később hosszú ideig csak halárvillongások voltak. A kimerült szerbek próbálkoztak ugyan mind
untalan azzal, hogy betörjenek Magyarországba, átmenetileg Zimonynál s másutt apróbb sikereket is 
érlek cl, ezek azonban, bármily fájdalmasak voltak is, csak epizódok maradtak s nem tudták megzavarni 
cgyébb hadszíntereken küzdő csapataink tervszerű munkáját.

Végre azonban ütött a leszámolás órája. Az orosz hadsereg elvesztette félelmetes erejét, az olasz 
haderő az első Isonzó-csaták véres kudarcaiban kimerült, a nyugati hatalmas ellenséget a német sikerek 
lekötve tartották. Maradi mindegyikünknek egy kis fölösleges ereje, melyet az időközben mellénk állott 
bolgár hadsereggel együtt 1915 nyár utóján felvonultattunk Szerbia ellen. Mi és a németek nyugatról és 
északról, a bolgárok keletről indultak támadásra s a mi csak egy elsőrangú hadseregnek szokott sike
rülni, a harctéren való egyesülés, azt összes felvonult csapatjaink fényesen megoldották.

1915 október 5-ikén pontban déli 12 órakor megdördültek Bclgrád előtt az ágyuk. A bombázás 
kisebb-nagyobb megszakításokkal 7-ikén hajnalig tartott s ekkor megkezdődött a hatalmas Duna-folyamán 
csapataink éthajózása. Kemény harcok után az első csapatok befészkelték magukat a szerb parton, az 
utánuk jövők clőrcvitték a támadást s 9-ikén Belgrád újra a miénk volt.

. Ezzel egyidejűleg egy másik hadcsoporl Báziás felett kell át az Aldunán, mások a Száván és 
Drinán. A központiasan előnyomuló hadoszlopok a három első szerb védelmi állást aránylag könnyen 
elsöpörték, a negyedik, legerősebb védöállást, a híres Avala-állást pedig október 16-ikán rohammal 
vették be.

Innen kezdve dacára a szerbek kétségbeesett visszacsapásainak, megállás nélkül haladtunk tovább, 
át a Kolubara völgyön a Mórává felé. Csatlakozott rövidesen a bolgár hadsereg is, mely keletről tört elő.

November 1-én elesett Kragujcvác s innen kezdve ellenállhatatlan erővel söpörtük vég«g egyetlen 
hosszú, összefüggő arcvonalban Szerbia földjét. November 8-ikán Nis, a szerbek második fővárosa, majd 
Kraljev, Krusevác a mértföldkövei diadalmas előrenyomulásunknak. A harc fokról-fokra átterelődött 
Macedóniába s a Rigómezőn vívott elkeseredett ütközet után végleg megvert szerbek november közepén 
futva menekültek Görögország felé. Csapataink november 23-ikán bevoultak Mitrovicába s ezzel Szerbia 
meg volt semmisítve, a hadműveletek szerb földön be voltak fejezve.

Közben a bolgárok déli szárnya szembekerült azokkal az angol és francia haderőkkel, melyeket 
az entente Sarrail francia tábornok parancsnoksága alatt Szalonikiben hajózott ki. Hatalmas tüzérséggel 
ellátott százhatvan-százhetvenezer főnyi hadsereg volt azzal a feladattal, hogy a szerbekkel együtt délről 
mérjen döntő csapást a központi hatalmakra. Mielőtt azonban ez a hadsereg csak meg is kezdhette volna 
a hadmüzelctckct, a szerb hadsereg már megsemmisült. Az izoláltan maradt Sarrail hadsereg hatalmas 
erő volt ugyan, de a bolgár vitézség mégis megküzdöli vele. Teljes tizenöt napos óriási csata után 
december 14-én angol és francia futva menéküit görög földre. Ezzel aztán Macedónia meghódítása is 
be volt fejezve.

Közvetlen Szerbia leverése után Montenegró került sorra. November 2-ikán Trebinje felől egy 
cseltámadást indítottunk Montenegró felé, mire az sietve nyugati hátárára vont minden erőt. Alig fejezték 
be ezt a sietős hadműveletet, már a keleti határukon dördült meg az ágyú, ahová a szerb földön keresz
tül tört egyik hadosztályunkat vetettük.

A kelepcébe szorult montenegrói róka megijedt, azt hitte, hogy a keleti támadás a döntő s a 
legnagyobb sietséggel ismét visszacsoportosította majdnem egész hadseregét a keleti frontra. A I.ovcen 
óriási sziklatömbjének, a bevehetetlennek tartott sziklavárnak védelme ezzel meggyengült s csapataink 
minden nagyobb véráldozat nélkül 1916 január 10-én rohammal elfoglalhatták. A I.ovcen birtoka egy
úttal egész Montenegró birtokát jelentette. Csapataink ellenállhatatlan erővel ereszkedtek alá a főváros. 
Celtinje felé, mely rövidesen elesett. A hurok mind szőkébbre szorult, Montenegró letette a fegyvert és 
békét ajánlott. A béke meg is köttetett, azonban perfektuálva nem lett, mert az entente minden politikai 
és gazdasági hatalmát felhasználva Nikitát, Montenegró fejedelmét elszöktette.

Montenegró megszállása titán még tovább nyomultunk Albániába, s 1917 február 27-én bevo
nultunk Durazzóba, a fővárosba, melyet az olaszok tartottak megszállva. A megvert olaszok üldözése 
egészen a Vojusa-folyóig tartott, hol egyelőre szünet állott be. Több apró csatározás vége az lett, hogy 
utóljára Valonából is kivertük az olaszokat.

Amit a magyar katona ezen a hadiszintéren véghezvitt, az őrök dicsősége marad a nemzetnek 
s örök kincse minden nemzetek hadtörténelmének. Úgy vezetés, mint végrehajtás, valamint fizikai telje
sítmények tekintetében a végső nagy offenzív* minlaháboru volt. egyenrangú, vitézül küzdő, elszánt 
ellenfelek között. A szerb tagadhatatlanul vitéz ellenfél volt s éppen vitézsége folytán nagyobb a mi 
fiaink dicsősége, akik ezt a szívós ellenfelet is leküzdötték. K. V.
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HAM MER LAJOS

Az a lelkes hangulat s mcgfékezhclctlcn harci- 
kedv, mely a mozgósítás hírére az igazság 

zászlója alá gyülekezett minden magyar hazafi szivél- 
lelkét ellöltötte, elemi erővel csapott le a régóta 
fenyegető háborús veszedelem tűzfészkére: Szerbiára. 
Csapataink lobogó tűzzel és loporzékoló győzelmi

vággyal sorakoztak 
fel a Száva partján, 
valamint Bosznia 
keleti határán s len
dületes erővel tör
tek be Szerbia te
rületére. Ezzel meg
kezdődött a világ
háború legvéresebb, 
hősi küzdelmekben 
leggazdagabb, de 
egyszersmind leg- 
kataszlrófálisabb 

fejezete.
1914 aug. 12-ikén 

a dicső emlékű sa-
báci véres harcok után, a József főherceg vezetése 
alatt álló 31-ik közös-gyaloghadoszlály a várostól 
délre és délnyugatra elhelyezkedett szerbek ellen 
fordult, hogy előretörésével tovább űzze az ellen
séget s betetőzze az előző napi harcok emlékezetes 
sikereit. A hadosztály keretében küzdő 44-ik közös- 
gyalogezred IH-ik zászlóalja délnyugati irányban 
vonult fel s alig hagyta el a várost, heves ellensé
ges gyalogsági és tüzérségi tűz fogadta. A századok 
pillanatok alatt tüzvonalba fejlődtek és az országút 
mindkét oldalán elterülő kukoricásokban törtek 
előre az eszeveszetten tüzelő, láthatatlan ellenség 
ellen, mely a nem messze fekvő erdőbe vette be 
magát. Az egyes századok hős lisztjeik vezetésével 
lelkes lendülettel dacollak a pusztító tűzzel, mely 
egymásután szedte áldozatait vitéz 44-es véreink 
közül. Az clbukollak helyére uj hősök léptek s 
egymást buzdilva-lclkesitvc mentek előre az ellen
séges állások irányába. A nagy kukoricás azonban 
elnyelte őket és teljesen szélléptc a századok egy
mással való kapcsolódását. Hammer Lajos őrmester, 
aki az ádáz harcokban elesett, vagy megsebesült 
elöljárói helyére állt és vaskczckkel, példás vitéz
séggel vitte előre a támadásban századát, egyszer 
csak azon vette magát észre, hogy századával tel
jesen egyedül, összeköttetések nélkül áll. Beásatta 
tehát századát, a parancsnokságot átadta

PÉTER LAJOS

szakaszvezetőnek, ö maga pedig az irtó tűzben a 
szomszédos századok keresésére indult. Az országul

menten meg is találta a géppuskás-osztagot, melyet 
magával vitt és századjához osztott be. Majd tőle 
jobbra, mintegy hetven ember feküdt egy árokban, 
kiket szintén parancsnoksága alá rendelt. Megérő- 
sitcll századával azután erélyes rohamra szánta el 
magát az előtte fekvő, erősen védett major ellen. 
Géppuskáit egy kis magaslatra rendelte, vitéz 44-cs 
bajtársaival pedig oly mindent elsöprő vad rohamot 
intézett a major ellen, hogy a szerbek haiottaik és 
sebcsültjcik visszahagyásával futva menekültek cl. 
Megszállta a majoron túl fekvő magaslatokat, melyen 
az éj folyamán három szerb támadást vert vissza és 
összeköttetést teremtve a szomszéd századokkal, 
hősiesen mindaddig kitartott, mig felsőbb parancs 
uj feladat elé nem állította.

A hős Hammer őrmester és méltó bajtársa, 
Péter Lajos szakaszvezető, kiválóan vitéz magatar
tásukkal fényes bizonyítékát adták a magyar katona 
értékének és ezredük kiváló szellemének. Feled
hetetlen érdemeik méltó elismerése volt az arany 
vilézségi érem.

FRIDRICH FERENC

Sábáétól délre, az 1914 augusztus 19-én vívott 
erdei ütközetben ezrede balszámyának hősies 

védclmezése körül szerzett halhatatlan érdemeket. 
A feledhetetlen emlékű 31-ik gyalog-hadosztály cz- 
idóben súlyos harcokat vívott a szerbekkel, kiknek
makacs ellenállása 
és fanatikus hévvel 
véghezvitt ellentá
madásai válságos 
helyzetbe hozták a 
32-ik közös-gyalog
ezred balszárnyát. 
F rid rich  F e ren c  
törzsőrmester, ki az 
egyik balszárnyal- 
lásban levő gép
fegyvernek volt az 
irányzója, jól irány
zott tüzelésével s 
megingathatatlan 

bátor kitartásával
döntő befolyást gyakorolt ezredé helyzetére. Jól
lehet már több sebből vérzett, fegyverét folytono
san használva, az ellenség heves tüzelése közben 
nyomult előre s magával ragadó vitéz magatartásá
val, valamint önálló intézkedéseivel oroszlánrésze 
volt az ezredé balszárnyát veszélyeztető szerb erők 
visszaverésében. Ugyanezen a napon az arcvonal 
egy más szakaszán megsebesült századparancsnoka 
s a két géppuska, melyet vezényelt, a szerbek ke
zére került. Másnap Fridrich törzsőrmester saját 
kezdeményezésére egy gyalogszakasszal nekirontott
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a szerbeknek s halálmcgvctő kézitusában nemcsak 
századparancsnoka elvesztett fegyvereit szerezte 
vissza, hanem egy szerb géppuskát és nagymennyi
ségű töltényt is zsákmányolt.

Ezen kiváló altisztet vitéz magatartásával szer
zett sikerei méltán teszik érdemessé a személyes 
bátorság legszebb kitüntetésére, az arany vitézségi 
éremre.

KNITLHOFFER IGNÁC

A 17-ik népfelkelő-gyalogezred 1914 szeptember 
hó 8-ikán Srcbcnica, boszniai helységtől ke
letre támadásba ment át a Drina túlsó partján 

megerősített állásaikban elhelyezkedett szerbek ellen. 
Hosszú órákon át tartott a kemény harc, mig

végső erómegfeszi- 
téssel, kompokon 
átkelt az ezred egy* 
része a folyón s 
kivetette állásából 
a szívósan védeke
ző ellenséget. A 
szerbektől elfoglalt 
frontszakaszon erős 
előőrsök biztosítot
ták az ezred átke
lését és tüzvonalba 
való fejlődését. 
Knitlhoffer Ignác 
őrmester, aki egy 
előőrsnek volt a

parancsnoka, nehéz hivatásának hősies teljesítése 
közben a szerbek háromoldali tüzébe került és két
ségbeesett harcot vivotl a túlnyomó ellenséggel. 
Szívós és emberfelettién vitéz hadakozása közben 
súlyos sebet kapott, melynek következtében elvesz
tette eszméletét.

Az időközben harcba bocsátkozott zászlóaljnak 
parancsnoka kórházba akarta küldeni a köteles
ségét híven teljesítő őrmestert, de ő kijelentette, 
hogy „élve nem hagyja cl czrcdct.M Századjá
hoz csatlakozott s vérző fejjel vett részt a Drina 
keleti partján emelkedő magaslatok elfoglalásában. 
Halálmcgvető bátorsággal küzdött szakaszának élén 
és az elsők között volt, akik az ellenséges állásokba 
betörtek. Lelkcsitően példás viselkedésével oly len
dületre ragadta bajtársait, hogy a szerbeknek még 
ágyúik megmentésére sem volt idejük. A magaslati 
állások az ezred kezébe kerültek.

Knitlhoffer őrmestert a lezajlott harcok után 
mint a vitézség mintaképét állította legénysége elé 
zászlóaljparancsnoka. Egyben arany vitézségi éremre 
terjesztette fel, melyet legelsőnek kapott meg had
osztályában.
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SZALAY LÁSZLÓ

Valjevo irányában előretört ezredeink ember
feletti erővel megvívott harcok közt haladtak 

lépésről-lépésrc a szerb ellenséges területen. A ke
gyetlen viaskodásban magyar vér áztatta Szerbia 
minden talpalatnyi földjét, melyet halálraszánt fana
tizmussal és életé
nek gyönyört nyúj
tó feláldozásával vé
dett eme hazaszere
tetében elvakult nép 
apraja-nagyja. Csa
pataink halálmcg- 
vcló elszántsággal 
vették fel a harcot 
és feltartóztathatat
lan erővel lendültek 
beljebb és beljebb 
az ország szive felé. 
Az ádáz küzdel
mekben többek kö
zött elismerésre
méltó módon vette ki részét a 60-ik közös-gyalog
ezred is, mely 1914 szeptember közepe táján már 
Krupanj városka kapuit döngette. Váll-váll mellett 
nyomultak előre derék katonáink a szivósan védett 
ellenséges állások ellen, melyek kíméletlenül ontot
ták a halált. Bajtárs bajtárs hősi tetemén esküdött 
bosszút s néma daccal, ezer halál között ment 
előre a szerb állások felé. Az elsők között Szalai 
László szakaszvezető rohant szakaszával. Izgalmas 
percek következtek. Mindig rövidebb és rövidebb
lett a távolság a 
két vonal között, 
majd egyszerre csak 
vad csataorditás 
közben egy ugrás
sal eltűnt szakaszá
val a szerb állás
ban. Véres tusára 
került a sor, mely 
a szerbek menekü
lésével végződött. 
A hős szakaszve
zető rést ütött a 
szerbek védelmi 
vonalán s utat nyi
tott ezredének a
dicsőséges győzelem felé . . .

A 60-ik közös-gyalogezred jó hírnevének má
sik aranyérmes letéteményese

ILLÉS JÁNOS
őrmester, aki egy ízben az ellenséges állások vak
merő felderítése körül szerzett feledhetetlen érdé-



mckct. E derék altiszt tiz hónapi harctéri szolgá
lata közben mindenkor diszérc vált kiváló ezredé
nek s minden haditcttévcl hozzájárult a megbecsü
léshez, melynek a 60-ik közös-gyalogezred mindenkor 
örvendett. Kötelességének lelkiismeretes telje* 
sitésc közben azonban később hősi halált halt. 
Bajtársai és elöljárói szivükbe zárták emlékét, mely 
a 60-ik közös-gyalogezred dicső szellemeként lebeg 
a jövő nemzedék előtt.

DANCSU GERGELY

A szerbeknek közismert, fanatikusan önfeláldozó 
s példátlanul vitéz védekezése súlyos felada

tok elé állította a harcokban akadályt nem ismerő 
csapataink hősiességét. Azok az elszánt és késhegyig 
menő küzdelmek, melyeket ezredeink a déli fronton

hozta a Drinán tizenkét emberünket s megmentette 
a szerbek bosszúálló kezétől. — A későbbi harcok 
folyamán a Kolubra-folyónál gyarapította Dancsu 
Gergely az előbbiekhez hasonló harcokban szerzett 
kiváló érdemeit, melyek elismeréséül a katona 
hősiességének járó legnagyobb kitüntetést, az arany 
vitézségi érmet nyerte cl.

CSONTOS JÓ ZSEF

A szerbeknek Sarajcvo irányában történt belő- 
rése idején a Valjevo ellen operáló haderőnk 

kötelékéből kivonták a 5-ik hegyi-dandárt és a 
sarajevói védelmi arcvonalra rendelték. A hegyi- 
dandár soraiban küzdő 31-ik közös-gyalogezred

vívtak, örökké hir
detni fogják a ma
gyar nemzet legyűr- 
hetctlen életerejét 
és a magyar faj 
hősi jellemének fen- 
sőbbségét. Két nagy 
jövőre hivatott nem
zet történelmű erejű 
mérkőzése volt ez, 
melyben soha nem 
tapasztalt erővel lo
bogott a harci tűz 
és tűndökiött az 
egyéni vitézség és 
kiválóság. A magyar

harcos jelleme, hősiességgel párosult bajlársiassága 
megkapó erővel domborodik ki eme harcokból. 
Ragyogó példa erre Dancsu Gergely 7-ik utász- 
zászlóaljbcli utászkatona viselkedése, aki rettenthe
tetlen bátorsággal küzdött az ellenség ellen s ön
feláldozással vetette magát harcba veszedelemben 
forgott bajtársai megmentéséért. Mint egyszerű 
utiszkatona, háromizben is rászolgált kockázatos 
vállalkozásával jól megérdemelt kitüntetésére. 1914 
év szeptember 8-ikán, a Száva-folyón megkísérelt 
átkelésnél százada pótolhatatlan veszteségeket szen
vedett. Szakaszparancsnoka hősi halált halt s az 
cl'cnség biztos tüzének kitett pontonok sebesültekkel 
és hősi halottakkal tele már-már a szerbek kezére 
kerültek. Dancsu Gergely azonban az utolsó pilla
natban elszánt elhatározással a pontonok segítségére 
sietett s megmentette azokat. Szeptember második 
felében, a Drina-folyón történt átkelési kísérletnél 
12 emberünk a folyó egyik szigetén rekedt és a két 
ellenséges front között a biztos halálnak volt kitéve. 
Dancsu Gergely önként vállalkozott bajtársai meg
mentésére. Éjnek idején élete kockáztatása árán át-

III-ik zászlóalja tiz 
napi menetelés után 
1914 okt. 17-ikén 
mérte össze erejét 
a szerbekkel Lognc 
nevű falucska mel
lett, a 1045-ös ma
gaslaton. A szerbek 
e rő sen  e lsán co lt 
állásukban tartották 
magukat és vég- 
képen meghiúsítot
ták a 31-cs zászlóalj 
támadását. Másnap 
megismétlődött a tá
madás, de az ellen
ség heves gyalogsági és ágyulüzében hasonló 
sorsra jutóit. Hegyi-ágyúink hatástalannak bizonyul
tak a kótorlaszokkal megerősített szerb állásokkal 
szemben s igy csapataink további támadása sem 
kecsegtetett sikerrel. A következő napon azonban 
még egy utolsó kísérletet lett a zászlóalj és minden 
tartalékát tüzbcvctcltc a magaslat elfoglalásáért. 
A nagy felkészültséggel és győzelmi akarattal meg
indult támadás során a tartalékban lévő Csontos 
József zászlós azt a parancsot kapta, hogv szaka
szával sűrítse meg és ha lehet, ragadja magával az 
első támadó vonalat. A harci indulattól égő lelkes 
magyar zászlós a sziklás-bozótos hegyoldalon fede- 
zéklől-fcdczékig vitte előre embereit s midőn az 
ellenséges állások közelébe ért, megtévesztő intéz
kedések után égrengető hurrá-kiáltások közben, 
rávetette magát szakaszával a szerbekre. A kőtör
melékeken és fatorlaszokon át betört az ellenséges 
állásba és gyilkos kézitusában kiűzte onnan a szer
beket. A magaslatot megszállták a vitéz 31-esek 
és mcgvédclmczték a szerbek sorozatos éjjeli táma
dásaival szemben. Az ellenség ezen magaslat el
vesztése után nemsokára az egész vonalon vissza
vonult egészen a szerb határig.

141



f i .E YER LAJOS

Elöljárói mindig, mini a hős katona mintaképét 
állították bajtársai elé. Vállalkozó szelleme és 

bátorsága ezredében közmondásos volt. A legveszé
lyesebb és legháládallanabb feladatok végrehajtására 
önként jelentkezett. Különös előszeretettel lopódzolt 
az ellenséges állások háta mögé, hol municiós rak
tárakat, élclmiszcrtárakat, vagy egyéb objektumokat 
robbantott, illetve gyújtott fel. A szerb polgári 
lakosság és a szerb katonaság körében csüggesztó 
híreket és nyomtatványokat terjesztett, amiál tál 
erkölcsi erejét ingatta meg az ellenségnek. 1914 októ
ber végén, heteken át tartó véres támadásaink elle
nére sem sikerült a szerbeket állásaikból kivernünk 
Tabanovicsnál. A feldühödt harcokban nap-nap után 
estek cl Pleyer hadapród legjobb emberei. Vakmerő 
haditcllrc szánta cl tehát magát, melyről kitüntetési 
javaslata emigyen emlékezik meg:

„Abban, hogy Tabanovics község előtt az ellen
ség által heteken át erősen tartott állásokat minden

veszteség nélkül si
került a dandárnak 
elfoglalnia, nagy 
része van a 38-ik 
közös- gyalogé/ r cd 
hadapródjának: P it
yer Lajosnak**.

N evezett ezen 
h a d ite tte t, melyet 
bízvást elmulasztha
tott volna, saját ini- 
dativájából, kiváló 
okossággal és bátor
sággal. önmagának 
elszánt feláldozásá
val, önként hajtotta

végre, miközben többször át és visszaszökött az 
ellenségés állásokon s ott az ellenséget megtévesztő 
híreket terjesztett, hogy igy állásaik elhagyására 
birja a szerbeket.

Amikor az ellenség az éjszaka sötétjét mene
külésre használta fel, Pleyer akkor is az ellenséges 
állások mögött van s onnan jelenti az ellenség me
nekülését, miközben egy közvetlen előtte reá kilőtt 
ellenséges golyó éri."

A rettenthetetlen hadapród később az orosz 
fronton megsebesülve, fogságba jutott, honnan hosz- 
szas viszontagságok és hihetetlen szenvedések után, 
mint rokkant tért haza.

E rendkívüli bátorságu, kötelességtudó had
apród emlékét szeretettel őrzsik bajtársai és fel
jebbvalói, kik közűi Skrabél Mátyás alezredes egy 
tiszti összejövetelen azt mondta:

„Uraim! Az ezredben sok hős van, de igazi 
csak egy: Pleyer!"

BÍRÓ ÁDÁM

KURUC'/. ELEK

1914. év novemberének elején Sabáctól délre 
néztek íarkasszemet a 68-asok az állásaikban el- 
sáncolt szerbekkel. Sok magyar vér folyt cl ezen 
álláiok előtt, amelyek valóságos földvárakká voltak 
kiépilve. November 5-ikén az ezred egyik százada 
kapott parancsot arra, hogy éjnek idején rohanja 
meg a szerb sáncokat. Halkan, földhöz simulva 
nyomultak előre a szolnoki bakák, mintha egy 
század kisértet suhant volna nesztelenül az ellen
séges állások felé. De hiába volt az éj fekete leple, 
hiába a hangtalan, óvatos clőrccsuszás, az éber 
szerbek észrevették őket s heves tüzelést zúdítottak 
a századra. Lázas sietséggel beásták hál magukat 
és élénk puskatüzeléssel viszonozták az ellenség 
tüzlámadását. Sok derék magyar legény ásta meg 
önmaga sírját, de a legtöbb veszteséget mégis Biró 
Adám őrmester szakasza szenvedett, mely a szá
zad jobbszárnyán az ellenség oldaltüzének volt ki
téve. Maga Biró őrmester is megsebesült, de föl 
sem vette. Embcrről-cmberrc járva buzdította sza
kaszát a kitartásra. És a szakasz nem is csüggedt 
cl, hanem nagy veszteségek órán is vitézül kitar
tott százada jobbszárnyának védclmczésébcn. Pajtás
pajtás mellől dőlt ki. de akinek szive még dobo
gott, az állta a sarat. Hajnalodni kezdett már, mi
dőn Biró őrmester — amint ő maga mondta — 
elment megnézni, milyen világ van odaát az ellen
ségnél. És szavait tett követte. A szerb állások 
közelébe csúszott, hogy kikémlelje erejüket, de 
közvetlen a cél előtt egy ellenséges golyó kioltotta 
életét. . . Az elbukott hős helyére uj hős állt a 
szakasz élére. Kuruez Elek szakasz vezető. Méltó 
utóda Biró őrmesternek. Lelkes szavakkal buzdítja 
ö is bajtársail kitartásra. És a hős szakasz étlcn- 
szomjan, fáradtan, meglépve küzdött tovább. De 
óráról-órára gyengüli a tüze. Már csak nyolcán 
vannak, a többiek hősi halált haltak. 30 teljes óráig 
védte magát a túlnyomó ellenséggel szemben a 
maroknyi kis 68-as csapat: mikor pedig erősítés 
érkezett, tovább folytatia a támadó harcot a 
halálrarzánt szakasz c nyolc vitéz katonája.

(Kivonat a „Mi Hőseink"-bői.)

HOCK ANDRÁS

Bogacicinál kelt át a Drinán 1914 november 
6-lkán a 4-ik hegyi dandár, melynek az volt 

a feladata, hogy a 16-ik hadtest jobbszárnyát védje 
az esetleges szerb támadással szemben. A dandár 
egyik csoportját az 52-ik közös-gyalogezred II-ik 
zászlóalja és a 69-ik közös-gyalogezred III-ik zászló- 
alja alkotta. Ezen csoport lendületes előrenyomu
lása megakadt a zapoljai sziklafalnál, ahol három
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napon át tartó ádáz küzdelem a hősök hőseivé 
avatta a kél vitéz zászlóaljat. Különösen hősies, 
fáradtságot és veszélyt nem ismerő magatartásával 
mégis kitűnt köztük Hock András 52-ik gyalog
ezredben őrmester, aki századának rendkívülien 
nehéz helyzetében megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tett és feledhetetlen érdemeket szerzett. Az ellen
ség leghevesebb kereszttüzében önfeláldozó kész
séggel parancsokat továbbított, lőszert szállított és 
az éjjel-nappal harcban álló bajtársait lelkes sza
vakkal buzdította kitartásra, életének kockáztatá
sával gondoskodott a sebesültek elszállításáról, ami 
a vizes hóval födött sziklás terepen leirhatatlan 
nehézséggel járt. Midőn pedig századának és az 
egész zászlóaljnak helyzete a szerbek tüzelése és 
sziklagörditései miatt kibírhatatlan volt, önként 
vállalkozott arra, hogy néhány emberével megke
rüli a magaslatot s ha lehet, meglepi a szerbeket. 
Merész vállalkozását elkeseredett elszántsággal és 
páratlan akaraterővel hajtotta végre. Az ellenséges 
sziklaállás oldalába koszolt .' meglepetésszerűen 
rajtaütött a szerbek egy előretolt állásán. Klénk 
puskalüz fogadta elszánt rohamát, de Hock őr
mester nem törődve a golyók süvitésévcl, pisztolyát 
a szerb parancsnok mellének szegezte s úgy kény- 
szeritette megadásra. A szerbek letették a fegyvert, 
az 52-esck pedig megszabadultak a szörnyű nyomás
tól, mely reájuk nehezedett. Mozgásuk szabaddá vált 
és megkezdhették támadásukat a szerb főállások ellen.

Ugyanily kétségbeejtő helyzetben volt a 69-ik 
közös-gyalogezred 111-tk zászlóalja is. Az M00 mé
ter magas Zapoljc nevű magaslat előtt tehetetlen
ségre volt kárhoztatva. A magaslat lejtője, a terep 
járhalatlanságánál fogva nem volt alkalkalmas na
gyobb tömegek felsorakozására, kisebb erük pedig

szétmorzsolódtak a
megerősített szerb 
sziklaállások előtt. 
Már-már a vissza
vonulás volt az 
egyedüli mentség, 
midőn

CRBÁN FERENC

szakaszvezető ö n- 
k é n t  jelentkezett 
arra. hogy vagy 
meghal, vagy kira
gadja a szerbek ke
zéből a magaslatot. 
25 halálraszánt em

berével szikláról-sziklára kapaszkodva megközelí
tette, majd benyomult a szerb tűzfészekbe és rést 
ütött az ellenség ellenállásán. A nyomban utána 
vonuló 9-ik és U-ik századok segítségével sikerült

a szerbek arcvonalát kettészakítania és a másik 
lejtőn Hock őrmester által ütött résen tért nyert 
42-csckkcl együtt, több órán át tarló véres vias- 
kodás után a Zapoljc magaslatról a szerbeket el
űzni s ezáltal a Valjevo felé vezető utat biztosítani.

A két kiváló altiszt emberfölöttien vitéz és ered
ményes magatartásával méltán rászolgált a szemé
lyes bátorság legszebb kitüntetésére az arany vi- 
tézségi éremre.

l)r. RIMASZOMBATI IMRE

Az 52-ik közös-gyalogezred 1914 november
20-án támadást intézett a megáradt Ljcg folyón 

át, a túlsó oldalon elsáncolt szerb vonalak ellen, 
mely támadásnak végső célja a Stazara magaslat 
elfoglalása volt. Az első támadási vonalban lévő 
I-ső és HI-ik zászlóaljak, körülbelül egy kilométer 
távolságban, kél külömböző ponton, reggeli szür
kületkor lépték át a folyót azzal a parancscsal, hogy
átkelés után az I-ső 
zászlóalj egy eré
lyes támadással ki
vetette a szerbeket 
állásaikból és össze
köttetés megterem
tése végeit tüstént 
járőröket küldött ki, 
de a lll-ik zászló
alj a folyó partján 
fekvő faluban nehéz 
harcot vivőit az 
ellenséggel s igy arc- 
vonalát az első 
zászlóalj irányában 
nem hosszabbíthatta
meg. A köztük tátongó űrt hamar ész: évelték a 
szerbek és az első zászlóalj balszárnya ellen bekerítő 
mozdulatokat tettek, hogy visszavonulási útját elvág
ják. Az ellenség ezen szándékát a balszárny szakasz
parancsnoka Rimaszombati zászlós azonnal észre
vette s a libasorban előrenyomuló szerb száza
dot erős tüzeléssel megállásra kényszeritette. Majd 
a bokros terepen megközelítette a szerbeket és 
erélyes támadásával annyira meglepte őket, hogy 
azok fcjvcszeltcn meghálráltak. Támadásával elhárí
totta a zászlóalját fenyegető veszélyt és szakaszá
nak egyik szárnyával a folyóra támaszkodva bizto
sította a további bekerítő mozdulatok ellen. Ezen 
állásban — bár súlyosan megsebesült — mindaddig 
kitartott, míg zászlóalja a szerbek támadásával szem
ben rendezetlen vissza nem vonult eredeti állásaiba, 
a folyó túlsó partjára.

A hős zászlóst ezen lélekjelenlétre és kiváló 
vitézségre valló eredményes hőstettéért az arany 
vitézségi éremmel való kitüntetésre terjesztették fel.
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VÁLYI MANÓ

1914 november 28-ikának hajnalán áttörték a 
szerbek Konaticétöl keletre húzódó védelmi vona
lunk egy osztrák vadászzászlóalj által tartott részét 
s len dülctes előretörésük már-már körülzárással

fenyegette a 37-ik 
közös-gyalogezre

det. Az ezredse- 
gélyhcly orvosaival 
együtt már a szer- 
bek kezére került, 
midőn a dandár- 
ta r ta lé k b a n  lévő 
első zásr lóalj az át
törésről értesült. A 
400 emberből álló 
lartalékzászlóalj két 
részre oszolva, pa
rancs bevárása nél
kül azonnal ellen
támadásba ment át

és Vályi Manó hadapród, valamint Sarasin fő
hadnagy vezetése alatt, két órán át tartó nehéz 
küzdelem után sikerült a szerbeket visszavernie, 
lágyrészüket, mintegy 500 embert, fogságba ejtettek, 
másik részüket pedig Konaticán keresztül eredeti 
Állásukba űzték vissza a 37-csek. Az ellentámadás 
során c kél kiváló tiszten kívül maradandó emlékű 
érdemeket szerzett még

ERDEI BALÁZS

őrmester, aki a veszély láttára maga mellé vette 
százada két szakaszát és anélkül, hogy erre pa
rancsot kapott volna, oldalba támadta a hegyről

tö m ö t t  sorokban 
leözönlő ellenséget. 
Halálmcgvetően el
szánt támadása ket- 
tészekitotla a szer- 
bek sorait s dön
tően e lő se g íte tte  
Vályi hadapród hő
siesen küzdő fél
századának sikeres 
harcait Ezen ön
kéntes vállalkozá
sával nemcsak sze
mélyes bátorságá
nak adta ragyogó 
példáját, hanem az

általános harchelyzet megjavítása mellett kimentette 
a szerbek kezére került czrcdscgélyhclyet orvosai
val és segédszemélyzetével együtt.

A vitézül küzdő zászlóalj, a visszaszerzett 
vonalat megingathatatlanul meg is tartotta, miköz
ben négy ellenséges támadást vert vissza.

HORVÁTH ANTAL

Az egy hónapon át üldözött szerbek 1914 decem
ber elején friss erőkkel gyarapodva, hirtelen 

visszafordultak s általános támadásba mentek át. 
Az ellenség nyomásával szemben a kremenica— 
balén—grob-i magaslatok megvédése a 16-ik közös-
gyalogezredre há
rult, mely ezred a 
hadosztály  jobb- 
szárnyá t alkotta. 
A hadosztály leg
szélsőbb jobbszár
nyán emelkedő ma
gaslatok egyikén ki
épített támpont meg
szállására az ezred 
első százada kapott 
parancsot. A század 
parancsnoka terep
szemle közben meg
sebesült s helyébe 
Horváth Antal zász
lós került c rendkívülien nehéz időben a század 
élére. Már támadlak a szerbek, midőn a fontos 
magaslaton még csak előőrsök tcljcsitcllck szolgá
latot. A közelgő veszély tehát gyors cselekvést 
parancsolt. Horváth zászlós követésre buzditó példa
adásával maga rohant szakasza élén és az ellenség 
élénk tüzelése ellenére futólépésben szállta meg a 
fontos támpontot. Vitézül harcoló legényeivel 24 órán 
át tartotta fontos pozícióját a szerbek dühös táma
dásaival szemben s ezáltal jelentős sikert ért cl, 
ami a hadosztály és a szomszédos csapatok hely
zetének megkönnyítésében nyilvánult meg.

LUKA PÁL

A 10-ik közös-huszár zred eme derék zászlósa 
az 1914. év decemberében történt szerbiai 

visszavonulás idején egy gyalogos szakaszt mentett 
ki a szerbek kezéből. A megmentett szakasszal fel
tartóztatta az előrenyomuló ellenséget, majd köte
lességének buzgó teljesitése után embereit csóna
kokon áthozta a Száván.

REMSZKY FERENC

A 25-ik közös-gyalogezred a szerbek Valjevo 
előtt húzódó állásai ellen nagyarányú táma

dásra készült 1915 március elején. A támadás előtt 
Önként jelentkezőkből álló felderítő járőrök közeli-

144



tették iricg a 'szerb állásokat, hogy fontos jelenté
seket hozzanak az ellenséges, gyalogsági állások 
erősségéről és n szerb tüzérség elhelyezkedéséről.

Egy ilyen húsz tag
bői állő kiderítő 
já rő rt v e z e te tt 
Remszky Fcrencz 
tö rz ső rm e s te r  is, 
akit azon utasítással 
küldtek ki, hogy ha 
lehet hatoljon át 
az ellenséges vona
lon s támadja meg 
a szerb ütegeket. 
Remszky ügyes ve
zetéssel és rettent
hetetlen vakmerő- 
séggcl kifürkészte 
az ellenséges vonal

cjgy gyengébb pontját és hirtelen rajtaütéssel el
foglalta a szurb állások egy részét. Az ellenség 
soraiban támadt zűrzavart kihasználva, a tüzérségi 
állásokig hatolt előre, hol erélyes támadással állá
saik elhagyására kényszerítene a szerb tüzéreket. 
Merész vállalkozásával rést ütött a szerbek ellen
állásán s megkönnyítette ezredének Valjevo irá
nyába történt* előretörését.

HOFSTÁTTER BÉLA JF.NÓ

A M-ik hegyi dandár kötelékében küzdő 7-ik 
bosnyák tábori vadás/.zászlóaljat 1916. év elején 

az Isonzo-frontról Kabaréba vitték, honnan a Loveen 
ellen támadó csapataink köze osztották be. A Lov
een foglalása és a félvad montenegrói, fanatikusan

haza szere tó törzsek 
haiálmcgvclócn ön
feláldozó védeke
zése, valamint az 
időjárási viszonyok 
súlyos feladatok elé 
állították katonáin
kat. fiofstátter Béla 
zászlós, ki a támadás 
előtt a kattarói kór
házban feküdt be
tegen, a támadás
megkezdésének hí
rére elhagyta beteg
ágyát ; önként jc/- 
lentkezett zászló

aljánál s az orvosok tilalma és bajtársai ellenzése 
ellenére szakasza élére állt, hogy részlvcgyen a. 
Loveen elleni támadásban. A harcok nemsokára 
megkezdődtek. Az elkeseredett, dühös küzdelmek
ben a zászlóalj lisztekben nagy veszteséget szenve

dett. Hofstátter egyedüli tiszt maradt századánál. : 
mely az előállások elfoglalása után rövid pihenőt . 
tartott. Pihenő közben jelentették, hogy az egész : 
terepet uraló Babják-csucs felé mintegy 400 mon
tenegrói nyomul előre, mely tömeg a bekerítés ve
szélyével fenyegeti a zászlóaljat. Hofstátter zászlós • 
be sem várva a parancsot, rendbeszedte századát 
s betegen, gyors iramban felrohant a magaslatra. : 
Alig néhány perccel előzte meg az ellenséget. Véres : 
csata fejlődött ki, melyben a vadászok hős parancs- : 
nokuk vezetésével halálmcgvctóenharcóltak s vissza- 
üzték a montenegróiakat. Hofstátter gyors clhatáró- 
zása és szívós küzdelme elhárította dandárja fclpl 
a fenyegető veszedelmet.

Ezen feledhetetlen emlékű zászlós egyik köz
vetlen feljebbvalója a hozzája intézett levelében a 
következőket mondja: ..Te két éven ál nemcsak a • 
zászlóalj, hanem az én külön magyar büszkeségem 
is voltál oly dandárnál, ahol a magyart nem éppen 
nagyon szerették és oly zászlóaljnál, ahol külön- • 
böző nemzetiségű tiszt mellett csak kelten voltunk 
magyarok. Te nemcsak a köznek tettél szolgálatot, 
hanem dicsőséget szereztél a magyar névnek is."

KLEINDIN IMRE

Katona volt a szó legnemesebb értelmében. S/i- : 
goru, de igazságos: parancsoló felebbvaló és 

melegszívű' bajlárs cgyszemélyben. Szóval talpig 
ember, ki szívben, lélekben és cselekedetben 
egybeforrott katonáival, őrnagy volt és mint köz
katona harcolt 

zászlóalja élén. Sze
mélyes. megragadó 
bátorsága hozta meg 
részére a katonának 
legszebb kitünteté
sét : az arany vitéz- 
ségi érm et. . . Al
bániában, a tómo- 
ricai védőszakaszon 
1917 novemberében 
az V. határ-vadász- 
zászlóalj őrködött 
nyugalmunk felett. 
A szem ben álfd
ellenségről köze

lebbi adatok nem állottak rendelkezésre, azért Klein- 
din őrnagy a zászlóalj parancsnoka saját elhatá
rozásából az ellenség ereje és csapatösszctétclének 
megállapítása végett erős felderítő támadás végre
hajtására szánta el magát. November 23-án, a haj
nali órákban nekivágtak félelmetes rohamjárőrök a 
600 m. magas Kala nevű meredek hegycsúcs meg
mászásának, hogy hatalmukba kerítsék a magas
latot. Sikeresen el is űzték az ellenséges órszc-
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mckct s igy alkalmas gyülekezési és kirohanási 
pozíciókat szereztek az ellenség ellen támadásra 
kirendelt két század és két géppuskás szakasz ré
szére. Klcindin őrnagy maga ment fel osztagával a 
Kala csúcsára, hogy személyesen vezesse a támadást 
az ellenség főállásai ellen, melyek a 816-os magas
laton húzódtak. E magaslatot egy keskeny, mindkét 
oldalon meredek cca 300 m. hosszú nyereg kö
tötte össze, mely egyben a támadás vonalául szol
gált. E támadási terepet az ellenség 10 ágyúja 
állandó és erős tűz alatt tartotta. A rettenthetetlen 
határvadászok, bár nagy térközökben egyenként 
szökdcltek előre — a legkisebb fedezéket is ki
használva — a gyilkos ágyutüztől tetemes vérvesz
teséget szenvedtek, ami soraikban némi nyugtalan
ságot keltett Kleindin őrnagy látta, hogy személyes 
példaadása szükségesnek mutatkozik. Dacosan ki
lépett hát egy, a nyergen kimagasló kis dombra 
és szabadon állva adott jelt minden egyes em
berének az clőrcszaladásra. Zuhogott a gránát kö
rülötte, süvítettek, pukkadtak a shrapncllck feje 
felett, de dirigált rendületlenül. Hiába volt lisztjei
nek minden kérése, hogy gondoljon életére. Az 
önfeláldozó, hősiességnek c tündöklő példája a 
vadászok nyugtalanságát elosztotta s lelket öntött 
beléjük. Szikrázó szemekkel rohantak előre gyüle
kezési helyükre, a 816-os magaslat alján húzódó 
erdő szélére. Midőn mind együtt voltak, kik cl nem 
buktak — Klcindin őrnagy személyesen vezette 
rohamjárőrcit az erdőn keresztül s elvégezte a 
szükséges felderítési a 816-os magaslaton, melyet 
már egész hosszában megszállt az ellenség. A nehéz 
feladat elvégzése után a beálló sötétségben vissza
rendelte csapatát és utolsónak távozott, hátán egy 
megsebesült katonájával. Mert az volt az elve: 
„Legyetek elsők, tisztek, ha előre megyünk s utol
sók, ha a meghódított tcrcprészt visszaadjuk." Hü 
is maradt önmagához.

Kleindin őrnagyot saját legényei és tisztjei ter
jesztették fel a legszebb kitüntetésre, mit büszkén 
is visel mellén, mint a kőtelességtcljcsités, férfias 
bátorság és alattvalói ragaszkodás látható jelét.

Ifj. ERDEI JÁNOS

Délalbániában, a Vojusa-folyó mentén húzódó 
védővonalaink cgyrészét tartotta megszállva a 

4-ik népfelkelő-gyalogezred egyik zászlóalja 1918. 
év júniusában. Az erőditményszerücn kiépített állá

sok ellen hatalmas támadást indítottak az olaszok 
junius hó elején. Sűrű, sokszoros rajvonalban höm
pölygőit előre az ellenséges gyalogság és különösen 
kíméletlen erővel döngette a 4-ik népfelkelő-gyalog
ezred egyik támpontját, melyet ifj. Erdei János,
5-ik honvéd-gvalogczrcdbcli hadapródjelölt őrmester 
védett szakaszával. A honvédek megfeszített erő
vel állták az olasz túlerő támadását, de több órán 
át tartó vcsztcségtcljcs kézitusa és elszánt viasko- 
dás után kénytelenek voltak állásukat elhagyni és
visszavonulni. Ál
landó harcok köz
ben a Semeni-fo* 
lyóig húzódtak visz- 
sza, hol a védckc- 
kezésre a lkalm as 
terepet kihasználva, 
megvetették lábu
k a t Sőt 1918 julius 
27-ikén támadásba 
mentek át egy előt
tük fekvő magaslat 
ellen. A tám adó  
zászlóalj élén ifj. 
Erdei János had
apródjelölt haladt
szakaszával. Gondosan kifürkészte az olaszoktól 
megszállott magaslatra vezető utat és ügyes veze
téssel, úgyszólván veszteség nélkül, közelítette meg 
az ellenség állásait. Miután meglepő rajtaütésével 
kiszabadított egy bosnyák szakaszt az ellenség ke
zéből, a bosnyákokat is szakaszába osztván be, 
zászlóaljával együtt erélyes támadásra ment az 
olasz vonalak ellen, melyeknek egy részét makacs 
küzdelmek árán hatalmába kerítette. A zászlóalj 
támadása teljes sikerrel járt. Elűzte az olaszokat a 
magaslatról és nagyszámú géppuskát, valamint gya
logsági ágyút zsákmányolt.

A Vojusa- és Semeni-folyók közt elterülő he
gyes terepen vívott súlyos harcokban tüntette ki 
magát

FEHÉR ANDRÁS

őrmester is, aki a 47-ik rohamzászlóalj egyik tá
madása alkalmával kiválóan vitéz és eredményes 
működésével szerzett méltó érdemeket az arany 
vitézségi éremre.
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OLASZ HARCTÉR





Mindaz a rettenetessé#, mely a többi hadszíntereken hősiesen küzdő csapataink elé tornyosult, hat
ványozottan összpontosult az olasz hadszíntéren.
A volt „szövetséges" már régóta aknamunkát folytatott a monarchia ellen s politikailag mint a 

szu, folyton furta, őrölte a szövetséges hatalom ősrégi tartógerendáit. Mi ennek dacára, becsületes hűség
gel támogattuk Őt politikájában, nem zavartuk még akkor sem, mikor hátunkra támaszkodva, a török- 
olasz háború idején Afrikában hatalmi körét tágítani igyekezett. Viszont azonban az olasz a világháború 
kitörésekor nemcsak nem segítette a hármasszövetséget, hanem az első perctől fogva lázasan készülődött 
az ellenünk vívandó háborúra, támogatva az angol és francia ipartól, óriási arányokban fejlesztette 
amúgy is jól felszerelt hadseregének technikai kiépítését. Gyűjtötte a hadi tapasztalatokat s mikor már 
teljesen felkészült, épen abban a pillanatban, mikor mi Gorlicénél minden erőnket összpontosítottuk, 
hogy az orosz medvével megbirkózhassunk, hátba támadott bennünket.

Ez azonban már a múlté, ne feszegessük ú jra ...
Az olasz háború kitörésekor mindkét kezünk annyira tele volt munkával, oly túlerő ellen küz

döttünk, hogy a jól megeróditett, a modem védelmi technika minden eszközével bőven felszerelt olasz 
határok elleni támadó hadműveletekre nem is gondolhattunk. Egyedüli lehetőség volt számunkra a védelem, 
a hazai szent föld megóvása az uj ellenség bcözönlésc ellen.

Az Alpesek végtelen hómezőin, glccscrekcn, sziklák égbenyuló hatalmas ormain, a Dóberdo 
íensik karsztos szikláin, hol a lövedékek pusztító erejét megszázszorozta a szcrtefrcccsenŐ kő. hol az 
alig arasznyi fedezék félig-meddig adott menedéket, a számra nézve túlnyomó olasz tüzérség irtózatos 
pergőtüzében tizenegy hatalmas támadási vertünk vissza. A Monte San Michelc, a Monte San Gábrielé, 
a Monte Santo. a Faiti Hrb és még számos más hegy védelmére vívott rettentő lusák szinte a legendák 
bűvkörébe emelik itt küzdött hőseinket. Maga a pokol volt a hircs Karszt-fensik, annak minden gyöt
relmével. testi és lelki kínjaival. i .

Az olasz tömegek százezrei vérczlek cl hiábavaló rohamokban, de az lsonso-frontot védelmező 
hőseink erejét nem tudták megtörni. Tizenegy hatalmas olasz csata eredménye az volt, hogy százezrek 
élete órán alig tiz kilométernyi sávot tudott tőlünk elhódítani. Ezt is csak azért, mert rettenetes ágyú- 
tüzévcl szétlőtte összes akadályainkat, összes fedezékeinket. Lépésről-lépésre haladva mérhetetlen vért 
ontott az olasz s az Isonso-front dacolva mindennel, szilárdabban állott, mint valaha. Annyira szilárdan, 
hogy mikor az olasz tizenegy Isonso-csata pusztító füzében kimerült, a tizenkettedik csatában mi mentünk 
át támadásba s tönkrevertük az clbizakodott olasz hadsereget. Fejvesztetten menekült 1917 novemberében 
az olasz, vissza az annyi vérrel kierőszakolt Isonzón át, vissza a Tagliamcnto és Livensa folyókon keresztül 
a Piavéig. Elvesztette hatalmas tüzérségének több mint felét, tizezerszámra hagyta kezeink közt a foglyo
kat, garmadában a fegyvereket, lőszert és mindent, amit rohanó menekülésében nem tudott magával 
vinni. A végpusztulás fenyegette már s ha a francia, angol és amerikai nem segítenek rajta, úgy a Piave 
sem adott volna neki többé menedéket. Hatalmas szövetségesei azonban valahogy csak lábraállitotlák s 
igazán nem az olasz hadsereg érdeme, ha 1918 nyarán a híres Piave-csatában megállotta a helyét.

A Piave-csata volt az olasszal vivőit tizcnharmad'k nagy mérkőzésünk. Már maga a szám végzet- 
szerű babonával van körülvéve. A tizenhárom mindig szerencsétlen száma volt a magyarnak. Most is, 
mintha a végzet esküdött volna ellenünk. A Piave-folyó támadásunk megindulása után közvetlenül hatal
mas folyammá dagadt a lezúduló óriási felhőszakadások nyomán, árja magával ragadott mindent, hidat, 
csónakot. Ebben az ítéletidőben a túlsó parira, főleg a Montello-fensikra átvetett csapatainkkal megsza
kadt minden összeköttetés. Magukra maradtak élelem, lőszer nélkül, elvágva övéiktől, minden segítségtől. 
Szembe velük az óriási technikai fölényben lévő olasz-francia-angol ellenség, felettük az amerikai repülök 
rajai. Egyenlőtlen küzdelem volt s derék csapataink mégis megállották a helyüket. Megállották annyira, 
hogy ki tudták erőszakolni az áradás csillapultával a saját partra való visszatérést, az ellenség pedig 
nem tudta, nem merte követni őket.
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A nagy ellenséges ellentámadások csak később indultak meg s ezeket is mind visszavertük, a 
folyón való minden átkelési kísérletet meghiúsítottunk.

Ezzel a csatával az olasz háborút is befejeztük és pedig győzedelmesen. Messze bent állottunk 
olasz földön, visszavertük az egyesült nyugati hatalmak minden támadását. Tizenhárom véres csata mind
egyike nekünk, a mi hőseinknek hozott babért, dacára a ránk nézve kedvezőtlen mellékkörülményeknek, 
számbeli kisebbségünknek.

Ami szerencsétlenség később jött, az a belülről való bomlás eredménye volt.
Mialatt az olasz mélyföld tizenhárom hatalmas csatája lejátszódott, nemcsak a Doberdo-fensikon 

és Görz körül, hanem messze bent a hegyek között is majdnem állandóan dúlt a harc. A Krn szikla
orma. a Rambon-magaslat véráztatta lejtői, a Karavenkák hosszú, havas hegylánca, a Dolomitok szakga- 
tott kőfalai, a Tirol nyugati arcvonalán húzódó hatalmas gleccser-mezők mind-mind tanúi voltak katOr 
náink páratlan hősiességének. A hatalmas határhegységek bejárati kapuit, mint a. Fclső-Isonso-vöigyet, a 
hires Val-Sygana völgyét, az Etsch-folyó kapuját, a Judikáriák horpadását egyforma hősiességgel, lctör- 
hctcllcn szívóssággal védelmezte a magyar katona. A nagy magyar Alföld hegyet soha nem látott fia 
otthon volt a hegyóriások közt is, megállta helyét becsülettel az égbenyuló ormok hóba-jégbe vágott 
fedezékeiben épugy, mint az Erdély bércei között nevelkedett székely katona, vagy a Felvidék derék 
hegyi tótja, az olasz mélyföld izzó mélyében. Sehol, egyetlen ponton, ahol magyarországi katona állott, 
előre nem jutott az ellenség.

A számlába kisebb-nagyobb harc, mely a hegységben dúlt cpugy, mint az Isonzónál, mindig 
olasz kezdeményezésre történt. Mi csak. védtük magunkat és szent jogainkat. Amikor azonban a védelem 
lelketemésztő türelcmpróbája már tulhosszura nyúlt, mi mentünk át támadásba, hogy eltereljük a harcot 
határainkról. Mikor az Isonzónál a tizenkettedik csatában egyszer mi mozdultunk meg, futott az egész 
olasz hadsereg s pár nap alatt több eredményt értünk el, mint az olaszok két teljes esztendő alatt. 
Ugyanígy volt a hegyvidéken is. Az olasz hadsereg szinte állandóan döngette a határhegységet, végigtapo
gatta az egészet, hol lehetne legjobban betörni. Minden egyes alkalommal véres fejjel özönlött vissza. Amikor 
azonban 1916 május havában mi mozdultunk meg a tiroli arcvonalon, kártyavárként omlott össze a 
legmodernebb páncélcrődökkcl teletűzdelt többszörös olasz védelmi rendszer s fejvesztetten menekült az 
egész olasz hegyi arcvonal a síkság felé. Déltirolból május 15-én kiindulva egyenesen Velence felé vitt 
lökésünk iránya s rövid három hét alatt szinte egy iramban haladtunk át az egész határhegységen, ki 
egész az olasz mélyföld széléig. Még egy utolsó erőfeszítés, még egy elszánt csata a Sette Communi 
fensikján s lent vagyunk a mélyföldön, bekötjük a zsák száját, elvágjuk az egész olasz hadsereget a hát
országtól. Velence hallotta már dörögni ágyúink öblös torkát, reszketett egész Olaszország.

Sajnos, épen a legfontosabb, a döntő pillanatban a szeszélyes sors az olaszok javára billentette 
a mérleget. Bruszilov óriási cmbcrlömcgci benyomták Lucknál lévő frontunkat s az óriási nyomás elhárí
tására minden még rendelkezésre álló tartalékunkat sietve az orosz frontra kellett szállítanunk. Bruszi- 
lovot sikerült megállítani, de csak azon az áron, hogy abba kellett hagyni az olasz hadszíntér végleges 
döntésének kierőszakolását s ismét a védelemre szorítkozni. Hőseink megtelték a magukét, őket gáncs 
nem érheti. Tízszeres túlerő ellen kellett küzdenünk éveken át, ellenünk volt az egész világ. Az ilyen 
váratlan balszerencse ellen egyszerűen nem volt módunkban védekezni. Megmutattuk azonban az ola
szoknak, hogy a mi hőseinknek nem akadály sem hegy, sem erdő, sem szikla, vagy páncéleród, mi egy 
lendülettel ledöntöttünk mindent s megvalósítottuk egy csapásra azt, amin ó teljes egy év. n át hasztala
nul fáradozott. Megmutattuk a különbséget katona és katona között.

Külön ki kell emelnünk még az olasz háborúban repülő- és tengerész-hőseinket. Előbbiek az 
anyaghiány miatt gyenge gépeken, elenyésző kis számuk dacára fel bírták venni a küzdelmet az óriási 
olasz rcpülőflotlával s számtalan olasz város mcgreszkctclt bombáik robbanásától. Utóbbiak a számra 
nézve magában is sokszorta nagyobb s francia és angol hadihajókkal is megerősített olasz flottával szem
ben megtartották az Adrián tengeri fölényüket. Megtartották annyira, hogy az ellenséges flották* mutat
kozni sem mertek a közép- és északi Adrián, mi viszont számtalan cselben eredménnyel bombáztuk az 
olaszok adriai kikötőit. Ahol pedig mutatkozni mertek, ott pár kisebb hajónk feltartóztatta őket. Gon
doljunk csak a hires otrantoi csatára, hol nagybányai Horly Miklós, Magyarország jelenlegi kormányzója, 
a „Novara“ hőse, tizenkétszeres túlerő ellen megvédte hazai partjainkat. K. V.
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PESTAL FERENC

Minél több ellenség, annál több becsület -1- 
lartja a közmondás és nekünk kijutott a 

becsületből. Minél tovább tartott dicsőséges küz
delmünk, annál inkább szaporodott ellenségeink 
száma. 1915 tavaszán olasz szövetségesünk állt

ellenfeleink sorába 
s a kéz, mely eddig 
barátságos hűséggel 
szorította kezünket, 
hitszegően ökölbe 
szorult, hogy lesújt
son reánk, a hlthü 
barátokra. Szeszé
lyes játéka a sors
nak, hogy olasz és 
magyar — c két 
nép fiai — kiket Icg- 
kevésbbé vezetett 
ellenséges indulat— 
vívták meg a világ
háború egyik leg

borzalmasabb mérkőzését. A vitéz magyar nemzet 
lovagiasságát és jeles faji harci erényeit dicséri, 
hogy eme mérkőzésben is becsülettel állta meg a 
helyét és dicsőséggel élt, vagy hall önmagáért, a 
magyar névért és becsületért . . .

A hadüzenet után az olasz gyalogság tapoga
tózva, szimatolva sorakozott fel az osztrák határon, 
hogy megkezdje az olasz nép szent háborúját az 
Összes olaszok egyesítéséért. A tengermellékcn 
Friaul szőlőlugasai közt lopődzolt előre az olasz 
Isonzói haderő s félszcmmcl Trieszt felé kacsintva, 
álmodott a győzelemről, mit karddal soha sem 
tudott kivívni, csak álnoksággal elérni. Szórványo
san elhelyezkedett derék magyar csapataink az 
Isonso partján és a Karszt-fensik peremén emeltek 
gátat az olaszok győzelmi akaratának s alaposan 
próbára tették az olasz >k hősiességet. Hatalmas 
túlerejük gyengének bizonyult kevésszámú védő
csapataink erkölcsi erejével szemben s valóságosan 
eltörpült az isonzói hősökkel szemben vívott har
cokban. Az isonzói csaták egész sorozata indult 
meg, olasz katonák százezreinek vére öntözött min
den talpalatnyi földet, anélkül, hogy a Doberdo 
ördögein erőt vetlek volna a pokol kapui.

A doberdói aranyérmes hősök névsorát Pestal 
Ferenc 37-ik népfelkelő ezredbe!» törzsőrmester 
nyitja meg. Halálmcgvctő bátorságával több órán át 
tartóztatta fel a túlerővel támadó ellenséget. Midőn 
századjának három tisztje hősi halált halt, átvette 
századbajtársai vezetését. Pokoli gránát és shrapncl 
tűzben addig tartott egy kis magaslatot, fiiig segitŐ 
csapatok nem érkeztek. Az olasz túlerővel vívott 
borzalmas tusában dobhártyarcpcdést kapott és

súlyos sérülésével kórházba szállították, hol meleg- 
ünnepség keretében tűzték hősi mellére az isonzói 
front első aranyérmét.

Aranyérmének történetéhez tartozik, hogy egy 
magas .személyiség által, az olasz fronton kiérdemelt 
első aranyérem tulajdonosa részére kitűzött 500 K 
jutalmai is Pestal kapta meg A trieszti helytartó 
pedig egy aranyórát ajándékozott a város kapuja 
hős védőjének.

HELD JAKAB

A sagradói hidfőállásokat a 76-ik közös-gyalog
ezred derék katonái védtek 1915 junius hó 

elején. Az Isonson való átkelést minden áldozatok 
árán forszírozó olaszoknak, tüzérségük pusztító tüzé
nek támogatásával sikerült 1915 junius 7-ikén a 
folyón átkelniük. Az átkelt osztagok már előretolt 
állásaink drótakadályait vagdosták, amikor Hcld 
Jakab hadapród a veszély láttára, saját felelősségére 
a gyengén megszállott előállásokba rohant szakaszá
val és gyilkos gyorstüzckkel visszaverte és az Ison
zóba szorította bele az olaszokat. A következő napon 
az ellenséges túlerő elől azonban kénytelen volt 
visszavonulni és főállásába visszatérni. Hcld had
apród a véksókig kitartott szakaszával és utolsónak 
távozott cl az állásból. Harmadnapra rá a sagradói 
hídtól északra egy rögtönzött íahidon mégis átkelt 
az ellenség az Isonso keleti partjára. Held hadapród 
szakaszával tűz alá vette az átkelt olaszokat s oly 
hatásosan működöt», hogy tüzérségünk érdemei 
mellett különösen az ő tüzelésének volt az eredménye, 
hogy az átkelt olasz századok részben megsemmisül
tek, részben fogságba estek.

BÁCK MIKLÓS

A dicső emlékű és legendás hírnévre szert tett 
•16-ik szegedi közös-gyalogezred hősi törté

nelmének legnagyobb fejezetei fűződnek az olaszok
elleni harcokhoz. 
Eme kiváló ezred 
a legádázabb har
cokban tanúsított 
vitéz magatartása és 
a legsúlyosabb fel
adatok hősies meg
oldása révén oly 
kimagasló érdeme
ket szerzett, mely
hez hasonlóval ke
vés ezred büszkéi- 
kedhetik. A dacos 
46-osok nehéz küz
delmei és értékes 
sikerei az olaszok
elleni hadviselés történetének elengedhetetlenül ki
egészítő részét alkotják s hősi múltúnk legragyogóbb
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. lapjaira-tartoznak. Ezen ezred büszke soraiban küz- 
: dőlt Biiek Miklós hadapród, aki kötelességének 
: hősies teljesitése közben a Plöckcn szorosban ki* 
: ömlött ifjú vérével szentelte meg a 46-os nevet. 
: Önfeláldozó készséggel és rettenthetetlen elszánt

sággal küzdött szakasza élén, míg egy ellenséges 
:: golyó ki nem oltotta lelkes, fiatal életét. Század- 

parancsnoka Hcdrich István százados a becsület 
mezején megdicsőült hős zászlós szüleit megható 

: levélben értesítette fiuk hősi haláláról. Levelében 
ekként emlékezik meg feledhetetlen emlékű derék 
tisztjéről:

„Egyike volt a legbátrabb tiszteknek. Mindig 
ott volt, hol legkcgyctlcnebbül dühöngött a harc.

: így 1915. junius 14-én, elsőnek rohamozott meg 
egy sziklacsucsot, melyet a túlsúlyban lévő ellenség 
összes támadásainak véres visszaverésével 48 órán
át védelmezett, rnig cl nem érte sorsa. Kent_egy
sziklán ~- fegyverrel a kezében éppen az olaszok 
egy dühös rohamát hiúsította meg, midőn egy 
ellenséges golyó fején találta és rögtön megölte. 
Mint igazi hős esett el.*'

Ezredé az arany vitézség! éremmel örökítette 
meg c halhatatlan érdemeket szerzett zászlós hősi 
emlékét, mely soha cl nem enyésző tanúbizonysága 
marad annak a szellemnek, mely a 46-os ezred 
minden tagját cllöltöttc.

BERGER VILMOS

A 61-ik közös gyalogezred három százada 1915 
junius 14-ikén hatásos tüzérségi előkészítés 

után rohammal elfoglalta a Plöckcn szorost záró és 
az egész környéket uraló Kis-Pal nevű sziklacsucsot. 
Az olaszok a lejtőre szorultak le. a 61-esek 8-ik 
százada pedig megszállta a sziklaürcgcket és egyik 
szakasza, Berger Vilmos hadapród vezetésével a 
magaslati állás balszárnyának védelméről gondosk0-

olasz hegyi katonák rohama oly pánikot idézett 
elő a nagyrészt román ajkú legénység között, hogy 
kiváló tisztjeik tehetetleneknek bizonyultak az ijed
ten visszaözönlő katonáik feltartóztatására. Berger 
hadapród, aki szakasza mögött egy sziklahasadékban 
tartózkodott s akinek szakaszát is magukkal rántot
ták a menekülők, a nagy zűrzavarban nem vesztette 
el fejét, sőt a nagy veszély pillanataiban meg
sokszorozódott akaratereje. Erélyes közbelépéssel 
megállásra kényszeritett és a sziklahasadékba gyűj
tött össze 22 embert, akiket tüzvonalba rendelt 
és élénk tűz alá vette az előre özönlő olaszokat. 
Az olasz támadóerők jobb szárnya azonban oly 
erővel lendült előre, hogy egyes részei már a 
hősiesen védekező kis csapat háta mögé kerültek. 
Berger hadapród ennek ellenére sem adta fel a 
küzdelmet. Embereit kettéosztva, oldalt és hátba 
tüzelte az olaszokat, kiket c nem várt ellenállás 
annytra meglepett, hogy beszüntettek további táma
dásukat. Húszszoros túlerőt tartóztatott fel néhány 
emberével Berger hadapród és ezáltal súlyos vesze
delemnek vette elejét.

THURY SÁNDOR

A z 1915 junius 8-ikatól 11-ikéig tartó harcokban 
a Vrsic nevű 1897-cs magaslati pont ellen 

intézett támadás alkalmával —- mint szakuszparancs* 
nok ügyes vezetésével és kimagasló vitézségével 
tüntette ki magát. A terep nehézségeit leküzdve, 
mintegy 150 lépésnyi távolságra közelítette meg 
szakaszával a csúcsot, honnan az olaszok minden 
ellentámadását visszaverte. A további harcok folya
mán, a julius 18-tól 25-ikéig terjedő időben, a 
Monte St. Michelc éjszaki lejtőjén vívott harcokban, 
mint századparancsnok szerzett kiváló érdemeket. 
Amikor az ellenség a St. Michelén húzódó állá
sainkba benyomult és az ezred balszárnyán vona
laink mögé tört előre, Tliury zászlós századának 
önfeláldozó harcbavctésével az olaszok két táma
dását hiúsította meg s megakadályozta további 
előrenyomulásukat. 1915 julius 26-ikán a második 
doberdói csatában, amikor ezredé Sogradátó! keletre 
és Straussinálól délre állott harcban, a jobbszárny 
századot vezette. Hősies crőmcgfeszilésscl benyomult 
a régi állásokba és a rögtön megindult olasz ellen
támadásokat visszaverte. Kötelességének példás 
teljesítése közben súlyosan megsebesült.

FÖLDESI FERENC. IRÁNYI LÁSZLÓ. 
LÁZÁR FERENC, ARAN Y  OSZKÁR

A Plöcken-szorosért sok harc folyt s tömény- 
leien vér hullott az olasz harctéren. A szorost 

a 2COO méternél magasabb, teljesen kopár, sziklás i 
Frcikofel-csúcs védi, mely állandó véklkcdcs köz- :

dotl. Azolaszok ncm 
nyugodtak bele ezen 
fontos magaslat el
vesztésébe, hanem 
tartalékcsapatokkal 
megerősödve, hatal
mas erőkifejtéseket 
tettek a Kis-Pál 
csúcs visszafoglalá
sára. Az elfoglalást 
követő napon, 1915 
junius 15-ikénck 
reggelén túlnyomó 
erővel igen merész 
és páratlan gyorsa
sággal véghezvitt

támadást indítottak a Kis-Pálon lévő 61-esek ellen. 
A közvetlen közelből, macskaugrásszcrüen előtört
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pontjában állott. 1915 junius 16-án több napig 
tarló heves ágyutaz után az olaszok megrohanták 
és hatalmukba kerítették a hegyet. Nem teltek ej 
órák, mieink kiverték oz olaszokat és ismét meg
vetették lábukat. így ment ez jó ideig, váltakozó 
szerencsével folyt a harc, hol az olaszok, hol mi 
voltunk az urak a büszke Frcikofclcn. Had vezető - 
ségiink végre is a Freikofel tartós birtokbavételére 
tett hatásos intézkedéseket. Felhívta a 46-os közös 
gyalogezredet melynek jó hírneve dicső harcai 
révén már elismert volt hogy önkéntes jelent
kezőkből egy századot állitsan össze a hegycsúcs 
végleges elfoglalására. A 210 válogatott emberből 
álló század Lázár Ferenc zászlós, Földesi Ferenc,

Irányi László had- 
aprődok és Arany 
Oszkár hadapród- 
jelölt szakaszpa
rancsnokok veze
tése alatt az est 
beálltával cl is indult 
a Freikofcl clhódi- 
lására. A fiatal, de 
lelkes gárda, ulta- 
lan utakon járva 
hajnalban érte el a 
szükebb értelemben 
vett hegycsúcs tövét. 
Itt rajvonalba fel
fejlődve h a lad tak

tovább s hihetetlen gyors kúszással csakhamar 
elérték a hegy derekát, hol megpihentek. Alig 
kúsztak tovább a hegy meredekén, heves fegyver- 
tűz lepte meg őket. Lelapultak. A hegy fejét köd 
boritolta, tájékozódni nem tudtak, azért a fiatal

parancsnokok úgy 
döntöttek, hogy 
megvárják a köd 
felszállását. Körül
belül másfél óráig 
várakoztak, midőn 
előttük nem is nagy 
távolságban tollas
kalapos olaszok sür
gés-forgása volt ki
vehető. Fegyverez
ze! harcba bocsát
kozni céltalan lett 
volna, rohamra ha
tározták cl hát ma* 
gukat.Égbctörö han

gos hurrázással. 16-osokhoz illő lendülettel meg
lepetésszerűen az olaszokra vetették magukat. A 
megriadt olaszok összes felszerelésüket, fegyvereiket 
otthagyva, pánikszerűen rohantak le a hegy másik 
lejtőjén, a század pedig az elfoglalt állásokból tűz-
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zcl üldözte őket. Az olaszok azonban nem hagyták 
annyiban a dolgot. Tüzérségük az alaposan belőtt 
hegycsúcs minden üregét elárasztotta gránáltüzzcl, 
gyalogságuk pedig naponta 5—6-szor kísérelte meg 
tulcrős ellentámadásával a hegy visszavételét. A 
válogatott szinmagyar legénység fele pusztult cl 
már az ádáz harcokban — köztük Arany Oszkár 
hadapródjelölt is — de az élők éllcn-szomjan is 
sziklaszilárdan tartották a Freikofcl csúcsot, mely
nek mindkét lejtőjén csepegett a hősi vér.

Négy nap múlva a hős századot felváltották s 
pihenőbe vitték. Ö fensége József főherceg külön 
dicsérte meg mindnyájukat. A szakaszparancsnokok 
pedig elnyerték méltó kitüntetéseiket.

LÉDECZY NÁNDOR

1915 junius 19-én, a debreceni 3-ik honvéd- 
gyalogezred egy tartalék szakaszával a ífitschi front
szakaszon lévő, Vrsic nevű magaslaton elhelyezett 
előretolt állás megerősítésére küldték ki. Ezen állás, 
melyhez egy szűk hegygerincen át vezetett az ut.
az ellenséges állások 
közelségénél és fö
lényes helyzeténél 
fogva, állandó ve
szélynek volt kitéve. 
Lédeczy N ándor 
zászlós heves gép
puska tűzben egyen
ként közelitettc meg 
honvédéivel az elő
retolt állást, mely
nek 80 főnyi meg
szálló legénységéből 
már csak 12 volt 
életben. Alig helyez
kedtek el a honvé
dek az állásban, midőn az előttük mintegy 40—50 
lépésnyire támadásra Összegyülekezett olaszok len
dületes rohamban törtek rá a sziklák mögött ku
porgó honvédekre. A támadás azonban' a védők 
élénk füzében összeomlott. Ekkor Lédeczy zászlós 
telefonon jelentette ezredének, hogy a szerencsétlen 
fekvésű állás csak nagy veszteségek árán tartható. 
A felelet az volt: „Utolsó emberig kitartani." És a 
honvédek kitartottak, bár naponként 6 - 8  bajtársuk 
vett tőlük örök búcsút. Az olaszok a hős honvédek 
szomorú helyzetét látva, megadásra csábították őket, 
de feleletül haragos össztüzeket kaptak. Junius 
22-én este felé az olaszok ismét támadásba mentek 
át. Lédeczy megfogyatkozott kis csapatának kiegé
szítése végett megerősítést kért s addig is katonáit 
kitartásra és éberségre buzdította. Az utánpótlás 
hiánya miatt a halottaktól clszcdctt muníciót hasz
nálták már fel a kétségbeesetten védekező honvé-



dek, midőn az olaszok hirtelen fel ugrálva nekiron
tottak az állásnak. A honvédek azonban egy végső 
crőmcgfcszitéssel visszaverték őket. Egyrészüket le
vetették a szikláról, másik részük pedig feltartott 
kezekkel jelezte, hogy megadja magát. Ekkor érke
zett meg egy I.andwchr-czrcd szakasza, mint erő
sítés, mely azonban az olaszok láttára eldobta fegy
verét és megadta magát. Az olaszok ezen vérszemet 
kaptak és támadólag léptek fel. Lédcczy zászlós egy 
súlyos puskacsapás következtében összerogyott. Kissé 
magához térve az állás elvesztése fölött érzett fáj
dalmában elkeseredett erőt fejtett ki, hogy embereit 
ismét Összeszedje és ellenállásra buzdítsa.

„Fiuk! — Honvédek! Csak magam . . .  puskát 
keresni . . . neki** kiáltozott szakgatottan, magából 
kikelve. És a hős honvédek meghallották halál* 
veszedelemben forgó parancsnokuk hivó szavát. 
Heten—nyolcán köréje tömörültek és „Ne hagyd 
magad komám! Szúrd le komám!" harcra tüzelő 
biztatások között bősz oroszlánokként vetették rá 
magukat a komor éjszakában az alattomos olaszokra. 
Ádáz kézilusában, eszeveszett vadsággal döfdöslék 
szuronyukat az olaszokba, kik megrémülve mene
kültek ki az állásból. Megérkezett a honvéd
baj társak segítsége is, de már nem volt rájuk szük
ség. Izmos karukat nem emelték fel megsemmisítő 
csapásra, hanem leborultak hős pajtásaik tetemei 
mellé, kik hősi halált halt olasz ellenfeleikkel össze
borulva dicsőültek meg a becsület mezején.

Dr. BERÉNYI JENŐ

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartása elis

meréséül a következő felterjesztés alapján kapta 
o hős zászlós.

„Az 1-ső honvéd-gyalogezred kitüntetési javas
lata 1915 VI 28. ügy Castcllnuovonál, az 1915 
julius 13-án és 14-íkén vívott harcokban, mint 
előbb is, minden alkalomnál rendkívüli vitézségével 
tüntette ki magát. Példás magatartása lelkesítőén 
hatott alattvalóira. Ennek tudható be, hogy honvédéi a 
fedezékeiket földdel egyenlővé romboló tüzérségi 
tűzben is tántorithatatlanul kitartottak s az összes 
olasz támadások ellenére sem engedtek át egy tal
palatnyi földet sem a védett területből/'

ENDRESZ ISTVÁN

„A Hadosztály jó hírnevét a 17-ik ezred tartja 
fenn” . . .  Ezt a szűkszavú, de sokatmondó távi
ratot a 20-ik honvéd-hadosztály parancsnoka Nagy 
Pál vezérőrnagy intézte elismerésképen a 17-ik 
honvéd-gyalogezredhez,’ azért a páratlanul hősies 
magatartásért, melyet az ezred a 2-ik isonzói csata 
alkalmával tanusitott. 1915 julius 15-én az olasz 
tüzérség óráról-órára élénkülő gránáttüz alá vette

a 17-cs honvédek San Martino közelében fekvő; 
a 197-es magaslat mindkét lejtőjén húzódó árkait- 
A három napon át szakadatlanul tarló tüzérségi lőz 
julius 18-án már kimondott pergőtűzzé fajult s 
állásainkat rommá lőtte. A tüzérség eredményes 
munkája után olasz gyalogsági tömegek indullak 
támadásra az ezred centruma ellen, melyet hosszú, 
fárasztó viaskodás után sikerült is áttörniük. A tar
talék szakaszok erélyes és lendületes rohama azon
ban hamarosan birtokunkba juttatta rövid időre el
vesztett állásainkat. Egész napon át dühöngött a 
harc váltakozó szerencsével. Állásaink többszőr 
cseréltek gazdát. Az ádáz küzdelem tartalékjainkat 
végre is kimentette s már- már úgy látszott, hogy a 
kimeríthetetlen olasz tartalékok válnak a helyzet 
uraivá. Azonban másként történt. A bekövetkezett 
eseményekről álljanak itt a 17-es honvédek emlék
könyvének sorai: „Fél hat óra táján újra pattogni 
kezdenek az olasz puskák; furcsa, uj ropogás a 
köveken; páratlan erejű a gyalogsági tűz s utána 
uj tömegtámadás indul frontunk közepe és jobb 
szárnya ellen. Egymás mögött rohannak felénk újra 
meg újra a friss tartalékok; uj halottak helyére, uj 
hullákon át uj élők lépnek és három helyen megint 
sikerült állásunkba is betörniük. Most következik a 
végső tartalékul maradt puskák szerepe. Endrcszlslván
zászlós szakasza, ez 
a maroknyi, tem
pós, de elszánt hon
védszakasz, mind 
a három  helyen 
szuronnyal, puska
aggyal, meg ököllel 
veri agyon, vagy 
dobja ki a mieink 
közé berontott ola
szokat.

A támadás teljes 
visszaverése benyu- 
lik az estébe . . . "

A második ison
zói csatában, a ver-
migliánói védőszakaszon vívott emberfeletti küzdel
mekhez még három 17-cs magyar honvéd arany
érmének dicső emléke fűződik, kiknek oroszlán- 
részük volt a 17-ik honvéd-gyalogezred fényes sike
rében. Az egyik:

RETTEGI VINCE őrmester, 
akinek hőstettét és az ellenséggel szemben tanu
sitott kiválóan vitéz magatartásával szerzett érde
meit a következő kitüntetési javaslat örökítette meg: 
„1915 julius 18-ikán a vermigliánói ellentámadás 
alkalmával a század heves ellenséges tűzben nyo
mult előre, miközben összes tisztjei elestek. Rettegi 
őrmester átvette a század vezetését és példás vitéz-
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sédével sikerült a már-már ingadozó bajtársait 
magával ragadnia. Egy körülzárt osztagot véres 
kézitusában kiszabadított, az olaszokat visszavetette, 
azután állásainkat visszavette és meg is tartotta. 
Állandó harcokban három napig vezette századát."

A másik arany vitézség! éremmel kitüntetett 
hős 17-cs honvéd:

HERR BALTAZÁR

kitüntetési javaslata a következőkben emlékezik 
meg hőstettéről:

„1915 július 18-ikán, a vermigliánói védősza
kaszon, a 118-as jelzésű Monte Dei Sei Busi-a egy 
ellenséges oldaltámadást hiúsított meg szakaszával 
és ezáltal megóvta századát a körülzárástóJ. Julius
20-ikán az olasz vonalak ellen intézett támadásnál 
elsőnek tört be az ellenséges állásba és karján 
kapott súlyos sebe ellenére végig küzdötte lelkes 
honvédéivel a támadást. Az elért siker, magával 
ragadó személyes bátorságának tudható be."

A harmadik hős, aki személyes bátorságával 
az arany vitézségi éremre szerzett örökcmlékü 
érdemeket :

LIZÁK MIHÁLY törzsőrmester

hőstettéről a 17-ik honvéd-gyalogezred felterjesztése 
a kővetkezőkben emlékezik meg:

..Minden alkalommal iskolapéldája a bátor 
katonának. 1915 julius 18-ikán, a Monté Dci Sci 
Busi magaslat ellen intézett ellentámadás idején, 
amikor a rendkívülien erős tüzérségi tűz hatása 
következtében századának előrenyomulása meg
akadt, saját felelősségére tovább vitte néhány em
berből álló raját és megrohanta a magaslatot. A 
menekülő ellenségnek nagy vcsztcsségct okozott és 
erejének végső megfeszítésével addig tartotta elfog
lalt állását, mig százada hozzája nem csatlakozott. 
A következő napon, midőn észrevette, hogy a 
118-as magaslattól délre álló, szomszédos erők az 
ellenség áttörése következtében súlyos helyzetbe 
kerültek, szakaszával az olaszokat oldalba támadta 
és tarlós tüzelésével az ellenséget visszaszorította."

Ezen négy kiválóan vitéz honvéd feledhetetlen 
érdemeket szerzett abban, hogy az olaszok táma
dásaival szemben a 17-ik honvéd-gyalogezred vég
érvényesen megtartotta vérével áztatott állásait 
a 2-ik isonzói csatában.

FORRÁS ANDRÁS

A 3-ik honvéd-gyalogezred egyik legjelesebb 
altisztje volt. A háború eleje óta résztvett 

ezredé minden ütközetében és vitéz magatartása 
számos fényes haditett hősévé avatta. Az olasz elleni 
harcok kezdetén, a flitschi védelmi-szakaszon tcljc- 
sitett önfeláldozó felderítő szolgálataival szerzett

kiváló érdemeket, önként jelentkezett az olasz 
állások erősségének kifürkészé$érc, miközben körül
zárták s csak halálmegvető bátorságával tudta 
kcrcszlültőrni az olaszok gyűrűjét s igy megmenteni 
járőrét. Az olasz támadásokkal szemben mindig az 
elsők között küzdött és eminens része volt az 
ellenséges rohamok visszaverésében. A második 
isonzói csata előtt ezredé a doberdói fensikra került, 
hol az 1915 julius 15-től 20-ig terjedő időben
honvédekhez méltó 
módon vette ki ré
szét az olasz táma
dások visszaverésé
ben. Midőn a hatal
mas erőkkel támadó 
olaszok benyomul
tak a 3-as honvédek 
állásaiba, a tartalé
kok erélyes ellen
támadásba mentek 
át. Forrás András 
őrmester halálmcg* 
vető bátorsággal ve
zette szakaszát ro
hamra és gyilkos
kézitusában visszavetette az olaszokat. Sok foglyot 
ejtett s az ellenséget eredeti állásaiba űzte vissza. 
A következő napon újra támadásba ment át száza
dával az olaszok ellen és egészen az Isonzóig szo
rította vissza őket. Megvetette lábát a folyó partján 
és pusztító ágyutüzben két napon át dacolt az 
ellenséges támadásokkal. Megfogyatkozott ereje 
azonban gyengének bizonyult a további ellenállásra. 
Az olaszok körülkerítették megmaradt embereit * 
Forrás őrmester kötelességének lelkiismeretes telje
sítése közben hős honvédéivel együtt fogságba esett.

SERFÖZÖ ISTVÁN

A 60-ik közös-gyalogezred második zászlóalját, 
mely Sagradó község felelt volt állásban, 

1915 julius 17-ikén felváltották és közvetlen az arc
vonal mögött lévő dolinákba rendelték vissza, mint 
(adalékot. A leváltást követő második napon az 
olaszok visszaszorították Vermigliáno irányából csa
patainkat, melynek következtében a 60-ik közös
gyalogezred ezen tartalék-zászlóalját vetették harcba 
azon utasítással, hogy az ellenség további előre
nyomulását es a Monte Dci Sci Busi nevű 118-a$ 
magaslat megszállását akadályozza meg. Julius 
19-ik hajnalán ment ellentámadásra a zászlóalj 
géppuskákkal mcgerősilctt két százada. A kedve
zőtlen karszttclepen történt előrenyomulását tüstént 
észrevették a légi ballonokról figyelő olaszok s erős 
összpontosított tüzérségi tüzet zúdítottak az ellen- 
támadókra. A derék 60-as legények kőtömbtől*
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kőtömbig rohántak előre, hogy elérjék azt a közel* 
séget, honnan felvehetik a harcot az olaszokkal: de 
minden legkisebb fedezék kihasználása ellenére is 
súlyos veszteségeket szenvedtek. Nagy erőfeszítések 
után végre elértek egy kőfalhoz, honnan megnyi
tották a tüzet. Tüzelésük azonban a sziklák mögé 
rejtőzött olaszokkal szemben teljesen hatástalan volt. 
Serfőző István szakaszvezető az egyik géppuska 
irányzója, állásából észrevette, hogy cgyvonalban 
van a tőle balra húzódó állásokba betört olaszok

kal. Tüstént meg
változtatta tüzelési 
irányát és fegyveré
vel hosszába szórta 
be az ellenséggel 
megtelt árkokat. Jól 
irányzott tüzelésé
nek meglepő ered
ménye volt. Az ol- 
daltiiz ellen véde
kezni nem tudó ola
szok fejetlenül hagy
ták cl árkaikat, me
lyeket aztán az 1-ső 
honvédgyalogczred 
szállott meg. Bár a

fegyverére irányzott ellenséges tüzérségi tűzben fején 
sulyos sebet kapott, nem hagyta el helyét, hanem 
három napon át küzdött még példás vitézséggel az 
olasz ellentámadások ellen s elismerésre méltó érde
meket szerzett abban, hogy a 118-as magaslat nem 
került az olaszok kezére.

Ezen magaslat ellen intézett heves olasz támadá
sok visszaverésében kimagasló érdemeket szerzett még

BARNA JÓ ZSEF törzsőrmester 
is, aki a géppuska kezelésében és hősiességben 
méltó ezredbajlársa volt Serfőző szakaszvezetőnek.

Az olaszok ember- 
áldozatot nem kí
mélve, napokon át 
támadták a Monté 
Dci Sci Busi magas
latot. Hiábavalók 
voltak a vérfccsérlő 
halálrohamok, hiába 
való volt az ellen- 
séges tüzérség hatal
mas tüze, a hős 
60-asok rendíthetet
lenül tartották ma
gukat s visszaverték 
az olaszok minden 
tám adását. 1915

julius 21-ikénck hajnalán az olaszok a szomszédos 
17-ik népfelkelő zászlóalj vonala előtt gyülekeztek,

hogy meglepő támadással betörjenek állásaikba és 
igy számytámadással kényszerítsék a fontos magas
lat elhagyására a hősiesen ellentálló óOasokat. 
Barna József törzsőrmester géppuskájával az arc
vonal elé kúszott és 300 lépés távolságról pusztító 
oldal tűzzel néhány pere alatt szétszórta az olaszo
kat. Az ellenséges tüzérség gyalogságuk pusztulásá
nak láttára a géppuskákra irányította ágyúinak 
lüzét, hogy elpusztítsa c szörnyű jószágokat. Bár 
legénysége közül többen megsebesültek a gyilkos 
tűzben, Barna törzsőrmester továbbra is helyén 
maradt s az olasz tartalékok három támadását 
verte vissza. Táviratilag terjesztették fel a hős 
törzsőrmestert az arany vitézségi éremre, melyet 
őfensége József főherceg, hadtestparancsnok sze
mélyesen tűzött fel mellére.

A második isonzói csata szörnyű küzdelmei 
még egy 60-ik közős-gyalogczrcdbeli derék katona 
hősi emlékét teszik feledhetetlenné.

GÓLYA ELEMI*R tiszthelyettes

neve is az aranyérmes doberdói hősök közölt ragyog 
s egyik niesszcfénylö sugara a magyar katona 
legendás hősiességét övező fénykoszorunak. ö  hősi 
halált halt a büszke harcok mezején, de szelleme 
ott lebeg a doberdói fensik felett, mint az önfelál
dozó kötclcsségtcljcsités ragyogó mintaképe.

SZABÓ VILMOS

cgfénycscbb haditette a honvédvérrel szentelt 
 ̂ s múlhatatlan dicsőséggel koszoruzott doberdói 

fensik emberfeletti küzdelmeihez fűződik. Mint I8-ik 
hon véd-gyalogezred beli zászlós, az 1-ső honvéd- 
gyalogezred bonthatatlan soraiban küzdött s a Colici 
község előtt húzódó állások védelmében tanúsított 
rcltcnthetctlcnül bátor magatartásával érdemelte ki 
a hősöknek járó legszebb elismerést. A 2-ik isonzói
ütközetben kiapad
hatatlan olasz cm- 
bcrhullámok 14 na
pon át támadták 
szüntelenül, elkese
redett düh vei és 
makacs szívósság
gal a Cotici-álláso- 
kat, hogy megtörjék 
az 1-cs honvédek 
még makacsabb el- 
lentállását. A hat
szoros tú lerőben  
lévő e llenségnek  
nem egyszer sike
rült idcig-óráig bc-
befészkelnie magát a védöárkok egyes részeibe, de 
a szilaj honvédszuronyok mindannyiszor kiűzték
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ókét. Szabó Vilmos zászlós clóljárt a példaadó 
vitézségben és erőt öntött embereibe. A legclkcsc- 
redettebb küzdelmekben személyes bátorságával 
ragadta magával honvédéit, kiknek szurony, roham- 
kés és buzogány-harcainak nem tudott ellcntállni 
az ellenség. Tizennégy napon át dühöngött az ideg
ölő közelharc, mely számtalanszor elkeseredett kézi- 
lusákban robbant ki, de az 1-es honvédek tartot
ták a vonalat, ami nagyreszt a vitéz zászlós férfias 
magatartásának volt az eredménye.

GRÖSSING SAMUÉI.

Kötelességének teljesítése közben a Monte-St.- 
Michclén vivőit harcokban egy ellenséges grá

nát lábát szakította le s örökre harcképtelenné telte 
e vitéz őrmestert, aki az Isonso partján véghezvitt 
hőstetteivel méltán szolgált rá a személyes bátorság

legszebb kitünteté
sére: az arany vitéz* 
ségi éremre. Csok
rot lehetne kötni 
azokból a fényes 
haditcttekből, me
lyeknek hőse GrÖs- 
sing Samu 76-ik 
gyalogezredben őr
mester. Ezen csokor 
legszebb virágszálai 
a karszt vértől ázta
tott köveiből nőttek 
ki. Sagrado mellett, 
egy éjjeli támadás 
alkalmával, a 76-ik

gyalogezred kikiilönitctt zászlóalja túlerőben lévő 
ellenséggel szemben vette fel a harcot. A zászlóalj 
jobbszámya az órákon át tartó ádáz küzdelemben 
muníció hiánya és a nagy emberveszteség következ
tében ingadozni kezdett. Grössing őrmester gép
puskás osztagával a jobbszárny mögött helyezkedett 
állásba és pusztító tüzelésével feltartóztatta az át
karolás veszélyével fenyegető olasz támadást. A meg
lepett ellenség rövid időre beszüntette tüzelését, mit 
a 76-osok erélyes támadásra használtak fel csjclfog- 
lalták oz olaszok állásait. Egy más alkalommal 
Castcllnuovonál éberségével egy, a gyalogsági vonalok 
közvetlen közelében álló hegyi tüzérüteget fedezett 
fel, melyet tüzérségünk az ő pontos jelentései alapján 
ártalmatlanná tett. Legtragikusabb emlékű hőstette 
azonban a Monte St. Michelc-i harcokhoz fűződik. 
1915 julius 20-ikán az olaszok átmenetileg megszáll
ták eme hírhedt magaslatot. De nem sokáig örvend* 
hedtek győzelmüknek. Még aznap éjjel támadásra 
ment a^ 76-os zászlóalj a magaslat ellen. Bár 
gyalogsági golyózápor és pokoli tüzérségi tűz fogadta 
őket, feltartóztathatatlan erővel nyomullak előre.

Grössing Őrmester a támadás során oly ügyesen vezette 
osztagát, hogy sikerült az állásainkba betolakodott 
olaszokat hatásos oldaltüz alá venni, mely megingatta 
az olaszok ellenállását és elősegítette a 76-osok 
rohamának sikerét.

Ez volt a derék őrmester utolsó hőstette. Néhány 
órára rá már vérbefagyva, tehetetlenül feküdt a 
Monte San Michele egyik árkában, melyért teste 
épségét áldozta fel.

CSERVID IMRE

1915 augusztus 18-ikán a hosszú harcokban 
legyengült 37-ik közös-gyalogezred egyik zászlóalját 
leváltották és a front mögé vitték vissza pihenőre. 
Ugyanezen napon elfoglalták az olaszok Selo falu 
mellett emelkedő egyik magaslatot, mire a pihenőbe
rendelt zászlóalj azt 
a parancsol kapta, 
hogy a seloi magas
latot foglalja vissza. 
A következő nap 
reggelén meg is in
dult az ellentáma
dás, mely te lje s  
sikerrel járt. A 37-es 
zászlóalj lendületes 
irmban űzte ki az 
olaszokat állásaik
ból és megszállta a 
magaslatot. Cservid 
Imre őrmester, mint 
a 13-ik század sza
kaszparancsnoka vett részt az ütközetben. A véres 
harcokban csak nyolc-Uz embere maradt meg sza
kaszából, mellyel az elfoglalt állások egy jelentékeny 
szélességű részén halálmegvctö bátorsággal nyolc 
napon át állt ellen az olaszok támadásának.

A küzdelmekben tanúsított kimagasló vitézsé
géért és eredményes működéséért arany vitézségi 
éremmel tüntették ki.

M 0SK0V S7.K Y LÁSZLÓ

A lezajlott második isonzói csata után, az ola
szok a birtokukba jutott gradiskai hídfő meg

erősítésen és biztosításán fáradoztak, hogy további 
támadásaikhoz támpontot nyerjenek. E hídfő bizto
sításának elengedhetetlen feltétele a Monte San 
Michele elfoglalása volt, mely magaslat a Karszt 
fensikot uralta. Minthogy c hegy szembetámadása 
a lehetetlenséggel volt határos, az olaszok a San 
Marlino dél Carso ellen indították támadásaikat, 
hogy az ettől nyugatra lévő terep meghódítása után. 
délről karolhassák át és vágják cl hátsó összekötte
téseitől a Mo:.tc San Michelct. Hogy mily nagy 
fontosságot tulajdonítottak az olaszok a San Mar-
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tino dcl Carso elleni hadműveleteknek, bizonyítják 
a kezeinkbe került olasz hadscrcgíöparancsnokság 
iratai, melyek a 3-ik és 4-ik Isonzói csatának elne
vezett harcokat, mint a San Martino dcl Carso 
ellen irányuló csatákat jelöllek meg. A technikailag 
kitünően felszerelt olasz gyalogság homokzsák
torlaszok fokozatos előrctolásával igyekezett meg
közelíteni állásainkat, mit az c tekintetben tanúsított 
páratlan ügyességével és fáradhatatlan, kitartó mun
kájával cl is ért. Műszaki felszerelés hiányában 
szenvedő csapataink az olasz támadásokkal szem
ben nagyon kedvezőtlen helyzetben voltak. Állásuk 
primitiv volt, az erősen létszám alatt levő újonc- 
századok nehezen bírták az időjárási viszonyokat, 
a viz és étkezés hiányosságát; tartalékok alig állot
tak rendelkezésre; az éjjel-nappal folyó munka 
pedig alaposan kimentette az első vonalban küzdő

ket. Ily erőviszo
nyok közt várták 
.csapataink az ola
szok készülő  tá
madásait. Ezen idő
ben a 3-ik honvéd- 
gyalogezred egyik 
százada a San Mar- 
lino dcl Carsoról 
Straussina felé ve
zető úttól közvetlen 
északra volt védel
mi állásban. 1915 
szeptember 16-iká- 
nak reggelén M o s- 
k o v s z k y László

törzsőrmester, a század szolgálatvezetője, a drót- 
akadályok előtt már jó idő óta mozgást tapasztalt. 
Alapos megfigyelés után egy olasz katonát vett 
észre, akire rálólt, de úgy, hogy élve hozhassa be. 
Lövés után az állás ele kúszott, honnan négy olaszt 
hozott be. A foglyok kézzel-lábbal magyarázták, 
hogy a honvédek meneküljenek el, mert az állások 
nemsokára a levegőbe fognak repülni. Moskovszky 
törzsőrmester Császi nevű őrvezetóvcl az olaszok 
élénk lüzébcn az akadályvonalhoz ment ki, hol azt 
tapasztalta, hogy az akadályokra három méter 
hosszú, ckrazittal töltött vascsövek vannak felsze
relve. Azonnal hozzálátott a robbantócsövek lesze
reléséhez, nehogy a sikerült robbantás után az 
olaszok betörjenek a különben is gyengén meg
szállott állásba. Vakmerő vállalkozásával sikerült 
leszerelnie a gyújtásra bekapcsolt ckrazit-csövckct 
s ezzel megakadályozni a drótakadályok és az állá
sok felrobbantását.

Az elfogott olaszok egy robbantó árkászjárőrnek 
voltak a tagjai, akiket „Biztos halál a hazáért és 
becsületért'* jelszóval, sorshúzás utján küldtek ki 
feladatuk megoldására.

ZÖLDY M. JÁN OS

Mint népfelkelő tiszthelyettes került a 17-ik 
népfelkelő gyalogezreddel a Doberdóra. 

A szerb harctérről jött a Molináry-bakáktól, huszon
egy ütközet tapasztalatával és a szvcli-pclári ütkö
zetben szerzett első osztályú ezüst vitézségi érmé
vel. Zászlóalja gép
puskás osztagának 
parancsnoka lett s 
ebben a minőség
ben 1915 junius 3-á- 
tói október 18-án 
történt megsebesü- * 
léséig számos hős
tettel tűnt ki. Több
szőr terjesztették 
fel k itü n te té s re , 
úgy hogy feljebb
valói és ő maga is 
nehezen  tu d ják  
megállapítani, me
lyik h ő s te tté é rt
kapta az arany vitézségi érmet. Egyszer osztagával 
és egy szakasz gyalogossal a „haUÚerdő" szegélyé
ről visszavonult zászlóalja helyett az utolsó töltényig 
s majdnem az utolsó emberig küzdött. Máskor a 
doberdói országúton vak riadalomban visszaözönlő 
zászlóalját állította meg, szedte rendbe és lendítette 
újra elszánt harcra. Talán az a legkimagaslóbb tette, 
hogy a harmadik görct csata után öt napig tartott 
olyan géppuskás állást, melyből előtte már Öt osz
tagot lőtt ki az olasz tüzérség. Erós ágyulüzoen 
foglalta cl helyét. De nagyszerű találékonysággal 
állást markirozott a szétlőtt géppuskamaradvá
nyokból s ó maga embereivel együtt ettől 
jobbra és balra foglalt állást. Az olaszok mindennap 
pozdorjává lőtték a szinlcgcs állást. Zöldy azonban 
minden éjjel ott volt abban újra és cmyedcllcnül 
lőtte az ellenséget. Ezzel támadásunkat hathatósan 
támogatta. Még arra is volt ereje, hogy tartalék- 
csapatainkat lelkesítse és harci állásaiba vezesse. 
Később, 1916 augusztusában, mint népfölkelő fő
hadnagy, vadászkülőnilményévcl az orosz harctéren 
maga foglalt cl egy hegycsúcsot. Ezért a Mária 
Terézia-renddel való kitüntetésre ajánlották, mely
nek elnyerését az összeomlás akadályozta meg.

ROTHER KÁROLY

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartása elismeré

séül a következő felterjesztés alapján kapta:
,.A 3-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas

lata 1915 XT9. Mint zászlóalj segédtiszt az 1915 
október 18-tól 29-ig terjedő időben a Monte St.
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Michelin vivott harcokban fáradhatatlan szolgálat- 
készséggel támogatta parancsnokát. A leghevesebb 
ágyulüzben, éjjel-nappal járt-kelt az állásban. Azászló- 
aljparancsnoka parancsainak betartását ellenőrizte. 
A kevesebb harctéri tapasztalatokkal rendelkező 
bajlársait praktikus tanácsokkal látta el és tevéke
nyen scgilctt nekik a bonibavclésbcn. Vitézségben 
és kötclcsségtcljcsilésbcn az egész zászlóalj tündöklő 
mintaképe volt. Október 29-ikén, amikor, mint a 
harclclcp alapos ismerője, önszántából átvette a 
sikeres ellentámadás vezetését, ellenséges golyótól 
találva hősi halált halt."

KNIESZ MIHÁLY

A 46-ik közős gyalogezred HI-ik zászlóalja a tol- 
meini védőszakaszon Wdl-Wrh-en volt állás

ban. mellyel szemben az olaszok a Gubrije falunál 
húzódó hegygerincet tartották. Az ellenséges vonal 
közelségénél fogva nappal mindenféle mozgás lehe

tetlen volt, amiért 
az előretolt állás
ban álló Knicsz 
Mihály tiszthelyet
tes arra kért enge
délyt zászlóaljpa- 

rancsnokálól, hogy 
a hegygerincen lévő 
ellenséges állásokat 
m egtám adhassa. 
Zászlóaljparancsno
ka megadta az en
gedélyt. Két tartalék
szakasz rendelke
zésre bocsátása után 
1915 október 13-án

hajtotta végre Knicsz tiszthelyettes az önként 
vállalt támadást. Előrcküldtc egyik járőrét azon uta
sítással, hogy észrevétlenül az olasz tábori őrs mö
gött helyezkedjék el, maga pedig egyik szakaszával 
megkezdte az előrenyomulást. A két larlalékszakasz 
megfelelő távolságban követte. A kürtösnek köte
lességévé tette, hogy adott jelre kürtszóval jelezze 
a roham megkezdését. Zajtalan clőrcvonulása közben 
elfogta az olasz tábori őrsöt s igy zavartalanul kö
zelítette meg szakaszával az olasz állások balszár
nyát, mely ellen erélyes rohamot vezetett. Elvette 
kürtösétől a kürtöt és saját maga adta meg érces 
hangon a támadásra tüzelő jelet. Támadása olyan 
lendületes volt, hogy az első rohamra áttörte az 
olaszok vonalát és 60 főnyi foglyot ejtett. Egyik 
szakaszával megszállta az elfoglalt állást, két sza
kaszával pedig tovább folytatta előnyomulását. Sú
lyos harcok árán az egész hegygerincet hatalmába 
kerítette s az olaszok ismételt ellentámadásai ellenére 
is megtartotta. Helyét csak a nagy veszteségek követ
keztében szükségessé vált leváltása folytán hagyta el.

M IHÁLOVITS IVÁN

A szörnyű vérözőn és tomboló halálvihar, mely 
a harmadik isonzói csatában a Monte St. 

Michelin napokon át dühöngött, hátborzongató ér
zéssel tölt el bennünket. A többnapos előkészítő 
tüzérségi pergőtűz, melynek nyomán kő-kövön nem
maradt, majd a vál
takozva meginduló 
olasz gyalogsági ro
hamok, valóságos 
pokollá varázsolták 
eme hirhedt emlékű 
magaslatot, melyen 
annyi honvédvér 
folyt el s annyi 
fiatal magyar szív 
dobbant utóljára. A 
képzelet nem fog
hatja fel a szenve
déseket és a hálál
ni cg ve tó bátorságot, 
mellyel csapataink a
Monte St. Michclét tartották. A harmadik isonzói 
csata elején a 4-ik honvéd-gyalogezred III-ik zászló- 
alja váltotta fel az 1-cs honvédek egyik zászlóalját 
a Monte St. Michelin. Három napig bírta a 
zászlóalj a mindent megsemmisítő tüzérségi tüzet, 
midőn 1915 október 18-án, a két középső századot 
kivonták a vonalból és valamivel hátrább helyezték 
el, hogy ezáltal megvédjék a teljes elpusztulástól. 
Ugyanekkor egy felfogott olasz tclefonjclentés nyo
mán a magasabb parancsnokság arról értesítette a 
honvédeket, hogy az olaszok a déli órákban tüzér
ségi rajtaütést terveznek, mely után az olasz gya
logság indul rohamra. Mihalovits Iván géppuskás 
zászlós ezen válságos órákban arra kapott paran
csot, hogy az olaszok mozdulatait figyelje. A bor
zalmas tűz be is következett, mely még inkább sza
porította a szerteszét fekvő halottak és súlyos sebe
sültek számát. Itt-ott maradt már csak kisebb- 
nagyobb harci csoport, mely teljesen apatikusan, a 
sűrű robbanásoktól clfásultan várta a minden pilla
natban bekövetkezhető halált. Mihalovits zászlós 
épen jelentés leadása végett szaladt hátra egy 
telcfonfcdezékbc, midőn jelentették neki, hogy az 
olasz gyalogság támadásra jön. Erélyes fellépésével 
összeszedte a szomszédos két század megmaradt 
embereit és géppuskáival együtt megszállta a rommá 
lőtt vonalat. Épen idejekorán. Az egy zászlóalj 
erejű olasz gyalogság már majdnem állásainkba tört 
be, midőn Mihalovits lelkes fellépésével feltüzelt 
legénysége és géppuskái pusztító tűzzel szétszórták 
az olasz zászlóaljat. A visszavert támadást uj és uj 
roham követte, de Mihalovits honvédéi derekasan
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végezték dolgukat. Meghiúsították az ellenség min
den támadását és megvédték a Monté St. Michclct. 
ö t  napon át tartott ki c földi pokolban Mihálpvits 
zászlós s ő volt az utolsó, kit kötelességének hősies 
teljesítése közben kilőttek géppuskája mellől. A gép
puskások mind elvéreztek, vagy súlyosan sebe- 
sfdvc fogságba estek.

DÉDAI LÁSZLÓ

Hőstettét és az ellenséggel szemben tanúsított 
kiválóan vitéz magatartásával szerzett érde

meit a 3-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javaslata 
a következóképen örökítette meg.

„Gyakran önként jelentkezett közvetlen az cl-

clvcsztették létszámuknak egy harmad részét. A legé
nyeik élén példára buzdító hősiességgel harcoló tisz
tek, az első hősi halottak, vagy súlyos sebesültek 
között voltak s igy a vezetők nélkül maradt két 
század megmaradt részei fölött Gyen ess Ferenc tiszt
helyettes vette ál a vezetést. Gyencss pillanatok 
alatt átlátta, hogy a pusztító tűzben keletkezett 
fejetlenségből, csak gyors elhatározással véghezvitt
e ré lyes lépéssel 
mentheti meg embe
reit. Élére állt tehát 
bajtársainak $ példa- 
adásával, valamint 
buzdító szavaival el
szánt rohamra vitte 
őket. Az állásaikból 
k isz o ríto tt honve
dek, a 46-osok bá
tor fellépésén fel
lelkesülve hozzájuk 
csatlakoztak és a 
megtépázott száza
dokból összeverő
dött csapat Gyencss

lenséges arcvonal 
előtt elhelyezett fi
gyelő. vagy bizto
sitó erőknek meg
közelítésére és ké
zigránátokkal való 
megtámadására. A 
peteanói védőállás
ban az ellenség 
többszöri tulcrős tá
madásával szemben, 
m int szakaszpa

rancsnok rendíthe
tetlenül k ita r to tt. 
1915 október 19- 
ikén, amikor leg-

vadabbul dühöngött a harc és a század összes sza 
koszparancsnokai elestek, átvette százada vezetésé 
és a hős védők megmaradt részét példás bátorsá 
gával és rettenthetetlenségével kitartásra buzdította 
habár légnyomás következtében maga is majdnem 
harcképtelen volt. Ezáltal sikerült az ellenség nagy 
túlerővel megindított támadását súlyos veszteségek 
okozásával elhárítania".

GYENESS FERENC

A 46*iJ< közős-gyalogezred egyik zászlóalja a
3-ik isonzói csata szörnyű dühöngése idején 

San Martino dél Carso mellett volt tartalékállásban. 
1916 ok'tóber 22-ikén több napos pergőtűz és el
keseredett küzdelem után áttörték az olaszok a 
Monte St. Michclet tartó honvédek halszárnyát és 
hátba támadással fenyegették az egész védelmi sza
kaszt, ami siker esetén katasztrófáivá tette volna 
St. Michelc sorsát. A 46-os tartalékzászlóalj két 
századát dobták be tehát az ellenség által ütött 
rés betömésére és a fenyegető veszély elhárí
tására. A két század tüstént megindult ellentáma
dását a kőodukba befészkclődott olaszok oly borzal
mas háromoldali tűzzel árasztották cl, hogy mielőtt 
még összeütköztek volna az olaszokkal, már is

tiszthelyettes vezetésével, véres és bálborzongató 
emlékű kézilusa után visszafoglalta az elveszettnek hitt 
állást és elhárította a veszélyt a Monté St. Micheléről.

A hős tiszthelyettes a roham közben térdlövést 
és mcllszurást kapott. TérdlÖvésc következtében 
lábát amputálták s igy ez volt legdicsóbb, de 
egyszersmind legtragikusabb emlékű hőstette.

KÁI.AZY SÁNDOR

C otici falu előtt, a Monte St. Michele-i védő- 
állások egyik szakaszán, sebesülten lanusitolt 

hősies magatartásával érdemelte ki az arany vitéz- 
ségi érmet. 1915 október 19-től 21-ikéig terjedő 
időben, a Monté St. Michelén vivőit súlyos harcok
ban, mint szakasz, 
illetve félszázad- 
parancsnok  grá
nát okozta borda- 
zuzódással 40 órán 
át védte és tartotta 
az 1-sŐ honvéd-gya
logezred védelm i- 
vonalának azt a ré
szét. ahol az ola
szok az áttörést ki 
akarták erőszakolni. 
Az ellenség szám
talan rohamát verte 
vissza szakaszával 
és mérhetetlen vesz
teséget okozott neki! Az egyes honvédek halál-
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megvető elszántsággal küzdöttek és megvédték állá
saikat az olasz túlerővel szemben, ami Kálazy Sán
dor zászlós példás viselkedésének és honvédéire is 
kiható erkölcsi ereiének volt köszönhető.

FARAGÓ ANTAL

A I7-ik népíölkclő-gyalogezrcd kitüntetési javas
lata 1915 X I6.

..A Monte St. Mididén vívott véres harcokbao 
1915 október 23-ikátó! november 5-ikéig, kiválóan 
bátor magatartásról tett tanúbizonyságot Faragó 
Antal hadapród. Október 23-ikán, mint század
parancsnok megrohanta századával az ellenség állá
sait és véres küzdelem után kivetette makacsul 
védelmezett állásukból az olaszokat. Az ellenség
nek elvesztett vonalai visszaszerzéséért indított ismé
telt ellentámadását visszaverte és állásait mindaddig 
megtartotta, mig fel nem váltották. Az olaszoknak 
súlyos veszteségeket okozott."

KOVÁCS ISTVÁN

Jobpergésszerü tüzérségi tűz reszkedtclte egész 
■*—'  nap a levegőt, amikor a javában dúló harma
dik Isonzói csata idején, 1915 október 22-ikén 
Kovács István 39-ik közös gyalogezredben zászlós 
azt a parancsot kapta, hogy szakaszával szállja meg 
a József főherceg ö  fensége vezetése alatt álló
7-ik hadtest állásainak Monte St. Mididétől délre 
cső egyik részét, hol már az előző napokon három 
század pusztult el az irtózatos ágyutüzben. A ki
jelölt árokrészt, az olaszok tartották megszállva és 
a rommá lőtt íutóárkokon, valamint a köves terepen 
előrenyomuló szakasznak géppuska tűzzel nagy vesz
teségeket okoztak. Az állásaikból kiszorított katonáink 
a mindent megsemmisítő tüzérségi tűzben megbom
lott idegzettel húzódtak meg a karszt kövei mögött

• fölött keringő otasz repülők bombái, melyek ég
rengető robbanással hulltak katonáink közé. Kovács 
zászlós lelkes lendülettel tört előre s szakaszába 
osztotta be 3 szétszórt erőket. Buzdító szavaival 
valamint harcra tüzelő bátor fellépésével az ezer 
veszedelem között is oly erőteljes rohamra ragadta 
megnÖvekedett szakaszát, hogy betört az ellenség 
állásába, kiűzte az olaszokat s 60 foglyot ejtett, 
valamint két géppuskát zsákmányolt. Szakaszával 
megszállta a visszafoglalt árokrészt, mely előtt még 
ugyanazon napon több ellenséges ellenroham omlott 
össze a rendithcthetetlcnül kitartó 39-esek tüzében. 
A bekövetkezett éjszakát szétlőtt árkaik és drót
akadályaik megerősítésére használták fel a derék 
39-cs vitézek, hogy a várható újabb ellenséges roha
moknak sikeresen dlcnáilhassanak. Másnap ujult 
erővel lángolt fel a harc s a folytonos küzdelemben 
megfogyatkozott szakaszt, hősies ellenállása ellenére 
is kiszorították az olaszok embcrfdclli erővel védett 
árkaiból. Már alig fele volt meg Kovács zászlós 
embereinek s tölténye is kifogyóban volt. Ekkor végső 
erőmcgfeszitésscl szuronyrohamra vitte megmaradt 
néhány emberét Kovács zászlós, mely rohamnak nem 
tudtak ellenállni az olaszok. Fehér kendőket lobog
tatva megadták magukat. Ezen utolsó rohamban 
azonban nyolc sebből vérezve súlyosan megsebesült 
a példás vitézséggel verekedő magyar zászlós, kit 
eszméletlenül vittek katonái a segélyhelyre.

REZSNYÁK FERENC

Arany vitézségi érmét c 29-lk honvéd-gyalog
ezred kővetkező felterjesztése alapján kapta 

e kiválóan vitéz zászlós.
„Mint az 5-ik század parancsnokának helyettese 

az 1915 október 23-ikáról 24-ikérc virradó éjszakán, 
valamint a következő napon vívott harcokban halál- 
megvető bátorsággal küzdött. A legerősebb tüzérségis félig megzavarod

va, vagy megsüke- 
tíilve adták meg ma
gukat sorsuknak . 
T isztje ik  legna
gyobbrészt elestek 
a többnapos ádáz 
küzdelmekben s igy 
vezetők nélkül — 
szétszóródva elvesz
tették biztos harci 
egyensúlyukat. A 
gránátrobbanások 

piszkos füst és por 
felhője b o r íto tta  
kődszerü szürke

ségbe a terepet, melyen hősi halált halt katonáink 
megcsonkított hullái és széttépett testrészei feküd
tek szanaszét. A borzalmakat növelték a csapataink

tűzben tan ú s íto tt 
nyugodt megfontolt
ságával és jó példa
adásával legénysé
gére kedvező be
folyással Volt, mi
által nagy mérték
ben hozzájárult az 
elért eredményhez, 
valamint e .harcok 
által szerzett dics# 
séghez."

Az ez időben ví
vott harcokhoz fű
ződik :
BIRGÁN JÁ N O S
29-ik honvéd-gyalogezrcdbeli népfelkelő őrvezetó 
hőstette is, melyről, valamint az ellenséggel szemben
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tanúsítóit kiválóan vitéz magatartásával szerzett ér-t 
elemeiről a következőképen emlékezik meg ezredé
nek kitüntetési javaslata:

„1915 október 23-ikán és 24-ikén Marcottinitől 
nyugatra, a 111 -cs jelzésű magaslaton, az állásainkba 
benyomult ellenség ellen intézett összes támadások
ban és rohamokban rendíthetetlen kitartással és 
hősiességgel vett részt. Bajtársait szakadatlan buz
dítással tüzelte a harcra. Személyesen zsákmányolt 
egy ellenséges géppuskát, melynek kiszolgáló legény
ségét cgycs-cgycdül ártalmatlanná tette".

Ugyanitt kapta arany vitézségi érmét

KŐVÁRI M IHÁLY

29-ik honvéd-gyalogczrcdbcli őrmester, akit ezredé 
a következő felterjesztéssel adott be a személyes 
bátorság legnagyobb jutalmára:

„Az 1915 október 23-iki és 24-iki harcokban 
az „Araeisc J .” védőszakasz ellen intézett támadá
sok támogatására küldték ki Bogány Géza had
apróddal. Miután Bogány hadapród a harcok köz
ben megsebesült Kővári őrmester vette át a fél
századot, melyet oly vitézen és kiváló ügyességgel 
vezetett,, hogy rövid idő alatt pánikszerű menekü
lésre kényszeritette az olaszokat Nagyszámú foglyot 
ejtett: több géppuskát és tekintélyes mennyiségű 
hadianyagot zsákmányolt.1*

FODOR SÁNDOR

Marcottinitől nyugatra, a 111-cs magaslaton 
vívott súlyos küzdelmekben örökcmlékü érde

meket szerzett Fodor Sándor 29-ik népfclkelö- 
gyalogezredbeli közkatona, aki egyszerű csatár 
létére emelkedett hősiességben többi bajtársai fölé. 
Ezredének kitüntetési javaslata a következőképen 
emlékezik meg c derék népfelkelő hőstettéről:

„1915 október 23-ikáo, a 111-cs magaslaton 
lezajlott éjszakai rohamokban vett részt a 8-ik 
század egyik szakaszában. A következő nap reg
gelén az elhódított és megszállva tartott árkainkat 
a tulcrős és rendkívülien makacsul védekező ellen
ség kezéből kiragadtuk. Ez alkalommal Fodor nép
felkelő egy olasz tisztet lőtt le és az ellenség egy 
részét fogságba ejtette. Úgy a rohamban, mint a 
kézitusában hidegvérüségévcl olyan példát tanúsított 
társai előtt, hogy a lövészárkok visszafoglalása ezáltal 
lehetségessé vált."

József főherceg lovassági tábornok, hadtest- 
parancsnok a következő hozzátoldással vélemé
nyezte a felterjesztést: „A hős gyalogos, ellenállást 
nem ismerő vitézségével több foglyot ejtett a roham 
alkalmával. A hősiesség ragyogó példaadásával a 
legádázabb kézitusában visszavetette az ellenségtől 
megszállt árkot. A javaslatot a legmelegebben pár
tolom."

REIN JÁNOS

Hőstettéről és az ellenséggel szemben tanúsított 
kiválóan vitéz magatartásával szerzett érde

meiről a 17-ik népfelkelő-gyalogezred kitüntetési 
javaslata a következőképen emlékezik meg:

„1915 október 23-ikán, miután századparancs
noka megsebesült, félszázadát rohamra vezette és 
kiszorította állásából az ellenséget. Számos foglyot 
oitett é* megvetette

jobb szárnyán. Ered
ményes támadásá
val megóvta zászló- 
alját az oldalba- 
támadás katasztró
fájától. A rákövet
kező második na
pon, mint tüzérségi 
megfigyelő egyedül 
megfigyelései alap
ján irányitotta— tü
zérségünk tüzét, 
mely az ellenségnek 
kifcjezhctctlcn vesz
teséget okozott és meghiúsította az ellenséges gyalog
ságnak csapataink ellen tervezett több támadását. 
Megbízható derék katona, aki mindenkor helyén 
van; szolgálatát lelkiismeretes pontossággal, ha 
kell — önfeláldozó készséggel végzi.”

RÖSZNER FERENC

Sikerült az olaszoknak a harmadik isonzói csatá
ban a 61 -ik közös-gyalogezred St. Martino felett 

húzódó állásaiba behatolniuk és az ezred 5-ik szá
zadát mindkét szárnyon bekeríteniük. A veszélyes 
helyzetbe került század egy dolinába tartotta magát
és k é tsé g b e ese tt 
erőfeszítésedet tett 
helyzete megjavítá
sáért. Eme század 
megerősítésére és 
az olaszok vissza
szorítására a 9-ik 
század kapott pa
rancsot, m elynek 
fele az éj leple alatt 
meg is érkezett a 
szorongatott század 
segítségére. A kő
vetkező napon azon
ban a túlerővel fel
lépő olaszok telje
sen körülzárták a dolinát s igy teljesen elvágták a 
61-es századot minden összeköttetésétől. Elkesere
dett és késhegyig menő harc fejlődött ki. A  61-esek
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élct-halálharcot vívlak és az olaszok többszöri táma
dását verték vissza. Létszámuk már felére apadt, a 
másik fele holtan, vagy sebesülten feküdi a karsztür 
mélyén, de a megmaradtak halálmcgvctöcn dacoltak 
tovább. Inkább a halál, mint a fogság! ez volt a 
meggyőződés. Az egész napon át tartó harcok már 
annyira leapasztották a végső crőmegíeszitésscl 
küzdő 61-esek létszámát és annyira kimerítették 
őket, hogy a dolinát tartani már-már alig lehetett. 
Ekkor Röszner Ferenc hadapródőrmcstcr, a végső 
elkeseredésben, a reménytelen helyzet megváltoz
tatására elszánt vállalkozásra határozta cl magát. 
Néhány emberrel halulmcgvclő bátorsággal neki
rontott az olaszoknak és kétségbeesett crőmogfeszi- 
tésscl oly lendületet adott támadásának, hogy az 
olaszokat, mintegy 700 lépésnyire szorította vissza 
s ezáltal nemcsak századát mentette meg, hanem 
visszafoglalta az elveszett állások egy részét is.

G Á JE R  GÁBOR

Az 52-ik közös-gyalogezred, Pudik százados ve
zetése alatt álló 8-ik századára a harmadik 

isonzói csatában a podgorai védelmi-vonal egy clő- 
ugró, az olaszoktól pár lépésnyi távolságra lévő 
árokrész védelmének nehéz feladata hárult. 1915 ok
tóber 18-ikán őrült ágyutüz után megkezdte az olasz 
gyalogság támadásait. Tizenhárom napon át roham
roham után viharzott le anélkül azonban, hogy az 
ellenség egy talpalatnyi helyet megszállhatott volna 
a halálmcgvctő bátorsággal védekező 52-csck árkai* 
ból. Október 29-ikén hét Ízben tört be az ellenség 
a 8-ik század vonalába, de a század fáradságot és 
félelmet nem ismerő emberei minden tüzérségi és 
aknavető tűz ellenére is ugyanannyiszor űzték 
vissza az olaszokat s megtartották állásukat. Ezen 
emberfeletti küzdelmekben Gájer őrmester volt a 
század legvakmerőbb embere. A lcgváltságosabb 
helyzetben is megőrizte hidegvérét. Személyes 
bátorsága legendás volt. Mint robbantásban kikép
zett altiszt, szaktudását kitűnő eredménnyel hasz
nálta fel. A század előreugró állásának legveszé
lyesebb részét aláaknázta és másfél kilogrammos 
ekrazit tölténnyel szerelte fel, melynek gyújtó zsi
nórját fedezékébe vezette be. Valahányszor az 
olaszok betörtek az állásba, Gájer őrmester a leg
nagyobb hidegvérrel röpitette az olaszokat a leve
gőbe. Amikor egy Ízben az ágyutüz robbantó 
zsinórját széttépte és a robbantás meghiúsulása 
következtében az olaszok betörtek az állásba, 
karabéllyal a kezében az utolsó Ichellctig védte a 
hősi vérrel áztatott állást. Kötelességének önfel
áldozó és lelkiismeretes teljesítése közben — mint 
nagyon sok bajtársa — ő is életével fizette meg 
hazájáért és a becsületért tanúsított hősiességét.

A század másik kiválóan vitéz katonája

HINTERLANG JÁNOS

szakaszvezető volt, akinek a Podgorán lezajlott 
véres ütközetben tanusitott kiválóan hős magatar
tását és ezáltal szerzett érdemeit szintén arany 
vitézség! éremmel jutalmazták meg. Egyizben pergő
tűz közepette az őrszemeket ellenőrizte, amikor 
hirtelen 70-80 olasszal találta magát szemben. A 
szorult helyzetben lévő és a több napos szüntelen 
harcokban lelkilcg-testilcg meggyötört olaszok Hin- 
terlang szakaszvezető erélyes fellépésére megadták 
magukat. A hős szakaszvezető, aki minden alka
lomkor mint igazi hős harcolt s akinek három vi- 
tézségi érem diszitette már mellét, ez alkalommal 
a személyes bátorság legnagyobb jutalmát érde
melte ki.

TOLDI ÖDÖN

Onfeláldozóan vakmerő haditett fűződik eme 
hős tüzérzászlós nevéhez. Az olaszok a plcv- 

nai állásainkat aláaknázással akarták légberöpiteni 
és ezáltal Görz városa irányában tért nyerni. Fel
fedezett aknajáralaik már oly előrehaladott stá
d ium ban  voltak, 
hogy indokolt aggo
dalomra adtak okot. 
Hiába volt nehéz 
tüzérségünk min
den fáradozása , 
nem tudta az ola
szok ezen földalatti 
munkáját megsem
m isíteni. E kkor 
Toldi Ödön 32-ik 
tábori ágyusezred- 
bcli zászlós vállal
kozott arra, hogy 
meghiúsítja az ola
szok alattomos ter
vét. Éjnek idején gyalogsági vonalunk előtt, nyílt 
állásba állította fel egyik ágyúját s hajnali pirkadat
kor mintegy százötven lépés közelségből pusztító 
gyorslüzcléssel rommá lőtte az aknajáratokat. Ágyú
ját és legénységét — jól elvégzett hősi munkája 
után — sértetlenül hozta vissza vonalaink mögé.

MIKLÓS DEZSŐ

A Monte San Mihelén vívott borzalmas küzdel
mek s vitéz magyar véreink emberfeletti erő* 

megfeszítése hősi erényeinkre büszke öntudat és 
kegyelet ezen szálaival fűzik magyar lelkünket c 
kopár hegytömb szürke karsztkövoihez. Az első 
honvédgyalogezrcd legdicsőbb napjai fűződnek c
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helyhez, mely emlékezetünkbe véste be nevét, mint 
az önfeláldozó hazaszeretet, hősies kötelcsségtcljc- 
sités őrök monumentuma. Miklós Dezsó 1-ső hon- 
véd-gyáJogczrcdbcli szakaszvezető dicsó emléke is 
összeforrott c névvel s az ó vitéz magatartása is 
egy sugara annak a nimbusznak, mely a Monte 
San Michclen küzdött csapataink emlékét övezi.

Miklós az 1915. év 
november 29-30-án 
lezajlott harcokban 
tüntette ki magát. 
Az olasz rohamok 
visszaverésénél ha* 
láltmcgvető bátor- 
Sággal küzdött. Éj
jel-nappal, soha cl 
nem lankadó éber
séggel állt helyén s 
lelkesen dolgozott. 
Jő példája uj erőt 
öntött fáradt baj
társaiba s elszánt 
k ü zd e lm ek re  ra

gadta őket. Amikor december 7-én egy ellentáma
dás kezdetén szakaszparancsnoka megsebesült, ha
bozás nélkül átvette szakaszát és halálmcgvctő bá
torsággal vitte rohamra. A rohamot siker koronázta. 
Az ellenség az állását feladta, de Miklós szakasz
vezető örökre kihűlt szivének hósi vérével szentelte 
meg sikereinek színhelyét.

SZEMRÁD BÉLA

1915 október 27-ről 28-ra virradó éjjel a 24*ik 
tábori vadászzászlóalj két százada Pintér Aladár 
százados vezetésével a Monté St. Michclc déli lej
tőjén húzódó védőszakaszunkba benyomult olaszok 
ellen ellentámadásra kapott parancsot. Beható tájé
kozódás után Pintér Aladár százados elhatározta, 
hogy a lehető legkisebb, rendelkezésre álló erók 
harcba vetésével kísérli meg az ellenségnek az állás
ból való kiűzését. Azért önként jelentkezésre hívta 
fel derék vadászait a támadás végrehajtására. Az 
önként jelentkezőkből két csoportot alakított. Az 
egyik csoportot Szem rád Béla zászlós vezetésével 
azon feladattal küldte előre, hogy a sziklás terepet 
kihasználva, közelítse meg az ellenség vonalát és 
vonja magára az olaszok figyelmét és tüzét, hogy 
azáltal a másik csoport egy dolinából oldaltámadás
sal oldhassa meg feladatát. A nagy elszántsággal 
véghezvitt támadás azonban ismételten meghiúsult 
az olaszok heves füzében. Ekkor Szemrád zászlós 
önként vállalkozott a frontális támadásra. Bámula
tos vitézségével vadászainak jó példát mutatva, 
elölről rohanta meg az ellenséges állást s ő volt az 
első, aki az árkot elérte. Néhány emberével neki

látott az árkoknak hosszában való felgöngyölítéséhez 
és halálmcgvctő bátorsággal vívott harcok után el
foglalta az egész árokrészt. Ezután, mint egyetlen 
sebcsületlen tiszt meg napokig maradi szá/adparancs- 
noka mellett és férfias viselkedésével gyarapította 
kiváló érdemeit, melyeknek méltó jutalma volt az 
arany vitézségi érem.

A harmadik isonzói csata e napjaiban a 24-ik 
tábori vadászzászlóalj első százada a St. Martinon 
állott elkeseredett harcokban az olaszokkal. 1915 
november 2-ikán az úgynevezett „halálhcgyen* az 
olaszok többszöri, vcsztcségtcljcs támadása végre 
sikerrel járt és az első század árkai átmenetileg az 
ellenség kezére jutottak. Erre

KÁNTOR M IHÁLY

alvadász összeszedte tizenkét elszánt bajtársát és 
elvesztett állásaik fölött érzett igaz magyar lelkének
elkeseredettségével 
ellentámadásba vitte 
önfeláldozóan  el
szánt vadászait. A 
kis vadászcsapat oly 
lendülettel ro n to tt 
neki az elhódított 
árkoknak, hogy az 
olaszokat vércskézi* 
tusa után kiűzte az 
állásokból. Több fo
goly és egy gép
puska maradt a hós 
v adászok  kezén. 
K ántor a lvadász  
néhány emberével
addig védelmezte a megszállott örökrészt, mig az 
éj folyamán fel nem váltották az erejüket felülmúló 
harcokban elcsigázott vadászait.

Dr. SZOBOSZLA1 ISTVÁN

A Monté St. Mididétől délre St. Martino község 
mellett volt állásban szakaszával a 3-ik 

isonzói csata idején. Az olasz gyalogság az első 
nekirohanások kudarcai után néhány napig szünetet 
tartott és 1915 október hó vége felé ismételte meg 
újra fokozott erővel támadásait. Amint akkor már 
a fejlett haditechnika folytán szokásos volt, hatal
mas ágyú és akna pergőtűz bontotta be vonalain
kat, melyet csak akkor követett az olasz gyalogság 
támadása, amikor már élő lelket nem sejtett állá
sainkban. Csapataink azonban a lehetőséghez ké
pest ügyesen használták ki a sziklás terepet s a 
tüzérségi tűz idején dolinákban, kőodukban bújtak 
meg s ott várták a gyalogsági támadásokat. Szó- 
boszlai István, 39-ik kőzös-gyalogezrcdbeli zászlós
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az október hó végén bekövetkezett támadás idején 
ezredé védővonalának egyik legveszélyesebb sza
kaszán volt s ügyes vezetésének köszönhető, hogy 
szakasza nem szenvedett súlyosabb veszteséget. 
A vele szomszédos, másfélszázadnyi kiterjedésű 
lövészárokban azonban halotti siri csend honolt, 
amikor az olasz gyalogság támadása ezen árokrész 
ellen megindult. Szoboszl&i zászlós tisztában volt 
az esetleges betörés következményeivel, azért sza
kasza egy részével arcvonalat változtatott a fenye

getett árokrész felé 
és mielőtt még be
nyomulhattak vol
na, heves tüzeléssel 
szétszórta az ellen
séges századokat. 
Tüzérségünk hatha
tósan támogatta hősi 
munkájában, mely
nek eredményeként 
az o laszok  száz- 
meg száz halottjuk 
és sebesül tjük visz- 
szahagyásával fej
vesztetten menekül
lek cl. Ezen lélek

jelenlétre valló, gyors beavatkozásával nemcsak 
emberéletben okozott nagy károkat az ellenségnek 
Szoboszlai zászlós, hanem az állások megvédése 
által súlyos következményeknek is elejét vette.

A harmadik ison- 
zói csatában a St. 
Martino mellett ví
vott súlyos harcok
ban kiválóan vitéz 
és önfeláldozó ma
gatartásukkal szer
zett érdemeik elis
meréséül még há
rom 39-cs hőst tün
tettek ki az arany 
vitézségi éremmel. 
Az egyik

D O R Ó  L A J O S
hadapród, aki kö
telességének hősies

teljesítésekor az olaszokkal szemben vivőit ádáz 
küzdelmekben hősi halált halt. A másik

HEGEDŰS FERENC

a 7-ik század szakaszvezelóje. Október utolsó nap
jaiban az elviselhetetlen tüzérségi- és aknatüzzel sú
lyosbított, többnapos vcszleségtcljcs harcok után 
benyomultak az olaszok a lőszer hiányában

lévő század árkaiba. Hegedűs szakaszvezető 12 
emberével egy közelben fekvő dolina peremén fog
lalt állást és a ha
lottaktól, valamint 
a sebesültektől cl- 
szedett kézigráná
tokkal egész napon 
át sikeres ellenál
lást fejtett ki az elő
retörő ellenséggel 
szemben. Estefelé a 
sötétség beálltával 
sorbacsuszott min
den egyes emberé
hez s ilyen szavak
kal buzdította őket 
támadásra. „Fiuk! 
Szégyent hoztunk
az ezredre. A digók (népszerű harctéri elne
vezése az olaszoknak) elvették állásainkat. ín  
nem merek az ezred szeme elé kerülni. Ha 
nem jöttök, én magam slurmolok.** A derék 
39-csck szivükre vették a „Führer" ur szavait 
s csak annyit mondtak dacosan „ha meghalunk is, 
megyünk.** Arányosan elosztották egymás közt a 
még kéznél lévő muníciót, aztán hasoncsuszva meg
indultak a „digók" árkai felé. iMcgfelelő távolságról
bchajitollák kézi- 

bombáikat.majd ék
telen harci lármával 
beugrottak az el
lenséges árokba. 

Kegyetlen kézitu
sára került a sor. 
mely véres öldök
léssé fajult. A fel
bőszült 39-esck nem 
kegyelmeztek sem 
elevennek, sem holt
nak. Irgalmatlanul 
felkoncolták az ola
szokat,akiken bosz- 
szul lihegve torol
ták meg 40 sebesült bajtársuk pusztulását, kiket 
addig lőtt az olasz tüzérség, inig cgytől-cgyig ki nem 
szenvedtek. Bosszújuk teljes volt. Negyvenhárom 
olasz halott maradt az állásban, de élő egy sem. 
Az állást megszállta Hegedűs szakaszvezető néhány 
emberével és a közben beérkezett tartalékcrók segít
ségével továbbra is sikeresen megtartotta. A harmadik

KOVÁCS MIHÁLY

törzsőrmester, aki szakasza élén küzdve, halálmeg- 
vető bátorságával szerzett őrökcmlékű érdemeket a 
39-ik közős-gyalogezred dicső küzdelmeinek sike
reiben.
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GOMBOS GÁBOR

Idegen csapat soraiban, a 3-ik tiroli császárvadász* 
ezredben csillogtatta hősi magyar erényeit és 

tüneményes vitézségével szerzett becsületet a ma
gyar névnek. 1915 október 27-ikén a Dolomitokban 
álló tiroli császárvadászezred balszámya ellen heves

támadásokat intéz
tek az  o la s z o k , 
G o m b o s  G á b o r  
zászlós a balszár
nyon álló, 30 főnyi 
szakaszával három 
erőteljes ellenséges 
rohamot vert vissza, 
miközben egy olasz 
századosi, h á ro m  
hadnagyot és száz
nál több olasz ka
tonát ejtett foglyul. 
Személyes bátorsá
gával kitartásra és 
hősies ellenállásra

buzdította hagyományos vitézségü derék tiroli legé
nyeit és megakadályozta az olaszoknak azt a szán
dékát, hogy zászlóaljának a Monte Sief és Col di 
I.anán húzódó védőállásait a tervezett szárnytáma
dással megingassák, esetleg végképen cl is fog
lalják.

Néhány nappal később Gombos zászlós egy 16 fő
ből álló rohamjárőrrcl, anélkül, hogy erre paran
csot kapott volna, megtámadta egy ellenséges szá
zad előretolt állását és az olaszokat súlyos veszte
ségek árán visszavonulásra kényszcrilcttc.

Vakmerő vállalkozásának sikere méltán volt ki
egészítő része annak a kiváló vitéz magatartással 
megszerzett érdemeknek, melyek elismeréséül arany 
vitézségi éremmel tüntették ki a hős magyar zászlóst.

HANGYÁSI IMRE

Arany vitézségi éremmel kitüntetett s hősi ha
lálával megpecsételt kiválóan vitéz magatar

tását a következő kitüntetési javaslatban örökítette 
meg a 4-ik honvéd-gyalogezred parancsnoksága: 

«1915 no%'cmbcr 24-ikén, a St. Martinó ellen 
történt előrenyomulás alkalmával, szakaszparancs
nokának megsebesülése után átvette szakaszának 
vezetését. A nagy tömegekben ellentámadásra előre
nyomuló olaszokat oly pusztító össztüzekkel árasz
totta cl, hogy azok a nagy vérveszteség következ
tében visszavonulásra tettek mozdulatokat. Hangyási 
Imre szakaszvezető ezt az alkalmas pillanatot ki
használva, szakaszával megrohanta s megsemmisí
tőén szétverte az életbenmaradt olaszokat. Amikor 
szakaszát a roham után rendezni akarta, egy ellen
séges golyó kioltotta életét.”

BÁNFAI ERNŐ

A 69*>k közös-gyalogezred III-ik zászlóalja vál- 
- t X  tóttá fel az 52-ik gyalogezred II-ik zászlóalját 
1915 december elején a Podgora hegyen. Bánfai 
Ernő zászlós egy előreugró állásrészbc került száza
dával, mellyel szemben három, egymással párhuza
mos védőárkot ástak az olaszok. Az ellenség ezen 
előretolt állása ellen, mely igen alkalmas volt vona
laink nyugtalanitására, két ízben is intéztek táma
dást az 52-csck, de egyik esetben sem sikerült el
űzniük az olaszokat. December 12-én Bánfai zász
lós kapott parancsot arra, hogy kiválogatott negyven 
emberével verje ki az olaszokat előretolt állásukból 
és az esetleges ellentámadásaikkal szemben addig 
tartóztassa fel őket
mig munkásoszta
gaink az elfoglalt 
árkot be tem etik . 
Bánfai zászlós szá
zadparancsnokával 
Hcrschmann Károly 
századossal történt 
megbeszélése alap
ján két rajjal szem
ben támadta meg az 
olaszokat, mig másik 
két raját oldalt állí
totta fel, hogy el
vágják a visszamc- 
nckülŐ olaszok út
ját. A késő délutáni órákban, rövid kézigránát harc 
után egy adott jelre hirtelen megrohanta a hős 
zászlós kevésszámú emberével az ellenséges állást, 
melynek megriadt megszálló legénységét elfogta. 
I ámadása teljes sikerrel járt. Harminc fogoly — 
köztük három tiszt, két aknavető, valamint számos 
fegyver és egyéb hadianyag jutott Bánfai zászlós 
osztagának kezére.

Több órán át tartó hősies védekezés után, mely 
idő alatt munkásosztagaink szétrombolták az olaszok 
állását, sértetlenül hozta vissza embereit Bánfai
zászlós.

SZALAY M ÁRTON

A Görzlől nyugatra húzódó hegygerincet az ola- 
szók tartották megszállva, miáltal Plevnán és 

Oslaviján át az állásainkhoz vezető szerpentin ut 
teljesen belátható és állandóan veszélyeztetett volt. 
Ezen hegygerinc birtokbavétele és az olaszoknak a 
St. Flórián völgyébe való leszorítása tehát úgy a 
csapatkicgészilés, mint élelem és muníció után
pótlás biztonsága szempontjából nagy fontosságú 
volt. Ezért csapataink nem egyszer tettek kísérletet 
a hegygerinc elfoglalására. 1916 január közepén
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tüzérségi előkészítés nélkül, meglepő éjjeli táma
dást intézett két ezred az olasz állások ellen, de 
csak részleges sikert értek cl. Az 52-ik közös-gyalog
ezred hősies küzdelmek árán elfoglalta ugyan az 
ellenségnek az úgynevezett tcmplomhcgycn lévő 
állásait, de kibirhatatlan oldaítüznek lévén kitéve, 
kénytelen volt arcvonalát visszavonni. Tiz nap 
múlva megismétlődött a támadás, melyet a Vl-ik 
árkászzászlóalj 3-ik századának közreműködésével 
sikerre is vittek az 52-ik és a 69-ik közös-gyalog
ezredek. Két órán át tartó pergőtűz után három 
helyen, egyidőben támadtak csapataink az olaszok 
ellen. Mind a három helyen árkászok haladtak a 
támadó hullám élén azon feladattal, hogy az ellen
séges drótakadályok felrobbantásával távolítsák el

a támadás elől az 
akadályokat. A kö
zépső betörési pont 
ellen, mely az olasz 
á ro k re n d sze r  egy 
kiugró részét al
kotta, az 52-ik gya
logezred egy szá
zada támadott, élén 
Szalay Márton ár- 
kászőrmestcrrel és 
még 11 árkászával. 
A drótakadályok si
keres felrobbantása 
után a vitéz árkász- 
őrmcstcr önszántá

ból rohamra vitte néhány emberét és az 52*cs 
századdal karöltve, rövid kézitusa után, elfoglalta 
az olasz árkokat. Azután tovább tőrt előre, hogy 
az ellenség riadalmát kihasználva, hatalmába ke
rítse a hátrább fekvő vonalakat is. Ezen igyekezete 
közben azonban a tőle balra támadó 69-esck oldal- 
tüzébe került, ami a mögötte haladó 52-cs századot 
is veszélyeztette előrenyomulásában. A heves gya
logsági tűzben a támadó vonalaink elé szaladt tehát 
és látható jelzésekkel változtatta meg a támadás 
irányát. A támadás azután helyes irányban haladt 
tovább és teljes sikerrel járt, amiben Szalay őr
mester kiváló bátorságának és céltudatos vezetésé
nek nagy része volt.

FARKAS ILLÉS

Tolmcintől északra, a Mrzli Vrh nevű magasla
ton húzódó vonalainkba betörtek az olaszok 

1915 november végén. A meglcpctésszcrű éjjeli 
támadás kiragadta csapataink kezéből c fontos ma
gaslati állás egy részét, melynek visszavételére a 
46-ik közös-gyalogezred III-ik zászlóalja kapott pa
rancsot. A nyomban megindult ellentámadás az 
olaszok makacs védekezése miatt érzékeny vcsztc-

séggcl járt, de végre is elkeseredett harcok után 
teljes sikerre vezetett. A zászlóalj 12-ik százada a 
véres közelharcok legválságosabb pillanataiban már 
csak alig 30 emberből állott s teljesen tisztek hiá
nyában volt. Ekkor Farkas Ülés szakaszvezető állott 
megmaradt bajtársai élére és elszánt bátorsággal 
járt elől a jó példaadásban. Bajtársait magával 
ragadta rettenthetetlen bátorsága és a nagy vesz
teségeket szenvedett század egy végső crőmegfeszi- 
tésscl visszafoglalta az elvesztett állások nagy ré
szét. A kis számú 46-os csapat lendületes roha
mának volt az eredménye, hogy több mint 500 
olasz esett foglyul tisztestül együtt, köztük egy 
ezredes is. Farkas szakaszvezető a visszafoglalt 
állásban még két olasz ellentámadást vert vissza s 
addig állta megingathatatlanul a sarat, mig erősí
tést nem kapott.

A hős szakaszvezető a későbbi harcok folya
mán kapott sebesülése következtében rokkanttá 
vált.

Báró PRO FF SÁNDOR

A véres 4-ik isonzói csata után az 1-ső honvéd- 
gyalogezred a Monte Sant Michclén maradt 

állásban ; az ezred egyik százada pedig tartalékba 
került hol az állásba vezető futóárok két oldalába 
vájt, „koporsóknak” nevezett vackokban húzódott 
meg a hosszú harcokban kimerült legénység.

1916 február 25-én sűrű köd ereszkedett a 
Michelére s az olasz tüzérség váratlanul igen heves 
tűzzel árasztotta el állásainkat. Hamarosan megsza
kadt minden összeköttetés. A tartalékszázad olasz
támadást szimatolt, 
a z é rt báró Profi 
Sándor zászlós ve
zetésével felkészült 
az eshetőségekre. A 
déli órákban a tü
zérségi tűz záró- 
tüz/.é alakult át s 
földrengető gráná
tok csapkodtak a 
tártál íkszázad ál
lásaiba . . .  Élő em
ber az állásokból 
vissza nem jön, pa
rancs nem érkezik, 
csak a kattogó gép
puskák s az időközben felmorajfó „avanti” [kiáltá
sok adják mindenkinek értésére, hogy az olaszok 
támadnak. Proff zászlós nem vár parancsra, nem 
habozik, hanem „Előre fiuk” kiáltással két szakaszt 
küld szorongatott bajtársai segítségére. Pokoli tűz
ben indulnak a honvédek előre a futóárokban, de 
egyik fordulónál géppuskatüz sodorja őket vissza.
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Profi zászlós arcpiritó hangos szavakkal élükre áll 
s lendületet ád honvédéi előretörésébe. Rajvonalba 
fejlődve nekiront a második vonalunkig merészke
dett olaszoknak s visszanyomja őket az első vonalig. 
Segítsége a tizenkettedik órában jött. Ezrede egyes 
részei kétségbecseit ellenállással tartják ugyan még 
magukat, de egyes fegyvertelen honvédcsoportokal az 
olasz katonák állnak már körül. Proff nekilendül az 
első vonalnak is; az clfogoltakat kiszabadítja s a 
még védekezőkkel egyesülve megtisztítja első vona
lunkat is az ellenségtől.

A honvédek összcölclkeztck az örömtől, a hős 
Proff zászlós pedig megtette jelentését parancsno
kának, Reviczky ezredesnek.

NAGY ISTVÁN

1916 március 19-ikén, a hajnali szürkületben a 
46-ik közös-gyalogezred UI-ik zászlóalja kilopód- 
zott állásaiból s miután önként jelentkezőkből álló 
vakmerő járőrök az ellenség erős drótakadályait 
clvagdosták, nekitámadott az olaszoknak Tolmcíntől

FÁBIÁN ISTVÁN ' '

A kerékpáros zászlóalj tábori őrsökkel biztosí
totta déltiroli frontunk egy szakaszát 1916 

március havában. Az claszok március 18-án a 
Marter melletti ütközetben heves támadásokat 
intéztek a tábori örsök lánca ellen. Különösen erős 
tüzérségi tűznek és gyalogsági rohamoknak köz
pontjában állt a 7. és 8. számú őrs, melynek kö
zelében foglalt állást Fábián István 14-ik honvéd- 
gyalógezredbeli Zászlós, mint a M t Broi*i íőörs 
parancsnoka. Fábián zászlós a leghevesebb táma
dások alatt személyesen jelent meg az egyes ve
szélyeztetett őrsöknél s fő-őrsével több ellenséges 
támadást visszavert. Majd, midőn egy olasz század 
sokszoros túlereje a 8-as számú őrsöt szétugratta,

északra emelkedő 
egyik magaslaton 
húzódó állásainak. 
A derék szegedi 
legények lelkes hur
rá kiáltással megle
petésszerűen törtek 
rá az olaszokra és 
irgalmatlan szu
ronyharcban meg
tisztították az állást 
az ellenségtől. A 
hátrábbi állásban 
lévő olasz tartalék- 
erők azonban tüs
tént ellentámadásra

Fábián összegyűj
tötte az Örs em
bereit s egy vak
merő oldaltámadás
sal visszaszorította 
az olaszokat. Az 
olaszok megismételt 
támadása elöl azon
ban kénytelen volt 
az őrs visszavonulni: 
ekkor a visszavonu
lást rendezte. Midőn 
pedig a 8-as számú 
örsöt biztonságba 
helyezte, ismételten 
a veszélyeztetett

7-es számú Örsnél termett, hol húszszoros túlerővel 
dacolva, egész napon át kitartott. A sötétség beálltá
val visszavonult. Magával vitte tábori őrsét, 5 se- 
bcsültjét és megmentett fegyvereit is. Fábián zászlós 
kezdeményező, kiválóan vitéz és önfeláldozó maga
tartásával eldöntötte a kedvezőtlen és egyenlőtlen 
Ütközet sorsát. Úgy feljebbvalói, mint bajtársai a 
vitéz és áldozatkész bajtársat becsülték benne.

SCHUSTKR MÁRTON

A mozgósítás hirére Stuttgartból vonult be 
Temesvárra, a 61 -ik közös-gyalogezredhez. 

Kiképzése után önként jelentkezett a harctérre és 
1914 novemberében már harcban állott az oroszok
kal a 18 éves lelkes magyar ifjú. Vakmerőbbnél 
vakmerőbb cselekedeteket hajtott végre, amivel 
magára vonta elöljárói figyelmét. Hamarosan elő
léptetésben részesült s mint intelligens altiszt ki
váló szolgálatokat tett ezredének. Kötelességének 
lelkiismeretes teljesítése közben azonban megse
besült és kórházba került. Felépülése után vissza- 
sietett a harctérre, hová fiatalos heve vonzotta. 
Az olasz hadüzenet után a Plöcken-szorosba került

indultak elvesztett pozíciójuk visszaszerzéséért és 
többszörös erélyes rohammal igyekeznek leszo
rítani a hősiesen harcoló 46-osoknt a magaslatról. 
Tőbbizben került elszánt kézitusára a sor, mely 
közben a félistenek módjára verekedő szegediek 
alapos leckét adtak az olaszoknak a szurony és 
kézigránát kezelésből. Az olaszok — bár legjobb 
katonáikat, —- a berzaglicrckcl dobták harcba, 
hat elszánt erejű rohamuk árán sem tudtak ered
ményt elérni. A 46-osok UI-ik zászlóalja végér
vényesen megtartotta az elfoglalt állást, melynek 
fontosságát a későbbi harcok eléggé indokolták. 
Ezen véres harcok közben tanúsított kimagaslóan 
vitéz magatartásával szerzett feledhetetlen érdeme
ket Nagy István tiszthelyettes. Szakaszával halál- 
megvető bátorsággal védte az elfoglalt árkok leg
jelentősebb és legveszélyesebb részét és megingat
hatatlanul kitartott mindaddig, mig az elfoglalt 
magaslat teljesen biztosítva nem volt.
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ezredé, hol Schustcr szakaszvezetó a Kis Pál-hegy 
védelme körül szerzett clismerésrcméltó érdeme
ke t Néhány emberével a tiroli császárvadászok 
közé beosztva, 8 napon át védelmezte halálmcg- 
vetö bátorsággal a magaslaton huzódö állások egy 
részét és meghiúsította az olaszok minden táma
dását. Nemsokára az Isonso alsó folyásánál küzdött 
kitűnő ezredével. Derekasan kivette részét a dober- 
doi pokoli küzdelmekből, melyek közben nem egy
szer vivőit véres kézitusát az olaszokkal. Az ádáz 
küzdelmek egyikében oly súlyos sebet kapott, hogy 
rokkanttá vált. 1915. év végén — rokkantán bár — 
harmadszor is a harctérre ment. Nem került ezre
déhez, hanem a 11 -ik tábori vadászzászlóalj egyik

menclszázadával az 
isonzói frontra küld
ték. A Monte St. 
Michclérc került a 
vadászszázad, mely
nek ba lszá rn y án  
S c h u stc r szakasz
vezető állt szaka
szával. Szomszédai 
egy rom ánnyclvü  
ezred katonái vol
tak. 1916 március 
közepe táján az ola
szok betörtek és 
befészkelték magu
kat a szomszédos

Dr. VÁROSI JENŐ

Sclcz irányából indították szakadatlanul táma
dásra rohamoszlopaikat az olaszok 1916 április 

havában $ a nap-nap után lezajlott rohamokban 
mindkét részről zászlóalj zászlóalj után ment tönkre. 
A község közelében fekvő 70-cs jelzésű magaslat 
valóságos temetőjévé váll a támadó és cllcntámadó 
hós tömegeknek. Ez a magaslat volt az ellenséges 
vonal legfontosabb s egyszersmind leginkább meg
erősített része, honnan fölényes biztonsággal ural
ták az olaszok a terepet. Sok vér folyt cl Sclcz 
környékén, hol váltakozó szerencsével hullámzott 
a harc. Április' hó egyik napján az 1 6 népfelkelő- 
zászlóalj kapott parancsot arra, hogy a 70-cs jel
zésű magaslatot minden áldozat árán foglalja vissza. 
Husvét vasárnapjának estéjére volt elrendelve az
általános támadás. 
A derék népfelkelők 
a karszt sziklái mö
gött és kőoduiba 
elrejtőzve vártak a 
támadásra, mialatt 
tüzérségünk hatal
mas csatát vívott 
az olasz tüzérség
gel. Már a támadás 
előkészítése alatt 
súlyos veszteségei 
voltak a zászlóalj
nak. ami az ellen
séges tüzérségi tűz 
crósbődésévcl őrá-

ezred árkaiba és állandó veszéllyel fenyegették a 
11 -cs vadászok állását. Schustcr szakaszvezetó sza
kaszának balszárnyán cltorlaszolta az állást, meg
akasztotta az ellenség továbbnyomulását és napokon 
át őrködött állandó harckészséggel százada nyu
galma felett. \ i

A kényelmetlen és veszélyes helyzet megszün
tetése végett március hó végén koncentrikus táma
dás indult meg az olaszoktól megszállott írontsza- 
kasz ellen. n ;(y| .

A támadás idején az ügybuzgó szakaszvezetó 
állandóan kézigránáttüz alatt tartotta az olaszok 
egy futóárkát, melyen át a fővonalukkal érint
keztek. Ezáltal megakadályozta az erősítések érke
zését, valamint a szükséges hadiszerek utánpót
lását és döntően hozzájárult támadásunk sikeré
hez és az olaszok elfogásához. Az olaszok táma
dásunk sikere után pusztító aknatüz alá vették a 
jelentős szerepet vivő vadászszakasz árkát és egy 
jól irányzott akna letépte a hős szakaszvezetó 
mindkét kezét.

önfeláldozó és kiválóan vitéz magatartásáért a 
bronz és nagyezüst vilézségi érme mellé megkapta 
az aranyai is, mely nemcsak a személyes bátorság 
csillogó jutalma, hanem egy fájdalmas emlék is 
Schustcr szakaszvezetó számára.

ról-órára növekedett. A délutáni órákban már való
ságos pergőtűzben állott a zászlóalj, melyet az 
ellenséges gyalogság meglepő rohama megelőzött a 
támadásban.

Az olaszok egyes fürge osztagai clismcrésrc- 
méltó lendülettel egészen a zászlóaljparancsnok
ság álláspontjáig törtek előre és éket vertek a 
zászlóalj sorai közé.' Már-már az elfogás veszélye 
fenyegette a zászlóaljat, amikor Városi Jenő zászlós 
szakaszának néhány megmaradt emberével kegyet
len szuronyrohammal kettévágta az olasz támadó 
oszlopot és kimentette zászlóalját szorongatott hely
zetéből.

Több mint 100 olaszt — köztük öt tisztel — 
ejtett foglyul és számos géppuskát zsákmányolt. 
Azután a futóárokban sáncolia cl magát Városi 
zászlós elszántan harcoló embereivel és az éj folya
mán több olasz ellentámadást vert vissza. Hajnalo
don már, amikor Kuglcr Sándor főhadnagy mint- 

•,.egy 40 emberrel segítségére érkezett és egyesült 
erővel megszállták elvesztett árkaikat, melyet az 
olasz hősi halottak holt tetemei borítottak be.

169



SZŰCS BÁLINT

A .4-ik hon véd- gyalogezred egyik rohamszaka- 
szának a St. Marlinói olasz állások ellen inté

zett éjjeli támadása — bár borzalmas hatású láng
szórók támogatták — meghiúsult A sikertelen kísér
let után Szűcs Bálint liszthelyettes kapott paran
csot az olasz árok megrohamozására. Okulva az éjjeli 
támadás kudarcán, zajtalan mcglcpó támadásra szánta

cl magát Szűcs liszt
helyettes. S z a k a 
s z á v a l  15—2 0
lépésnyire lopód- 
zott az ellenséges 
vonal elé és jól fe
gyelmezett alaposan 
kioktatott ho n v é
déivel egy ad o tt 
jelre kézigránát csé
vél árasztotta cl az 
olaszok állását. Lá
daszámra hajigállák 
az ellenségre a ké
zibombákat a ret
tenthetetlen honvé

dek, majd a  legalkalmasabb pillanatban ugrássze
rűen rávetették magukat az ellenségre. Az olasz 
állás üres volt; halottak hevertek szanaszét, de éló 
lélek sehol sem volt. A jól behajitott kézigránátok 
kiűzték az ellenséget. A derekas munkát végzett 
honvédek az árokrész eltorlaszolásához fogtak, Szűcs 
tiszthelyettes pedig győzelmi mámorban jelentette 
egyik küldöncével a teljes sikert. A honvédek se
rény munkáját azonban egy borzalmas katasztrófa 
zavarta meg. Egy jól irányzott ellenséges nehéz 
gránát vágott be az elfoglalt árokrészbe, mely ször
nyű robbanással öt honvédet tüstént széttépelt hetet 
pedig — köztük Szűcs tiszthelyettest is — súlyosan 
mcgsebcsitclt. Tizenöt sebből vérezve szállították a 
hős tiszthelyettest kórházba és csak a sors különös 
kegye folytán mentették meg az életnek. A rokkant 
liszlhclycltcs büszkén viseli mellén dicsőséges hős
tettének jutalmát, az arany vilézségi érmet.

M A G YA R  LÁSZLÓ

A doberdói fensikon vívott véres ütközetekben 
tüneményes vitézséggel és elismerésre méltó 

eredménnyel küzdött a 60-ik közös-gyalogezred 
kikülönitett II-ik zászlóalja. Míg az ezred más helyen 
tcljesitette hazája iránt a kötelességét, addig eme 
önálló zászlóalj a harcterek legborzalmasabbikán, 
a knrszt sziklás terepén szerzett soha el nem múló 
hirt és dicsőséget az anya-ezrednek. Számos arany 
vitézségi érem hirdeti a II-ik zászlóalj harcainak 
dicsőségét, melynek egyik büszke részese Magyar

László őrmester is. Súlyos küzdelmekben, szen%’C- 
désekben és győzelmi mámorban gazdag 38 hónapot 
töltött az első arcvonalban s ezen idő alatt a vitéz
ségi érmek mind
egyikét kiérdemel
te . L egszebb  és 
legvakmerőbb hadi
tettei a doberdó i 
fensikhoz fűződnek, 
hol zászlóaljának 

harcai közben több- 
izben jelentkezett a 
legveszélyesebb fel
adatok megoldásá
ra. Vállalkozó szel
lemét és önfeláldo
zó készséget szá- 
számos siker koro
názta. Egyizben, a
leghevesebb pergőtűzben kúszott előre az ellensé
ges állásokhoz és a drótakadályok széírongálásával 
segítette elő zászlóaljának sikeres támadását. Kima
gasló vitézségével szerzett érdemei feledhetetlenek 
maradnak kitűnő ezrede történelmében és teljes 
mértékben érdemessé teszik a személyes bátorság 
legszebb és legnagyobb kitüntetésére.

SZABÓ FERENC

A  Col Santo lejtőjén húzódó hatalmasan kiépí
tett olasz állások ellen támadott 1916 május 

18-ikán a déltiroli offenziválan a 60-ik közös-gya
logezred II-ik zászlóalja. A két szakaszból álló első 
rohamhullám élén Szabó Ferencz tiszthelyettes haladt
és feltartóztathatat
lan iram ban  tört 
u ta t az  u tán n a  
előrenyomuló szá
zadoknak. Buzdi- 
tóan példás maga
tartása oly lendü
letes rohamra ra
gadta em bereit, 
hogy nemcsak az 
olasz gyalogság vo
nalán gázoltak át, 
hanem meglepték 
az ellenséges tözér- 
ség egy ütegét is, 
melyet k iszo lgá ló
legénységével együtt elfogtak. Előretörése teljes 
sikerre vezette zászlóalja támadását, mely az olasz 
vonalak elfoglalását eredményezte. A kiváló vitéz
séggel harcoló 60-asok ez alkalommal egy zászlóalj
főnyi olaszt ejtettek foglyul és több ágyút, géppuskát, 
valamint aknavetőt zsákmányoltak, ami nagyrészben 
Szabó tiszthelyettes érdemeinek volt köszönhető.
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A d á m  á r p á d

Hadvezetőségünk fáradtságot és cmbcrcrót nem 
kímélve, több hónapon át tartó szakadatlan 

munkával készítette elő az 1916. évi délliroli táma
dást. Hatalmas, szokatlan méretű intézkedéseket 
tett. Tüneményes gyorsasággal hegyekre vezető mü- 
utakat épített, nagyszámú csapatokat vont össze és 
rengeteg, különböző kaliberű ágyukkal, sőt ágyu- 
óriásokkal tömte tele az egyes áttörésre kiszemelt 
helyeket, hogy biztosítsa az olasz síkságra való 
behatolást és ezáltal katasztrofális helyzetbe sodorja 
az isonzói olasz hadsereget. 1916 május 15-ikén 
indultak támadásra csapataink a Lavarone-fensikon 
és az evvel szomszédos részeken. Katonáinkat a 
hegyszakadékok felett kiépitclt olasz erődök, a 
hegyes terep, valamint a valóságos íöldsáncokká 
kiépitett, drótcrdővcl és aknamezőkkel megerősített 
ellenséges állások oly feladat elé állították, melyek 
messze túlhaladták erejüket. És mégis győztek. 
Páratlan hősiességgel, makacs kitartással leküzdöt
ték a hihetetlen akadályokat és kiragadták az ola
szok kezéből erődjeik egész sorát. Hiábavaló volt 
páncélkupolás ágyúinak és gyalogságának minden 
erőlködése, csapataink lendülete messze vissza
vetette az ellenséget, sőt egyes helyeken Olasz
ország földjére vitte át a harcot.

Az általános támadás során a 15-ik vadász
zászlóalj a Col Santon nézett farkasszemet az ola
szokkal. A déltiroli arcvonal ezen a részén heves 
ellentámadásokkal igyekeztek az olaszok meggátolni 
előretörésünket és nagy tömegeikkel akarták leszo
rítani a vadászokat a hegy lejtőjéről. Ádám Árpád 
fővadász a szakadékos terep egy oly sziklatömbjén 
állott két géppuskájával, hol fegyverein kivül csak 
egy gyalogszakasz foglalhatott helyet. Az olaszok

nyertek állásaik újból való megszállására. Másnap 
a szomszédos 3-as vadászok frontján tátongó sza
kadékon keresztül a zászlóalj mögé szivárogtak át 
az olaszok és hátbatámadással akarták megkísérelni 
állásaink elfoglalását. A derék vadászok azonban 
még idejekorán megtámadták az orozva támadásra 
készülő olaszokat és elfogták őket. A támadás ideje 
alatt Ádám fővadász két géppuskájával elzárta a 
visszavonulás útját s igy döntően hozzájárult az 
elért sikerhez.

KUKRIKA ISTVÁN
A 2-ik boszniai és hercegovinál gyalogezred a 

délliroli offenziva idején rövid, de hatásos 
tüzérségi pergőtűz után az olaszok egy magaslati 
állását támadta. A bosnyákok szokásos rohama 
szilaj kézitusa után kivetette állásukból az olaszo
kat és gyors iramban egészen az ellenséges tüzér
ségi állásokig len
dült előre. Itt hon- 
véd-ezredek léptek 
a bosnyákok he
lyébe, kik a tarta
lék-vonalba kerül
tek. Az időközben 
harcba vetett olasz 
tartalékok azonban 
oly makacs ellen
állást fejtettek ki, 
hogy a honvédek 
előretörése meg
akadt. Ekkor a 2-cs 
bosnyákokat ismét 
az első vonalba rcn-

offenzivánk meg
kezdésének máso
dik napján megle
petésszerűen oly 

heves támadást in
téztek a Col Santo 
eme része ellen, 
hogy a vadászok a 
támadás első len
dületében lesodrót- 
tak állásukból. 
Egyedül Ádám fő
vadász maradt he
lyén és pusztító 
géppuska-tűzzel 
igyekezett fellartóz-

dclték a honvédek megerősítésére. A támadás újból 
való megkezdése előtt Kukrika István káplárt őr
járatba küldték ki szakaszával. A szakasz előre
nyomulása közben a sűrű ködben elvesztette tájé
kozódását és a tüzérségünk által szétrombolt ellen
séges drótakadályokon keresztül egy meg nem szál
lott árokrészen át az olaszok mögé nyomult be. 
Amikor Kukrika káplár tudatára ébredt helyzeté
nek, nem gondolkodott sokáig, hanem hátulról ncki- 
támadott az ellenségnek. A két tűz közé szorult 
olaszokat annyira meglepte a hirtelen támadás, 
hogy egy század reménytelen helyzetében rögtön 
megadta magát. Az igy támadt résen benyomult 
az egész ezred és erős küzdelmek árán áttörte az 
olaszok védővonalát.

GERGELY JÁNOS

Egy év óta folyt már a véres harc Monte St.
Michcle hegytömbért anélkül, hogy védőcsa

pataink egy tapodtat is engedtek volna állásaikból. 
Az olaszoksorozatoskudarcaik után végre pokoli osz

tatni az olasz áradatot. Hősies kitartásának meg 
is volt az eredménye. Három ízben verte vissza az 
olasz rohamhullámokat s ezáltal a vadászok időt
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közökhöz folyamodtak. Aláaknázták állásaink egyes 
részeit, hogy a hős védők felrobbantásával kerítsék 
hatalmukba .a Monte St. Mididét. 1916 május vé
gén az lrső és 3-lk honvéd-gyalogezredek védel

mezték a magasla
tot. Az olaszok 
egyik napon leve
gőbe röpítették az 
l*cs honvédek ár
kainak egy részét, 
m elyet rögtön 

harcba vetett gya
logságukkal meg is 
szálltak . S ikerük  
csak részleges volt. 
mert az arcvonal 
többi része meg
ingathatatlan ma
radt. A felrobban
tott és megszállott

árokrész visszafoglalása végett elsőizben a 3-as 
honvédek mentek támadásra. Sikertelen kísérletük 
után az 1-cs honvédekre hárult az elhódított árok
rész visszafoglalásának nehéz feladata. Egyik dél
után erőteljes tüzérségi tűz borította be az olasz 
állások elfoglalandó részét, a honvédek állásában 
pedig Gergely János tizedes várt ugrásra készen 
néhány kiválasztott vakmerő honvédével. Mögöttük 
egy félszázad helyezkedett el a futóárokban, hogy 
szükség esetén Gergely tizedes kis csapatának 
segítségére legyen. Az olaszok támadást szimatoltak 
és pokoli ágyú- és gyalogsági tűz lángolt fel az 
egész vonalon. A biztos halálnak nézlek elébe a 
honvédek, de egy alkalmas pillanatban kirohantak 
állásukból és a kegyetlen fcgyvcrlüzbcn rávetették 
magukat az olaszokra. Nem volt köztük egy sem, 
aki meg nem sebesült volna, de vérző sebbel is 
addig küzdöttek, inig ki nem űzték az olaszokat a 
felrobbantott árokrészből. Gergely tizedes is meg
sebesült, de hősies ellenállással addig védte az 
elfoglalt vonalat, inig erősítés nem érkezeti. Amikor 
éjnek idején uj erők szállták meg az utolsó csepp 
vérig védett árkot, már csak két honvéd volt 
életben : Gergely tizedes és egy bajtársa. Ők is 
mindketten sebesültek voltak.

BAUER KÁROLY

A dicső emlékű 11 -ik tábori vadászzászlóalj a 
lavaronci fensikon Monte Verona és Campo- 

longo olasz erődök előállításainak elfoglalásáért vivőit 
küzdelmek sikeres lezajlása után az Assa-völgyig 
üldözte az ellenséget, hol Roana község mellett vett 
állást a szakadék túlsó oldalán bctonállásnikban 
cllcntálló olaszokkal szemben. A több száz méter
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mély szakadék kitűnő védelmi-vonalául szolgált az 
olaszoknak és alkalmasnak bizonyult üldöző csa
pataink feltartóztatására. A 28*ik gyalog-hadosztály 
nap-nap után sürgette az Assa-vőlgyon való átkelést, 
hogy ezáltal utat törjön a Hélfensik területére s 
megakadályozza a megbomlott olasz erők harckész- 
ségénck helyreállítását. Több sikertelen kísérlet után
1916 május 28-iká- 
nak hajnalán, a túlsó 
oldalon hata lm as 
robbanások reszket- 
tették meg a leve
gőt s magasan lobogó 
lángoszlopok törtek 
vörös fénnyel a ma
gasba. Az olaszok 
Canove falucska 
mellett levő raktárai 
égtek, amiről az el
lenség visszavonu
lására lehetett kö
vetkeztetni. Ennek 
láttára a 11-es va
dászzászlóaljból rögtön három vadászjárőr indult cl 
az Ássa-völgyön át, hogy a zászlóalj előretörésének 
útját egyengessék. Az egyik járőrt Bauer Károly 
alvadász vezette. A sziklatömbök védelme alatt 
sikerült a vakmerő vadászjárőrnek észrevétlenül meg- 
kőzelilcni a többszörös drótakadállyal megerősített 
olasz bctonillást. melyet erős olasz utóvédek tar
tottak. A kemény harcokhoz hozzászokott derék 
vadászok nem sokat gondolkoztak, hanem a büszke 
„Jagergeist'* ragyogó fcllobanásával rávetették ma
gukat az állásban levő olaszokra. A nyolc hős 
vadász 93 olaszt ejtett foglyul tisztestül együtt és 
szabad utat nyitott zászlóaljának az Assa-s2aka- 
dékon át Canove faluba, honnan még a délelőtt 
folyamán a zászlóalj 3-ik százada és géppuskás- 
osztaga Konnert Gusztáv és Tóth László fő
hadnagyok vezetésével elindult az égő Asiágó 
városába, melyet az ellenségtől megtisztított és 
megszállott.

KRATANCSIK BÉLA

Az állásuk egyreszének felrobbantása következ
tében szenvedett veszteségeik miatt 1916 

május 27-ikén 17-cs honvédek váltották fel a 4-ik 
honvéd-gyalogezred egyik zászlóalját a doberdói 
fensik egyik szakaszán. A 17-es honvédek meg
szállták a robbantás következtében romhalmazzá 
vált vonalat, de a következő napok egyikén 
ugyanaz a borzalmas sors érte őket, mint a 4-es 
honvédeket. A robbantás után az olasz gyalogság 
támadásra indult vonalaink ellen, hogy elfoglalja



azokat. Kratancák Béla őrmester, — aki a rob
bantás következtében maija is megsebesült, —

ncgycdm agával 
megszállott egy rob
bantási tölcsért és 
kézigránát * harcban 
addig tartotta vissza 
az olaszokat, mig 
erősítést nem ka
pott. A halálmeg
vető báto rsággal 
küzdő őrmester ki
váló érdemeit Lu- 
kachich tábornok, 
a 20-ik honvéd
h a d o sz tá ly  1916 
május 29-ikén kelt 
150. számú napi

parancsában külön kiemelte és úgy. neki, mint 
három honvéd-bajtársának a legfelsőbb szolgálat 
nevében dicséretét fejezte ki.

LAURINGER JÁNOS

A Hétközség fensikján, Conca község körül 
vivőit harcokban tüntette ki magát. Hat em

berével, mint felderitő-járőrt küldték ki a Bclmonle 
ellen tervezett támadás megkezdése előtt. A hegyes 
terepen húzódó olasz vonalakig nyomult előre és

az egyik magaslaton 
megtámadta az ola
szok előretolt állá
sát. Heves gép
puska tűzben egé
szen az ellenséges 
árokig kúszott előre 
és kézigránát harc
ban ártaniatlanná • 
tette az olasz gép- 
puskás legénységet. 
Elfoglalta az állást 
és a zsákmányolt 
gépfegyvert tüstént 
a menekülő ölasz 
gyalogság ellen for

dította. vakmerő támadása nagy zűrzavart idézett 
elő az olaszok között és döntően befolyásolta csa- 
pattestc támadásának sikerét. Főrésze volt abban, 
hogy nagyszámú fogoly s nagyobb mennyiségű hadi- 
zsákmány jutott csapatának, a 101-ik közös-gyalog
ezrednek kezére.

A Bclmonlén kiépitett erős olasz főállások elleni 
támadásban kiváló eredménnyel vette ki a részét

BALOGH LAJOS
törzsőrmester. Negyven emberével önként vállal
kozott a magaslati állások egy legveszélyesebb ré

szének elfoglalására. 1916 május 30-án az clókészitö 
tüzérségi tűz tartama alatt egyenként az olasz állások
közelébe vitte előre 
embereit, honnan 
meglepő kézigránát
harc után betört az 
ellenséges árokba. 
Itt szétosztotta sza
kaszát és jobbra is, 
balra is az árkok  
mentén haladva tel
jesen h a ta lm áb a  
kerítette az állások 
egy tekintélyesen 
széles részét. Közel 
száz foglyot ejtett és 
négy géppuskát 
z sákm ányo lt. A
magaslatról leszorított olaszok tartalékcsapatokkal 
megerősödve tüstént ellentámadásba mentek át 
állásaik visszafoglalásáért. Balogh törzsőrmester 
szakasza azonban hősies küzdelemben teljesen szét
szórta az olaszokat s meghiúsította támadó kísér
letüket. Ezen kudarcuk után újabb erők fejlődtek 
fel támadásra és négyszeres rajvonalban rohantak 
előre a halálmegyctó bátorsággal védekező 101-csek 
ellen. Ekkor tüzérségünk zárótüzet bocsájtolt a tá
madó olaszok mögé, élűiről pedig Balogh törzsőr
mester szakasza fogadta őket élénk tüzeléssel. A 
két tűz közé szorult olaszok reménytelen helyzetük 
és súlyos veszteségeik láttára megadták magukat. 
Még kétizben kísérelte meg az ellenség a magaslat 
visszaszerzését, de minden kísérletük hiába való 
volt. Balogh törzsőrmester végképen megtartotta 
sok vér- és ombcráldozat árán megszerzett állását.

A Conca mellett lefolyt harcokhoz fűződik

BENKÖ A N TA L

33-ik kőzös-gyalogczrcdbeli hadapród hőstette is, 
aki ezredének sikerkoronázta támadásában kimagasló 
vitézséggel harcolt és az olasz állások elfoglalása kö
rül szerzett érdemeiért kapta az arany vitézségi érmet.

HORVÁTH ANDRÁS

A hősi vérrel öntözött magyar föld ősereje 
duzzadt izmaiban és az alföldi napsugár 

acélozta meg szilaj magyar lelkét. Dacos önérzettel 
vívta meg minden harcát s idegen földön is magyar 
hazájáért harcolt. Egyszerű földmives volt: robotos 
szolgája az életnek: de lélekben, erkölcsi erőben 
óriás, mert ereje a hazaszeretetben kimeríthe
tetlen volt. Iskolapéldája volt a nyíltságnak és 
becsületes kötclességtcljcsitésénck. Mindenét a ha
zájáért adta s neki nem maradt más, mint megtört 
élete. 24 nehéz hónap küzdelmeiben vett részt s
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ezen idO alatt dicsőséget dicsőségre halmozott. 
Kiváló érdemei halhatatlanná teszik nevét és emlé

két, melyet négy 
vitézségi érem fénye 
ragyog be. Kitar
tott mindaddig, mig 
teljesen össze nem 
törött. De az Ő 
összetörése is kivé
teles volt. Asiágónál 
egy vakmerő vállal
kozása közben nc- 
gyedmagával meg
támadott egy ka- 
vernát, melyben egy 
század olasszal vet
te fel a küzdelmet. 
Merész vállalkozá

sát siker koronázta. Kézigránátokkal elpusztította 
az olaszokat. A harcosok sora azonban őt is utol
érte. Kivesztette jobb szemét és jobb kézfejét. Az 
ő aranyérme nemcsak a vitézség jutalma, hanem 
egy fájó emlék is.

W EISZ M ÁRKUS

A 19/VIII. kaposvári népfelkelő gyalogzászlóalj, 
mint hadosztály tartalék a Zugna-Torba ma

gaslat mögött volt állásban a déltiroli oífenziva hato
dik hetében. 1916 junius 26*ikán délután a 28-ik 
hegyi-dandártól az az értesítés érkezett a zászlóalj
hoz, hogy az olaszok az 1352-cs jelzésű magaslaton 
kiépitett támpontot tönkrclőtték és benyomultak a 
20/in. népfelkelő gyalogzászlóalj állásaiba. Nyomban 
utána azt a parancsot kapta Szegíy István honvéd- 
huszárőrnagy, a 19, VIII. népfelkelő zászlóalj parancs
noka, hogy zászlóaljával akadályozza meg az olaszok 
további előrenyomulását és ha lehet — foglalja vissza 
az 1352-cs támpontot. A zászlóalj nyomban útnak 
indult s éjféltájban már készen állt & támadásra. 
A támadás előtt az intézkedések kiadásakor Szegfy 
őrnagy megkérdezte tisztjeit és altisztjeit, hogy ki 
vállalja az első szakasz vezetését, mely az ellensé
ges állás legveszélyesebb részével állt szemben. 
Wcisz Márkus törzsőrmester, akit számvevő-altiszt 
létére saját kérelmére két héttel ezelőtt osztottak 
be a harcoló csapathoz, önként jelentkezett a sza
kasz vezetésére. A roham éjfél után tiz perccel indult 
meg. A terep igen nehéz volt; a magas, 40—45 
fokos lejtésű sziklafalon alig két-három lépés kés- 
kenységü szerpentin utón lehetett megközelíteni az 
olasz állásokat. Négykézláb kapaszkodva kúsztak 
előre a sziklafalon az éj sötétjében a jó öreg so
mogyi és baranyai népfelkelők. A zivataros esős 
idő elterelte az ellenség figyelmét róluk, úgy, hogy 
mintegy 20—30 lépésnyire közelítették meg észre

vétlenül az ellenséges állásokat. Legelöl Weisz törzs
őrmester haladt néhány emberével és lelkesítő sza
vakkal buzdította őket a kitűzött cél elérésére. Nem 
telt cl sok idő, Weisz Márkus halálmcgvető bátor
sággal rávetette magát az olaszokra és befészkelte 
magát az ellenség sziklaállásába. Az olaszok a vá
ratlanul ért meglepetésből fölocsudva erős géppuska 
és ágyutűzet zúdítottak a sziklaállásra és megaka
dályozták Weisz szakaszát a további előrenyomu
lásban. A zászlóalj nem tudta nyomon követni a 
fürge szakaszt, mely támogatás hiányában válságos 
helyzetbe került. Weisz törzsőrmester tehát a mö
götte kigyódzó sziklás ösvény felé szaladt, hogy az 
utána vonuló zászlóaljnak az utat megmutassa s 
ezáltal erősítéseket hozzon fel szakasza támogatá
sára, midőn útközben ellenséges golyótól halálosan 
találva ősszerogyott. Haldoklóit már, mikor baj
társai hozzája szaladtak. Utolsó szavaival is kitar
tásra buzdította őket, mondván: „Semmi — jó öre
gek 1 Nekem már végem van. Csak előre Istennel 
a Hazáért*'. . .  Itt elcsuklottak szavai. . . megdicsőült 
hősi lelke.

98 halottja volt már a legelői rohamozó század
nak, midőn Szegfy őrnagy parancsára beszüntették 
támadásukat a derék magyar népfelkelők.

SZOM BATI PÁL

A 6-ik isonzói csatában minden eddigi méretet 
fölülmúló technikai felkészültséggel és erővel 

támadták meg az olaszok a Monte St. Michelén 
levő állásainkat. Az ádáz harcokban kipróbált és 
emberfeletti erővel küzdő hős csapataink ellenállá
sát végre is meg
törte az ellenséges 
túlerő fölénye és 
kénytelenek voltak 
a megmérhetetlen 
magyar vérrel meg
szentelt, gyászosan 
dicső emlékű ma
gaslatot elhagyni. 
A több, mint egy 
éven át, hat csatá
ban kíméletlenül, de 
eredmény nélkül 
támadott Monte St. 
Michclc százezrek 
hősi halála árán
végre is az olaszok kezére került. A példátlanul 
véres küzdelmek 1916 augusztus első napjaiban 
kezdődtek és nagy veszteségekkel jártak. A végső 
erőmegfeszitésig önfeláldozó elszántsággal küzdő 
46-ik közös-gyalogezred volt az utolsó, aki a hegyet 
elhagyta. Az ellenség előretörése azonban oly gyors 
iramú volt, hogy a hegy mögött egy kavemába
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gyűjtött 46-os súlyos sebesülteket a scbcsültvivők 
nem tudták már elszállítani. Az olaszok már a sebe
sültekkel megtelt kavernát fenyegették, amikor Szom
bati Pál káplár, Gycncs József és Szűcs Sándor 
bajtársaival együtt az olaszok elé vetette magát és 
elszánt kézigránát harcban mindaddig feltartóztatta 
az ellenséget, mig a sebesülteket cgytöl-egyig cl 
nem szállították. A három hö$ 46-os ez alkalommal 
századparancsnokukat, valamint több mint 50 baj
társát és két géppuskái szabadított ki az olaszok 
kezéből.

BADICS ISTVÁN
0 0

Ónálló hegyi ágyusszakaszával az 58-ik közös- 
gyaloghadosztályhoz volt beosztva. A 6-ik 

isonzói csata idején a gőrzi hidfő-állásban, közvet
len a gyalogsági rajvonal mögött volt lüzáJlásban 
ágyúival azzal a feladattal, hogy a podgorai magas

laton lévő olasz ál
lá so k a t tám adás 
esetén oldalba lö
vesse. 1916 augusz
tus 6-ikán az ola
szok m eg lepetés
szerűen borzalmas 
hatású tüzérségi tűz
zel árasztották el 
vonalainkat, mely 
kora reggeltől késő 
délutánig megsza
kítás nélkül tartott. 
A pergőtűz, mely 
minden képzeletet 
felülmúlt, — meg

szakított minden összeköttetést a hátsó részekkel 
ás igy csapataink teljesen önmagukra voltak utalva. 
A délutáni órákban sürü tömegekben hömpölyögtek 
le az olaszok a podgorai magaslatról, hogy a föld 
szülével egyenlővé tett vonalainkat áttörjék és meg
valósítsák régi álmukat: Görz elfoglalását. Badics 
tüzérzászlós rommá lőtt állásaiból a szabadba húzta 
ki ágyúit s megkezdte tüzelését. Széles réseket vá
gott a két ágyú tüze az olaszok soraiban; a tüzé
rek ingujjra vetkőzve végzik munkájukat, a csövek 
már izzadnak a sok lövéstől, de hiába. A nagy 
tömegek előrenyomulását fel nem tartóztathatják. 
Mindig közelebb és közelebb érnek s újabb és 
újabb tömegek tűnnek fel mögöttük. Már csak pár 
száz lépésnyire vannak az ágyuktól, de nincs meg
hátrálás; csak becsületes halál, vagy büszke győ
zelem. Az ágyuk előtt megtorpant az ellenség, de 
a szárnyakon addig folytatta előrenyomulását, mig 
teljesen körül nem zárta az üteget és a körülötte 
lévő gyalogságot. Az éj csendben telt cl. Az ola
szok nem folytatták előrenyomulásukat. A követ

kező nap reggelén a körülzárt csoport elszánt táma
dással kísérelte meg az olasz gyűrű áttörését. 
Badics zászlós hatásosan támogatta két ágyújával 
gyalogságunk végső erőmegfeszitését, amely ered
ménnyel is járt. Az időközben Görz irányából 
támadó segitócsapatok beavatkozásával sikerült 
a körülzárt csoportnak az Isonzón átkelnie és az 
ellenség gyűrűjéből kiszabadulnia.

Badics zászlós Görz előtt állt fel ismét ágyúi
val, de nemsokára ezt az állását is fel kellett adnia, 
mert kikerülhetetlen volt a város kiürítése. A 6-ik 
isonzói csata c frontszakaszon is megvalósította az 
olaszok egyik álmát: A görzi hídfő elfoglalása után 
megszállták Görz városát.

ERDŐS MIHÁLY

Az 1916 augusztus elején megkezdett isonzói 
csata idején az olasz tömegeknek a Karszt- 

fensikon kifejtett hatalmas nyomását a tóiméin» védő
szakaszon erőteljes támadásokkal igyekeztek csa
pataink ellensúlyozni. A 46-ik közös-gyalogezred
önállóan operáló
111-ik zászlóalja cz- 
időben a Mrzli Vrh 
magaslat ellen tá
madott. hogy olasz 
erőket kössön le és 
vonjon cl a Karszl- 
fcnsikról. Az emel
kedett hangulatban, 
izzó lendülettel vég
hezvitt támadás so
rán Erdős Mihály 
tizedes 16 emberé
vel a megerősített 
olasz vonalak egy
gépfegyvcrállása
ellen tőrt előre, melyet hősi küzdelmek után cl is 
foglalt. A gépfegyvert kiragadta az olaszok kezéből, 
legénységét pedig fogságba ejtette. Az elfoglalt állá
sok átkutatása közben foglyul ejtett egy olasz 
tisztet, aki fontos iratok birtokában volt.

önfeláldozó vitézséggel teljesített szolgálatának 
elismeréséül arany vitézség» éremmel tüntették ki 
Erdős tizedest.

GERULA JÓ ZSEF

A budapesti első honvéd-gyalogezred egyik leg
érdemesebb katonája volt. Izzó lelkesedéssel 

és lelkiismeretes kötclcsségtcljcsitésscl harcolta vé
gig az egész háborút. Kiválóan vitéz magatartásával 
mindenkor hozzájárult ezredének sikereihez. Tüne
ményes érdemeinek elismeréséül számos kitüntetés
ben részesült. A szerb, orosz és olasz harctéren 
teljesített szolgálata közben több hőstett fűződik
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nevéhez és teszi emlékét feledhetetlenné'. Legki
emelkedőbb haditette ezredének a Monte St. Miche
lin vívott véres küzdelmeibe szívódik bele.- 1916 
augusztus elején, a 6-ik isonzói csata első napjai
nak egyikén a St. Martinó-i mélyedésben túlerővel 
előrenyomuló ellenséget — anélkül, Hogy arra pa
rancsot kapott volna, ^  saját felelősségére megtá

madta1 ‘ tartaléksza- 
kaszáva! é s  meg
állásra kényszeri- 
frettcí1. Az ellentá
m adásra  ren d e lt 
csapatok segítségé
vel azután vissza
sz o ríto tta  az ola
szokat és clhóditott 
á llá sa in k a t ism ét 
visszavette. Az e b  
len tám ad ás  során 
példásan bá tor visel
kedésén felbuzdult 
szakasza  számos 
foglyot ejtett és

több géppuskái zsákmányolt. Kmc kiváló törzsőr
mester lélekjelenlétéről és ritka bátorsággal párosult 
kezdeményező szelleméről tanúskodó eredményes 
ténykedésével méltán szolgált rá a személyes bátor
ság legnagyobb kitüntetésére.

M ÉSZÁROS L A JO S

Emberanyagban szenvedett nagy veszteségei miatt 
leváltották a 3-ik honvéd-gyalogezredet a 

Monté Sant Michclén 1916 augusztus elején és a 
Valone-völgybc rendelték vissza pihenőre. A súlyos 
harcokban kifáradt ezred azonban nem sokáig él

vezhette a jól meg
érdemelt pihenőt. 

Augusztus O-ikén az 
olaszok megtámad
ták egész karsztvo- 
n álunkat s egyes 
he ly ek en  mélyen 
visszanyomták csa
patainkat. A 3-ik 
honvéd-gyalogezre
det tehát ellentáma
dásra rendelték a 
Coticoi magaslatok 
ellen az ellenség 
visszaszorítása vé
gett. A tü s té n t

harcba elegyedett honvédek kemény harcokat sáv
iak az előretörő olaszokkal s egyes helyeken ugyan
csak próbára.tették hősiességüket a késfokig menő 
küzdelmek. Különösen hevesen tombolt a barc az
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egyik magaslati lejtőn elterülő erdőség előtt, hol a 
IU-ik zászlóalj fejtett ki emberfeletti erőmegfeszitést. 
Az itt lefolyt küzdelmekben tűntette ki magát 
Mészáros Lajos tizedes, aki egy futóárokban nyo
mult előre állandó kézibomba-harcok közben néhány 
bajtársával s makacs kitartásával ékel vert az ola
szok közé. Hősies hadakozásának nagyrészc volt 
abban, hogy az olaszok előretörését megakadályoz
ták a vitézül küzdő 3-as honvédek.

G YÖ RŐ SSYIM RE

1916 augusztus 9-ikén azt a parancsot kapta, 
hogy szakaszával foglaljon állást Pctcano község 
előtt és védje csapatának, a 39-ik közös-gyalog
ezrednek visszavonulását. Alig helyezkedett cl a ki
jelölt állásban, csapataink üldözésére kiküldött olasz
kerékpáros - osztag 
tűnt fel az ország
úton. Győrőssylmrc 
törzsőrmester meg
felelő távolságra 
engedte magához a 
kerékpárosokat, az
tán gyors tüzeléssel 
szétszórtaikét. Sza
kaszával a késő éj
jeli órákig maradt 
helyén, bár az ola
szok már körös- 
körül clőrcnyomu- 
lóban voltak. Csak 
akkor követte a
visszavonulásban ezredét, midőn erre parancsot 
kapott. Az ellenség üldözése ellenére magával cipelt 
két fúrógépet, melyet később megmentés végett egy 
tüzérűteg parancsnokának adott át

A kötelességét lelkiismeretesen teljesítő törzsőr
mestert arany vitézség! éremmel tüntették ki.

KURCZINÁK ANTAL

A 10-ik honvéd-lovashadosztály keretében küzdő 
első népfelkelő honvéd-huszárezred a Hét

község fensikján, Asiago közelében volt állásban 
1918 augusztus hó elején. Az olaszok az isonzói 
támadásaikkal egyidejűleg az itteni vonalaink ellen 
is támadásba mentek át és hosszantartó tüzérségi 
fűz után elfoglalták az első népfelkelő honvéd- 
huszárezred jobb szárnyának és a vele szomszédos 
ezred balszámyának állását. ’Az ezred tartalékai a 
heves küzdelemben már felőrlődlek, csak Kurczinák 
Antal őrmester szakasza állt rendelkezésre. A tar
talékszakaszt azonnal ellentámadásra rendelték. 
Kurczinák őrmester 35 emberével vonult fel az 
állásba betört ellenség ellen, melynek rohamcsapatai



már az ezred vonalának hosszában való elfoglalá
sáért küzdöttek. Az ellentámadásra rendelt szakasz

még idejekorán ért 
rendeltetési helyére 
és azonnal rohamra 
m ent az o laszok  
ellen. A huszárok 
hagyományos vitéz
séggel harcoltak és 
rövid idő alatt meg
tisztították az ellen
ségtől az elfoglalt 
árok részt. Számos 
foglyot ejtettek; 
azonkívül 40 elfo
gott huszárt szaba
dítottak ki az ellen
ség kezei közül.

Megszállották az állást és két napon át védték 
rcndilhctctlcn szívóssággal az ellenséges ellentáma
dásokkal szemben.

GAÁL SÁNDOR

A 48-ik közös-gyalogezred az orosz harctéren 
kivivőit emlékezetes sikereit és kemény har

cokban megszerzett jó hírnevét hatványozottan gya
rapították az olasz csatatereken aratott győzelmei. 
A vakmerőségükről közismert zalai fiuk épugy meg- 
álllák helyüket Oroszlengyelország szelíd lankáin, a 
Kárpátok zord bércein, mint a Karszt sziklái közt. 
A véres küzdelmekben mcgcdzelt ezred legdicsőbb 
harctéri napjaira emlékeztetnek azok a harcok, 
melyeket az első zászlóalj vívott Görz előtt Sveta 
Katarina visszafoglalásáért. 1916 augusztus közepén 
az olaszok kiragadták ezt a fontos védelmi állást

oz egyik galíciai 
ezred kezéből. A 
48-asok I-ső tarta
lékzászlóalja kapott 
parancsot arra,hogy 
Sveta  K atariná l 
minden áron fog
lalja vissza. A fá
radhatatlan derék  
zalai magyarok meg
szokták már az ilyen 
„kis helyreigazítá
sokat" s hamarosan 
felsorakoztak a tá
madásra. H á ro m  
század az első vo

nalban nyomult előre, a negyedik pedig tartalék
ban követte az első hármat. Nem sokat bukdácsol
tak, hanem saját módjuk szerint hős tisztjeik veze
tésével nekirontottak a magaslatnak. Elég sűrűn

hullottak a 48-asok s mire rohamlávolságra értek, 
már tisztek nélkül voltak. Ekkor Gaál Sándor 
tiszthelyettes vette át az egész támadó rajvonal ve
zetését s rohamra vitte a három század megmaradt 
részét az ellenség ellen. A 48-asok szilaj rohamát 
nem birták ki az olaszok. Ki-ki merre látott, futva 
menekült cl, aki pedig ottmaradt, eldobta fegyve
rét s feltartott kezekkel kért irgalmat a nem nagyon 
kegyelmes szivü zalaiaktól. 9 tisztet, köztük egy 
alezredest is és 300-nál több olasz katonát szedtek 
össze a győztes 48-asok és 7 géppuskát, valamint 
5 aknavetőt zsákmányoltak. Gaál tiszthelyettes ro
ham közben jobb karján súlyos sebet kapott, de 
csak akkor hagyta cl helyét, midőn a beérkezett 
erősítések az elfoglalt magaslatot és a kivívott sikert 
biztosították.

BELLAVÁRY JÓ Z S E F

Hudilog karszt falu környékén volt laitalékban a 
11-ik tábori vadászzászlóalj, amikor az olaszok 

1916 szeptember 14-ikén megkezdték 7-ik isonzói 
csatájukat. A szokásos előkészítő tüzérségi tűz után 
a sokszoros támadó hullámban előretörő olaszok 
Nova Vas előtt elfoglalták állásaink cgyrészét és 
védőcsapatainkat egyes helyeken visszaszorították. 
Az ellenséges tüzérség ugyanekkor zárótüzet bocsá
tott elfoglalt állásaink mögé, hogy a segédcsapatok 
harcba bocsátkozását megakadályozza. A vonalainkba 
benyomult ellenséges erők cgyrészc ellen a tarta
lékban lévő 11-ik tábori vadásrzászlóalj 3-ik és 4-ik 
századát rendelték ellentámadásra azon utasítással, 
hogy a zárótüzön hatoljon keresztül és Nova Vas 
község előtt gyülekezzék az olaszok megrohanására. 
Konnerth Gusztáv, a 11 -cs vadászok közkedvelt, 
nyugodt megfontoltságáról, kötclcsségtudásáról, vala
mint akadályt nem 
ism erő c ré lyérő l 
k ö z ism ert főhad
nagya a 3-ik száza
dot sikeresen át is 
vitte a zárótüzön s 
Nova Vas előtt tá
madásra vezette hő
sies harcokban meg- 
cdzctl vadászait. Az 
elemi erővel vég
hezvitt támadás so
rán keletkezett ádáz 
küzdelm ekben  a 
század egyik sza
kasza, melynek Bel-
laváry József zászlós volt a parancsnoka, elsodró- 
dolt századától s teljesen függetlenül viaskodott az 
olaszokkal. Mélyen benyomult az ellenség közé, 
miközben Bcllaváry zászlós észrevette, hogy tőle
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balra, félig a háta mögött egy század erejű olasz 
tömeg élénken tüzel századára. Gyors elhatározás
sal néhány derék vadászával rávetette magát a 
századát veszélyeztető olaszokra s egymásután haji- 
gálta kézigránátjait rájuk. Támadása oly meglepő 
hatással volt az olaszokra, hogy azok fegyvereiket 
eldobálva rohantak vissza. Pánikszerű mcgíutamo* 
dásukkal magukkal rántották az állásainkba betört 
olaszok többi részét is s ezáltal uj lendületet adtak 
az ellentámadó vadászok előretörésének. Bcllaváry 
zászlós nyomában volt a megszaladt ellenségnek és 
egyenesen főállásaik felé üldözte őket vissza. Aka
dályt nem tűrő rohamában elfoglalta az ellenség 
előállását, hol közel 100 foglyot ejtett, majd az 
olaszok főállásainak rontott neki megfogyatkozott 
szakaszával. Itt azonban elérte végzete a rettent- 
hetctlcnül hős zászlóst. Néhány lépésnyire a meg
támadott vonal előtt golyótól találva rogyott o 
Karszt kövezetére. Derék vadászai életük kockáz
tatásával hozták viszza eszméletlen parancsnokukat, 
aki méltó képviselője volt annak a kitűnő szellem
nek, mely a 11 -cs vadászok minden egyes tagját 
oly kiválóan vitéz harcossá avatta.

ZAW IERUSZYNSKl ÁRPÁD 

KEREKES BALÁZS

A Nova Vas körül vívott véres harcokban az 
első honvéd-gyalogezred két kiválóan vitéz 

zászlósa szerzett feledhetetlen érdemeket. A 7-ik 
isonzói csata első napján Zawicruszynski Árpád és 
Kerekes Balázs zászlósok cgy-cgy szakaszukkal,

zetről, mely a puskalövésekről ítélve, percről-percre 
válságosabbá vált csapatainkra nézve. A gyalogsági 
tűz folyton crősbödölt s közelebb hallatszott, de a 
figyelő honvédek olaszokat nem vettek észre. Kis 
idő múlva az egyik figyelő altiszt véres fejjel zuhant 
vissza a dolinába. Az olaszok észrevétlenül a dolina 
peremén termettek. A két fiatal zászlós nem vesz
tette el lélekjelenlétét, hanem gyors intézkedéssel 
tették meg a szükséges lépéseket az ellenség 
visszaszorítására. Zawieruszynski az egyik géppus
kát rögtön lüzállásba küldte s annak eredményes 
tüzelését kihasználva, támadásra rendelte a két 
szakaszt. Kerekes zászlós szakasza megszállta a 
dolina peremét és heves tűzzel szorította vissza az 
olaszokat. Zawicruszynski pedig az egyik géppus
kával megerősitett szakaszával a dolinától jobbra,
a községbe vezető 
utat zárta le. Né
hány gyors puska
lövés után, a pilla
natok alatt harcba 
fejlődött szakasz, a 
két példásan vitéz 
zászlós halálmcgvc- 
tő vezetésével rá
rohant az ellen
ségre és kegyetlen 
kézigránát harcban 
lép ésrő l -lép ésre  
szorította vissza az 
olaszokat. Az idő
közben segítségükre
érkezett s félelmetes csataorditással előretörő 11 -es 
vadászokkal egyesülve teljesen visszaszorították az 
ellenséget, elvesztett állásainkat visszafoglalták és 
az összeköttetést mindkét szárnyon helyreállitották 
czrcdükkcl. Zawicruszynski zászlós a küzdelem so
rán több sebet is kapott, de sebeit be sem kötözve, 
tovább harcolt mindaddig, mig példás bátorsággal 
véghezvitt támadását teljes siker nem koronázta.

SZOLNOKI JÁ N O S

clkcs katona volt s magyar. Fanatikusa a lelki- 
 ̂ ismeretes kötelcsségtcljcsitésnck. Derekasan 

meghareolta a harcát. Az első perctől az utolsóig 
kemény akarattal tört előre hazájáért és a be
csületért, melynek hűséges szolgálatában a Montéi* 
lóért vívott csatában gránátszilánktól kapott agy
sérülés következtében hősi halált halt. Arany vitéz
ség* érmét a 7-ik isonzói csatában érdemelte ki. 
S. Grado di Merna fölött volt állásban két gép
puskájával 1916 szeptember közepén, amikor hetek 
óta tartó izgalmas csatározások után ellenállhatatlan 
erővel indultak meg az olasz támadások. Ezredét 
néhány nappal a támadás előtt leváltották, de rája
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valamint két gép
puskájukkal, mint 
zászlóalj, illetve cz- 
rcdtartalék, Nova 
Vas előtt egy doli
na mélyén voltak 
állásban. Az órá
kon át tartó pergő
tűz után az ellen
állhatatlan erővel 
támadó olaszok a 
rommá lőtt árkokon 
keresztül csaknem 
akadálytalanul nyo
multak előre egé
szen Nova Vas déli

szegélyéig. A pokolian tömboló tüzfcrgctcgbcn a 
harcoló erőknek egymással való összeköttetése tel
jesen megszakadt s igy a tartalékok a füst és por
felhőbe borult harctcrcpen teljesen tájékozatlanul, 
egymástól elvágva néztek a bekövetkezendő esemé
nyek elébe. Zawicruszynski zászlós parancsnoksá
gától elvágva, a dolina peremén felállított figyelő- 
őrszemek által tájékozódott az általános harchely-



és halálloszló kel géppuskájára további a is szükség 
volt. A 39-ik közös-gyalogezred VJI-ik zászlóaljá
val a 212-cs magaslatot védte az ellenséges táma
dásokkal szemben. A harcbavctett pihent olasz ez- 
redek, borzalmas erejű tüzérségük támogatásával 
elkeseredett harcok után megszállták elcsigázott csa
pataink első vonalát és nagy erőfeszítéseket tettek 
sikereik kiszélcsitésére. De hiába volt minden eről
ködésük, mert a 212-es magaslat megingathatatlanul 
tartotta magát. Szolnoki zászlós géppuskái irgalmat
lan tűzzel söpörték végig az egész terepet s vérbe- 
fojtották az olaszok minden megmozdulását. Az 
olasz gyalogság tüzérségéhez folyamodott, mely 
összpontosított tűzzel borította be a 212-es magas
latot, honnan Szolnoki zászlós géppuskái ontották 
a halált. Füstölgőit az egész környék; suhogó-bugó 
gránátóriások egymásután robbantak haragos láng
gal és földrengető robbanással a gépfegyverek körül. 
Hatalmas szikladarabok, süvítő vasszilánkok csap
kodtak szerteszét s mikor már a gránátok százai 
szántották fel a kicsi földdarabot, melyen kemény 
daccal uralkodott egy hős magyar zászlós, fokozott 
mértékben lángolt fel ismét a gyalogsági harc. Kö- 
vckről-kövekrc szökdcltek előre az olaszok a szik
lás terepen, hol már a halottak is száz halált haltak. 
De csudálatosképen ismét kattogni kezdtek Szolnoki 
zászlós géppuskái és letarolták a támadó hullámo
kat. Kudarcuk után az északi lejtőn kísérelték meg 
az olaszok a gépfegyverállások elfoglalását, de igye
kezetük az ördögi gépfegyverek tüzeben itt is vad 
futássá változott. Időközben a 39-es ezred tartalékai 
megszállták a második védelmi vonalat cs sikere
sen felvették a harcot az olaszokkal. Szolnoki zász
lóst kötelességének hősies teljesítése után szintén 
visszarendelték a második vonalba, hol lankadatlan 
eréllycl folytatta küzdelmét, mely az olasz támadá
sok teljes megfékezésére vezetett.

A S. Grado di Mema mellett vívott későbbi

egy 20 íőn\i szakaszával az esti órákban indult 
támadásra Kecskés törzsőrmester. Ügyes vezetés .cl 
észrevétlenül az ellenség oldalába férkőzött s meg
felelő távolságról néhány kézigránát kihajitása után 
megfélemlítő erővel tört rá az olaszokra. Klkcsc- 
redett kézitusára került a sor, melyben elszánt 
kíméletlenséggel harcoltak a vitéz 39-csck. Az 
olaszok csak nagy vér és emberáldozat utján tud
tak egérutat venni és visszahúzódni. Kecskés 
törzsőrmester addig üldözte az .ellenséget, mig el
foglalt vonalainkat el nem érte és az összeköt
tetést ezrede egyes részei között helyre nem állí
totta.

SAÁRI IMRE

Aknavető osztagával a déltiroli arcvonalon, 
Asiagó környékén volt állásban egy magas

laton, melyet az első császárvadász-ezred egy zászló- 
alja és a 49-ik közös-gyalogezred védett. 1916 ok
tóber hó első felében az olaszok hatalmas támadást

harcokban, október 
első napjainak egyi
kén sok hiábavaló 
vérveszteség u tán  
sikerült az olaszok
nak a védelmi vonal 
egy részét áttörniük, 
miáltal a 39-ik kö
zös-gyalogezred ál
lásait az átkarolás 
veszélye fenyegette. 
A válságos helyzet
ben

KECSKÉS JÓZSEF 
törzsőrmester ka

pott parancsot arra, hogy tartalék-szakaszával szo
rítsa vissza a vonalainkon áthatolt olaszokat. Mint-

készitettek elő a 
magaslat ellen, me
lyet tüzérségük idő
ről-időre fokozódó 
erővel több órán 
ál lőtt. Az első vo
nalban lévő csapa
toknak tclcfonösz- 
szeköttetése a tü
zérségi tűz követ
keztében teljesen 
megszakadt, úgy, 
hogy a megindult 
gyalogsági támadás 
idején nem volt 
módjukban értesí
teni tartalékjaikat a közelgő veszélyről. Ekkor Saári 
Imre tizedes — az egyetlen magyar — parancsnoka 
felszólítására önként jelentkezett a telefonvezeték 
kijavítására és az összeköttetés megteremtésére. 
Zuhogó gránátesőben ment hátra a telefonvezeték 
mentén és meg is találta a gránátlövés okozta sza
kadást. Éppen a megszakadt vezeték összekapcso
lásán fáradozott, amikor egy közelébe levágódott 
nehéz olasz gránát jobb kézfejét leszakította 
és súlyosan megsebesítette jobb lábán. Vérbe- 
fagyva órákon át feküdt a körülötte csapkodó 
gránátok között s amikor estefelé a tűz szűnni 
kezdett, bajtársai találtak rá s vitték vissza a se
gélyhelyre.

A derék magyar tizedest önfeláldozó bátorság
gal végzett hősi munkájával szerzett érdemei elisme
réséül arany vitézségi éremmel tüntették ki.
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Dr. ORISKÓ G YULA

Ezredé, az 50-ik közös-gyalogezred, Arsicro 
fölött, a Monte Saluggion kiépített állásokban 

volt 1917. év elején. A körülbelül 800 méter hosszú 
vonalat hat előretolt láboriörs biztosította. A 2-ik 
számú táboriörs egy közel 100 méteres sziklafalon 
helyezkedett c l ; vele szemben, helyesebben alatta 
egy házikóban olasz örsök tanyáztak. 1917 január 
20-ikán dr. Oriskó Gyula zászlós zászlóaljparancs
nokától, Kőibe őrnagytól, azt a megbízást kapta, 
hogy 12 emberével támadja meg a házikót és fogja 
el az olaszokat. A vakmerő kis csapat a sötétség 
beálltával köteleken ereszkedett le a 2-ik tábori-

őrs állásából a mély
ségbe. A sziklafal 
alján Oriskó zászlós 
k e tté o s z to tta  le
génységét és kiadta 
a parancsot a ház 
megtámadására, ö t 
ember egy altiszt 
vezetésével balról, 
a többi pedig jobb
ról nyomult előre 
az olasz Örs felé. 
A magas hóban 
hasoncsuszva, tizen
öt lépésnyire köze
lítették meg a há

zikót, amikor a házban tartózkodó olaszok észre
vették őket. Oriskó hat emberével nckirohant a 
háznak és ugyanakkor embereinek másik fele is 
támadott. Percek alatt körülzárták az olaszokat, akik 
azonban ennek ellenére sem adták meg magukat. 
A házban elrejtőzködve heves tüzeléssel védték 
magukat. Oriskó zászlós az ablakon át kézigráná
tot vágott be a ház belsejébe, mire kinyílt az ajtó. 
A harci lázban égő 50-cs legények egyenként hur
colták ki a házból a hősiesen cllcntálló alpinieket 
és foglyul ejtették őket. Egy őrmester vezetésével 
húszán voltak. Oriskó a zászlóaljparancsnoksághoz 
viteté fel őket, hol értékes adatokat mondtak be 
az olasz csapatokra és állásokra vonatkozólag. 
A vakmerő járőr minden egyes tagja méltó kitün
tetésben részesült.

GICZI JÓ ZSEF

Vertoyba község előtt volt állásban a 76-ik közös- 
gyalogezred 1917 április elején. Görz városa 

és a Wippach-folyó közt húzódó arcvonalunk eme 
fontos részén az olaszok hosszú fáradtságos mun
kával ékalaku állásokat dolgoztak előre arcvonalunk 
felé, mely állások közelségüknél fogva állandó veszé l
lyel fenyegették embereinket. Egy ilyen előretolt

állás elfoglalására kapott parancsot Giczi József 
tizedes. 1917 április 11-ikén, az esti szürkületben 
32 emberrel indult cl Giczi tizedes az ellenséges 
vonal megtámadására, ügyesen megközelítette az 
olaszokat s hirtelen rájuk tört. Lendületes roham
mal kiragadta az előretolt állást az ellenség kezé
ből, hol 80 főnyi foglyot ejtett, két géppuskát és 
aknavetőt zsákmányolt. Az olaszokat mintegy 900 
méter távolságra szorította vissza.

KOCSIS MIKLÓS

Az 1916—1917. évi téli hónapok merész vállal
kozásokban és az ellenséges állások felderí

tésében múltak cl az isonzói fronton. A felderítő 
harcok különösen megélénkültek, amikor az olaszok 
tavaszi offenzivája már várható volt. Egy ilyen
rajtaütésszerű fel
derítést végzett a 
61-ik közös-gyalog
ezred egy roham
osztaga 1917 május 
elején a Fajti-Hri- 
bcn. A négy járőr
ből álló osztagnak 
az volt a feladata, 
hogy két tüzérüteg 
támogatásával fog
lalja cl az olaszok 
egy előreugró állá
sát és szerezzen 
pontos adatokat az 
ellenséges állások
ról, valamint a gyalogsági erők elhelyezéséről. 
A tüzérségi tűz azonban elégtelen volt az ellen
séges drótakadályok szétrongálására s igy a roham
járőrök támadása megakadt. Ekkor Kocsis Miklós 
tizedes önként vállalkozott a drótakadályok fel
robbantására, ami sikerrel járt is. A vakmerő tize
des vezetésével aztán benyomult a rohamoszlag a 
robbantás okozta résen az olasz előállásba, mely
nek megszálló legénységét elfogták. Tovább előre
törve, Kocsis Miklós egy kavernába szorult olasz 
szakaszt fedezett fel, melynek minden egyes tagját 
kézigránátokkal elpusztította. Megfigyeléseket és 
pontos feljegyzéseket készitett az állások és kaver- 
nák elhelyezéséről, aztán sértetlenül visszaviltc osz
tagát ezredéhez.

ifj. OROSZ JÁNOS

„Inkább meghalunk, de nem hagyjuk magun
kat" — kiáltotta oda bajtársainak, midőn az ola
szok két oldalról is támadtak. És elszánt hősiesség
ről tanúskodó szavainak meg is volt az eredmé
nye . . .  1917 május közepén véres küzdelmek 
után megszállta szakaszával a Monte Santo észak-
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nyugati lejtőjét Orosz János, a 34-ik kczős-gyalog- 
ezred őrmestere és az oloszek többszöri támadá
sát szurony- és kézigránát-harcban visszaverte. Elfog
lalt árkait halálmcgvctő hősiességgel védelmezte, 
bár a szomszéd védelmi szakasz áttörése következ
tében az olaszok kétoldali tüzébe került. Emberei

tartalékzászlőalja kapott parancsot arra, hogy az 
előreözönlő ellenséget visszaszorítsa. Kőről-kőrc, szik- 
láról-sziklára ugrándozva táncoltak át c pusz
tító zárólüzön lelkes honvédcink. Elérték Kostan- 
jcvica falait és égrengető „clőre’'-kiállással tigris- 
szeriien vetették rá magukat az üszkös romok közt 
meghúzódó ellenségre s alig 10 percig tartó elkese
redett kézitusában kiűzték az olaszokat. Régi állá
saikat széttörték az olasz gránátok, sziklák mögé 
húzódva várták tehát a további küzdelmeket.

Az ádáz kézitusa után éjjeli siri csend nehe
zedett vészjóslóan a Iclkckrc. A következő regge
len azonban — mintha a földből nőttek volna ki — 
körülbelül 500 olasz emelkedett ki állásából s ret
tenetes „avanti"-kiáltással rohant a honvédekre. 
Doktor Mihály szakaszvezető, géppuskás-irányzó, 
ki fegyverével a templom romjai mellett vett állást, 
elérkezettnek látta a pillanatot, hogy haláltosztó 
fegyverével akcióba lépjen. Géppuskás szive meg
dobbant a tömeg láttára. Éles szemmel és biztos 
kézzel ráhajol fegyverére, mely sűrítő kattogással, 
pillanatok alatt letarolta a rohamozó olaszokat. Új
ból uj és uj tömegek váltották fel az elbukottakat 
s bajtársaik véres hulláin keresztül őrjöngve rohan
tak előre, de hiába — csak a halálba rohantak. 
Másfélnap alatt tizenhét ízben ismételték meg az 
olaszok támadásaikat. Hulla hulla hátán feküdt 
már a 31-cs honvédek állásai előtt, hősi piros vé
rüket régen felszántotta már a forró júniusi nap
sugár, de Koslanjcvica állt, mert Doktor szakasz
vezető le nem vette szemét az ellenségről és kezét 
a gépfegyverről. Megritkult kis csapatával s egyet
len fegyverével végsőkig védelmezte zászlóalját, 
mig őt is utói nem érte a harcosok végzete. Fegy-

cgymásután hullot
tak el a szörnyű 
viaskodásban, de 

egy sem volt kö
zöttük, aki elhagyta 
volna helyét. Orosz 

János őrmester 
buzdító szavakkal 

és elöljáró példa
adással tartotta ősz- 
szc szakaszát, mely
ből a hosszas küz
delem következté
ben már csak há
rom hős baj társa
maradt meg. Több 

sebből vérezve harmadmagával is állta a harcot s 
kézibombákkal tartotta fenn az ellenséget, melynek 
leírhatatlan veszteséget okozott. Súlyos helyzetében 
egy század érkezett segítségére, mellyel megtámadta 
és vissza űzte az olaszokat. Ellentámadás közben 
súlyosan megsebesült, minek következtében rok
kanttá vált.

DOKTOR MIHÁLY

T/"ostanjcvica... Bclcvésődölt lelkűnkbe borzal- 
-L más emléke. Földdel egyenlővé tett romjai 
néma regősei annak a halálhörgésü vérorkánnak, 
mely c csöndes karszlfalu falai közt végigviharzolt.

A 10-ik isonzói 
csatában a 31-cs hős 
honvédek néztek 
farkasszemet füstöl
gő romjai közt az 
ellenség ágyuszázai- 
nak bömbölő tűz tor
kával. Tíz napig tar
tott a gyilkos pergő
tűz s a szerteszéjjcl 
csapkodó vas és kő
törmelékek számos 
névtelen hős sze
mére borítottak örök 
sötétséget. 1917 má
jus derekán meg-

vcrérc irányzott el
lenséges tüzérségi 
gránáttüz közepette 
erős légnyomást ka
pott. Ajullan vitték 
vissza a segélyhely
re. Ájultéban nem 
hallotta már a csata
zajt, csak annak a 
nyolcszáz olasznak 
rémes halálhörgé- 
sét, kiknek vérével 
ő festettébe aKarszt 
szürke köveit.

A kostanjcvicei 
ádáz küzdelmekben

indultak az olasz tömegek állásaink ellen, 
tüzérségük pedig pusztító zárótüzet adott le állá
saink mögé, hogy tartalékjainkat megakadályozza 
a felfejlődésben. A 31-ik honvéd-gyalogezred egyik

kitűnő harcos bajtársa volt Doktor Mihálynak 

NÉMETH BÁLINT
szakaszvezető, aki egy másik géppuskás-osztagban 
egyenrangú hősiességgel és halálmegvctő bátorság
gal járult hozzá a több napon át tartó véres harcok
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sikeréhez. Az olasz támadások kezdetén a 20-ik 
honvéd-gyalogezredet rohamozó ellenséges erők 
visszaverésében szerzett kiváló érdemeket, majd a 
31-ik honvédek egyik tartalékzászlóaljának ellen
támadása alkalmával hatásos tüzelésével támogatta 
rohamhullámaink dicsőséges előrelendülését, ami az 
olaszok visszaszorítását és Kostanjcvica elfoglalását 
eredményezte.

FROHNE EDK

A 10-ik isonzói csata idején a Fajti-Hriben, a 
464-es jelzésű magaslat mögött volt tartalék

ban géppuskáival. Amikor a mély tagolású, sürii 
sorokban támadó olasz gyalogság benyomult védő
állásaink egy részére, meglepő oldaltüz alá vette

fegyvere ive l az 
olasz e rő k e t, me
lyeknek súlyos vesz
teséget okozott. 
Azután a tüzérségi 
pergőtüzön keresz
tül a legmagasabb 
pontra vitte fel gép- 
puskás szakaszát, 
hol több olasz tá
madást vert vissza, 
miáltal gyalogsá

gunk ellenállását fo
kozta s uj erőt ön
tött az emberfölötti 
harcokban elcsüg

gedt és megfogyatkozott embereinkbe. A magas
laton az offenziva egész idején kitartott és nagy 
része volt abban, hogy az olaszok támadása a Fajli 
llrib-i védószakaszon teljesen eredménytelen maradt.

A keményszívű 39-ik közös-gyalogczrcdbcÜ 
zászlóst, kiválóan vitéz magatartásával szerzett érde
meiért méltán érte a katonának járó legnagyobb 
elismerés.

SZABÓ SÁNDOR

A dicső emlékű 82-ik székely-gyalogezred c fá
radhatatlan szakaszvezetője 36 havi frontszol

gálati ideje alatt tüneményes vitézségével oly érde
meket szerzett, melyek soha el nem múló fénnyel 
ragyogják be a magyar katona hősiességét. Összes 
vitézségi érmei néma beszédesei azon küzdelmek
nek és dicső harcoknak, melyekben c kötelessége 
hősies teljesítése közben megrokkant derék katoná
nak a becsület mezején része volt. Számos hőstett 
fűződik nevéhez, melyek mindegyike kiváltságos 
helyet érdemel a 82-cs székely-ezred történelmében. 
Arany vitézségi érmét a 10-ik isonzói csatában, a 
karsztfensikon érdemelte ki, hol önként jelentke
zett arra, hogy összeköttetést létesít az olasz telefon-
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hálózattal. Életének önfeláldozó kockáratétclévcl 
sikerült is vállalkozását véghezvinnie. Telefonveze
tékünknek az olasz hálózattal történt összekapcso
lása folytán a 18-ik hadtest két és fél napig hall
gatta ki az olaszok beszélgetését támadásaik köz
ben. Ezáltal Szabó Sándor szakaszvezető meg
becsülhetetlen szolgálaton tett s méltán szolgált rá 
az arany vitézségi éremre.

BACH FERENC

A 10-ik isonzói csatában a Fajti-Hrib védelme 
közben tanúsított kiválóan vitéz magatartása 

elismeréséül kapta arany vitézségi érmét. 1917 május 
első felében megkezdődött az olaszok 10-ik isonzói 
csatája. A gyalogság támadását több órán ál tartó 
pergőtűz előzte meg. Bach Ferenc hadapródjelölt 
már az előkészitö tüzérségi tűz alatt megsebesült, 
de sebeit bekötözve továbbra is az állásban maradt. 
Két nappal később srapnelgolyót kapott jobblábába, 
de akkor sem ment hátra, hanem tovább is hősies 
önmegtagadással teljesitette kötelességét. Az olasz 
gyalogság egymásután intézte rohamait, de a 46-osok 
ellenállásán megtört minden támadó kísérlet. Órákig 
tombolt a kézigránát és szuronyharc, mely közben 
Bach hadapródjelölt halálmcgvctő bátorságával buz
dította bajtársait kitartásra. Estefelé elcsendesedtek 
a harcok s a hős hadapródjelölt kél derék embe
rével az állások elé ment ki, hogy tájékozódást 
szerezzen a harcok eredményéről és az olasz erők 
állásairól. Vakmerő felderítése közben észrevette, 
hogy mintegy 200 főből álló ellenséges erő közele
dik zászlóalja felé. 
A zonnal tűz alá 
fogta a közelgő ola
szokat és harmad- 
magával kísérelte 

meg az ellenség fel
tartóztatását. Egyik 
bajtársa az arányta
lanul nagy tömeggel 
vívott halálraszánt 
harcban elesett s 
azután csak másod
magával folytatta a 
küzdelmet. Ellenál
lása oly sikeres volt, 
hogy nemcsak fel
tartóztatta, hanem foglyul is ejtette az olaszok egy 
részét. Harcközben egy kézigránát közvetlen előtte 
robbant fel és több szilánk fúródott arcába, minek 
következtében balszemét elvesztette.

A 46-ik közös-gyalogezred c méltó katonájában 
az ezred egyik legkiválóbb tagját érte a személyes 
bátorság legnagyobb jutalma: az arany vitézségi 
érem.



SZÉKELY JÁ N O S

Szakaszának és géppuskáinak egy körülzárt ká
véméból történt megmentése által szerzett 

clismcrésrcméltó érdemeket. A 10*ik isonzóí csatá
ban az olaszok hatalmas erőkkel törtek előre a 
Triesztet védő Hermada-hegység ellen, melynek 
Jamiano közelében lévő egyik magaslatát a 62-ik 
és a 2-ik közös-gyalogezredek védték. A kibírha
tatlan pergőtűz ideje alatt a védők a kavernákban 
tartózkodtak s csak a legszükségesebb figyelő- 
őrszemek voltak kint a vonalban. A két ezred 
érintkezési pontján, egy biztos védelmet nyújtó 
kavernában tartózkodott Székelv János 62-ik gya
logezredben őrmester is géppuskás szakaszával. 
A tüzérségi tűz megszűnte után az olasz gyalogság 
oly meglepő gyorsasággal tort előre állásaink ellen, 
hogy csak akkor vette a kaverna őrsége őket észre, 
midőn már a kaverna bejáratát is heves kézibomba- 
tüz alá vették. A helyzet válságos volt. Akik a nagy 
zűrzavarban kirohantak, az ellenséges tűz áldoza
tává váltak. Székely őrmester tehát a kaverna 
mélyébe rendelte legénységét, hogy megnyugtassa 
őket s kellő tájékozódás után egységes erővel tör
jön ki rejtekhelyéből. Az olaszok gázbombákat 
hajítottak a kavernába, miáltal a géppuskás szakasz 
holyzete tarthatatlanná vált. Székely őrmester a 
gázmaszkok felcsatolására adott parancsot, azután 
halálraszánt hősiességgel tőrt ki szakaszával a ka- 
vernát ostromló olaszok ellen. Elkeseredett kézi
tusában sikerült magát átvágnia az ellenség gyűrű
jén és géppuskáit lüzállásba helyeznie. A derék 
62-csek eszeveszett géppuskalüzzcl boritolták be a 
veszélyeztetett terepet és több órán át tartó gyilkos 
viaskodásban védték zászlóaljuk állásait. Helyzetük 
azonban az olaszok kétoldali előrenyomulása követ
keztében tarthatatlanná vált és az éj folyamán 
visszarendelték őket a második védővonalba, hol 
több napon át tartó eredményes, de vesztcségteljes 
harcaik után felváltották Őket.

BORBÉLY LÁSZLÓ

A 10-ik isonzói csata a 31-ik honvéd-gyalog
ezred egyik zászlóalját az első védelmi vonal

ban, az úgynevezett kostanjcvicai ,.halálabschnilt“- 
bán érte. Az öt napon és öt éjjen át tartó tüzér
ségi tűz és az ezt követő gyalogsági harcok követ
keztében a zászlóalj annyira megfogyatkozott, hogy 
1917. év május 18-án kiegészítés végett a 3-ik tar
talékvonalba rendelték vissza. A csata 10 napon át 
megszakítás nélkül dühöngött anélkül, hogy az ola
szok számbavehető eredményt értek volna el. Május 
23-án minden eddigit felülmúló, borzalmas hatású 
pergőtűz jelezte az ellenség uj erővel meginduló

támadását. — Az egész terepet sürü füst- és por
felhő boritotta. — Mindennemű összeköttetés meg
szakadt és a tartalékok csapataiktól elvágva, telje
sen tájékozatlanul álltak állásaikban. A harmadik 
vonalban várakozó 31-es honvédzászlóalj előre kül-

ellcntámadó tartalék megtizedelt sorait Borbély 
László zászlós tartotta össze, ki 80 emberével és 
két géppuskájával Kostanjcvica alá érve, meglepő 
rohammal vetette rá magát a dolinákban megbújt 
olaszokra. Elfogta őket: azután tüzérségünk támo
gatásával fcltartózhatatlanul nyomult előre elvesztett 
első vonalunk felé. Két órán át tartó nehéz harcok 
után el is érte azt s az épen állásaink átépítésével 
foglalatoskodó olaszokra vetette magát.

A honvédek csodákat müveitek. Elkeseredett 
kézilusában ember-ember ellen harcolt. A ,.digókM 
kezei közül kiragadott fegyverekkel, kézigránátok
kal küzdöttek és végül is megadásra kényszeritet- 
ték az olaszokat. Több mint 1000 olasz és 9 gép
puska jutott a honvédek kezére. Borbély zászlós 
mcgcrősitcltc szétlőtt állásainkat s-megmaradt 37 
emberével hősiesen cllcntátlt, mig másnap reggel az 
első zászlóalj fel nem váltotta.

Trieszt kapuja ismét meg volt védve. Elisme
résül a hadseregparancsnokság egy zsákmányolt 
géppuskát ajándékozott az ezrednek.

VARGA SÁNDOR

1917 május 10-ikén, hatalmas tüzérségi elő
készítés után megrohanták az olasz tömegek a 
39-ik * közös gyalogezred állásait, hogy kiragadják 
kezükből a Fajti-Hrib 464-cs jelzésű csúcsát. A ke
mény harcokban megedzett dcbrcczcni legények 
pusztító tüzelése azonban meghiúsította az olaszok 
nagy farral bevezetett támadását. A véres kudarcon 
feldühödt ellenség, erre irgalmatlan ágyutüzzcl bori
totta be a 39-esek állásait, hogy lehetővé tegye a 
rcája oly fontos magaslat elfoglalását. Az órákon 
át tartó tüzérségi tűz után újból megindult az
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dött járőrei révén 
értesült, hogy az 
olaszok Kostan jevi- 
cát elfoglalták s las
san nyomulnak elő
re. Herczcgh Géza 
százados két száza
dot küldött harcba 
az olaszok feltar
tóztatására. A két 
század ritka rajvo
nalban az ellenség 
zárótüzén keresztül 
meglepő gyorsaság
gal nyomult előre 
ellentámadásra. Az



ellenséges tömegek támadása, de minden erőmeg- 
ícszitésük hiábavalónak bizonyult. A hős 39-csek 
az olaszok tizenhat rohamát verték vissza. Négy 
napon át dúló szakadatlan harcok után, — mely 
harcokban az ezred egyik zászlóalja eredeti lét
számának 10 százalékára csökkent, — végre sike
rült az ellenségnek az állásba betörni s egyes he
lyeken az ezred háta mögé előrenyomulni. Ekkor 
Varga szakaszvezető, aki géppuskáival már eddig 
is mérhetetlen veszteségeket okozott az ellenség
nek, egy íutóárokban helyezte cl fegyvereit és a

körülötte harcoló 
olaszokat oly meg
lepő és hatásos tűz 
alá vette, hogy két 
tűz közé szorulva, 
kénytelenek voltak 
azok megadni ma
gukat. Közel 2000 
fogoly és 8 gép
puska jutott a 39- 
csek kezére, kik 
azután lendületes 
e llen tám adásban  
visszafoglalták el
vesztett állásaikat.

Az elért siker
elsősorban Varga szakaszvezetö érdeme volt, amiért 
meg is kapta méltó kitüntetését: az arany vitézség! 
érmet.

FARKAS SÁNDOR

Arany vitézség*! érmét a scloi harcokban érde
melte ki, mint a 6S*ik közös-gyalogezred 

egyik századának szolgálatvezető-őrmestere. Az 
olasz gyalogság támadásakor bajtársait kitartásra 
és ellenállásra bátorította. Példás vitézséggel járt

elől a hősi küzde
lemben. A váltako
zó szerencsével hul
lámzó harcok során 
észrevette, hogy egy 
erős ellenséges osz
tag hal géppuská
val átkarolási moz
dulatokat tesz szá
zadának balszárnya 
ellen. Tüstént maga 
mellé vette 12 bá
tor b a j tá r s á t  és 
é sz re v é tlen ü l az 
előretörő olasz osz
tag oldalába férkő

zött. Meglepő kézibombazáport zúdított reájuk, 
majd néhány társával félelmetes hurrá-kiáltások
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közt rávetette magát az olaszokra. A hat géppuskát 
összes legénységével együtt elfogta s ezáltal meg
mentette zászlóalját az átkarolás veszélyétől. A fog
lyokat visszakísértette, a géppuskákat pedig rögtön 
az ellenség ellen fordította. A zsákmányolt gép
puskák segítségével hét olasz rohamot vert vissza 
még ugyanazon napon. Tizenkét bajtársát kivétel 
nélkül nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki 
kiválóan vitéz magatartásukért, Farkas Sándor őr
mester pedig megkapta az arany vitézségi érmet, 
melyet maga a legfelsőbb Hadúr tűzött hősi 
mellére.

LUDVIG GÉZA

Fa jli- f lr ib  lombkoronájától megfosztott kopár 
csúcsa lomha fölénnyel nehezedett rá egész 

karszlfrontunkra. Uralta a Wippach-völgyct s uralta a 
karszltcrcpct egész Hermadáig. Birtokáért elkesere
dett küzdelmek folytak. Sziklás tetején kibalt az élet,
pedig kőoduiban ál
landóan ezer meg 
ezer ember nézett 
egym ással farkas
szemet. Örök füst- 
bcborult feje ál
landó célpontja volt 
az olasz tüzérség
nek. Bármi történt 
a széles karsztfron- 
ton, a Fajti-Hrib 
kivette részét a grá
nátokból.

A 10-ik isonzói 
csatában és az ezt 
követő  harcokban
a 46-ik szegedi közös-gyalogezred védte a hegy
tömböt, melyért az olaszok hatalmas tömegeket in
dítottak támadásra, de mindenkor véres fejjel tán- 
torodtak vissza. Így 1917 junius 21-én is, amikor 
körülbelül 4000 főnyi olasz erő kísérelte meg állá
saink elfoglalását. Az első lökést a 46-os ezred 
balszámya kapta, hogy áttörés esetén az olasz 
gyalogság átkarolhassa az egész ezredet és birtokába 
keríthesse a 464-es magaslatot. Az olasz tüzérség 
állásainkat tönkrezuzta s szabad rést nyitott a 
gyalogságnak. Ludvig Géza törzsőrmester azonban 
tartalékszakaszával nekirontott a beözönlő olaszok
nak s részint fogságba ejtette, részint kiűzte őket. 
Az olaszok ezen kudarcuk után főerejükkel az ezred 
centruma a 464-es magaslat ellen támadtak. A min
dent megsemmisítő tüzérségi tűz révén az ezred cent
rumát is ugyanaz a sors érte, mint a balszárnyat s 
a 464-es magaslat az olaszok kezébe került. Ludvig 
törzsőrmester ennek láttára frontot vett a magaslat 
felé és a benyomult ellenség oldalába támadt. Bátor



is  elszánt támadása tüzérségünk pergőtüzének segít
ségével oly eredményes volt, hogy az arcban támadó 
czrcdtartalékkal egyesülve, körülbelül 2000 olasz 
foglyot ejtett, köztük egy ezredest 16 tiszttel és 
számos géppuskát, aknavetőt zsákmányolt. A 464-es 
magaslat pedig ismét birtokunkba jutott s ezzel eggyel 
szaporodott azon dicsőséges küzdelmek száma, me
lyeket a Fajli-Hribért folytatott a 46-os ezred.

A 46-ik közös-gyalogezred legborzalmasabb 
harcai, de egyszersmind legdicsőbb napjai fűződnek 
a Fajli-Hribhez, mely sokak emlékében él, mint az 
örök gyász, vagy a halhatatlan érdem büszke szim
bóluma. Névtelen hősök ezrei alkotják cgy-cgy 
fénysugarát annak a ragyogó nimbusznak, mely az 
itt leviharzott nehéz küzdelmek révén a 46-os ezred 
dicső emlékét övezi.

HARANGI JÁNOS

Vakmerő éjjeli támadást hajtott végre a 39-ik 
közös-gyalogezred egyik roham járőre 1917 

julius hó elején a Fajti—Hrib magaslaton. A roham
járőrt Harangi János káplár vezette és az volt a 
feladata; hogy az ezred egyik védelmi szakasza ellen

ROMANEK JÓZSEF FRIGYES
A Karszt borzalmai nem kímélték meg derék 

tüzéreinket sem, kik ezer veszélyben is ki
tartottak s egyenrangú érdemeket szerezlek az olasz 
előretörések leküzdésében. Sokszor majdnem nyílt 
állásban, a kevés védelmet nyújtó kopár karszt-

előretolt és drótaka
dályokkal megerő
sített ellenséges ál
lását foglalja cl. 
Harangi káplár 
ügyes vezetésével 
sikerült is a vak
merő járőrnek az 
előretolt állásban 
lévő olaszokat meg
lepnie és az állást 
elfoglalnia. Felada
tuk ezen első részé
nek derekas elvég
zése után sem áll
tak meg azonban a

kitűnő 39-csek, hanem tovább nyomultak előre és 
egy ellenséges őrs foglyul ejtése után, mintegy száz 
lépés távolságra az elfoglalt vonaltól, egy szikla- 
odúba meglapuló olasz tartalékszázadra bukkantak. 
Az éj leple alatt megtámadta Harangi káplár jár
őrével a betörés és tájékozatlanság következtében 
megriadt olasz századot, melyet tisztjeivel együtt 
foglyul ejtett s visszakisértetett zászlóaljához, ö  
maga három reltcnthctctlcnül vitéz bajtársával állást 
foglalt a sziklák mögött s az ellentámadásra készülő 
olaszokat addig tartóztatta fel, mig zászlóaljának 
két százada segítségére nem jött. A sikeres betörés 
az ellenséges előállások elfoglalásán és számos fog
lyon kívül még több géppuskát és aknavetőt is 
eredményezett

kövek között, más
kor biztos célpont- 
tul szolgáló dolinák 
mélyén vették fel 
a küzdelmet a túl
erőben lévő olasz 
tüzérség fölényével.

A 11-ik isonzói 
csatában az olasz 
tüzérség te lje s ítő  
képessége már oly 
magas fokra hágott, 
hogy megsemmisítő 
tömegtüzeket tudott 
nemcsak egyes fe
lületekre, hanem
egész vonalakra leadni. Ezen magasfoku tüzérségi 
felkészültségük mellett, kitűnő felderítési eszközök 
birtokában is voltak az olaszok. Fölényükkel szem
ben tehát tüzérségünk hősiessége és bátor elszánt
sága vehette csak fel a küzdelmet. Elismeréssel 
kell adóznunk és meg kell hajolnunk tüzérségünk 
hősi munkája előtt, minek egy atomnyi bizonyítéka 
a 14-ik közős tábori-ágyusezred egyik ütegének 
minden csodálatot megérdemlő magatartása. Az 
üteg a 11-ik olasz oífenzivában a Kostanicvica- 
Voicsica-Hudilok háromszögben volt tüzállásban. 
Kitűnő tisztikara és pompásan dolgozó legénysége 
nagy sikereket ért cl vonalunk hathatós védelmében 
és az olasz tüzérségi egységek leküzdésében. Az 
olasz tüzérségnek tehát minden oka megvolt, 
hogy az üteget ártalmatlanná tegye. Repülőivel pon
tosan felderítette az üteg állását és 14 napon ke
resztül szakadatlanul lőtte, anélkül azonban, hogy 
ágyúink megszűntek volna bömbölni. A hősiesen 
kitartó üteg hat tisztje és negyvenöt tüzére közül 
a küzdelem folyamán már csak 11 ember maradt 
meg, de c 11 ember, Romanck József Frigyes 
tűzmester vezetésével ördögi módon kitartott. 
Állását számtalanszor lőtték tönkre az olaszok, de 
ő 18-szori ágyuváltással, minden összeköttetés nél
kül, 11-cd magával vezette ütegét.

Romanck tűzmester hősi magatartása iskola
példája tüzéreink kiváló munkájának és vitéz maga
tartásának.

FARKAS JÁNOS
44 nehéz harctéri hónap véres eseményeinek 

volt a részese. Mindenkor kitűnt önfeláldozó kötc- 
lességtudásával és mindenre elszánt kiválóan vitéz

185



magatartásával. Hallhatatlan érdemeinek elismeréséül 
a vitézség! érmek mindegyikével díszítette mellét 
kiváló ezredé, mely dicsó harcaival hősi történel
münk legszebb lapjait gazdagította.

támadóerővel, visszavonult Kmety zászlós szakaszá
nak elszánt rohama clól. Az alagutakban körülbelül 
200 honvédet, 5 tisztet és két géppuskát szabadított 
fel. Megszállta az alagutakat és 24 órán át tartotta 
fel az előretörő olaszokat. Az ezt követő reggelen 
azonban az alagút feletti állást csapataink kiürítet
ték és az olaszok elvágták csapatával való össze
köttetését. Teljes 24 óráig volt elzárva minden se
gítség reménye nélkül. Ezen idő alatt az olaszok 
számtalan támadását verte vissza. Megadásra való 
felszólításukat is visszautasította s a 24 óra eltel
tével, minthogy szakaszának sem ennivalója, sem 
vize nem volt, elhatározta, hogy kitörést kísérel meg. 
Vállalkozása sikerüli is. Az ellenséget szétugrasz- 
tolta s szívós harcok árán elérte zászlóalját. Meg
maradt 28 embere közül 12 I. osztályú, a többi II. 
osztályú, ezüst vitézségi érmet kapott. Kmety zász
lóst pedig arany vitézségi éremmel tüntették ki.

PLOTÁR ISTVÁN

Görz előtt, a vasútvonal mentén emelkedő San 
Marco nevű magaslatot egész napon át védte 

egyetlen gépfegyverével 1917 augusztus 22-ikén. 
A mindent elsöprő tüzfergetegben egymásután 
hallgathatta cl az ellenséges tüzérség a 95-ik közös- 
gyalogezred géppuskáit, csupán Plotár István őrmes
ter fegyvere maradt épen. Plotár a körülötte csap
kodó gránáttüzben halálmcgvctő elszántsággal tar
tott ki és az olasz gyalogság több támadását verte 
vissza egyetlen géppuskájával.

GANCZ ISTVÁN

A XVI-ik hadtestparancsnokság rendelkezésére 
álló rohamszázad négy járőre azt a paran

csot kapta 1917 augusztus végén, hogy Ivánka 
hadnagy vezetésével foglalja cl az olaszok egy

A 11 -ik isonzói 
csatában a 82-ik 
közös- gyalogezred a 
kostanjcvicai védő
szakaszon küzdött 
az olaszok ellen. 
Egy Ízben, hogy a 
82-csek előretörését 
teljes siker koro
názza, azt a paran
csot kapta Farkas 
János a műszaki 
század szakaszveze- 
tője, hogy az ellen
séges állást rob
bantsa fel. Éjnek

idején lopódzott közelébe a felrobbantandó árok
nak Farkas János és az észrevétlenül elhelyezett 
vkrazittöltéssel levegőbe röpitette az olasz állást. 
A 82-cs századok azután könnyűszerrel szállották 
meg az ellenség vonalát.

ü r .  KMETY ISTVÁN

A 86-ik közös-gyalogezred Ill-ik zászlóalja a 
Bainsizza fensikon, Lóg falutól északra húzódó 
vonalaink egy részét, a tolmcini hídfő legszélső bal

szárnyát tartotta megszállva a 11-ik isonzói csatában. 
Az első gyaloghadoszlály parancsnoksága, melynek 
keretébe a zászlóalj is tartozott, az olaszoknak 
Logtól északra való előnyomulását meg akarván 
akadályozni, a rendelkezésre álló gyenge zászlóaljak 
mindenikébő! kivont egy szakaszt s azt az előre
nyomuló olaszok elé vetette. A 3/86 zászlóaljból 
kivont szakasznak Kmety István zászlós volt a pa
rancsnoka. 1917 augusztus 18-án délután az ellen
séges aknavetők és ágyuk erős tüzében az esti 
órákban érte cl Kmety zászlós a falul, hol a szét
vert 4/5 népfölkclŐzászlóaljnak az ellenség elől 
visszaözönlő roncsait a legnagyobb energiával feltar
tóztatta, rcndbcszcdtc aztán szakaszába osztotta be. 
Az igy megnövekedett szakaszával sikerült az ellen
séget c ponton megállítania s visszavernie. Másnap 
reggel ordonánca kíséretében a terep felderítésére 
ment előre, miközben észrevette, hogy a Santa 
Lucia-Tricszti vasútvonalnak az Isonso mellett levő 
alagutjaiban a 19-es honvéd-zászlóaljnak az ellen
ségtől körülzárt töredékei vannak, amelyek még meg
menthetők. Megvárta az alkonyatot s ennek leple alatt 
szakasza felével leereszkedett a vasútvonalhoz. Az 
ellenséges gyalogság észrevette vállalkozását, de nem 
lévén tisztában az egy géppuskával támogatott

magaslati állását a 
Wippach-völgyben. 
Kellő felderítés után 
éjnek idején helyez
kedtek cl a roham
járőrök kirohanási 
helyeiken, honnan 
rövid, de hatásos 
tüzérségi tűz után, 
előre megállapított 
jelre egységesen 
kellett volna meg
rohantok az ellen
séges vonalat. Az 
olaszok  azonban 
neszét ve tték  a
készülő támadásnak és a felröppenő világitó rakéták 
fényénél felfedezték a roham járőrök leshelyét. Tüs
tént munkába állott az ellenséges tüzérség s a
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gránátok százaival szórta be a terepet. A támadás 
megkezdésének időpontja azonban még messze volt 
s igy a vakmerő rohamlegénység fedezék nélkül 
volt kénytelen tűrni a gyilkos tüzet. Az egyik 
járőr parancsnoka Gancz István. 11-ik tábori 
vadászzászlóaljbcli közvitéz látván, hogy a további 
vesztegelés a pusztulással egyenlő, saját felelősségére 
jelt adott a rohamra. Ismételt rövid előreszökésckkel 
elérte 8 emberével az olasz tábori Örs állását, majd 
az őrs foglyul ejtése után, a hátravezető futóárkon 
keresztül benyomult az olaszok főállásába, melynek 
egy szakasznyi kiterjedésű részét heves kézigránát
harcban megtisztította az ellenségtől és megszállta. 
Eltorlasztolta a megszállt árokrész mindkét végét 
és elszánt védekezéssel addig tartotta a vonalat, 
mig a többi járőrök is meg nem érkeztek. A ki
tűzött feladatot teljes mértékben megoldották a hős 
rohamozók, kik ezen elszánt támadásuk alkalmával 
körülbelül 150 foglyot ejtettek és 10 géppuskát 
zsákmányoltak.

DIÓSZEGHY ÁRON

Súlyos harcokkal és testet-lclket megviselő meg
próbáltatásokkal tele 42 hónapot töltött a fron

ton. Kemény magyar szive diadalmasan dacolt az 
idők viharával, mig egy ellenséges golyó büszke 
mellét át nem furta s harcképtelenné nem tette.

Mindig az elsők 
között volt s lehe
tetlenséget nem is
merő vakmerősége 
az összes legény
ségi k itü n te té sek  
részessévé  tette. 
Arany vitézségi ér
mét a 11 -ik isonzói 
csatában, a Her* 
mada hegyen vívott 
harcokban szerezte. 
Elemi erővel dúlt 
akkor a harc s 
ember-ember ellen 
küzdve óránként

cseréltek vonalaink gazdát. 1917 szeptember első 
napján, napokig tartó ellenséges gránáteső után, a 
túlerővel támadó olasz gyalogság kiszorította poz- 
dorjává tört s gyéren megszállt állásaiból a vitéz 
62-csckct. Mögöttük az ádáz harcokban megkez
dett. 51-ik gyalogezred mély tagollságu sorai fog
laltak állást, hogy ellentámadással feltartóztassák 
az ellenség lökését s visszahódítsák eredeti vonalain
kat. Diószeghy Áron szakaszvezető az első támadó 
hullám balszámyán foglalt állást szakaszával. Az 
olasz tüzérség, hogy a gyalogság első sikereinek

teljessé tételét lehetővé tegye, pusztító hatású 
ágyutüzét a felfejiődési területre helyezte át. Oly 
rettentő volt eme tüzzápor, hogy Diószeghy sza
kasza — mielőtt még ellentámadását megkezdte 
volna, elvesztette emberei egynegyed részét.

A vitéz 51-esek szívesen rohantak volna akár 
a pokol kapuinak is, hogy előbb-utóbb biztos halált- 
hozó állásaikat elhagyhassák, de az ellentámadás 
ideje még nem érkezett el. Szemtember 4-ikére 
virradó reggel felhördültek a hermadai fronton 
ágyúink s bömbölve, hörögve, zuhogva okádták a 
tüzet a saját sikereiktől megszeppent olasz gyalog
ságra. A pokoli koncert még inkább feltüzelte az 
elkeseredett magyar legények vérét, tüzérségünk 
sikeres hatása bizalmat öntött beléjük. A tüzérségi 
előkészítés után megkezdődött az ellentámadás. 
Embcrhullám-cmberhullám után hömpölygőit az 
olasz állások felé: feltartózhatatlanul nyomultak 
előre a harci lázban égő 51-esek és elsöpörték az 
ellenség vonalait. Elérték a kitűzött célt és véde
lemre rendezkedtek be. De a harcok nem nyugod
tak meg. A meg-megujuló ágyutüzförgctcgck után 
újabb kipihent olasz tömegek rohantak állásainknak, 
hogy részükre billentsék a küzdelem mérlegét. Az 
51-esek rendíthetetlenül állták a sarat s egy lépést 
sem engedtek hősi vérrel megszerzett állásainkból. 
Szerencséjük azonban kisebb volt vitézségüknél. 
Tőlük balra ismét meglazult a front s erős olasz 
osztagok már már hátba kezdték támadni a dicső
ségesen kitartó ezredet. Diószeghy Áron szakasz
vezetőt azonban a halálos veszedelemben sem 
hagyta cl hidegvére s ösztönös magyar leleményes
sége. Anélkül, hógy parancsra várt volna, hirtelen 
frontot vett 14-16 emberével s tigrismódra vetette 
rá magát az oldalába nyomuló ellenségre. Táma
dása oly meglepő és erőteljes volt, hogy 600 olasz 
ijedten emelte fel a kezét. Diószeghy az időközben 
beérkezett tartalékkal megszállta a vonalainkon ütött 
rést cs helyreállította az arcvonal folytonosságát ez
redével. A sors azonban nem engedte meg, hogy 
bajtársai nagy örömére sokáig élvezze diadalát, még 
aznap este tüdőlövési kapott s fiatal tüzes véré
vel szentelte meg vitéz küzdelmeinek szinterét . . .

A számos harcban kitűnt hős arany betűkkel 
irta be nevét az 51-esek dicső történetébe.

BARTOS GYŐZŐ

Szakaszával négy napon át tartotta halálmcgvctó 
bátorsággal állását, holott az olaszok jobbról 

is, balról is betörtek már a szomszédos védő
árkokba. A negyedik napon emberfeletti erővel 
vivőit hősies küzdelmek után, kötelességének ma
kacs teljesítése közben szakaszával együtt fogságba 
esett és több órán át az olaszok őrizete alatt állott.
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Midőn látta, hogy ezredének támadásába vetett 
reménye nem teljesül, végső elkeseredésében elszánt 
teltre ragadta magát. Egy őrizctlcn pillanatban fel

kapott néhány kö
rülötte heverő kézi
gránátot és őrei 
közé hajította. A 
robbanás okozta  
riadalomban ráve
tette magát az őrző 
olasz katonákra és 
lcícgyvcrcztc őket. 
Bajtársai követték 
hősi példáját és az 
olaszoktól clszedett 
fegyverekkel egy 
kavernába körül
zárt századparancs
nokuk és század -

társaik felszabadítására siettek. A kavernát meg
szállva tarló olaszokat három géppuskájukkal együtt 
elfogták és felszabadult bajtársaikkal egyesülve, 
erélyes ellentámadással visszafoglalták elvesztett 
állásukat.

PIRICS GYÖRGY

A borzalmas emlékű 11 -ik isonzói csatában a 66-ik 
közős-gyalogezrednek egyik halálmcgvclő ro

hama alkalmával kötelességének önfeláldozó hősics-
séggcl való teljesí
tése közben ellen
séges golyó furta át 
mindkét halántékát, 
minek következté
ben e lv e sz te tte  
mindkét szeme vi
lágát. Példás vitéz
séggel harcolt sza
kasza élén, mig tra
gikus sorsa el nem 
érte. Emlékét és 
harminchárom hó
napon át tanúsított 
kiválóan vitéz ma
gatartásával szer

zett érdemeit ezredé az arany vitézségi éremmel 
örökítette meg, melyet a kassai kórház udvarán 
tűztek megható ünnepség keretében a világtalan 
hős Pirics György tizedes mellére.

MAGYAR GYŐZŐ

A világháború borzalmas tüzfergetegében is külön 
fejezetet érdemelnek azok a rendkívülien véres 

harcok, melyek a 11-ik isonzói csatában a Monte
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S t Gábrielen folytak le. Akik látták eme, örökösen 
haragos lángba és íüstfelhőbe borult sziklatömb 
halálosan komor tekintetét, vagy akik arra voltak 
kárhoztatva, hogy eme halálhegy siroduiban teljesít
sék nehéz kötelességüket és a sors különös kegye 
folytán életben maradtak, azokon már nem vesznek 
erőt a pokol borzalmai. Ha beszélhetünk isonzói 
pokolról, akkor Monte St. Gábrielé az isonzói pokol 
feneke volt, hol legizóbban sistergett a lüzáradat. 
Lukachich Géza altábornagy 20-ik honvédhadosztá
lyának halálraszánt honvédezredei és néhány magyar 
közös-gyalogezred váltakozva vívták meg emberfeletti 
küzdelmeiket c hegyen, hová ezredek mentek fel és 
csak gyenge századok jöttek le. Magyar véreink 
ezrei pusztultak itt cl és szentségcs vérükkel fes
tették pirosra és avatták a kegyelet helyévé c hegy
tömb szürke köveit. Meghaltak dicsőséggel, de állá
saikat megtartották becsülettel. A magyar hősiesség 
soha nem tapasztalt erővel lángolt itt fel és halha
tatlan érdemek ragyogó fényével aranyozta be az 
önfeláldozó készség nemes erényét.

Hetek óta tartott már az emberfeletti ádáz küz
delem a Monte St. Gábrielen. Ember ember éllén 
küzdve, véres kézilusákban és Öldöklésekben tom
bolt a harc. Csapataink halálmcgvctő elszántsággal 
védték állásaikat és kemény daccal álltak ellen a 
harcba vetett ellenséges túlerőnek. A felvonult olasz 
ezredek, tüzérségüktől támogatva és műszaki csapa
tokkal megerősít ve, 
véres harcok árán 
elfoglalt minden tal
palatnyi helyet tüs
tént megerősitettek 
és csak lép ésrő l-  
lépésre  tudtak elő
rehaladni. A hegy 
elfoglalásáért vivőit 
makacs küzdelmü
ket nem koronázta 
azonban teljes siker, 
mert az úgynevezett 
„Gcschütz" kaverna 
és a hozzá tartozó 
védmüvek szilárdan
tartották magukat. Az elkeseredetten védelmezett 
kis szigetnek az első honvéd-gyalogezred katonái 
voltak a hős védői, akik Mészáros Iván százados 
megfontolt vezetése és személyes jó példaadásának 
lelkesítő hatása alatt megakadályozták a Monte St. 
Gábrielé teljes elfoglalását. Az 1917 október 2-ikán 
bekövetkezett olasz támadásnál Magyar Győző zász
lós 30 honvéddel, két géppuskával és egy roham- 
járőrrel védte a H-ik számú támpontot. Az olasz 
támadások célja a „Gcschütz“-kavcrna elfoglalása



volt. Hajnali öt órakor zuhogó csőben indultak 
rohamra az olasz tömegek. Szokásuktól eltérően 
zárt sorokban nyomultak előre az ezer, meg ezer 
(oszlásnak induló hullával borított terepen. Első 
nekilendülésük mintegy ezer lépésnyire görditctlc 
előre vonalukat. Elfoglalták az első számú támpon
tot, mely már a második számú támpont mögött 
volt. A ,.Gcschütz''-kavcrna mindhárom kapuja 
elhallgatott: a harcizaj már meglehetősen messze 
hátra zajlott; mindenütt felvonuló olasz csapatok, 
sapeurök, géppuskások rohantak előre az elfoglalt 
állások mcgcrősitésérc. A félelmetes kézigránát- és 
gyalogsági fegyverharc zűrzavarában úgy látszott, 
hogy minden elveszett. Egyszer csak a ..Gcschütz" 
kaverna hátsó kapujából méltóságteljes ívben egy 
vörös rakéta röpült fel a magasba. Ez annyit jelen
tett : ne féljetek kishitück! Itt még áll a harc! Itt 
még élnek és verekszenek a honvédek! Eme meg
váltó jelre felhördültek ágyúink és a legvadabb 
pergőtűzzel árasztották cl a Monte St. Gábrielé hegy
gerincét. Az olaszok megtorpantak, majd vad futásba 
kezdtek. Magyar Győző zászlós kis csapata, melyet 
nem nyelt cl az olasz tűz- és emberáradat, heves tűz 
alá vette a visszaözönlő olaszokat és teljessé tette 
a fejetlenséget. A nyomban ellentámadásra induló 
50-ik gyalogezreddel helyreállította az összeköttetést 
s megmentette azt, ami már elveszett.

Minden dicsőség legényeimé, mondja szerényen 
Magyar zászlós. Az ő hősiességükre nincsenek meg
felelő szavak. A derék honvédek csakugyan elis
merésre és csodálatra méltó hősiességgel vették ki 
részüket a „Gcschütz**-kaverna hősies védelme körül 
lefolyt harcokból és az elért siker dicsőségéből. 
Különösen kivált közülük

Ifj. SÁ RA  JÁ N O S
tizedes, aki az egyik géppuskának volt az irány
zója. Rendíthetetlen nyugalommal és csodás hősies

séggel állta meg he
lyét a lcgszörnyübb 
lüzviharban és biz
tos kézzel osztotta 
fegyveréből a halált. 
Tüz-esővcl söpörte 
végig a terepet és az 
clőrcözönló olasz 
tömegeket halomra 
lőtte fegyverével. Az 
ellenség meg-meg- 
ujuló rohamai néha 
húsz lépésnyi tá
volságra közelítet
ték meg a halálra- 
szánt kis csapat ál

lását, de itt megtörtek Sára János géppuskájának 
füzében. Halhatatlan érdemeket szerzett e derék
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tizedes az olasz erők visszatartásában és a Monte 
St. Gábrielé védelmében, amivel méltán szolgált 
rá a személyes bátorság legnagyobb jutalmára: az 
arany vilézségi éremre.

A későbbi napokban újból fellángolt nehéz 
harcokban tanúsított kiválóan vitéz magatartása a 
Monte St. Gábrielen leviharzolt súlyos harcokkal 
kapcsolja össze

SCHW EITZER KÁROLY

első honvéd-gyalogczrcdbcli törzsőrmester nevét is. 
1917 október 10-ikc körül egy olasz dandár tá
madta meg újból az első honvéd-gyalogezred egyik
zászlóalját a Monte 
St. Gábrielen. A 
pokol kisértéseihez 
hozzászokott hon
védek rettenthetet
len bátorsággal ve
tették magukat az 
o lasz  á ra d a t elé. 
Ismét a m ásodik 
számú, döntő fon
tosságú tám asz
pontért folyt a küz
delem, melyet az 
o laszok  m inden 
áron hatalm ukba 
akartak keríteni. De
győzelem helyett ismét kudarc volt az eredmény. 
A hős honvédek hosszas és elkeseredett lusákban 
ismét diadalmasan verték vissza az olaszok roha
mait. A támadások visszaverésében kiváló része 
volt Schwcitzcr törzsőrmesternek, aki szakasza élén 
küzdve, örökre emlékezetes jelét adta a legendás- 
hirü honvédhősiességnek.

LAKNER JEN Ő

1917 szeptember közepén, mint a 17-ik honvéd- 
gyalogczred Monte St. Gábrielen állásban lévő 
egyik századának parancsnoka, két bajtársával 
kézigránát-harcban kiragadott az olaszok kezéből 
«Jty géppuskát és azt az ellenség ellen fordítva, 
több támadást vert vissza. Állását akkor sem hagyta 
cl, mikor már százada visszavonult, hanem helyén 
maradva, két napon át viaskodott önfcláldozóan el
szánt magatartással az olaszok ellen. Az ellen
támadásba átment századával egyesülve, kiváló 
része volt az elvesztett állások visszaszerzésében.

RÁKOS JÓ Z S E F

Pusztító tüzérségi előkészítés után 1917 október 
elején megtámadta az olasz gyalogság a 17-ik 

honvéd-gyalogezrednek a Monte St. Gábrielé északi



lejtőjén húzódó állásait. A hősiesen ellenálló ve* 
dcimi szakasz egy részét a 6-ik század tartotta,

mely század véres 
k éz itu sáb an  verte 
vissza az olaszok 
dühös rohamait. A 
tőle balra fekvő vé
delmi szakasz egy 
részébe azonban si
került az ellenség
nek súlyos küzdel
mek árán benyo
mulnia és két gép
puskát oly szeren
csésen elhelyeznie, 
hogy a 6-ik század 
erős oldaltüzbc ke
rült. Rákos József

tiszthelyettes, hogy századát a fenyegető veszélytől 
megóvja, saját kezdeményezésére erélyes lépésre 
határozta el magát. Szakaszának egy részét a szem
ben támadó ellenség feltartóztatására hagyta vissza, 
másik részével pedig lendületes rohamban rávetette 
magát a szomszédos árkokba benyomult olaszokra. 
Meglepő támadását teljes siker koronázta. Foglyul 
ejtette az olaszokat géppuskáikkal együtt és a 
visszafoglalt állást mindaddig tartotta, mig a tarta
lékok előre nem törtek és meg nem szállták fenye
getett vonalaink e részét.

DANKÓ BÉLA. CSIZM AZIA REZSŐ

A á-ik honvéd-gyalogezred örökcmlékü teljesít
ményeivel megszerzett jó hírnevét öregbítette 

az a sikeres támadás, melyet az ezred két kiváló 
zászlósa hajtott végre szakaszával a Monte St. Gáb

rielén. 1917 októ
ber 2-án, egy az 
ellenségtől erősen 
megszállott s állá
sainkba ékszerücn 
benyúló szikladomb 
elfoglalására kapott 
parancsota két zász
lós. Tüzérségi elő
készítés után a haj
nali szü rk ü le tb en  
két oldalról indult 
meg a támadás. Az 
egyik oldalon Dankó 
Béla, a másik olda
lon Csizmazia Rezső

közeledett szakaszával az ellenséges állások felé. 
Az olaszok azonban a ritka lendülettel véghezvitt 
támadást erős géppuska* és kézigránáltüzzel vissza
verték. Bár számos bajlársuk kapott sulyosabb-
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könnyebb sebet a támadás során — köztük egyik 
hős parancsnokuk is Dankó Béla — nem vesztették 
cl kedvüket a lelkes erővel előretörő honvédek, 
hanem első kudarcuk után lankadatlan szívóssággal 
mentek ismét neki az ellenséges vonalaknak. De 
második támadásuk is összeomlott az olaszok irtó 
tüzében. A halálmcgvctő bátorsággal előretörő hon
védek elérték ugyan az olaszok állását, de egy 
futóárokba szorultak, melyet az ellenség oly pokoli 
tűz alatt tartott, hogy vissza kellett vonulniuk. Csak 
Dankó zászlós maradt ott elrejtőzve két altisztjével 
és egy honvédével. A honvédek visszavonulása utón 
az olaszok beszüntették tüzelésüket. Ekkor Dankó 
észrevétlenül az olasz állásig csúszott előre három
bajlársával és várat
lan támadással be
ugrott az ellenséges 
állásba, melynek egy 
részéből gy ilkos 
kézigránát • harcban 
kiűzte az olaszokat. 
Ugyanekkor a domb 
másik oldalán Csiz
mazia szakaszának 
is sikerült behatol
nia az e llenséges 
vonalba, melyet az 
olaszok kiűzése után 
megszállott. A két 
zászlós vállvctctt tá
madása a szikladomb teljes elfoglalását eredményezte. 
Nagyszámú olasz fogoly jutott a két honvédszakasz 
kczérc — Dankó zászlóst, aki a harc folyamán már 
több scből vérzett, sikeres támadásának végén egy 
olasz gázgránát oly szerencsétlenül sebezte meg, 
hogy egyik lábfejét amputálni kellett.

Október 2-án a 
Monté St. Gábrielén 
lezajlott hajnali tá
madásban

KISS MIHÁLY
4-ik honvéd-gyalog- 
ezredbeli őrmester 
százada elszánt küz
delmek árán beha
tolt az olaszok vona
lába, melynek cgy- 
részét az ellenség
től megtisztította és 
megszállotta. Egy- 
időrc lá tszó lagos
nyugalom állott be, mígnem a déli órákban az ola
szok nagy erőkkel megtámadták a század jobbszárny 
szakaszát és szétverték. Kiss őrmester a legnagyobb 
gránáltüzben az állásából kiszorított szakasz elé



vetette magát és erélyes fellépéssel megállásra 
kényszeritette, majd összeszedvén őket, lelkes sza
vakkal és példásan hős magatartással támadásra 
vezette bajtársait az elveszett árokrész ellen. Ki
szorította az olaszokat az állásból és újból meg
szállta azt. Erélyes fellépésével és sikeres ellen
támadásával a felgöngyölítés veszélyét bántotta cl 
százada felöl.

A Monte St. Gábrieléhez, melyen később a 
legfelsőbb Hadúr letérdelve mondott imát az elesett 
hősök lelki üdvéért s melyet az olt járt Cramon 
német tábornok, mint a világháború legborzalma
sabb helyét jelölte meg, fclszáradhatatlan mennyi
ségű köny és sok mély gyász fűződik. A kegyelet

és a hősi erényeink
re büszke öntudat 
ezer szálával kap
csolódik magyar lel
künk c hegylömb 
szürke k ö v e ih ez , 
melyen e lh u llta k  
legjobbjaink. Ide fű
ződik

PKTHEŐ ER N Ő
fájdalmasan dicső 
emléke is, aki az 
olasz állások ellen 
kiválóan vitéz s-ön- 
feláldozóan elszánt

magatartással vezetett támadása közben ellenséges 
gránáttól találva, hősi halált halt. Egyik bajtársa 
„A Négyes Honvédek Háborús Lapjáéban a követ
kező versben örökítette meg halhatatlan emlékét:

PETHEÖ
Vértől vöröslő kopár kökoporsó.
Égre öklöző megkövült átok . . .
Bslga ősök, kik c gránáttól porzó 
Pokoli szent névvel mcgcsufoltálok!
Sao-Gcbrielc!

Egy darab jókedv, kacaj ment véle 
Kel a penészes kavemák várába.
Füttyét hányt félszre, veszélyre, halálra 
Mosolygó arccal indult a PetheŐ:
„Utánam fiuk !"

Sejlő-e, hogy ez a másvilági ut ? . . .
Ki tudja ! . . .  Könnyed tréfával ajkán 
Nézte: hogy riad és fut meg a tálján,
S még a rajtától rengett a tető,
Mikor egyszer csak elbukott PetheŐ 
S olt maradt fekve.

Sisakja résen vér foly a kövekre . . .
S a vig íiu csak a zcnilhbc bámul.

Olasz keresztet vet n mosolyától.
És jön az este és kél a reggel —
S egyre vitázik a fcllcgekkcl 
A tréfás PetheŐ.

Száll a gyászos hir, ámde kétkedő 
Sok baj társ, akit szivén ütnek véle.
Nem ! Az nem lehet! . . .  PetheŐ csak tréfál. . .  
Gúnyosan kacag a San-Gábrielé.
Ólom keményebb sisakacélnál. . .
Gyertek fel érte ! . . .

Dacos kis csapat hág a halálbércre:
A szővélnckük és vér tűk : a Szív.
— Hová jó fiuk ? — a Gábrielé hív
S egy uj hősre vár olt lenn a temető. . .
— Bajtársak vállán jött le a Gábrieléről 
A tréfás PetheŐ.

Vértől vöröslő kopár kőkoporsó,
Égre öklöző megkövült átok ! . . .
Balga ősök, kik c lelkeket orzó 
Pokolt szent névvel mcgcsufollátok !
San Gábrielé ! . . .

BERTALAN ÁRPÁD

T iz e n e g y  elszenvedett és hősiesen kiállt isonzói 
•J* csata után seregeink támadásba mentek át s 

győzelmes harcok után messze Olaszország mélyébe 
szorították vissza az ellenséget. Valóságos diadal
meneté volt ez csapatainknak s jóleső elégtétel a 
több mint két éven át kiállt szenvedésekért.

1917 október 24-én, hat órán át tarló pergő- 
tüzszerü tüzérségi előkészítés után a tolmcini sza
kaszon Sveta Mária körül indult támadásra a 3-ik 
bős nyák tábori vadászzászlóalj a megerősített olasz 
vonalak ellen. A támadás élén Bertalan Árpád 
hadnagy tört előre lendületes erejű rohamjárőrévcl
az olasz állások felé, 
melyeket valóságos 
tüzesövei borított 
be tüzérségünk. Az 
erdős terepen előre
tolt olasz, biztosító 
állások legénységé

nek foglyulejtése 
után, ny itva  állt 
előtte az ut az el
lenség főállásai felé, 
melyet hatalmas ki
terjedésű drótoka- 
dály-mczök védtek. 
Bertalan hadnagy a 
déli órákban érte cl
a magaslatokon húzódó olasz állásokat. 30’5-cs 
ágyúink szörnyű pusztitást vittek véghez a megérő-
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sitctt ellenséges állásokban és erkölcsi tekintetben 
is alaposan megrendítették az olasz gyalogság ellen
állását. A feltartóztathatatlanul előrenyomuló roham
járőr ötven lépésnyire volt már csak az olasz fő
vonaltól, amikor heves kétoldali géppuska-tüzbe 
került. Bertalan hadnagy és járőre részére csak 
egy menekvés volt: hirtelen betörni az ellenséges 
állásba. Fiatal, ügyes bosnyákjaival gyors iramban 
az ellenséges árokban termett és megkezdte az állás 
felgöngyölítését. Jól irányzott kézigránátjaival ártal
matlanná telte a beépített géppuskákat, azután 
tüzérségi tüzűnk elől a kavernákba menekült ola
szok összefogdosásához látott. A lezárt kavemák- 
ból több törzs- és főtisztet s körülbelül 500 főnyi 
legénységet szedtek ki a derék bosnyákok; azon
kívül tiz géppuska, két aknavető és egy fényszóró 
került birtokukba. A megrémült olaszok könyörögve 
adták meg magukat kegyelemre.

Az első vonal cgyrészének elfoglalása után, 
az időközben hozzája csatlakozott több rohamjár
őrrel együtt továbbnyomult előre Bertalan hadnagy. 
A délutáni órákban benyomult a második védő
vonalba is, hol szintén számos foglyot ejtett s nagy
mennyiségű hadiszert zsákmányolt. Többek közt 
elfoglalt négy 15 cm-cs nehéz ágyút, melynek 
legénységét tisztjeivel együtt fogságba ejtette.

A tolmeini áttörési harcokban a Cemponi hegy
hát ellen intézett támadás alkalmával még egy derék 
magyar tiszt

KEMÉNY GYULA
ugyancsak 3-ik bosnyák tábori vadászzászlóaljbeli 
zászlós tüntette ki magát rcttcnthctctlcnül bátor és 
eredményes működésével. Kitüntetési beadványa a 
következőket mondja a derék zászlósról:

„1917 október 24-ikén, a támadás első napján, 
oly lendülettel nyomult be rohamjárőrével az ellen
ségnek a Cemponi hegyháton húzódó heves tűzzel

vonalait csapataink be sem vették. Október 30-ikán 
sikerült Kemény zászlósnak ádáz harcok árán gép- 
puskás-járőrévcl Norbcgliano községbe benyomulnia 
s teljes győzelmet aratnia az olaszok felelt'’.

DOMINIK ISTVÁN

A Ccmponi-magaslat ellen intézett támadás al
kalmával tüntette ki magát. Werner kapitány 
a következőképen emlékezik meg c derék katonája 

hőstettéről és kiválóan vitéz magatartásáról.
„Dominik István 

népi. tizedes 1917 
november 24-én az 
első olasz állás el
leni támadásnál ra
jának élen, elsőnek 
nyomult be az el
lenséges állásokba. 
Nyomban clhallgat
tatott két oldalazó 
géppuskát és lefo
gott tántoríthatat
lan, merész előnyo
mulásával 80 olaszt, 
kik bátor és ve
szélyt nem ismerő
behatolás miatt a kavcmából nem mertek előjönni, 
így tette lehetővé százada részére a sikeres és 
gyors támadást a Cemponi ellen, hol hasonlóképcn 
kiváló módon vett részt a leghevesebb harcokban."

(Az 5-ik közös-gyalogezred H-ik zászlóaljának 
„Arany lapjáról.”)

D É N ESI A LA JO S

A flilschi áttörés, valamint csapatainknak Udine 
irányában történt gyors előrenyomulása követ

keztében tarthatatlanná vált az olasz Isonzói haderő

üldöző harcok során Görz irányából tört előre a : 
48-ik közős-gyalogezred, melynek osztagai állandóan j

védett á l l á s á b a ,  
hogy az olaszok 
megadták magukat. 
2000 foglyot ejtett 
és sok ágyút, gép
puskát zsákmányolt. 
A következő napon 
egy támadó vállal
kozásban vett részt 
osztagával, mely
nek eredménye volt, 
hogy egy Srednje 
mellett tüzállásban 
levő nehéz olasz 
üteg tisztestől — lc- 
gényestől együ tt

kezeinkbe került, mindez az ellenséges arcvonal 
háta mögött történt akkor, amikor még az ellenség

helyzete s 1917 ok
tóber végén meg
k e z d ő d ö tt gyors 

visszavonulása a 
Tagliamcnto felé. 
Görz és az adriai 
tengerpart közt álló 
ezredeink h a rc ra  
felkészülten vetet
ték magukat a visz- 
szaözönlő ellenség 
után, hogy állandó 
nyomással tegyék  
te lje ssé  az olasz 
Isonzói hadsereg  
katasztrófáját. Az
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nyomában voltak a hátráló ellenségnek és heves 
küzdelmeket vívtak az olasz utóvéd-csapatokkal. 
Az üldöző harcokból kiváló eredménnyel vette ki 
a részét Dénesi Alajos hadapródjelölt, aki szaka
szával löbbizbcn ütközött össze a visszavonulást 
fedező olasz erőkkel s dicsöségtcljcs harcok árán 
nyitott utat ezredének az olasz sikság felé. A 4S-ik 
közös-gyalogezred emlékezetes sikerekben gazdag 
utat tett meg a Piavéig, hol az olasz haderő végre 
megállapodott és komoly cllcntállást fejtett ki. 
Noventa városka mellett érte el a 48-as ezred az 
olaszok uj védelmi vonalát, hol azonnal kísérletet 
tett a folyón való átkelésre. Ezen átkelési kísérlet 
azonban a Piave nyugati partján előre kiépített 
védőállásokban elhelyezkedett olaszok pusztitó (özé
ben kudarcot vallott. Dénesi Alajos hadapródjelölt 
szintén résztvclt ezredének eme vesztcségtcljcs vál
lalkozásában, hol hősies kitartással és kiválóan 
vitéz magatartással igyekezett sikerre vinni az átke
lést, de minden erómegfeszitése hiábavaló volt. 
Az olaszok szétlőtték a vitéz 4S-asok pontonjait, 
miközben Dénesi hadapród is súlyosan megsebesült.

A lelkes zászlóst az egész oífenziva ideje alatt 
tanúsított bátor magatartásáért arany vitézség» érem
mel tüntették ki.

RÓTH EDE

Az olaszoknak 1917 október végén bekövetke
zett általános visszavonulása idején a Sagradói 

Isonso-hid biztosítására kapott parancsot. A hát
ráló ellenség ugyanis minden raktárát s cl nem 
szállítható anyagát felgyújtotta, az úttesteket megron-

train részére járhatóvá tette. Szerencsésen át is kelt 
az Isonzón ezredé, melynek egyik zászlóalja, mint 
üldöző osztag, az olasz határ felé vette útját. 
Romans községbe érve a zászlóalj pihenőt tartott. 
Róth főhadnagy pedig Wild vezérkari századossal a 
környéken lévő védmúvck megtekintésére ment ki. 
Alig lehettek 800—1000 lépésnyire a falutól, midőn 
nagyobb fegyveres olasz csapat tűnt fel hátuk 
mögött. A csapatot vezető olasz tiszt pisztolyt 
rántott s rálótt Róth főhadnagyra, aki erre pisztolya 
agyával oly erővel vágott az olasz liszt arcába, hogy 
az rögtön kiejtette kezéből a fegyvert. Wild száza
dossal együtt lefegyverezték az olaszokat és mind
nyájukat, számszerint 5 tisztet és 39 közlegényt 
bekísértek Romansba. Ugyanekkor egy nagyobb 
olasz csapat megtámadta a községben tartózkodó 
zászlóaljat s harcok árán igyekezel magát keresztül 
törni, hogy a Torrentc-Torrc hidján át elmeneküljön. 
Róth főhadnagy gépícgyvcrszázadával és egy gyalog
századdal éppen akkor csapott rá az olaszokra, 
amikor azok át akartak kelni a hidon és előkészü
leteket teltek annak légbcröpitésérc. Ismét 14 tisz
tet és 280 közembert ejtett foglyul. Azonkívül 18 
géppuskával szaporította a hadizsákmányt.

A vitéz főhadnagyot kiválóan értékes szolgálata 
cs hősies magatartása elismeréséül tiszti arany 
vitézség» éremmel tüntették ki.

PREISZ ÁRPÁD

A győzelmes 12-ik isonzói csatában csapataink 
gyorsított menetben nyomultak az ellenség 

után a Tagliamcnto felé. A 72-ik közös-gyalogezred 
hirszerzó és üldöző osztaga 1917 november 4-én 
már cl is érte a szélcsmcdcrü folyót, melynek hid-

gálta, a hidakat pe
dig felrobbantotta, 
hogy csapataink ül
dözését megnehe

zítse.
Róth Ede főhad

nagy két géppus
kással megerősített 

gyalogszázadával 
tüstént a visszavo
nuló ellenség után 
vetette magát, hogy 
a hid felrobbantását 
megakadályozza s 
az igy előrenyomuló 
c sap a ta in k n ak  a

jait az olaszok fel
ro b b a n to ttá k . Itt 
Preisz Árpád zász
lós azt a veszélyes 
m egb ízást kapta, 
hogy járőrével ha
toljon át a folyónak 
ellenségtől megszállt 
nyugati partjára és 
tegye lehetővé osz
tagának átjutását is. 
Preisz zászlós teljes 
bizalommal vágott 
neki veszedelm es 
fe lad a tán ak . Já r
őrét — dacára az

nagy esőzések következtében megdagadt folyón 
való átkelést biztosítsa. Mire a hidhoz ért, annak 
egyes részeit már megrongálták az olaszok, a teljes 
felrobbantáshoz pedig épen akkor tette meg a 
szükséges intézkedéseket egy 120 főből álló műszaki 
csapat. Róth főhadnagy az olaszokat elfogta és a 
hidat némi javítás után a gyalogság és a könnyű

ellenséges fcgyvcrliiznek —- könnyű szerrel átvitte 
a folyó egy mellékága által képződött szigetre, hon
nan a folyó főága felé közeledett. A főágon való 
átkelés azonban annak mely vize és sebes árja miatt 
kalaszlrófális vállalkozásnak mutatkozott, mitől a
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járőr emberei visszahökkentek. Preisz zászlós tuda
tában, annak a megbecsülhetetlen szolgálatnak, 
melyet a folyón való átkelés kierőszakolásával csapa
tának tesz, hátrahagyta járőrét s hogy bizalmat 
öntsön beléjük egy önként jelentkezett emberével 
a főág felé kúszott, hogy átkelésre alkalmas helyet 
szemeljen ki. — Ennek megtörténte után belevetette 
magát emberével a sebes árba s fáradságos küz- 
ködések után elérte a nyugati partot. Az ellenséges 
járőrt, mely állandó tűz alatt tartotta, ártalmatlanná 
tette, azután pedig segitett hátrahagyott járőrének, 
valamint egész századának a folyón való átkelés
ben. Az átkelt század tovább nyomult az ellenség 
után s még aznap elérte Bagnarolát. mi Preisz zászlós 
önfeláldozó vállalkozásának volt az eredménye.

KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN

Az 1917 október végén megkezdődött olasz- 
országi előrenyomulást, mint a 41-ik honvéd- 

gyaloghadosztály rohamszázadának szakaszparancs
noka harcolta végig. Midőn a Piavéhoz crt, azt a 
parancsot kapta, hogy a 31-ik honvéd-gyalogezred 
111-ik zászlóaljának, valamint az azt nyomon követő 
82-ik dandárnak a folyón való átkelését erőszakolja 
ki és azt biztosítsa. A mindenre elszánt 12-ik hon- 
véd-gyalogezrcdbcli hadnagy 1917 november 13-iká- 

• nak hajnalán 18 derék emberével hat csónakon 
indult cl a túlsó part felé. Az ellenség az átkelést 
észrevette és heves tűz alá fogta az átkelőket, kik
nek jó része már a csónakokban megsebesült, vagy 
hősi halált halt. Kerékgyártó István hadnagy meg
fogyatkozott járőrével az egész vonalon elsőnek 
lépte át a Piavét s partraszállása után azonnal 
támadásba ment át a töltésen elsáncolt ellenséges 
erők ellen. Elkeseredett kézigránálharc után len
dületes szuronyrohammal áttörte az olasz vonalat s 
egy biztos védelmet nyújtó árterülcti gátig nyomult 
előre néhány megmaradt emberével. Időközben 
azonban pirkadni kezdett s az első meglepetésük
ből íelócsudott olaszok — tisztábban látván a hely
zetet — heves ellentámadásokba kezdtek. Kerék
gyártó hadnagy egyetlen géppuskájánák támogatá
sával derekasan védte állását, de válságossá tette 
helyzetét az a körülmény, hogy lőszere fogytán 
volt; utánpótlásról pedig szó sem lehetett, mert az 
ellenség heves tűz alatt tartotta az átkelési pon
tokat. A olaszok támadásai mindjobban érezhetőbbé 
váltak és már megkerülő mozdulatokkal fenyegették 
a hősiesen kitartó hadnagy kis csapatát. A hátába 
kerülő olasz osztagot azonban Kerékgyártó hadnagy 
harmadmagával elfogta, géppuskáját pedig zsák
mányul ejtette s igy lényegesen könnyített helyze
tén. Bár a túlerővel szemben vívott elszánt harcok 
közben kézigránát-robbanás következtében súlyosan 
megsebesült, még sem hagyta el helyét, hanem

vérző sebbel is példás magatartással buzditotta embe
reit a percről-pere re növekvő és hevesebben támadó 
olasz erők elleni harcra és kitartásra. Az ellenség 
minden támadását visszaverte és állását addig tar
totta, mig annak további védelmét egy időközben 
megerősítés végeit beérkezett hadnagybajlársának 
át nem adhatta.

TÓTH JÁ N O S -  KURUCZ JÁ N O S

A kanizsai 20-as honvédek a Piave mellett 
pihenték ki a kéthetes előrenyomulás fára

dalmait, midőn 1917 november 14-kén parancsot 
kapott az ezred, hogy keljen át a Pi^vén, foglalja 
el annak egyik szigetét és tisztitsa meg az ellenség
től. A 41-ik hon- 

v éd h ad o sz lá ly  
egyik ezredének ré
szei már túl voltak 
a folyón, amikor a 
20-a.s honvédek Il-ik 
zászlóalja Csanády 
alezredes vezetésé
vel megkezdte tá
madását Passarclla 
község irányában. 
A sürü szőllő-luga- 
sok között lassan, 
tapogatózva kúsz
tak előre a derék 
zalai legények, hogy
meglepő támadással verjék ki az ellenséget állásuk
ból. Az olaszok azonban résen voltak. Egyik gép
puskájuk hirtelen megszólalt, mire ropogva dolgoztak 
a fegyverek. A 6-ik század már a falu szélső házai
előtt hasalt a szőlő- 
kertekben, de a kat
togó géppuskák zi
zegő golyózáporá
ban tovább haladni 
nem tudott. A pas- 
screllai templomto
rony ontotta a tüzet. 
Tóth János szakasz
vezetőnek nem tet
szet ez a hosszan
tartó kinos helyzet, 
azért e lh a tá ro z  ta, 
hogy leszedi a temp
lomtoronyból a gép
puskákat és meg
könnyíti honvédbajtársai előrenyomulását. Maga 
mellé vette Kuruez János tizedest s rövid megbe
szélés után előrckusztak a sürü bozótban a torony 
irányába. Szerencsésen elértek a templomhoz s már 
másztak is fel a toronyba, hol a két géppuska kat-
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togotl. Miután két okvctctlcnkcdó oias/.t szuro
nyukkal eltakarítottak az útból, rátörtek a gép- 
puskás legénységre. Egy ott tartózkodó olasz tiszt 
mcgkisérclte ugyan, hogy fegyverét használja, de 
Tóth és Kuruez hamarosan ártalmatlanná tette és 
legénységével együtt foglyul ejtette. Egy százados
sal, 2 főhadnaggyal cs 34 közlegényből álló fogoly 
csapattal tért vissza századához a két kitűnő altiszt. 
Az ezután bekövetkezett roham ellenállhatatlan 
volt. A honvédzászlóalj néhány perc alatt átgázolt 
az ellenséges állásokon, hol közel 1000 foglyot 
ejtett és számos géppuskát, golyószórót zsákmányolt. 
A két kiváló honvédallisztct bátor vállalkozásáért 
arany vitézségi éremmel tüntették ki. Tóth szakasz- 
vezető büszkén viseli, Kuruez tizedesnek azonban 
csak a fejfáját disziti a szép kitüntetés. (A Front 
c. újság nyomán:)

A Piávén történt átkelésnél

FERENCZ LA JO S

20-ik honvéd-gyalogezrcdbeli tizedes tört utat 
zászlóaljának. Három roham járőré vei heves ellen
séges tűzben pontonokon kelt ál a folyón. Embe
reinek felél már útközben elvesztette s mire partot 
ért elenyészően kicsiny erővel kellett felvennie a 
harcot a túlerőben lévő ellenséggel. Gyengeségét 
azonban pótolta az a halálmcgvctőcn hősies maga
tartás, mellyel az olasz állást megtámadta. Mind
járt a part közelében kézigránátokkal clhallgattatott 
két géppuskát, melynek legénységét megsemmisí
tette. Az első akadály legyőzése után állandó har
cok közben, mintegy 150 lépésnyire haladt előre, 
hol súlyosan megsebesült. Sebesülten is helyén 
maradt és rendkívülien súlyos helyzetében addig 
tartotta állását, mig segitő osztagok nem érkeztek.

Ferencz Lajos tizedes kiválóan vitéz s önfelál
dozó magatartással oldotta meg feladatát s teljes 
mértékben rászolgált jól megérdemelt kitüntetésére, 
mely nemcsak az ő, hanem, egész ezredé kiváló
ságának egyik maradandó bizonyitéka.

HITZINGER JÁNOS PÁL

A délliroli fronton a Tondarccar hegycsúcs ellen 
intézett támadás alkalmával az első tiroli csá- 
szárvadász-ezred rohamszázadához volt beosztva, 

mint a robbantó-szakasz parancsnoka. Feladata volt 
az olasz drótakadályoknak négy helyütt való fel- 
robbantása s ezáltal az ellenséges árkokba vivő ut 
megnyitása a rohamzászlóalj számára. 1917 december
3-áról 4-ikére virradó éjjelen a heves ellenséges 
ágyú és gyalogsági tűz ellenére sikerült neki a drót
akadályokon keresztül két helyütt utat nyitnia, a 
másik két helyen azonban az olaszok szüntelen 
támadása és kézigránátharca megakadályozta sza*
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kaszál feladata véghezvitelében. A kegyetlen mun
kában 18 kötelességét halálmcgvetéssel teljesitó 
embere hullott már el, sebesültekben is nagy volt 
a vesztesége, de a hadtest szigorú parancsa folytán
a drótakadályokat 
a kijelölt helyeken 
fel kellett robban
tani. így Hitzinger 
János Pál hadap
ród jelölt egyik sza- 
kaszvczclőjc kísé
retében önmaga vál
lalkozott a drótaka
dályok felrobbantá
sára. Ez részben  
s ik e rü lt is neki, 
mire megindult a 
rohamzászlóalj tá
madása. Hitzinger 
hadapródjelölt az
egyik drótakadály-nyiláson keresztül vezette szaka
szát rohamra az olaszok ellen, önfeláldozó clszánt- 
sággal, egymást segítve tódultnk be a robbantás 
ütötte résen a derék császárvadászok az ellenséges 
árokba, melynek egy kis részét megszállották. Nem 
volt talán köztük egy sem, aki ne vérzett volna, 
de mind helyén volt, aki csak állni tudott. Ezen 
betörési ponttól jobbra azonban szívósan tartották 
magukat az olaszok a 22-cs tábori vadászok táma
dásaival szemben, ami az elért sikert kétségessé 
tette, mert az clfogatás veszélye fenyegette az állásba 
betört kis csapatot. Hitzinger hadapródjelölt válsá
gos helyzetében további támadásra határozta cl 
magát. Oldalba támadta a tőle jobbra szívósan 
cllcntálló olaszokat, akik a nagy meglepetésben 
megadták magukat. Ez a támadás eldöntötte a 
Tondarccar-csucs sorsát. 240 fogoly és 5 géppuska 
maradt a hős győzök kezén.

A hegycsúcs elfoglalása után Hitzinger had- 
apródjclöll tovább folytatta előrenyomulását és ki
tűnő vadászaival megtisztította a Callio felé vezető 
utat az ellenségtől.

KÁSA KÁROLY

Becsülettel teljcsitelt 29 havi írontszolgálati ideje 
alatt mindenkor derekasan állta meg helyét 

és számos fényes hadilcttel gyarapította a 39-ik 
közös-gyalogezred dicső harcait. Kötelességének 
lelkiismeretes és példásan vitéz teljesítése közben 
két Ízben is megsebesült, melynek következtében 
rokkanttá vált. Már a doberdói fensikon kitűnt 
rettenthetetlen bátorságával és lisztek nélkül ma
radt bajtársai ügyes vezetésével. Ezredé 1915 
október végén és november elején a karszlfcn- 
sikon vivőit súlyos harcokat az otaszokkal. Kása



Károly őrmester századának védővonalát szüntelen 
hevességgel támadták az ellenséges tömegek, mely 
harcokban a század hősies ellenállása közben 
teljesen felőrlődött. A súlyos veszteségek követ-

állásaikból. Több mint 100 fogollyal és három gép
puskával tért vissza régi helyére.

A derék őrmester teljes mértékben méltó érde
meket szerzett a katonának járó legszebb kitün
tetésre.

TÓTH ZSÁM BOKI JÁ N O S

A honvéd -kerékpáros zászlóalj Kiss János száza
dos vezetésével támadást intézett 1917 de

cember közepén a hétközség fensikján emelkedő 
Monte-Meletta nevű magaslat ellen s kemény har
cok árán elűzte az ellenséget. A vitéz kerékpárosok

kéziében majdnem 
teljesen megsemmi
sült század védő
vonalának egy ré
szét végre is napo
kon át tartó ádáz 
küzdelm ek  u tán  
megszállták az .ola
szok. ükkor Kása 
ő rm e s te r  össze
szedte mintegy 40 
megmaradt embe
rét és lendületes 
erővel a megszállott 
árokrész ellen ve
zette őket. Feltar

tóztathatatlan erejű ellentámadással visszafoglalta 
az elveszett árkokat, a megszálló olaszok nagy 
részét pedig elfogta.

1918, év elején a Brenta-völgyben vívott har
cok folyamán még egy vakmerő hőstettel gazdagí
totta Kása őrmester hősi érdemeit. Páncélvonatjával 
kcresztülrobogott az ellenség vonalán s mintegy 
200 méternyire az olasz állások mögött összelőtte 
az ellenség két ütegét. Feladatának hősies teljesí
tése után sértetlenül hozta vissza vonatát és embereit.

NÉMETH G Á B O R

j y I  >ot a 48-ik közös-gyalogezred őrmestere a 
-*• 11 -ik tábori vadászzászlóalj soraiban érde
melte ki kiválóan vitéz magatartásával az arany 
vitézség» érmet. 1917 november végén, a Piave

mellett az olaszok 
megtámadták egy 

e lő re to lt állásban 
elhelyezett szaka
szát. N ém eth őr
mester személyes 

bátorsággal feltüzelt 
vadászaival vissza
verte az e llen ség  
támadását s órák 
hosszán át védte 
állását, melyet az 
olaszok tö b b szö r 
megtámadtak. Mi
dőn több sikertelen 
kísérlet után a tá

madások szűnni kezdtek Németh őrmester ellen
támadásra vitte szakaszát és kiverte az olaszokat
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lendületes rohama 
tek in té ly e s  távol
ságra lendítette előre 
arcvonalunkat, me
lyek a Montc-Mcl- 
lelta után követ
kező m agaslatok  
egyikén állapodtak 
meg. Sikeres előre
törésük u tán né
hány napig hallgat
lak a fegyverek és 
ezen időt állása meg
erősítésére használ
ta fel a zászlóalj. 
Rövid idő múlva
azonban megindult az olaszok ellentámadása elvesz
tett vonalaik visszaszerzéséért. Tóth Zsámboki János 
törzsőrmester, a 2-ik század egyik szakaszának 
parancsnoka, amikor az olaszok mozgolódásáról 
tudomást vett, hat önként válialkozó vakmerő em
berével a két arcvonal közölt lévő elhagyott házhoz 
lopódzcjtt előre, hogy tájékozódást szerezzen az 
ellenség mozdulatairól. A házhoz érve, meglepődve 
vette észre, hogy azt már az olaszok tartják meg- 
szállva. Minihogy számra nézve egy sokkal erősebb 
osztaggal állott szemben, meglepő támadásra szánta 
cl magát. Két ke/ibombát vágott be a ház ablakán 
és a robbanás okozta zűr-zavarban foglyul ejtette 
a bentlevóket. Megszállta a házat, melynek emele
téről gyilkos tűz alá vette a támadásra készülő 
olasz zászlóaljai. Az olaszok kénytelenek voltak 
visszavonulni. Tóth Zsámboki János négy nap és 
négy éjjen át védte a házat és hiúsította meg az 
ellenség minden megmozdulását. Kiválóan vitéz maga
tartásáért és eredményes működéséért arany vitéz- 
ségi éremmel tüntették ki és tiszthelyettessé lép
tették elő.

FOZMAN JENŐ

A 41-ik honvéd-hadosztály parancsnoksága 1917 
december derekán a Piave túlsó part

jának felderítését rendelte el. Előre megállapított 
egységes terv szerint Öt helyen egyidőben kellett



volna átkelni a kijelölt századoknak a folyón. A 
kevés reménnyel kecsegtető veszélyes vállalkozást 
önként jelentkező tisztek és tisztjelöltek vezették. 
Fozman Jenő 3t-ik honvéd-gyalogczrcdbcli zászlós 
Casa Canani-val szemben kísérelte meg századával a

Piavén való átkelést. 
Reggel 6 ó ra k o r  
szállt csónakba vak
merő legényeivel, 
hogy a folyón á t
kelve, a vele szem
ben álló olasz erő
ket és a hevesen 
tüzelő géppuská

kat előzze és igy 
százada szerencsés 
át jutását biztosítsa. 
Első kísérletei az 
ellenség pokoli fü
zében kudarcot val
lo ttak . Másfélórai

vcsztcségleljes erőlködés után végre sikerült néhány 
emberével a folyó ellenséges oldalán partra szállnia 
s elszánt kézigránát-harcban és öldöklő kézitusában 
a szakadatlanul tüzelő olasz géppuskákat elfognia. A 
zsákmányul ejtett géppuskákat tüstént az ellenség 
ellen fordította és az olaszoknak a töltésről való 
leszorítása által megkönnyítette századának a Piaven 
való átkelést. Századával egyesülve megszállta az 
elhagyott ellenséges árkokat s megtelte a szükséges 
intézkedéseket az elfoglalt állások megtartására. 
Az olasz gyalogság a nap folyamán nyugton maradt; 
helyette egy harcbavctclt repülóraj és az olasz 
tüzérség bombázta egész napon át szűnni nem 
akaró hevességgel állását, ami súlyos veszteséget 
okozott a hősiesen kitartó honvédszázadnak. A sötét
ség beálltával megkezdődött az olasz gyalogság 
támadása is. Sürü rajokban roham-roham után hul
lámzott Fozman zászlós százada felé. A halál* 
megvető bátorsággal küzdő honvédek halomra lőtték 
az olaszok tömegeit, melyek ismételten vad dühvcl 
törtek előre. Hulla hulla hátán feküdt már, midőn 
elcsendesült a harctér. Az olaszok minden eről
ködése hiábavaló volt. A derék honvédek — meg
fogyva bár, de törve nem — véresen verték vissza 
az olaszok rohamait. Két napon át tartott ki Foz
man zászlós válságos helyzetében, amikor a további 
fölösleges vérveszteségek elkerülése végett vissza
vonulásra kapott paruncsot.

TOM ASOVITS VIDA

Mint ütegének megfigyelő és felderítő altisztje, 
mindenkor kiváló eredménnyel működött. 

A leghevesebb tűzharcokban példás bátorsággal és 
körültekintéssel végzett lelkiismeretes munkájával
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nemcsak ütegének, hanem egész dandárénak telt 
megbecsülhetetlen szolgálatokat. Több hónapon át 
kimagaslóan vitéz magatartással teljesített működése 
után 1917 december közepén a Monte-Tombán 
vívott ütközetekben érdemelte ki arany vitézségi érmét.
Fzidőben a 33-ik 
tábori tüzérezred a 
bajor Alpenkorps 
kötelékében, a Tor
rente Calcimmo 
legfelsőbb terraszán 
volt lüzállásban. Az 
olaszok rövid meg
szakításokkal éjjel- 
nappal különböző 
kaliberű ágyukkal 
lőtték a kedvezőt
len terepviszonyok 
miatt kényre-kedve 
kiszolgáltatott üte
geket. Tomasovits
Vida tűzmester magatartása, mint mindig most 
is példás volt. Rcndithctctlen nyugalommal látta 
cl súlyos szolgálatát és az ellenség legvadabb 
pergőtüzében irányított ütege tüzelését. December
16-ikán az olaszok ellentámadása alkalmával balcomb
ján súlyos sebet kapott. Vérző sebét bekötözve 
csodálatos lelkicrővel dolgozott tovább. A harc ' 
óráról-órára vadabbul tombolt; valóságos tűz és 
vérorkán söpörte végig a szelíd Tegorzo-völgyet. 
Az olasz tüzérség az elkeseredett küzdelem végső 
dühében sorra gyújtotta fel tüzérségi lövedékkel 
és gázbombákkal megtelt raktárainkat, rnelyvk félel
metes robbanásokkal rcmegtelték meg a levegőt. 
Folyló füst és kiömlő gáz hömpölygőit a völgy 
mélyén és az örök elmúlás szürke leplével vont 
be élőt — halottat egyaránt. Bajtársai kidőltek, 
csak egyedül Tomasovits tűzmester állt tántorit- 
hatatlanul mcsszelátójánál. Figyelt, irányított és 
vérbe folytotta az ellenség minden megmozdulását. 
Egy mellette robbant gyujtógránál szilánkja azonban 
súlyos sebet ejtett homlokán és kivágta jobb sze
mét. Kszmélcllen állapotban vittek vissza a segély
helyre. •

A 33-ik tábori tüzérezred első ütege ugyan
akkor Quero községtől délkeletre volt lüzállásban.
A Monte-Tomba elleni támadások rövid megszakí
tásokkal időnként újból és újból fokozott hévvel 
lángoltak fel és december végén érték el tetőpont
jukat. Az első üteg, amelynél

PIN TFRITS JÁ N O S

tizedes, mint lövcgvczctő, fáradhatatlan buzgalom
mal s önmegtagadó elszántsággal teljesítette köte
lességét zárótüzet adott le a hatalmas tömegek
ben támadó olaszok elé és pontos tüzelésével meg-



hiúsította támadásukat. Erre négy ellenséges nehéz 
üteg irányította rá pusztító tüzét a 33-as tüzérekre. 
Sűrű egymásutánban zuhogtak a hatalmas gránát- 
lövedékek és egetrengető borzalmas robbanások 
égő pokollá változtatták át az ágyuk állását. Rövid 
idő múlva három hős löveg feküdt összelőve s csak 
a negyedik, Pintcrils tizedes lövege ontotta továbbra 
is a tüzet. Hősi halált halt derék tüzérek szétron
csolt tagjai feküdtek szerteszét, csak Pinterits tize
des szolgálta tovább ágyúját, mintha misem történt 
volna. Sorsa azonban őneki is meg volt írva. Egy

hatalmas robbanás, 
recsegés és az utol
só üteg is elhall
gatott, Pinterits ti- 
zedes élettelenül bu
kott rá hős lőve- 
gérc.

Ütegparancsnoka. 
Gósy Géza főhad
nagy, a következő 
sorokban értesítette 
Pinterits apját fia 
hősi haláláról:

„Szomorú köte
lességemnek teszek 
eleget, midőn Önt

szeretett fia, a mi derék bajtársunk. Pintcrils János 
káplár elcstéről értesítem.

1917 december 30-án délután egy olasz táma
dás dicsőséges elhárítása közben érte egy ellensé
ges gránátszilánk őt, miután halált megvető bátor
sággal és vitéz magatartással utolsó leheletéig szol
gálta ágyúját.

Adjon a Mindenható elég lelkierőt és vigaszt 
az ön  szülői szivének ezen mérhetetlen fájdalma 
elviseléséhez s vigasztalja meg azon ludat, hogy az 
ö n  bánatában ütegem minden tisztje és legénysége 
egyformán osztozik."

FARKAS LÁSZLÓ

A Monte - Asolonc hóboritotta csúcsán önként 
vállalkozott az ellenséges állások felderítésére 

cs egy olasz tábori Örs elfogására. Miután nyolc 
tagból álló járőrének minden egyes emberét alaposan 
kioktatta teendőjére, 1918 február 21-ikénck éjjelén 
hozzáfogott vállalkozásának megvalósításához. Könnyű 
járőr-felszereléssel ellátott, hóköpönyegbe buroklt 
emberei a sötétség leple alatt, veszedelmes szikla
hasadékok jégmezőin keresztül, óvatosan az ellen
séges tábori Örs mögé vezette s úgy tüntette fel a 
dolgot, mintha felváltó olasz Örs közelednék. Eme 
cselfogással sikerült az ellenséges őrs egy őrszemét 
lefognia, aki azonban kiabálással felhivta bajtársai 
figyelmet az ellenség támadására. Nagy riadalom

keletkezett. Nemcsak az őrs lépett rögtön fegyverbe, 
hanem az olasz vonal is heves tüzelést kezdett. 
Farkas László az 5-ik közös-gyalogezred zászlósa 
két tűz közé szorult járőrével. Veszedelmes hely
zetében ha lá lm eg
vető  elszántsággal 
vetette rá magát az 
olasz tábori Örsre. 
Néhány kézigránát 
kidobása után heves 
kézitusára került a 
sor, melyben a hős 
zászlós maga is két 
sebet kapott. De a 
küzdelem hevében 
nem törődve sebei
vel lankadatlan erő
vel küzködölt a túl
erőben lévő s maka
csul védekező ola
szokkal. Keltőt lelőtt, egyet leszúrt közülük és lel
kes szavakkal, valamint példás hősiességével feltüzelt 
embereivel lefegyverezte az olasz tábori őrsöt. Azután 
folyaival együtt ügyes vezetéssel vitte vissza járőrét 
ezredéhez.

Az 5-ik közös-gyalogezred második zászlóalj
parancsnoksága 1918 március 1-én kelt 21. számú 
parancsában külön szavakkal méltatta Farkas László 
zászlós járőrének hős magatartását s követendő 
példának állította a zászlóalj elé.

IVAN1CS MIHÁLY

A Monte-Tombán volt tábori őrsön tiz honvé
dével Ivanics Mihály 3-ik honvéd-gyalog- 

czrcdbcli szakaszvezető, amikor 1918 május 20-ikán 
hatalmas pergőtüzet bocsátott az ellenséges tüzérség 
íöörsünkrc, majd mind a négy tábori őrsre. A tüzérségi
tűz négy-öt órán át 
zuhogott az őrsök 
á llá sa ira , azután 
zárótüzzé alakult át. 
A zárótüz ideje alatt 
erős olasz osztagok 
nyomultak előre az 
első és harmadik 
számú tábori őrsök 
ellen, melyek a túl
erőben levő ellen
ség elől kénytele
nek voltak vissza
vonulni. Az olaszok 
akadálytalanul foly
tatták előrenyomu
lásukat és egészen a hegycsúcs aljára ereszkedtek 
le. Elfogtak egy géppuskás őrszemet, aztán \issza-
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fordullak és állásaik felé igyekeztek. Körülbelül 
egy század főnyi lehetett az az erő, mely egyene
sen a helyén maradt Ivanics Mihály szakaszvezető 
őrsének hátába nyomult. Ivanics, akinek három 
embere vált harcképtelenné a tüzérségi tűz követ
keztében, megmaradt néhány emberével harcra fel
készültén várta a közelgő ellenséges századot. 
Harminc-negyven lépésnyire engedte közeledni állá
sához az olaszokat, midőn megadta a jelt a kézi
gránát harcra. Valóságos bombacső zudult a meg
riadt olaszokra, kik meglepetésükből fclócsudva, 
támadásba mentek át a tábori őrs ellen. A hon
védek kézigránátjaik kihajitása után puskatüzzcl 
álltak ellen s nagy veszteséget okoztak a támadók
nak. Egy órán át tartó elkeseredett harc után sike
rült az olaszokat széjjclvcmi és közülük néhányat 
— köztük két lisztet is — foglyul ejteni. A többi 
fejvesztetten menekült vissza az olasz állásokba.

W EISZ FERENC

Az egész világháborút a rcpülőcsapatoknál har
colta végig. 46 havi becsülettel teljesített front

szolgálati ideje alatt majdnem minden harctéren 
megfordult s az ellenséges területek felett végzett 
felderítő repüléseivel és veszélyt nem ismerő légi

h a rca iv a l ö rö k 
éin lékü érdemeket 
szerzett. A mozgósí
táskor a szerb harc
térre került, hol a 
b e lg rád i erődök 
bombázásánál tün
tette ki <jjső Ízben 
magát. Első hőstet
tét soron követte a 
többi s a de
rék p iló ta  é rd e 
mei id ő rő l-id ő re  
gyarapodtak. 1915 

októberében egy 
francia gép lelövé-

séért nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 
Rövidesen az orosz frontra került, hol a 20-ik repülő
század kötelékében értékes szolgálatokat telt csapa
tainknak. Majd a francia harctérre vezényelték 
századát, hol a verduni csaták idején vivőit légi 
küzdelmekből vette ki clismcrésrcméltó módon a 
részét. 1918 februárjában az olasz frontra helyezték 
át és a 75-ik repülő századhoz osztották be. Itt 
szerezte meg arany vitézségi érmét, melyet a 
legfelsőbb Hadúr személyesen adott ál neki. Két 
Caproni gépet támadott meg, melyek közül az 
egyiket lelőtte, a másikat pedig leszállásra kény- 
szeritette.
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Wcisz pilóta egyike volt legkitűnőbb repülőink
nek s érdemei elismeréséül méltón viseli a szemé
lyes bátorság legszebb kitüntetését az arany vitéz
ségi érmet.

SZÁSZ ALBERT

A nép egyszerű gyermeke volt. A termékeny 
magyar föld ősereje duzzadt izmaiban és a 

kalászt aranyozó magyar napsugár acélositotta meg 
szivét. Igaz mintaképe volt a hazája iránt köteles
ségét lelkiismeretesen teljesítő katonának.

Az 1918. év ta
vasza lázas előké
születekben telt cl 
a piavei arcvonalon. 
Mindkét fél tudta 
és várta a bekövet
kezendő eseménye
ket s igyekezett ré
szére a legelőnyö
sebb helyzetet te
remteni. A Piave 
alsó folyásának ki* 
sebb-nagyobb szi
geteiért, melyek az 
ellenség mozdula
tainak kifürkészé-
sére, saját állásaink biztosítására s esetleges táma
dások visszaverésére különösen alkalmasaknak bi
zonyultak, erős küzdelem folyt. Egy ilyen kis szi
geten volt a cs. és kir. 2-ik huszárezred egy gép
puskás őrsége is elhelyezve. 1918 május hó 30-án, 
az éjjeli órákban erős olasz osztagok támadtak rá 
az ®f»y géppuskából és 9 emberből álló őrségre, 
hogy őket elűzzék és a szigetet hatalmukba kerít
sék. Szász Albert őrvezető, ki mint géppuskás- 
irányzó, a csekély számú őrség parancsnoka is volt, 
kemény daccal felvette a küzdelmet a két oldalról 
is előre özönlő ellenséggel. Bizott fegyverében, 
mely már számtalan veszélyben megvédte és bizott 
biztos kezében. Emberei közül mindegyik a helyén 
volt és helyén volt az ő szive is. Haláltosztó golyó
záporral szórta be gépe a támadási területet s az 
ellenség minden közeledési szándékát mcghjusitolla. 
Az olaszok részéről is viszonzott heves tűzharcban 
már öt sebéből patakzott a vér, mégis helyén ma
radt és legyűrte az ellenség minden megmozdulá
sát. Az olaszok végre is tüzérségükhöz folyamod
tak. Felfedezett állásukat elborították a gránátok: 
mignem egy tclctalálat elnémította a huszárőrség 
fegyverét és minden emberét. A súlyosan meg
sebesült derék őrvezelőt a felváltásra kiküldött Örs 
ásta ki a gránátlyukból, mely hét hős huszár és 
egy géppuska szélroncsolt tagjainak vált néma sír
helyévé.



SCHEÜ JÁNOS

A 25*ik közös-gyalogezred támadásra ment 1918 
junius elején Cismon falu közelében, a Monté- 

Asolonc egyik nyúlványán*húzódó olasz állások ellen. 
Az egymás mögött előretörő rohomhullámok az 
ellenséges tüzérség pokoli tüzében közeledtek az

vadászokkal. Nem sokáig kellett várni. Három és 
félnapos szenvedés után junius S-án megindult az 
olaszoknak rohamcsapatoktól bevezetett nagy tá
madása. Nem nagy bátorság kellett a pozdorjává 
tört s 30*40 lépésnyire megközelített állásokba be
hatolni, hiszen a kövek alatt csak százszor halált 
halt hős vadászok feküdtek. 150 vadász földalatti 
odújában várta elszántan, hogy halálmcgvclőcn ki
rohanjon s megvédje a reájuk bízott, féltve őrzött 
magaslatot.

Molnár László tör/.sfŐvadász, ki a jobbszárnyon 
levő század legszélsőbb szakaszának volt a parancs
noka, 18 emberével elsőnek vetette rá magát a

olasz állások felé 
és súlyos vesztesé
geik következtében 
már-már csiiggcdés 
szállta meg a derék 
25-ösökct. S c h c u  
Já n o s  törzsőrmes
ter, a 10-ik század 
szolgálatvezető al
tisztje, a harmadik 
szakasz v e z e té sé 
ben segédkeze tt 
parancsnokának s 
lelkesen vitéz maga
tartásával erőt öntve 
embereibe, erőteljes

hosszú időn át be
csülettel védett ál
lásba betolakodott 
ellenségre és lendü
letes kézig ránát- 
harcca l sikeresen 
ki is szorította a 
betolakodókat. Mily 
nagy volt azonban 
a meglepetése, mi
dőn látta, hogy az 
ugrásszerűen állá
saikban termelt ola
szok kézigranállüz 
alatt tartják a többi 
kaverna száját és

lendülettel tört be az ellenség állásába. Szakaszát 
rohamról-rohamra vezette a makacsul védekező ola
szok ellen s amikor parancsnoka az ádáz küzdel
mekben hősi halált halt, átvette szakaszának önálló 
vezetését és folytonos buzdítások közben véres 
harcok árán a negyedik olasz védővonalig tört előre. 
Zászlóalja a nagy veszteségek következtében már a 
harmadik ellenséges vonalban megállóit s igy Scheu 
törzsőrmester clőrcrontott szakaszával teljesen el
szigetelten állott az ellenség közölt. A sötétség be
álltával állásaik visszaszerzése végett heves ellen
támadásokat inditottak az olaszok Schcu szakasza 
ellen, melyet azonban hősies ellenállással vissza
vert. Sőt rajtaütéssel megtámadta az állása előtt 
mcglapuló olaszokat s elfogta őket. Elfoglalt árkait 
mindaddig megtartotta, mig zászlóaljával az össze
köttetés teljesen helyre nem állott.

MOLNÁR LÁSZLÓ

Tíz nehéz olasz üteg négy napig tartotta meg
semmisítő pergőtűz alatt a Montc-Pcrticát 

1918 junius elején, hogy kő kövön ne maradva, 
lehetővé tegye az olasz gyalogság részére a fontos 
stratégiai pont elfoglalását. A hegyet a 19. tábori 
vadászzászlóalj harcedzctl katonái tartották meg
szállva, kik nehéz napokat éltek át és súlyos vesz
teségeket szenvedtek; de hidegvérrel és lelkes 
harcrakészséggcl várták a minden pillanatban meg
indulható olasz lavinát. Az egész hadosztály vona
lán sin csend; mindenki visszafojtott lélckzcttel 
várta, hogy mi lesz a Montc-Pcrticán levő derék

igy akadályozzák meg a kavernákt.-.n szói ült szá
zad nagyobb részének kitörését. Leleményessége a 
halálvcszélybcn sem hagyta cl. Egy hirtelen gon
dolata támadt, csak egy: segíteni bajtársainak. 
Szakaszának roncsaival balra fordult és a „Jacgcr- 
gcist" ragyogó fellobanásaként oly elszánt lendü
lettel vetette rá magát az ellenségre, hogy annak 
támadása megtörött és a század meg volt mentve. 
Az olaszok futva visszaözönlöttek. A vadászok a 
kavcrnákból kirohantak és Molnár László kis csa
patával egyesülve, visszafoglalták állásaikat.

Ezen rövid, de véres tusában 3 arany, 
10 I. osztályú ezüst és 30 II. osztályú ezüst vitéz- 
ségi érmet érdemeltek ki a derék vadászok.

SZENDERFFY EMIL

1918. év junius 15-ikénck borzalmas hajnalán 
felnyögölt a békés olasz föld és hörgő vér- és tüz- 
orkán söpörte végig a Piave partjait. Ágyuk ezrei 
szántották föl a talajt égrengető robbanással s em
berek százezrei rohantak egymásra lobogó harci 
tűzzel. Magyar vértől pirult cl a Piave szelíd tükre 
$ jajveszéklŐ csataorditás szállt fel szemrehányóan 
a kék olasz égre. Napokig tombolt magyar had
osztályaink példátlanul véres és elkeseredett lusája, 
hogy egy utolsó emberfeletti crömegícsziléssel ki-
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csikarják a sóvárgott végső győzelmet. Lelkes aka
rásban, önfeláldozó készségben és halálos elszánt
ságban nem is volt hiány: de az eléjük tornyosuló 
legyőzhetetlen akadályokon — muníció- és élelem- 
hiányon — megtört minden lendület s a lelkes 
győzelmi hit keserű csalódássá változott. A szomorú 
emlékű Montcllo hegytömb nemcsak hős magyar 
véreink golgotájává vált, hanem a magyar vitézség 
és ezeréves harci dicsőség uj hirdetőjévé is. Sok 
értékes magyar vér. gyász és keserűség tapad eme, 
már fogalomszcrüvé vált hegytömb minden rögéhez, 
de még több dicsőség fűződik nevéhez.

• • •

A 17-ik gyaloghadosztály kötelékében küzdő 
39-ik közös-gyalogezred Dominik ezredes parancs
noksága alatt a San Salvator nevű magaslat mögött 
gyülekezett a Piaven keresztül végrehajtandó támadó 
csatára. A támadás napját megelőző estén az ezred 
egyik zászlóalja Popovics alezredes vezetésével 
Mina falucska mellett helyezkedett cl, hogy másnap 
reggel pontban 6 óra 30 perckor megkezdje a tá
madást. Az előre megállapított terv alapján Szen- 
derffy Emil önkéntes tizedes azt a parancsot kapta 
zászlóaljparancsnokától, hogy junius 15-ikén reggel,

zászlóalja támadását 
1 * ó ráva l megelő
zően keljen át a 
Piave folyón, a túlsó 
parton elhelyezett 
olasz tábori őrsöket 
semmisítse meg és 
szakaszát járőrökre 
osztva törjön utat 
u tán a  nyom uló 
zászlóaljának. Szén- 
dcrííy önkéntes a 
kitűzött időben a 
Piave töltése mögött 
elrejtett négy csó
nakot elszánt legé

nyeivel a vízre eresztette s az ellenség pokoli ágyú* 
tüzében nekiindult a túlsó partnak. Tüzérségünk 
támogatásával, különösen pedig a reggeli köd és a 
sürü robbanások okozta íüslfclhő leple alatt sikerült 
is neki veszteség nélkül partot érnie, ahol azonban 
az olasz tábori őrsök erős gyalogsági és géppuska- 
tüzzcl fogadták. A veszélyes helyzetbe kerüli kis 
úttörő csapat erélyes rohamra ment a makacsul 
védekező olaszok ellen. Ilalálmcgvctó kézigránát- 
harcban és gyilkos kézilusában megsemmisítette, 
illetve foglyul ejtette az előretolt állásokban szívósan 
ellen tálló olaszokat, miáltal teret nyert az utána 
átkelő zászlóalj harcbafcjlődésrc. Az első támadó 
hullám beérkezése után megkezdte Szenderffy ön
kéntes előrenyomulását a Montcllo hegygerincen 
végig húzódó első olasz védelmi vonal ellen. Az

201

ellenséges gyalogság és tüzérség féktelen tüzelésében 
történt előretörése nagy veszteséggel járt s mire az 
olasz főállások elé ért, már emberei nagy része 
elesett, vagy megsebesülve lemaradt. Az a lelkes 
lendület azonban, mely szédületes iramban Icnditcttc 
előre a kis csapatot, nem ismert akadályt. A harci 
indulatban toporzékoló 39-csck a drótakadályok 
álvagdosása után betörtek az olasz vonalba s kézi
bombákkal megkezdték az árkok felgöngyölítését. 
Elfoglalták annak cgyrészét, azután egy, több' gép
puska által védett kaverna megtisztításához fogtak, 
melyben számos olaszt ejtettek foglyul. Zászlóalja 
közelgésénok láttára tovább folytatta előrenyomu
lását Szenderffy önkéntes. Az itt-olt felbukkanó 
akadályokat legyőzve, cl is érte az olaszok harma
dik vonalát, melyet zászlóaljával kél napon át tar
tott. Az óráról-órára crösbülő ellenséges tüzérségi 
tűz azonban junius 17-ikén már oly mérveket öltött, 
hogy a zászlóalj és a vele szomszédos csapatrészek 
helyzete a nagy veszteségek miatt tarthatatlanná 
vált. Ekkor Szenderffy önkéntes arra kapott paran
csot, hogy egy különösen sok veszteséget okozó 
olasz üteg ágyúit robbantsa fel. Az önfeláldozóan 
szolgálatkész és rettenthetetlen önkéntes négy 
merész emberével felderítette az olasz üteg 
állását és az azt védő géppuskaíészkck között 
észrevétlenül előrecsuszva, húsz lépésnyi távol
ságban közelítette meg a szüntelenül tüzelő üteget. 
Ekkor rajtaütött az üteg legénységén és az előre 
elkészített ckraziltöltésekkel felrobbantotta az ágyuk 
csöveit. Ezután zászlóaljával elkeseredett nekilen
düléssel Sevilla irányában Treviso felé tört előre, 
Szenderffy önkéntes szakasza, mint irányszokasz 
haladt zászlóalja élén és borzalmasan véres küzdel
mek között cl is érte Sevilla falut, de az olasz tar
talékok érezhető beavatkozása következtében kény
telen volt a Ncrvcsa felé vezető műúton vissza
vonulni. Ezredé a példátlanul hősies és véres küzdel
mek közben, az elszenvedett nagy veszteségek követ
keztében teljesen elgyengüli és erőtlennek bizo
nyult az olasz ellentámadások feltartóztatására. A 
harcba bocsátkozott 41-ik honvédhadosztállyal együtt 
megkísérelte ugyan még egyszer az előretörést, do 
a mindent ellepő olasz tartalékok sürü tömegeivel 
vívott kétségbeesett harcaiban csak tetézte a pusz
tulást. A halálmcgvctően harcoló 39-cscknck végre 
is a szükséges hadiszcrck utánpótlásának hiányában 
vissza kellett vonulniok. Az utóvédharcokban Szen- 
derífy önkéntes is súlyosan megsebesült, de vértől 
elborítva is utolsónak hagyta cl dicső küzdelmeinek 
színhelyét.

E hős önkéntes, aki 41 havi harctéri múlt ragyogó 
fegyvertényeivel büszkélkcdhclik, kiválóan vitéz 
magatartásáért két Ízben is kiérdemelte a hősök 
hőseinek járó legszebb kitüntetést. Egyik aranyér
mének emléke a 10-ik isonzói csatához fűződik, a



másik pedig Montcllóhoz. Két pokoltüze izzik arany
érmének ragyogásában, melyben a 39-cs ezred hősi 
szelleme tükrözik.

Mint a 17-ik rohamzászlóalj egyik szakaszának 
parancsnoka, a 39-ik közös-gyalogezred élén küz
dött a piavei átkelés alkalmával

P£TER LÁSZLÓ

zászlós is, aki két roham járőrével az elsők közt 
érte cl az ellenséges partot. Az ezred balszárny- 
zászlóaljának élén halálmcgvcló bátorsággal tört előre 
és hősies magatartásával fcltartózhatatlan lendületre 
ragadta embereit. Alig néhány órával az átkelés

mint a Montellón lefolyt nehéz harcokban, vala
mint a később történt visszavonulás alkalmával

után már a Mon- 
telló lejtőjén húzódó 
állásokat támadta, 
holott az ezred jobb- 
szárnyán hadakozó 
zászlóalj az olaszok 
heves e llenállása  
köve tkez tében  

messze hátramaradt 
mögötte. Ekkor azt 
a parancsot kapta 
zászlóal j parancsno
kától, hogy az ez
red jobbszárnyzász- 
lóaljának előretöré
sét akadályozó olasz

önkéntes vá lla l
kozásaikkal fá rad - 
halatlannl küzdő ez
rediknek elévülhe
tetlen szolgálatokat 
tettek és ezáltal fe
ledhetetlen érdeme
ket szerez tek . A 
harcok folyam án 
rohamjárőrévcl szá
mos foglyot ejtett, 
géppuskákat zsák
m ányolt és é le te  

kockáztatásával 
fontos felderítése- 
két végzett.

Midőn a fokozódó erővel fellépő olaszok ellen
támadásai következtében a szomszédos *16-ik közös
gyalogezred támadása Nerveza község előtt megakadt

KOSZT1CH ÁGOSTON

hadapród saját elhatározásából a makacsul véde
kező ellenséges erők szárnya ellen vitte szakaszát; 
erélyes támadásával megingatta az olaszok ellen
állását és ezáltal elősegítette a 46-osok további 
előretörését. Ezen sikeres vállalkozása után egy 
tüzérüteg ellen vonult, melyet megtámadott és el
fogott. Junius 17-ikén, amikor a 17-ik gyaloghad
osztály az ellenség túlerejével vivőit vcsztcségteljcs 
küzdelme után visszavonult, összeszedte a szétszórt 
századok egyes töredékeit és a trevisói vasútvonal 
mentén, alig egy szakasznyi erejű kis csapatával ha- 
láltmcgvctő elszántsággal több olasz támadást vert 
vissza. A harcok közben maga is súlyosan megsebesült.

Az önfeláldozó hősiességgel küzdő hadapród a 
Icgelkcscredcttebb harcok közben tanúsított hideg
vérű és kiválóan vitéz magatartásával méltán szol
gált rá az arany vitézségi éremre.

LŐRINCZ LA JO S

A Piavei csatában a 39-ik közös-gyalogezred 
egyik zászlóaljára az a nehéz feladat hárult, 

hogy a Piave folyón keljen át és Nerveza község
től délre húzódó treviósi vasútvonal cgyrészét szállja 
meg és azt tartsa. Lőrincz Lajos, ki egyik század
nál volt szolgálatvezető, az ellenség földrengető 
pergőtüzében rettenthetetlen bátorsággal segédkezett 
abban, hogy elöljárói a századot a Piave folyón 
átvigyék és a kitűzött célt elérjék. A hősiesen 
küzdő század lelkiismeretes és vitéz tisztikara a 
pokoli küzdelemben részint elesett, részint meg
sebesült. Lőrincz szakaszvezető a vezetők nélkül 
maradt század felett habozás nélkül átvette a

géppuskákat támadja meg és megsemmisítésük állal 
tegye lehetővé az ezred egységes előretörését. Péter 
László zászlós rohamjárőrévcl heves kézigránát
harcok árán utat tőrt magának a megerősített gép- 
puskásfészek irányában és másfél óráig tartó ádáz 
küzdelem után ártalmatlanná tette a gyilkostüzü 
fegyvereket. Ezen nehéz feladatának sikeres meg
oldása után ernycdetlcn harckészséggel nyomult 
tovább előre rohamjárőrcivcl és elismerésrcmélló 
vitézséggel vette ki részét a Montcllo hegyen, vala
mint a trevisói vasútvonal mellett vívott több napon 
ál tartó elkeseredett küzdelmekből.

SZABÓ FERENC

A 39-ik közös-gyalogezred jobbszárny-zászlóaljá
val kelt át a Piavén az 1918 junius 15-ikén 

megindult támadás idején és délkeleti irányban. 
Montcllo felé előretörő zászlóalja élén harcolt, mint 
rohamjárőrparancsnok, követésre buzdító, példás 
vitézséggel. Közvetlenül a Piave partján ellenálló 
tábori örsök elűzése után résztvett a Montcllo elleni 
támadásban és az olasz árkok elfoglalása közben 
tanúsított kiválóan vitéz és eredményes magatartá
sával tűnt ki.

Egyike volt azoknak, akik úgy az átkelésnél,
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parancsnokságot és lelkesedésével, példásan vitéz 
magtartásával uj erőt öntött embereibe. Előre vitte

lelkes kis csapatát 
a kitűzött célig és 
megszálló a vasút
vonalat. Az ellenség 
ir tó z a to s  pergőtü
zek után 14 ízben 
k ísé re lte  meg az 
előretörést, de a hős 
39-esck helyükön 
maradtak és orosz
lánokként küzdöt
tek a vasúti tölté
sért, mindaddig mig 
utolsó patronukat 
ki nem lőtték,utolsó 
kézigránátjukat ki

nem dobták. Sőt még ezután is. Midőn minden lősze
rük elfogyott, összegyűjtötték az ellenség hátrahagyott 
gránátjait és félistenekként 48 órán ál tartották 
hősi küzdelem árán megszerzett állásaikat. A kis 
csapat Lőrincz Lalos vezetésével lehetővé telte, 
hogy midőn már további előrehaladásra reménye 
nem volt, a mögöttes csapatok és anyagkészletek a 
Piave északi részére visszakerüljenek és hogy további 
ember és anyag veszteséget ne szenvedjünk. Ezen 
feladat betöltése után Lőrincz szakaszvezető száza
dát csekély veszteséggel vissza vitte, sőt három 
ellenséges ágyúval és cgyébb hadizsákmánnyal is 
szaporította anyagkészletünket. Hős magatartásáért 
arany vitézség! érem és őrmesteri előléptetés volt 
a jutalma. Legnagyobb jutalmat azonban a hadak 
istenétől kapta, ki megengedte neki, hogy eme tűz- 
fergetegből sértetlenül térjen vissza a békés életbe.

SZABÓ GÁBOR

A 17*ik gyaloghadosztály dicső emlékű ezredéi
nek hősies crőmcgfcszilésc a magyar harci 
erények oly tüneményes megnyilatkozásával gazda

gította háborús történelmünket a piavei csatában, 
mely soha cl nem múló fénnyel ragyogja be a 
magyar katona vitézségét és önfeláldozó készségét. 
A feltartóztathatatlan lendülettel előretörő magyar 
ezredek, sorjában nyomultak be az olasz védelmi 
állások egyes vonalaiba, de a súlyos harcok közben 
elszenvedett nagy vér- és emberáldozat árán elért 
sikereik biztosítására már nem volt elég erejük. 
A harcba dobott pihent olasz-tartalék-erők nyomása 
oly súllyal nehezedett megritkult soraikra, hogy 
kénytelenek voltak a nyomásnak engedni és elért 
sikereik egy részét feladni. A több napon át inga
dozó szerencsével folyó harcok közben Szabó Gábor 
39-ik közös-gyalogczrcdbeli tizedes azt az utasitást 
kapta századparancsnokától, hogy az olaszoktól 
újból megszállott Nervaza falul tisztítsa meg az

ellenségtől. Szabó, aki már az előző napok harcaiban 
is maradandó érdemeket szerzett vitéz magatartá
sával, rohamjárőré- 
vcl vakmerő táma
dást intézett a túl
nyomó e llenséges 
e rő tő l megszállott 
falu ellen. Igen heves 
küzdelmek után két
szer is benyomult 
a helységbe, de a 
harcbuvctclt o lasz  
tartalékcrök mind
annyiszor v issza
szorították a vak
merő rohamjárőrét. 
A makacs tizedes 
azonban nem hagyta
magát, hanem harmadszor is nekirontott Nerveza 
községnek. Harmadik rohama sikerrel is járt. Elűzte 
az olaszokat és számos géppuskát zsákmányolt. Egy 
közelében felrobbant aknától azonban súlyos lég
nyomást kapott és eszméletlenül szállították vissza 
a segélyhelyre, honnan néhány napi pihenés után 
önként tért vissza örömben és szenvedésben egybefor
rott bajtársaihoz.

W ITKOVICS JÁ N O S

Az 5-ik közös-gyalogezred eme derék őrmes
tere, akit 42 havi harctéri szolgálati ideje alatt 

kiváló érdemei elismeréséül többizben ért méltó 
kitüntetés, arany vitézségi érmét a debreceni 39-cs 
bakák soraiban érdemelte ki. Mint az egyik gép
puskás szakasz pa
rancsnoka, a 11 -ik 
századdal kelt ál a 
Piavén és vetekedő 
hősiességgel támo
gatta bajtársait az 
ellenséges állások 
ellen intézett táma
dásokban, valamint 
a Montcllo lejtőjén 
vivőit heves h a r 
cokban. Az átkelést 
követő h a rm ad ik  
napon, mikor a ko
nokul védekező óla - 
szók visszaszorítása
végett megindult küzdelem ujult erővel lángolt fel, 
Witkovics János őrmester alaposan megcsappant 
szakaszával több, mint 300 olasz foglyot ejtett és 
hat géppuskát zsákmányolt. A gyilkos kézitusákban 
meglépett ellenség pillanatnyilag megingott ugyan, 
de a tüstént harcba vetett tartalékcrök segítségével 
macskaügycsséggcl újból talpra ugrott s mcgszilár-
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ditotta frontját. A derekasan küzdő 39-csck alig 
haladtak előre, máris kemény ellenállásba ütköztek. 
Állást vettek tehát, hogy az olaszok ellentámadá
saival szemben megvédhessek magukat. A harcok 
folyamán Witkovics őrmester halálos elszántsággal 
küzdő szakasza két napon át volt az ellenségtől 
körülzárva. Dacára azonban látszólag reménytelen 
helyzetének, nem adta fel a küzdelmet a bátor gép
puskás csapat, hanem kitartott mindaddig, mig egy 
alkalmas pillanatban hős parancsnoka vezetésével 
keresztül nem törhette magát az ellenség gyűrűjén.

Witkovics őrmester feledhetetlen érdemeket 
szerzett a piavei csata nehéz napjaiban s méltóvá 
tette hősi emlékét az utókor megbecsülésére.

A Montcllóért vívott ádáz harcokban még egy de
rék géppuskás szakaszparancsnok hős magatartását és 
eredményes működését örökitcltc megarany vitéz- 
ségi éremmel a 39. közös-gyalogezred parancsnoksága

CSENGERI IMRE
iszthelyeltcs a Piavén történt átkelést megelőzően 
azt a parancsot kapta századparancsnokától, hogy

séges tüzérség és gyalogság tüzfergetegében meg is 
kezdte előrenyomulását a Montelló déli lejtőjén 
húzódó olasz vonalak felé. A borzalmas haláltánc 
közben kapta a parancsot Papp Mihály tiszthelyet
tes, hogy két géppuskájával törjön előre a hegy- 
tömb egyik magaslatára s az olt lüzállásban elhelye
zett fegyvere inek  _______

lopodzék át géppus
káival a folyó egyik 
szigetére, honnan, 
az átkelő százado
kat az ellenséges ál
lások állandó tüze
lésével támogassa. 
F e la d a tá t k itűnő  
eredménnyel oldot
ta meg, miáltal nagy 
része volt abban, 
hogy az átkelés si
került. Midőn a tre- 
visói vasútvonalért 
dúlt a harc s a kés
fokig menő tusák-

ban zászlóaljának összes tisztjei harcképtelenekké 
váltok, Csengeri Imre tiszthelyettes átvette mintegy 
400 bajtársának a vezetését és példás vitézségével 
oly lendületes támadásra ragadta őket, hogy az 
olaszok megfutamodtak s igy a vasútvonalat meg
szólhatta. Elfoglalt fontos állását három napon át 
védelmezte megingathatatlan kitartással, miközben 
az olaszok 27 támadását verte vissza. Csengeri 
tiszthelyettes hőstette méltón kelt csodálatot s egyik 
ragyogó példája a magyar altiszt értekének.

PAPP MIHÁLY

A wicni Schützcn-Divisiót sokszoros túlerővel 
támadták meg az olaszok a Montcllón és 

leszorították a magaslatról. Az elvesztett állások 
visszafoglalására a 39-ik közös-gyalogezred U-ik 
zászlóalja kapott parancsot, mely Müllcr őrnagy 
vezetésével rögtön rajvonalba is fejlődött s az ellen-
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lüzével kösse le az 
olasz erőket és ez
által könnyítse meg 
zászlóalja előreha
ladását. Papp tiszt- 
helyettes erőltetett 
iramban el is érte a 
számára kijelölt he
lyet: a lig  fogott 
azonban fegyverei 
felállításához, két 
ellenséges század 
k ö z e le d é sé t vette 
észre. Az élen ha
ladó olasz tiszt már
fegyverét emelte fel a géppuskásokra, midőn Papp 
tiszthelyettes rettenthetetlen legényei egy jól irány
zott kézigránát „salvc-"t hajítottak az ellenséges 
század közé. Az alig 15—50 lépésnyi távolságra 
lévő olaszok közt leírhatatlan zűr-zavart okozott a 
kézibombák robbanása és számos szétroncsolt testű 
bajtársuk visszahagyása mellett fejvesztetten rohan
tak vissza. Ez igy nyert időt fegyvereik felállítására 
használták fel a gégpuskások és azonnal megindí
tották a tüzet a hegytetőn bujkáló olaszok ellen,
m iá lta l lehetővé  
te t té k  zászlóaljuk 
részére az állások 
megszállását. Alig 
é r t  azonban  a 
zászlóalj a magas
latra, megindult az 
olaszok ellentáma
dása. Papp tiszthe
lyettes a küzdelmek 
során az olaszok 
kezéből kiragadott 
két géppuskát is 
tüzállásba helyezte 
és négy fegyverének 
pusztító tüzelésével
fényes sikerrel verte vissza a zászlóalja felé előrc- 
hömpölygő ellenséges támadásokat.

Az elért sikerek kivívásában méltó fegyver
társa volt Papp tiszthelyettesnek

SZABÓ ISTVÁN
tizedes, egyik fegyverének irányzója, kinek bátor 
viselkedése kitartásra és félelmet nem ismerő elszánt-



ságra buzdította bajtársait. Fles szeme észrevette az 
ellenség minden megmozdulását, biztos keze pedig 
minden megmozdulást a biztos halállal torolt meg.

A két vérbeli géppuskás altiszt számára a 
dicsőség napja volt eme ütközet, melynek dühös 
harcaiban tanusitott kiválóan hős magatartásuk 
elismeréséül mindkettőjüket arany vitézség! éremmel 
tüntették ki.

SZÍVÓS FERENC

1918 junius 19-ikén a Montéi 16 alatt húzódó 
vasútvonal egy szögben elhajló részét tartotta meg
szállva a 37-ik közös-gyalogezred egyik százada. 
A század visszahajló jobbszárnya előtt lévő házban 
elhelyezett olasz géppuskák hosszában lőtték a 37-es 
századot, ami emberanyagban súlyos veszteséggel 
járt. Szívós Ferenc őrmester parancsnoka engedé
lyével önként vállalkozott arra, hogy megszabadítja 
századát az olasz géppuskák pusztító tűzétŐl. Tizen
két tagból álló roham járőré vei egy öntöző árok 
mentén kúszott előre n géppuskás ház felé. Nem 
volt messze már a céltól, amikor egy géppuskákkal 
és golyószorókkal felszerelt ellenséges osztagra lett

figyelm es, melyet 
v ezető ik  hangos 
buzdításokkal tüzel
tek támadásra. Szí
vós őrmester, hogy 
századának ra j ta 
ü té ssz e rű  megtá
madását megakadá
lyozza, megváltoz
tatta e lő renyom u
lási irányát és egye
nesen az észlelt moz
gás felé tartott. A 
közeli árokokban rá 
is bukkant az alat
tomosan mcglapuló

olaszokra, kiket rövid kézigránát-harc után meg
rohant vakmerő járőrével. A meglepett olaszok 
megadták magukat. 200 fogoly — köztük három 
tiszt — négy gépfegyver és több golyószóró jutott 
a merész kis rohamcsapat kezére.

Ezen sikeres kirándulás szerencsés lepergésc 
után, tüzérségtől és repülőktől támogatott erőteljes 
támadást intézett az ellenséges gyalogság a század 
állása ellen. A több órán át tartó irtó harcban a 
század tisztjei cgylől-cgyig elestek, a lőszerhiány 
pcrcról-percrc érezhetőbbé vált, ami a vitéz 37-esek 
helyzetét válságossá tette. A legkritikusabb pillanat
ban Szívós őrmester állott bajtársai élére és az 
olaszoktól elvett géppuskák és lőszer segítségével 
továbbra is állta az ellenség heves ostromát. Majd
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midőn a zsákmányolt lőszer is kifogyott, végső erő* 
megfeszítéssel rohamra vitte századát és megfuta
mította az olaszokat. Az időközben megérkezett 
scgitőcrókkcl még teljes egy napig tartott ki helyén, 
hol még nyolc olasz támadást vert vissza vitézül 
verekedő századával.

K Ó K A Y LÁ SZLÓ

Mint fiatal hadnagy a 17-ik rohamzászlóalj 46-os 
századának volt egyik szakaszparancsnoka, 

amikor arany vilézségi érmét kiérdemelte. A piavei 
csatában egy kézi géppuskából, egy lángszóróból, 
egy robbantó és egy teleíonjárőrból álló rohamosz- 
lagával a 46-ik közös-gyalogezred Il-ik zászlóalja 
élén küzdött. Feladata volt, hogy a tőle jobbra 
balra utal törő rohamosztagokkal szoros kapcsolat
ban a reggeli órákban hatoljon át a Piavén, majd 
ezredé átkelése után törjön utal a Monlcllo hegyre 
és az ellenség harmadik védővonalán túl Abbázia 
dic Ncrvcsc körül vesse meg lábát. Vakmerő és
kitünően begyako
rolt rohamosztagá
val, dacára a föld
rengető p e rg ő tű z 
nek, kevés veszte
ség árán s ik e rü lt 
is átkelnie a Pia
vén és délelőtt 8 
óra tájban meg is 
kezdte támadását a 
Montello ellen. Az 
első ellenséges vé- 
dő%'onalat erőteljes 
lendülettel, minden 
nagyobb nehézség  
nélkül át is törte és
a kavemákba szorult olaszokat elfogta. További 
előrenyomulása azonban tüzérségünk hathatós támo
gatása hiányában, valamint az első kábulatukból 
felócsudott olasz gyalogság heves ellenállása követ
keztében, uj és uj akadályokba ütközött. Ekkor 
századparancsnokának, Csukonyi főhadnagynak uta
sítására, a közelében harcoló rohamosztagokkal 
egyesült s így megerősödve folytatta támadását a 
második olasz védővonal ellen, hogy ezredé utána 
hömpölygő rohamhullámainak utat törjön. Vitéz ro
hamlegényeivel cl is fogfalta a második ellenséges 
vonal egy részét, hol 7 olasz tisztet és körülbelül 
50 főnyi legénységet ejtett foglyul. Páratlan lendü
lettel legyőzvén az eléje gördülő akadályokat, hősies 
harcok közben tovább nyomult előre s keresztül 
gázolva az olasz tüzérség %-onalán délelőtt 10 óra 
tájban elérte a kitűzött vonalat. Előretörése közben 
elfogott egy olasz üteget legénységével együtt s 
nagymennnyiségü fegyvert és hadiszert zsákmányolt.



Kemény harcok árán kivívott sikere méltán 
sorakozik azon fényes haditctlck közé, melyek kitűnő 
ezredét a magyar csapatok egyik legdíszesebb helyére 
emelték.

Á B E L  VINCE

A szegedi 46-ik közös-gyalogezred egyik átke
lési pontján Ábel Vince tizedes volt az első, 

aki a pergőtűz okozta füstfelhő leple alatt legelőbb 
hatolt át a Piavén. A parton lévő olasz előretolt 
erők elűzése után, a Montcllo elölt, egy szakadék
ban várta be — parancsához híven zászlóalja 
átkelését. Időközben azonban fölszállt a füst és az 
olaszok pokoli tűzzel igyekezték megakadályozni 
csapatainknak a vizen való áthatolását. Különösen 
sokat ártott a fáradhatatlan és halálmegvető bátor
sággal küzdő 46-osoknak egy. a part közelében 
álló házban elhelyezett olasz géppuskás osztag tüze, 
mely a szó szoros értelmében kaszálta hős fiainkat. 
Ábel tizedes a nagy vérveszteség láttára elszánt 
elhatározással megtámadta rohamjárörévcl a gép
puska fészkét és ádáz kézigránátharcban - mely
ben két derék bajlársa halt hősi halált — ártal
matlanná telte a gyilkos szörnyetegeket. Négy gép
puskát vett cl az olaszoktól, miáltal megkönnyítette 
zászlóaljának a Piavén való átkelését. Ezen első 
sikeres vállalkozása után, zászlóalja élén tovább

nek, melyek közül az arany érmen kívül a nagv- 
és kisezüst, valamint a bronz vitézségi érmet kétszer 
is megkapta, ő  is egyik büszkesége ezredének, 
amely még büszkesége az egész magyar nemzetnek.

SCHULTZ ALA JO S

A piavei támadás alkalmával a 46-ik közös- 
gyalogezred balszárnyára volt beosztva kézi- 

géppuskás rohamszakaszával. Mina falu előtt kelt

tört előre Ábel ti
zedes és kiváló hő
siességgel vette ki a 
részét az olasz vé
delmi vonalak elfog
lalásából, ami szám
talan foglyot és ha
dizsákmányt ered
ményezett zászló* 
alja részére. Midőn 
a nagy vérveszte
ség. a kedvezőtlen 
esős idő és az órá
ról-órára fokozódó 
olasz elletámadások 
következtében a to

vábbi előrenyomulás megakadt, Ábel tizedes hősies 
önmcgtagadással tartott ki elfoglalt helyén és több 
vakmerő járőr-vállalkozást hajtott végre, amiálta! 
értékes és elismcrésremélló szolgálatokat lett ez 
rcdénck.

A 46-os ezred dicső küzdelmeiből példás hő
siességgel vette ki a részét

MRÁZ PÁL

őrmester, aki ragyogó hőstetteinek egész sorozatá
val telte felejthetetlenné és örök időkre megbecsültté 
n<*v<*L Tiiní*ménví*s érdemeiről vitézsétfi érmei beszél

őt a folyón s előre- 
törési iránya Nerve- 
sálól é szak ra , a 
zsilipház volt. A 
k iad o tt p arancs  
szerint innen kellett 
támadását megkez
denie a Montellón 
húzódó olasz védő
állások ellen, me
lyeknek végcéljá t 
Paroecia di Nervosa 
e lé rése  a lk o tta . 
Schultz Alajos fő
hadnagy elismerés- 
résre méltó bátor
sággal és eredménnyel oldotta meg feladatát. Gyors 
előretörése meglepte az olaszokat, aminek bizonyí
téka, hogy egy ellenséges gyalogezred parancsnok
ságát is foglyul ejtett az ezred tartalékával és 
segélyhelyével együtt. Egész napon át, szűnni 
ncmakaró hevességgel hullámzott a harc. Az 
olaszok kétségbeesett crőmcgfcszitésekct tettek 
csapataint feltartóztatására, miközben nem egy
szer ádáz kézitusára kerül a sor. A támadás 
első napján Paroecia dic Narvesánál nagyobb ellen
séges erők éket vertek az ezred két százada közzé, 
ami a kettészakít is veszélyével fenyegette a 
46-osokat. Schultz főhadnagy a helyzet megfontolt 
mérlegelése után két rohamjárőrével megtámadta az 
előretört olasz erőket és sikeres harcokban vissza
állította az összeköttetést a szétszakított századok 
közölt.

A következő napok súlyos harcaiból is kiváltó 
hősiességgel vette ki a részét Schultz főhadnagy. 
Junius 16-én Nervesa községet tisztította meg cgy- 
izben az ellenségtől. A következő napon a sevillai 
vasútvonalig tört előre roham-szakaszával, ahol csak 
kétségbeesett erőmegfeszitéssel tudta megmenteni 
derék embereit. Olasz géppuskák kereszttüzébe 
került és súlyos veszteségeket szenvedett. Válságos 
helyzetében sem vesztette cl azonban fejét, hanem 
a segítségére jött egyik század és két géppuska 
támogatásával megtámadta a vasútvonal túlsó részén 
erősen tüzelő olaszokat és páratlan lendülettel $t 
kilómélcr távolságra űzte vissza az ellenséget. Itt
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páncél-autókkal vette fel a küzdelmet és az olaszok 
támadásaival szemben addig tartotta elfoglalt állását, 
míg az általános harchelyzet következtében vissza
vonulásra nem kapott parancsot.

v íg  P é t e r

A somogyi 44-es bakáknak is a Montclló volt a 
rohamiránya a piavei csatában. Harcokban 

megedzett támadó soraik élén Vig Péter szakasz* 
vezető tört utat az ellenség árkaiban. Parancsához

tüzelése oly hatásos volt, hogy egy egész zászlóalj 
vonalát biztosította.

Csapataink felsőbb parancsra visszatértek régi 
állásaikba s visszatért az emberfeletti erővel és 
bátorsággal küzdő Vig szakaszvezető is. Egy arany, 
huszonhárom nagy ezüst és öt kis ezüst vitézség! 
érem volt a rettenthetetlen géppuskás szakasz ju
talma. De harminckét derék magyar közül csak hét
nek disziti mellét a jól megérdemelt kitüntetés; a 
többi ottmaradt a túlsó oldalon . . .

AD ORJÁN JÓ ZSEF

Több heti előkészitő gyakorlatozás előzte meg a 
44-ik közös-gyalogezred pi^vei támadását, mely

ből az ezred minden egyes tagja azon szent meg
győződést mentette, hogy a támadást teljes siker 
fogja koronázni. Dalolva mentek a derék 44-esek a 
támadás előestéjén állásaikba, honnan másnap elin
dultak a dicsőség, vagy a halál mezejére; kiki

híven  junius 15- 
ének hajnalán két 
kézi géppuskájával 
és 15 emberből álló 
rajával átgázolt a 
Piave egyik szige
tére, hogy ott egy 
másik g ép p u sk ás  
rajjal egyesülve, az 
o laszok  főállása  
ellen elősegítse ez
redé támadását. A 
szigetet az ellen
séges tüzérség, va
lamint az olasz gya
logság egy előretolt

könyökállásból oly erős ágyú- és gépfcgyverlüz alatt 
tartotta, hogy ottmaradása rajának pusztulását je
lentette volna. Azért anélkül, hogy a másik kézi- 
géppuskás-rajjal egyesült volna, átsietclt a kis szi
geten s pusztán saját kis oaztagával támadásba 
ment át. Géppuskáit és embereit egy csónakon át
vitte az ellenséges oldalra, hol a 3 méter part elég 
biztosítékot nyújtott számukra. Nyakig érő vízben 
gázolva egy alkalmas helyen felmászott a partra, 
hátába kúszott az annyi veszélyt rejlő könyökállás
nak és hirtelen rajtaütött az olaszokon. Az olaszok 
a váratlan támadásra megadták magukat. Ezen hős
tettével két géppuskát zsákmányolt; 3 tisztet és 42 
olaszt ejtett foglyul. Ezenkívül megkönnyitette ez
redének az átkelést, miáltal sok vér- és ember- 
áldozatnak vette elejét.

Vig szakaszvezető az elfoglalt állást védelemre 
rendezte be és az időközben beérkezett másik gép- 
fegyveres rajjal, valamint egy 44-es rohamcsapattal 
egyesülve egész napon át védelmezte állását az 
cllcntámadó ellenséggel szemben. Estére az egész 
ezred átkelt a Piavén és hat napon át súlyos küz
delmet vívott az olaszokkal. A harcok junius 22-én 
érték cl tetőpontjukat. Az egyes századok 25-30 
főre leapadva, teljesen kimerülve állták a sarat a 
szünet nélkül, pihent erőkkel támadó olaszokkal 
szemben. Vig szakaszvezető négy géppuskája közül 
már csak egy ontotta a tüzet; a másik hármat tönkre 
lőtték az ádáz harcokban. De eme egy gépfegyver

sorsa szerint.. . .  A 
támadást Adorján 
József vezette be 
roham-századával. 

Junius 15-én a haj
nali órákban égren
gető tüzérségi tűz 
közben s ik lo tt át 
csónakjaival a Pia
ve túlsó partjára, 
honnan fürge előre- 
szö kellésekke l 

csakhamar az első 
ellenséges vonalon 
termett. A meg
rémült o laszok  a
támadás első izgalmaiban kavernáikba menekültek 
és csekély cllenlállást fejtettek ki. Adorján hadnagy 
kihasználva a kedvező helyzetet gyors iramban tört 
előre s elérte a harmadik olasz védővonalat, anélkül, 
hogy az ellenség komolyabb ellenállásába ütközött 
volna. Számos olasz foglyot szedett ki a kavernák- 
ból, kiknek ereje sokszorosan túlhaladta az övét. 
Komolyabb ellenállásra csak a harmadik védővonalba 
talált, hol ügyesen elrejtett géppuskák szórták esze
veszetten a tüzet utána nyomuló ezredére. Adorján 
hadnagy hét emberével megrohanta az ezred átkelését 
veszélyeztető géppuskákat és ártalmatlanná tette 
őket. Időközben megkezdődtek a magukhoz tért 
olaszok ellentámadásai, melyek ellensúlyozására a 
44-csck támadó hullámai ellenállhatatlan erővel len
dültek előre. Véres viaskodás keletkezett, melynek 
során az ezredé élén halálmcgvctő bátorsággal küzdő 
Adorján hadnagy súlyos mcllövésl kapott. Kézi
gránát hajításra felemelt karja megtörve cselt vissza, 
de még hallotta lelkes 44-es bajtársai vad hurrá
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kiállását és látta, mint rohantak rá halálos elszánt* 
sággal az olaszokra kik futva menekültek a somogyi 
bakák rohama elöl . . .  Az ő lelke is velük rohant 
s az ő szelleme is részese volt a dicsőséggel ki
vívott sikernek.

Ezen véres harcok közben tanúsított bátor 
magatartásáért kapta arany vitérségi érmét

KESERŰ JÓ Z S E F

törzsőrmester is, aki Adorján hadnagy kis csapatá
nak egyik legvitézebb katonája volt. Hős parancs
noka mellett az övé volt a legtöbb érdem az elért 
sikerekben.

RANGA JÓ Z S E F

A Monlelló elleni támadásban a 44-cs közös- 
gyalogezred I-ső zászlóaljának élén küzdött, 

mint kézi géppuskás rajparancsnok. Már a támadás 
első órájában, a Piavén történt átkelés alkalmával 
láblövést kapott. De nem hagyta el a helyét. Kitar-

MOLNÁR MIHÁLY

Mint a 31 -ik rohamzászlóalj egyik szakasz- 
parancsnoka a 69-ik közös-gyalogezred élén 

harcolt kiváló hősiességgel és eredménnyel a piavei 
csatában. A Montcllói olasz állások ellen intézett 
támadás alkalmával akadályt nem ismerő bátorság
gal tört be szakaszával az ellenséges árkokba, 
melynek megszálló legénységét géppuskáival és akna
vetőivel együtt elfogta. Az előretörés további folya
mán, midőn már az olaszok ellenállása makacsabbá 
vált, élénk kézigránátharcok közben tört utat zászló- 
aljának. Rendkívülien bátor fellépésének és gyors 
előrenyomulásának volt köszönhető, hogy három 
tábori üteg és kél d irab 2$ ém-es ágyú került a 
69-cs ezred kezébe. Midőn az olaszok erőteljes 
ellentámadásai elől, lőszer hiányában szenvedő csa
patainknak, ki kellett térniük, Molnár törzsőrmester 
önfeláldozó készséggel védte a súlyos küzdelmekben 
nagy vérveszteséget szenvedett ezrede visszavonu
lását és ő volt az, aki a zsákmányolt ágyukat meg
rongálta, hogy az ellenség részére használhatatlanná 
tegye azokat.

TAGSCHKRER FERENCZ

clcfonjárőrével a 31-ik kőzös-gyaloghadosztály 
csapatainak élén, pokoli ágyulüzben kelt át a 

Piávén, hogy a túlsó partról vezesse ütegének tüzét. 
Azok az emberfeletti, küzdelmek, melyeket az egyes 
ezredek élén utat törő rohamcsapatok a konokul

tott zászlóaljával a 
pokoli tüzfergeteg- 
ben és hősies maga
tartásban osztozott 
b a jtá rsa iv a l, kik 
sú lyos küzdelmek 
árán a M ont cl tó
hegy birtokába ju
tottak. Itt az elke
seredett ellentáma
dásokkal védekező 
o laszo k k a l vívott 
h e ro ik u s  küzdel
mekben rohamszá
zadának b a ls z á r 
nyát védte két kézi

géppuskájával. Másfél napig törhetetlen elszántsággal 
tartott ki állandóan veszélyeztetett állásban, midőn 
észrevette, hogy erős olasz tömegek vonulnak fel 
előretolt rohamszázadának oldalbalámadására. Ranga 
József szakaszvezetó két géppuskájával a támadó 
olasz hullámokat oly pusztító tüzelés alá vette, 
hogy az ellenség rohamereje megtört. Soraik meg
lazullak, majd teljesen felbomlottak. A 14-es roham
század pedig Ranga szakaszvezető fegyvereinek 
segítségével kihasználta a kedvező helyzetet, az 
olaszokra vetette magát és elfoglalta állásaikat. 
Az elfoglalt állásokban 150 embert ejtettek foglyul: 
7 gépfegyvert, 10 golyószórót és egy fényszórót 
zsákmányoltak. A hős 44-csek még továbbra is 
előretolták állásaikat, de utánpótlás hiányában és 
a kapott parancs értelmében cl kellett hagyniok 
annyi vérrel és dicsőséggel megszerzett küzdelmük 
színterét.

cllentálló olaszok
kal vi%*tak, maguk
kal ragadták Tag- 
schcrer Fcrencz 31. 
tábori c z rc d b c li  
tűzmestert is, ak i 
néhány derék ma
gyar tüzérbajtársá- 
val oly lelkes oda
adással és bátor
sággal harcolt, hogy 
magatartása, tüzér 
létére méltán keltett 
csodálatot és elis
merést. Midőn az 
első járőrrel elérte
az ellenséges partot, buzgó igyekezettel fogott hozzá 
feladata megvalósításához: telefonállomásának felállí
tásához, hogy ütegével az összeköttetést megteremtse.

Alig haladt azonban a vakmerő telefonjárőr 
ötszáz lépést a kitűzött cél felé. egy erős olasz 
osztag körülvette és foglyul ejette. Ugyankkor tüzér
ségünk borzalmas zárótüzet bocsátott az ellenséges 
parti állások mögé, mely elől egy kavemába mene
kült az olasz osztag foglyaival együtt. Tagseherer 
tűzmester alkalmasnak vélte a pillanatot orra, hogy
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kiszabadítsa magát kényelmetlen helyzetéből. Lát
ván az olaszok riadalmát, a kaverna szájáig osont 
előre és az ott heverő kézigránátokból néhányat 
őrzői közé vágott, kik erre megadták magukat. 
A merész tűzmester a Piave partjára kisérle fog
lyait, hol átadta őket átkelő csapatainknak. Azután 
néhány 69-cs katonával megerősített járőrével 
előbbi helyére sietett vissza, hogy az átkelésünket aka
dályozó olasz gépfegyvereket ártalmatlanná tegye. 
Ügyes vezetéssel és félelmet nem ismerő elszántság
gal megtámadott egy hevesen tüzelő géppuskás osz
tagot, melyet fegyvereivel együtt foglyul ejtett s ezáltal 
nagy veszteségtől kímélte meg átkelő csapatainkat. 
Az olasz védelmi vonalak elleni támadásoknál együtt 
harcolt Tagseherer tűzmester gyalogságunkkal és pél
dás hősiességével kiváló érdemeket szerzett az olaszok 
visszaszorításában. Midőn a kitűzött célt elérte, felállí
totta telefonállomását és ütege tüzének pontos vezeté
sével hatásosan támogatta gyalogságunkat nehéz har
caiban.

KRÁR ISTVÁN

Mint a 69-ik közös gyalogezred tiszthelyettese, 
31-ik rohamzászlóaljbcli járőrével a 3ik 

bosnyák gyalogezredhez volt beosztva a piavei 
csata idején. A támadásra indult 17-ik és 31-ik 
hadosztályok számos küzdelmekben megedzett ezre-

sából az olasz géppuskák mögé került s hirtelen rajta
ütéssel elnémította az annyi sok bajtársinak pusz
tulását okozó két géppuska-szörnyeteget. Sikeres vál
lalkozásával megkönnyítette a 3-ik bosnyák roham
század helyzetét és lehetővé tette győzelmes előre
törését. A következő napok harcaiban két olasz 
ágyút és számos aknavetőt zsákmányolt s kiváló 
része volt abban, hogy nagyszámú fogoly jutott 
kezeink közé.

TÉCZELY KÁROLY

1918 junius 15-én, a reggeli órákban indult cl 
Montcllo felé az első 69-cs támadó cmbcrhullám, 
melynek élén Téezely Károly zászlós haladt kézi- 
géppuskás szakaszával. Az átkelés ideje alatt ellen
állást már csak egy olasz aknavető üteg fejtett ki,

deivel egy időben  
kelt át a Piave fo
lyón, hogy len d ü 
le te s  előretöréssel 
üssön rést az olasz 
vonalakon s igy 
elősegítse hadosz
tá lya ink  em ber
feletti crőmegfes2i- 
tésénck első célját, 
a Montello-hegy el
foglalását. Bátor és 
e ré ly e s  fellépésé
vel be is tört az 
olasz védelmi állá

sok első vonalába, melynek megszálló legénységét gép
puskáival, aknavetőivel együtt foglyul ejtette. Lendü- 
etes előretöréssel a harmadik védelmi vonalig hatolt 
előre, hol több napon át derakasan vette ki részét a 
tulcrős tömegekkel fellépő olaszok ellentámadásainak 
visszaverésében. Különös érdemeket szerzett azáltal, 
hogy hősies cllcntállással megmentette a 3-ik bosnyák 
ezred parancsnokságát a fogságba eséstől. A több na
pos ütközetben tanúsított kiválóan vitéz magatartásá
nak elismeréséül méltán szolgált rá a személyes bátor
ság legszebb kitüntetésére, az arany vitézségi éremre.

A 31-ik rohamzászlóalj még egy vitéz 69-cs kato
nája tüntette ki magát kimagaslóan hősies viselkedé
sével a Montcllo ellen intézett támadás alkalmával.
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melyet a fiatal zász
lós hatásos tűz alá 
vett, majd roham
mal elfoglalt. Ezután 
feltartóztathatatlan 
erővel gördült előre 
a 69-csek támadása 
a Montcllo ellen, 
melyen a délutáni 
órákban már magyar 
fegyverek csattog
tak. A hirhedt nevű 
és szomorú emlékű 
magaslaton azonban 
váratlan nehézsé
gekbe ütközött csa
pataink távobbi előrenyomulása és gyilkos harc fej
lődött ki az eddig «lért sikerek megvédéséért, mely

E lő ren y o m u lása  
közben észrevette, 
hogy két olasz gép
puska tüze súlyos 
veszteséget okoz a 
Piaven átkelő 3-ik 
bosnyák rohamszá
zadnak és az átkelt 
részek előrehaladá
sát szüntelenül he
ves tüzeléssel aka
dályozza meg. Stci- 
gcrwald tizedes — 
bár clőrctörési irá
nyán kivül e se tt 
— saját clhatározá-

STEIGERW ALD JÓZSEF

tizedes az első rohamjárőrt vezette át a Piave túlsó 
partjára és halál megvető harcok között nyomult előre 
mindaddig, míg parancsot nem kapott a megállásra.



közben Téezely zászlós is súlyos karlövést kapott. 
De nem hagyta cl bajtársait, hanem sebesülten is 
helyén maradt, bár az olaszok, szüntelenül tá
madták állásainkat, melyek további tartása lőszer- 
hiány miatt már-már kétségessé vájt. Téezely zász
lós, látván legénységének kétségbeesett hangulatát, 
hogy uj erőt öntsön beléjük, kiugrott árkából és 
„fiuk! utánam!“ — kiáltással felkötött karral vezette 
derék 69-cs katonáit szuronyrohamra. A hősiesség 
eme megkapó példája hatott. Emberei lelkes roham
ban követték fiatal parancsnokukat és elkeseredett 
kézitusában visszaüzték az olaszokat. Ezen ragyogó 
fegyvertényen felbuzdulva, uj erővel álltak ellen 
legényeink az olasz támadásoknak, de az utánpótlás 
hiánya katasztrófális helyzetbe sodorta őket. Hiába 
volt a lelkes harci tűz, hiába az önfeláldozó kész
ség, vissza kellett vonulniuk a győztes félistenek
nek — mert nem volt mivel harcolniok.

BOGNÁR JÓ ZSEF

A kerékpáros zászlóaljat, mely mozgékonysá
gánál fogva gyorsan változtathatta harchelyét, 

nagy veszedelmek esetén gyakran dobták be 
utolsó reményként ingadozó arcvonalunk megerő
sítésére. Válogatott tisztjeinek és legénységének

pánt. Pedig a legnagyobb erőpróba még hátra volt. 
Julius 20-án egy, automobilokon odaszállított, pihent 
olasz ezred támadott szilaj hévvel az utzáró állás 
ellen. A tüzérségi tűzzel támogatott s feltartóztat
hatatlanul előrenyomuló olaszok már drótakadályaink 
között üvöltöttek, hogy rávessék magukat a hős 
védőkre. A 4-ik század kevésszámú legénységét 
pillanatokra megingatta a támadás veszedelme és 
már-már menekülésben látta az egyedüli meg
oldást. Bognár József törzsőrmester azonban nem 
vesztette cl a fejét. Keményen a gátra állt és sajál- 
kezülcg szórta kézigránátjait a rohamozó olaszok 
közé. A kerékpáros honvédek parancsnokuk pél
dáján felbuzdulva, helyükre siettek és követték 
Bognár törzsőrmester példáját. Géppuskáikat is 
beigazitották és szakadatlanul lőtték az olasz ember- 
hullámokat. Sőt halomra lőtték. Mert midőn elcsen
desedtek az izgalmak és fegyverek, az utzáró állás 
előtt az olasz hősi halottak százai feküdtek.

így mentett meg egy hidegvérű hős törzs- 
őrmester számtalan magyar honvédet a hadifogság 
keserű megaláztatásától.

NAGY EDE

Két kiváló ezred szelleme diadalmaskodott általa 
azokban a nehéz harcokban, melyeket a piavei 

csatában vívott meg halálmcgvctő bátorsággal és a 
magyar katona megható önfeláldozásával. A 46-ik 
közös-gyalogezred soraiban vált katonává és a 82-ik 
közös-gyalogezred soraiban iktatta be nevét a hal
hatatlan emlékű aranyérmes hősök névsorába. A 
fiatal lelkes katona 17 hónapot töltött a fronton, de ez az

kitünőszellcmc min
denkor ki is elé- 
gilcltc a hozzá fű
zött rem ényeket.
Javában tombolt 

már a piavei táma
dás, amikor a kc- 
rékpároszászlóaljat. 
nagy veszteségeket 
szenvedett csapa
taink megerősíté
sére a M ontclló  
déli lejtőjére ren
delték. Állandó he
ves tüzérségi tűz
ben nyomultr.kcióre

kijelölt állásaik felé a fürge kerékpárosok, kiknek 
sorait ellenséges repülőrajok géppuskái és bombái 
már az előrenyomulás alatt alaposan megtizedelték. 
Az olaszoktól elfoglalt és saját védelemre átépített 
állások a folytonos esőzések következtében vízzel 
teltek el, ami a zászlóaljat szintén nagyon meg
viselte. A julius 18- és 20-ika közötti időben a
4-ik kerékpáros század egy utzáró állást tartott s 
a folytonos olasz előretörések visszaverésében her
vadhatatlan érdemeket szerzett. Tisztjeinek és 
legénységének nagy részét azonban elvesztette, a 
megmaradtokat pedig az időjárás és az állandó tüzér
ségi tűz annyira megviselte, hogy úgy erkölcsi, 
mint fizikai ellentállóképcsségc nagyban megcsap-

aránylag kevés idő 
is elég volt arra, 
hogy kiváló érde
mei révén ezredé 
legderekabbjai közé 
kiizdje fel magát. 
Tüneményes vitéz
ségének e lism eré
séü l az összes vi- 
tézségi érmek díszí
tik hősi mellét, ami 
ékes bizonyíték*» az 
ellenséggel szemben 
tanúsított bátor vi
selkedésének. Izzó 
m agyar tempera
mentumának és önmegtagadóan hősies kitartásának 
csodálatra méltó jelét adta a Montello elleni táma
dásnál. A 82-csek élén, a legelső csónakban küz- 
ködötl az esőzésektől megdagadt Piave árjával, mely 
embereivel együtt elragadta és egy szigetre vetette 
ki. A szigetet megtisztította az ellenségtől, azután 
megfeszített erővel megbirkózott a folyó sebes árjá-
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val és úszva partra szállott az ellenséges oldalon. 
Már az átkelés közben súlyos sebet kapott egyik 
karján, de ennek ellenére sem hagyta el bajtársait, 
kiknek lelke és lenditö ereje volt. A parton felállí
tott olasz előőrsök előzése után megrohanta az 
ellenség előretolt állását, melyet véres kézitusában 
clíoglalt. A zsákmányul ejtett két géppuskát rögtön 
az olaszok ellen fordította s az ellentámadásokkal 
szemben addig védelmezve árkát, mig erősítést nem 
kapott. Ezután tovább folytatta előnyomulását az 
ellenség védővonalai ellen, melyek elfoglalásában 
oroszlán hősiességgel vette ki a részét. Több sike
res roham végrehajtása után azonban egyszerre 
három súlyos lövést is kapott, melyek következtében 
eszméletlenül terült cl dicső küzdelme színhelyén.

Azokért a megbecsülhetetlen értékű szolgála
tokért, mellyel ezredének sikeres előretörését elő
mozdította, arany vitézségi éremmel tüntették ki a 
súlyosan megsebesült és rokkanttá vált hős zászlóst.

SCHOBER SÁMUEL

A Montcllóval szemben támadásra indult csa
patok áthajózása körül szerzett feledhetetlen 
érdemeket. A megáradt Piave három ágán való át

szállítás nem volt valami könnyű feladat. Pedig nem is 
egy pár embert, hanem az egész 42-ik hadosztályt 
kellett átvinni. Schobcr szakaszvezető a folyó 
középső ágánál 5 emberével egy négy pontonból 
álló repülőhidon körülbelül tízezer embert vitt 
át. A szállítás közben erős ágyú-, akna- és gép- 
puskalüzct zúdított rájuk az olasz. A vitéz szakasz- 
vezetőkét emberét megölte, hármat pedig súlyosan 
megsebesített a tüzzápor. A végén Schobcr maga 

.maradt. Pedig még egy sereg bakát kellett átszállí
tania. A talpraesett hidász hamarjában Összeszedett 
néhány ügyes embert s ezek segítségével sikerült 
neki az egész hadosztályt áthajóznia. A tüzzápor- 
ban véghezvitt hőstettéért tüntettek ki az arany 
vitézségi éremmel,

FARKAS JÁNOS

„Mint 18 éves ifjú, szivemben tele hazaszeretettel 
és lelkesedéssel, önként mentem ki a harctérre, hogy 
48-as honvéd nagyapámnak méltó unokája legyek 
és hogy jogom legyen hazámért meghalni, vagy ma
gyar emberhez méltóan tovább élni . . ." Ezt irja 
önmagáról Farkas János 31-ik honvéd-gyalogezred
ben zászlós, akinek első útja a csendes szülői háztól 
a halál és dicsőség birodalmába vezetett. És a ra
jongó ifjú a becsület mezejének tüzviharaiban kivá
lóan vitéz magatartása által méltó unokájává is vált 
48-as nagyapjának . .  .

Javában tombolt már a harc az Adriától az 
Alpokig, hős magyar ezredeink vére dúsan meg

öntözte már az olasz földet, amikor 1918 junius 
18-ikán harcba vetették a Montello ellen támadó
17-cs és 31-ik gyaloghadosztályok mögött tartalék
ban lévő 41-ik honvédhadosztályt. A 31-ik honvéd- 
gyalogezred, mely Vittorio mellett várt, mig reá 
kerül a sor, a 18-ról 19-rc virradó éjjelen át
kelt a Piavén és a Montcllot megkerülve, Ncrvcsa 
és St. Andrea községek között fejlődött rajvonalba, 
hogy parancsához hiven az itt húzódó vasútvonalat 
minden körülmények között elfoglalja és azt tartsa. 
A 17-ik és 31-ik gyaloghadosztályok hős magyar 
ezredéi nagyrészt elvérezlek már a többnapos ádáz 
harcokban, amikor a 31-cs honvédek a pusztulás 
színhelyére értek. Friss erejük és harcos kedvük uj
lendületet adott a 
harcoknak. Erőtel
jes rohammal elfog
lalták a vasúti töl
tést, hol berendez
kedtek a védelemre. 
Az olaszok még az
nap megkísérelték a 
vasúti töltés vissza
foglalását, de ismé
telt rohamuk vérbe 
fulladt a hős honvé
dek vonala előtt. Az 
összc-vissza kuszáit 
frontszakaszok és 
s z é tté p e tt  csapat-
kötelékek azonban bő alkalmat nyújtottak az ola
szoknak arra, hogy kisebb osztagokkal csapataink 
mögé merészkedjenek és hálbalővöldözésscl nyug
talanítsák hősiesen kitartó katonáinkat. Különösen 
a cseh légionisták jártak elől az ilyfajta vakmerő 
csatározásban, ami sok izgalmat és véres össze
ütközést eredményezett. Ezen alattomos támadások 
visszaverésében különös érdemeket szerzett Farkas 
zászlós, aki állandóan résen volt és példás vitéz
ségével, valamint buzdító szavaival kitartásra birta 
honvédéit.

Az olaszok gyakran megismétlő, pokoli pergő
tűz után több napon át támadták kifogyhatatlan 
erőikkel a 31-cs honvédeket, de ők étlcn-szomjan 
is kitartottak egészen junius 23-ig, amikor vissza
vonulásra kaptak parancsot. Farkas zászlósnak most 
is helyén volt a szive. Amint kifogyhatatlan erővel 
és lelkesedéssel harcolt a legbátrabbak élén a 
pokol ezer veszedelmei között, úgy a csüggedt
ség és elerőtlenedés kétségbeejtő óráiban is élén 
maradt embereinek. Vezette a meggyötörteket, 
a letört szárnyú sasokat, kiknek az Ígéret földje 
volt a Piave túlsó oldala: az az oldal, ahonnan el
indultak.

A 31-cs hős honvédek eme több napon át tartó 
emberfeletti küzdelmét még két arany vitézségi érem
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csillogó fénye ragyogja be, mely ragyogás bevilágít 
a piavei csaták történelmébe. Az egyik

REDL FERENC

törzsőrmester mellén hirdeti ezredének dicsőségét. 
E kiváló altiszt a Ncrvcsa község mellett húzódó 
vasútvonal elfoglalásáért vivott küzdelemben, mint

megsebesült század- 
parancsnokának he
lyettese, honvedbaj- 
társaiélén harcolt és 
a gyilkos kézigránát
harcban kimagasló 
bátorsággal muta
tott jó példát szá
zadának. Oroszlán
része volt abban, 
hogy százada tá
madását siker ko
ronázta. Tisztek hiá
nyában az ő lelki- 
erejének tudható be. 
hogy százada több

napon át étlcn-szomjan kitartott állásaiban, melynek 
elfoglalásáért heves rohamokat intéztek az olaszok. 
Julius 22-én egy ellenséges támadási halálmegvctő 
kirohanással hiúsított meg, mely alkalommal számos 
foglyot ejtett.

Az olaszokkal szemben vivott elkeseredett har
cokban szerzett érdemei elismeréséül kapta arany 
vitézségi érmét

M ÁRTO N FFY GÉZA

első honvéd-gyalogezredbcli zászlós is, aki a 31-es 
honvédek soraiban kiváló tanú jelét adta hősiessé
gének. Mint az egyik szakasz parancsnoka a Mina 
község mellett vert csónakhidon ment át századával a 
Piavén. Már az átkelésnél súlyos veszteséget szenve

dett százada . Az 
olasz repülők ugyan • 
is sz ak a d a tla n u l 
bombázták a hidat, 
hogy megakadályoz
zák a harcban álló 
c sap a ta in k  meg
e rő s íté sé re  clőrc- 
sictő tartalékainkat. 
Már öt ízben rob
bantották fel a hidat 
az o lasz  repü lök  
bombái, mégis sike
rült Mártonffy zász
lós század án ak  a 
tú lsó  p a rto t elér

nie, hol szakaszával együtt a már harcban álló 111-ik 
zászlóalj mögé rendelték, mint tartalékot. Tartalék
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állását azonban az olasz tüzérség felfedezte és oly 
pontos tűz alá vette, hogy emberei legnagyobb része 
hősi halált halt, vagy súlyosan megsebesült. Mint
hogy helyzete tarthatatlanná vált és semminemű 
parancsol nem kapott, elhatározta, hogy megmaradt 
embereit az első vonalba viszi be, hogy segítségére 
legyen a nervezai vasúti töltésen küzdő bajlársainak. 
Éppen jókor érkezett. Az olaszok már fent voltak 
a töltésen és heves kézigránát-harcban akarták el
ragadni állásainkat. Mártonffy zászlós szuronyt- 
szegezve rontott neki kis csapatával az olaszoknak, 
kik nem birták ki erőteljes rohamát, hanem részben 
megfutottak, részben megadták magukat. Ekkor át
vette az egyik század vezetését és napokon át állta 
az ellenség rohamait, anélkül, hogy egy tapodtat is 
engedett volna állásából. Hősies ellenállással mind
addig kitartott, mig visszavonulásra nem kapott 
parancsot. A csatatér ekkor már egy temetőhöz volt 
hasonló. Védők és támadók ereje egyaránt megtörött. 
Ilt-ott cselt egy-cgy lövés. Testükben, lelkűkben 
meggyötört, félig eszméletlen katonák imbolyogtak 
apatikusan össze-vissza, keresvén a megmenekülés 
lehetőségét. . .

KARDOS KÁROI.Y

Kivonat a 32-ik dcsi honvéd - gyalogezred
1918. évi 47-ik számú napiparancsából:

„A 3-ik század 1918 junius 20-án a Ncrvcsa 
községbe behatolt ellenség kiűzése után elérte a 
községtől délre lévő, előbbi saját állásunkat. Itt
azonban a Pia vcsclla 
csatornától keletre 
összegyűlt, túlsúly
ban lévő ellenséges 
erők hevesen meg
támadták. Lőszer és 
kézigránát hiányá
ban csapatainknak 
az ellenség túlsúlya 
elől Ncrvcsa déli 
szegélyéhez kellett 
v isszahúzódniuk. 

'Kardos zászlós, aki 
szakaszával a csa
torna nyugati part
ján állott, felismer
vén a nehéz helyzetet, századával parancs nélkül 
villámgyorsan megszállta a csatornát, erős tüzelés 
alá vette az előrenyomuló ellenséget és az olaszokat 
mindaddig tartotta vissza, mig megérkezett tartalé
kaink az ellenséget részben megsemmisítettek, rész
ben fogságba ejtették és régi állásunkat ismét el
foglalták.

Kardos zászlós kiválóan hősies és gyors fel
lépésének köszönhető, hogy ellentámadásunk óz



ellenséget még Nervosától délre érte, miáltal egy 
hosszas és nehéz helységharcnak vettük elejét.

Ellentámadásban szakasza élén példátlan hő* 
siességgel tört az ellenségre, embereit magával 
ragadva, a legnagyobb halálmcgvetéssel harcolt 
mindaddig, mig egy kézigránáttól súlyosan meg
sebesülve, harcképtelenné nem vált."

W AGNER PÉTER

A rany vitézségi érmét a monteílói csatában, az 
ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz 

és önfeiáldozóan bajtársias magatartásának elisme
réséül kapta. Mint a 2-ik honvéd-gyalogezred törzs
őrmestere a legerősebb ellenséges ágyulüzben

te le fo n ö sszek ö t
te té s t létcsitell a 
11 -ik lovashadosz
tály és annak a 
M ontelién  küzdő 
ezredéi közölt, mi
által lehetővé tette 
a támadás egységes 
vezetését és harc
ban álló csapataink
nak tüzérségi tűz
zel való támogatá
sát. Az állandó tü
zérségi tűz ellenére 
három napon és há
rom éjjelen ál, fá

radtságot nem ismerő gonddal és félelmet nem 
ismerő bátorsággcl tartotta jókarban a vezetékeket, 
melyeket a kényszerű visszavonulás alkalmával 
használhatatlanná tett. Egyik vonalvizsgálata közben 
egy súlyosan sebesült századosra bukkant, kit hátán 
vitt át a Piávén és mentett meg az életnek. 
A visszavonulásnál kábelt fcszitcll ki a Piave fölött, 
melybe fogózkodva, bajtársai százai úsztak át a 
sebes folyón s meneküllek meg az elpusztulástól.

WEISZ JÓZSEF

T _ ja  rágós zúgással rohant medrében a Piave s a 
J- A  szakadó eső adott kisérő zenét bömbölő ár
jának. . .  A 106-ik közös-gyalogezred soproni és 
vasmegyei derék legényei Moseradn községgel szem
ben készültek támadásra. Emelkedett harci kedv 
hatotta át mindegyikük lelkét, bár a rohanó ár 
hátán ott suhogott a halál kísérlete. A hajnali órák
ban vijjogva, búgva, dörögve hasították a levegőt 
gránátjaink, hogy megkönnyítsék gyalogságunk ne
héz munkáját. Reggel hét óráig szakadatlanul tartott 
a tüzérségi tűz, amikor Wcisz József tizedes el
indult rohamjárőrével az első csónakban, hogy a

folyó közepén kiemelkedő Vazula nevű szigetet 
elérje és a további támadást innen előkészítse. Utána
B a u c r  ő r n a g y  
zászlóalja nyomult 
előre, majd ezután 
báró Lehár ezredes 
vezette a támadó 
főéről. A támadás 
élén haladó Weisz 
tizedes hamarosan 
az olasz géppuskák 
tüzébe került, azon
kívül a folyó árjá
val is erős küzdel
met kellett meg
vívnia, ami csügge- 
dést váltott ki az 
erejük végső meg
feszítésével küzdő embereiből. Weisz tizedes ki
tartásra buzdította bajtársait, majd midőn az ár 
úrrá lett a csónakon, a vízbe vetette magát s meg
ragadta a csónakot, élete kockáztatásával terelte a 
part felé, melyet szerencsésen cl is ért. Az ellensé
ges parton egy 16 géppuskából álló ellenséges cso
port heves tüzelése gátolta rohamhullámaink átke
lését. A merész járőr megkerülte a géppuskások 
állását és kézigránátharcban ártalmatlanná tette a 
fegyvereket. Ez a vakmerő támadás lényegesen 
megkönnyítette a 106-os közös-gyalogezred átkelését.

Ezután Weisz tizedes az időközben átkelt roham- 
csapatokkal együtt az olasz védővonalak ellen táma
dott, melyek elfoglalásában kimagasló hősiességgel 
vette ki a részét.

báró LEHÁR ANTAL

Monlcllótól délre a piavei arcvonal egyik szaka
szán báró Lehár Antal ezredes vezette csapa

tát, a 106-ik közös-gyalogezredet, illetve a nevéről 
elnevezett támadó harccsoportot rohamra a folyón 
túllévő állások ellen. Tomboló ágyulüzben Maserada 
községgel szemben keltek át a vitéz 106-osok a 
Piave megdagadt árján és hős parancsnokuk veze
tésével legázolták az eléjük tornyosuló akadályokat. 
Az elért fényes siker nagyrészben Lehár ezredes 
kiválóan vitéz magatartásának volt az érdeme. Mint 
igazi férfi és talpig katona nem dirigálta, hanem 
személyesen vezette katonáit. Ott küzdött közöttük 
az elsők közöli s jelenléte, valamint példás visel
kedése buzdilólag hatott embereire. A több napon 
át tartó elkeseredett és véres harcok lezajlása után 
tiszttársai állították ki Lehár ezredesről a „Vitézségi 
bizonyít vány 1", mely a következőleg szól:

„A 106-ik közös-gyalogezred tisztikara köteles- : 
ségénck tartja, hogy Lehár Antal ezredesnek f. évi i 
unius 15-én, a Piavén történt átkelés alkalmával j
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tanúsított és minden egyes embert magával rántó, 
felemelő bátorságát bizonyitsa".

Ö már az első áthajózási csoporttal, a lcg- 
hevessebb ellenséges tüzérségi tűzben hatolt előre 
a folyó partjáig, hogy az egész vállalkozást onnan

vezesse és csapa* 
tóival a legnehezebb 
pillanatokban együtt 
lehessen . Midőn 
az összes áthajózási 
eszközök az ellen
séges tűzben tönk
rementek, L e h á r  
ezredes elhatározta 
magát, hogy a fo
lyót a lehetőségek 
szerint gyalog fogja 
átgázolni. A mind
inkább c ró sb ö d ő  
nehéz tüzérségi és 
heves gépfegyver-

tüz közben elsőnek sietett a gázlóhoz- Lehár ezre
des csak lassan és nehezen tudott a folyón felfelé 
baladni, hiszen megnehezítette neki ezen útját a 
még 1914-ben kapott csontsebe, melynek következ
tében felső lábbszárának golyócsuklóját amputálták. 
Egy lánc alkotása következtében a Piave átgyalog- 
lása végre lehetővé vált. Ez alkalommal azonban 
igen sok ember vesztette cl életét.

Midőn az ezred a Piave nyugati oldalán fölény
ben lévő ellenséggel nehéz harcban állott, lettel 
és szóval buzditotta embereit, hogy az utolsó pat
ronig és utolsó kézigránátig tartsák meg a már 
elért eredményt. Midőn pedig az erősen meg
fogyott ezred az újabban előrehozott ellenséges 
erőknek cllcntállni már nem tudott és kényte
len volt a visszavonulást megkezdeni, Lehár ezre
des, dacára a közelében lévő tisztek unszolásának, 
mindaddig nem hagyta el az ellenséges partot, mig 
az utolsó csoportok is cl nem érték a folyó másik 
oldatát.

Attól a hősies magatartástól sarkalva, mely a 
legclkcscrcdcttcbb katonaszivet is megkapta ezen 
nehéz órákban egynéhány, arra elvonuló közkatona 
vállára kapta fel ezredesét, ki lábának túlerői- 
tetése következtében már alig tudott állani, és 
visszavitték őt a folyón keresztül.-

A személyes bátorság és az igaz ügyért 
tanúsított önfeláldozó harcrakészség és jó példa
adás ezen fényes bizonyítványa alapján, me
lyet 38 tiszt irt alá, megkapta Lehár ezredes 
a tiszti arany vitézségi érmet, ö  volt az 
egyedüli, aki a személyes bátorság másik leg
nagyobb kitüntetését: a Mária Terézia-Rend lovag
keresztjét is kiérdemelte.
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PLETSCHER ALA JO S

l y \  időn a sok vérveszteségtől clgycngült s étien- 
szomjan, valamint lőszer nélkül az ellenség

nek kiszolgáltatott hős ezredeink helyzete válságossá 
vált a montcllói csatában, akkor avatkozott a harcba 
a 11-ik lovashadosztály, hogy vergődő csapatainkat
megszabadítsa az 
olaszok nyomása 
alól. A derék magyar 
huszárok nevükhöz 
és harci múltjukhoz 
méltó lelkes lendü
lettel vetették ma
gukat az ellenség 
támadó hullámai elé, 
de önfeláldozó igye
kezetük és példás 
hősiességgel véghez
vitt támadásaik sem 
változtathatták meg 
többé a csata sorsát. 
Erőteljes nekilendü
léssel visszaszorították ugyan az olaszokat, de végre 
ők is védekezésre szorítkoztak, hogy megmentsék, 
ami még megmenthető volt. Halálmcgvclő el
szántsággal vették fel a feledhetetlen emlékű harci 
sikerekben gazdag 2-es, 5-ös és 9-cs honvédhuszá
rok a küzdelmet az olaszokkal és az ember ember- 
elleni ádáz tusákban hős tisztjeik vezetésével fél
istenekként állták meg helyüket. Az utolsó piavei 
napok dühös összecsapásaiban és fájdalmas nélkü
lözéseiben ott harcolt közöttük PIctschcr Alajos 
30-ik honvéd-gyalogczrcdbcli őrmester is, aki eme 
vészes harcokból kimagasló hősiességgel vette ki a 
részét. Midőn parancsnoka szivlövés következtében 
százada élén rogyott össze, átvette bajtársai veze
tését és szédületes iramú rohamával megfutamította 
az olaszokat. Számos fogoly, két géppuska és négy 
ágyú jutott ekkor az 5-ös honvéd-huszárezred 7-ik 
századának kezére. A szüntelenül elemi erővel tom
boló harcok széttépték huszárezredeink egymással 
való összeköttetését. Ekkor PIctschcr őrmester azt 
a parancsot kapta Pálffy századostól, hogy teremtse 
meg az összeköttetést az 5-ös és 9-cs honvédhuszá
rok egyes részei között. A kiváló Őrmester a leg
hevesebb ágyutüzben «felelt meg küldetésének, mi
által az egységes védelem ismét lehetővé vált.

A visszavonulás idején négy géppuskával védte 
ezredé átkelését a Piavén s csak akkor hagyta cl 
helyét, midőn már ezredé biztonságban volt.

Ezután nem maradt élő katonánk a Pia%*e c 
szakaszának nyugati partján. Bátrak ezrei ott alusz- 
szák örök álmukat a Montcllo alatt, a megmara
dónak pedig megtörtén elszorult szívvel hagyták



cl a magyar fegyverek dicsó színhelyét, a világ
háború lcgdrámaiabb csataterét, sok derék magyar 
katona jeltelen szomorú sírját.

BENCSIK JÁNOS

Ezen kiváló katona hÓstellérÓl és Önfeláldozóim 
bajtársias viselkedésével szerzett érdemciról 

ezredparancsnoka, báró Lehár Antal ezredes a 
következő sorokban emlékezik meg.

„Bcncsik János a 76-ik közös-gyalogezred 
állományába tartozó és 1918 junius hóban a 106-ik 
közös-gyalogezrednél szolgálatot teljesítő szakasz- 
vezető a piavei csatában czrcdcmnél kapta arany 
vitézségi érmét. Nevezett az ütközet idején állan
dóan közelcmbcn tartózkodott. Az előretörő olasz 
roham-járőröket kézigránátokkal verte vissza és 
minden alkalommal leghősicscbb viselkedést tanú
sított. Az ellenséges partról történt visszavonulás 
alkalmával az utolsó csoportokkal hagyta cl az 
ellenséges partrészt. Midőn a Piavén való átkelé
semnél a megdagadt folyó hullámai elnyeléssel 
fenyegettek, Bcncsik szakaszvezető volt az, aki a 
legerősebb ellenséges golyózáporban megmentésemre 
sietett és egy felémnyujtott puskaagy segítségével 
kimentett a hullámokból. Lehár ezredes s. k.

BESENCZI ISTVÁN

Mint 17-cs honvéd a 64-ik honvéd-hadosztály 
rohamzásztóaljában küzdött a piavei csatá

ban, hol kiváló hősiességével vívta ki az arany 
vitézségi érmet.

1918 junius 15-én két járőr kelt át a Piavén 
a 64. honvédhadosztály élén Odcrzólól nyugatra.

zelme gyümölcseit is magával vitte: a négy olasz 
géppuskát és három golyószórót.

Nyolc napon át hullámzott a harc váltakozó 
szerencsével. A hatodik napon, junius 20*án, újból 
áttörte a három járőr és két szakasz gyalogos az 
olasz vonalat s elfogott 480 olaszt, ugyanekkor 16 
géppuskát, 12 golyószórót és 8 aknavetőt zsákmá
nyolt. A nyolcadik napon parancs szerint vissza
vonult a Piavén. Ekkor a hadosztálytól az a parancs 
érkezett, hogy 10 legény egy altiszt vezetésével 
újra menjen át a túlsó partra. Besenczi vállalkozott. 
Járőrével átkelt a Piavén és hátraszoritotta az el
lenséget.' Közben azonban fogságba esett. Onnan 
ügyesen visszaszökött. Két részre osztott járőrével 
megtámadta az útját álló olasz csapatot és 68 olaszt 
fogott cl két tiszttel együtt. Aztán mind a 10 em
berével sértetlenül visszatért a megdagadt Piavén.

PAÁ L JÁNOS

Odcrzótól nyugatra a 64-ik honvédhadoszlály 
kitűnő ezredéi harcoltak a Piave partjain, hogy 

Trevizó irányában az .előretörést kierőszakolják s 
ezen fontos vasúti gócpont elfoglalásával s piavei 
olasz haderő egyik Icgjclcntőségtcljcscbb ütőerét

Az első járőr veze
tője Besenczi tize
des volt. V ala
mennyinek sikerült 
átkelnie a folyón és 
áttörnie az olasz 
vonalat. Már a har
madik állást is el
foglalták a honvé
dek, amidőn azt a 
parancsot kapták, 
hogy álljanak meg 
és ta r ts a n a k  ki 
helyükön, mert a 
baloldali hadosztály 
átkelése megakadt.

Besenczi és társai vitézül ki is tartottak helyükön.
Másnap parancs érkezett a támadás további 

folytatására. A támadás során Besenczi káplár jár
őrével előrcrohant és több ellenséges vonalat tört 

. á t  Ekkor visszarendelték. Visszavonult, de győ-
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vágják cl. A hadosz
tály rohamzászlóal
ja tört utat a Piave 
medrén át t á m a 
dásra induló hon- 
védczrcdcknck me
lyek ragyogó sike
reket is értek cl a 
makacsul védekező 
olasz hadosztályok
kal szemben. Juni
us 15-ikénck reg- 
gcién égrengető tü
zérségi és gyilkos 

géppuska tűzben 
keltek át n Piávén
az egyes honvéd rohamosztagok, melyek élén Paál 
János 11-ik honvéd-gyologczrcdbcli tizedes haladt 
járőrével. Az elszánt járőr sikeresen ál is jutott a 
túlsó partra hol erélyes rohammal rést ütött az 
olasz vonalak ellenállásán s így utat nyitott az 
utána átkelő erőknek. Az ellenállhatatlan erővel 
clőrelcndült támadás sorjában gázolt át az olaszok 
védővonalain és nagymennyiségű foglyot, fegyvert és 
hadiszeri juttatott csapataink kezére. Paál János 
tizedes állandóan a támadó cmbcrhullámok élén 
küzdött és halálmcgvcló bátorsággal ragadta magá
val honvédbajtársait, akik nevükhöz méltóan küz
döttek a testet, lelket megviselő, több napos nehéz 
harcokban.



A 6*1-ik honvédhadosztály rohamzászlóalja után 
1-cs, 3-as és 6-os népfelkelő gyalog-czrcdcink tör
tek előre tömött sorokban az olasz állások ellen. 
Az áttörd támadás során kezdeményező fellépésével 
és példás hősiességgel véghezvitt vállalkozásaival 
különösen kitűnt

PÁ SZTO R GYULA

szakaszvezető, aki néhány emberével döntőleg avat
kozott a harcba. Az I-ső népfelkelő gyalogezred

jobbszámya ugyan
is a Piave töltésen 
clsáncolt olaszok 
heves ellenállása 

miatt nem tudott 
lépést tartani az ez
red többi részeivel, 
ami veszedelemmel 
fenyegette a már 
elért sikereket. Eme 
válságos pillanatok
ban Pásztor Gyula, 
az egyik rohamjárőr 
parancsnoka, koc

kázatos vállalko
zásra szánta el ma

gát. Tíz emberből álló járőrével a töltés mentén, 
a makacsul védekező ellenséges harccsoport állá
sáig csúszott előre, honnan meglepő rohammal ve
tette rá magát az olaszokra. Sajátkezüleg tette ártal
matlanná a vezénylő olasz tisztet, a legénységét 
pedig kézigránátokkal szórta szét járőrével. Ezen 
eredményes támadás megtörte az olaszok ellenállását

s lehetővé tette az 
1-es népfelkelő ez
red jobbszárnyának 
további előretörést.

A3-ik népfelkelő- 
gyalogezred sorai
ban
KÜ L L Ö S I M R E  

zászlós szerzett még 
feledhetetlen érde
meket a piavei csa
té oan. Ezredé már 
a támadás első nap
ján elfoglalta az ola
szok első és máso
dik védővonalá t.

de az általános harchelyzet közetkeztében le kellett 
mondania elért sikereiről és a part mentén húzódó 
állásokba kellett visszavonulnia. Alig egy órával a 
visszavonulás után azonban újból parancsot adott 
a hadosztály a támadásra. Küllös zászlós, aki eré
lyes fellépésével sikeresen tartotta össze szakaszát

a nagy zür-zavar ideje alatt is, egy futóárkon át vitte 
előre embereit s ügyes vezetéssel a támadásra induló 
olasz tömegek hátamögé nyomult be. Hátbatámadásá
nak volt az eredménye, hogy a szemben támadó 
százada egy egész olasz zászlóaljat fogott cl tisztjei
vel együtt és hogy meghiúsult az olaszok azon szán
déka, hogy a 3-ik népfelkelő-ezredet a Piavéba 
szorítsák bele.

A rákövetkező napok harcaiban kiváló hadi- 
tettekkel szaporította még Küllös zászlós az első 
napon elért sikereit. Junius 17-én feltartott kezek
kel, kcndőlobogtatások között közeledtek az olaszok 
a népfelkelőink állásai felé, akik erre beszüntették 
a tüzelést. Midőn azonban az olaszok elérték 
árkainkét, előrántották kézigránátjaikat és elfoglal
ták a védelmi vonal egy részét. Az állásba betört 
ellenség kivcrésérc Küllös zászlós kapott paranssot. 
Küllös két roham-szakasszal derekasan meg is felet 
küldetésének. Nemcsak árkainkat tisztította meg az 
ellenségtől, hanem még egy olasz előretolt állást is 
elfoglalt, hol több géppuskát és golyószórót semmi
sített meg. A kővetkező napon az olasz ellentáma
dások hősies visszaverése közben megsebesült.

TÓTH TAM ÁS

Arany vilézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanusitott kiválóan vitéz magatartása elis

meréséül a piavei csatában kapta. A 315-ik honvéd
gya logezred  pa

r anc s n o k á n a k  
Lauschmann Jenő 
ezredesnek felhívá
sára elsőnek jelent
kezett a Piávén való 
átkclésra. Géppus
kás szakaszával az 
ellenséges tüzérség 
pergőtüzében sze
rencsésen át is kelt 
a folyón. A túlsó 
parton azonnal tá
madásba ment át; 
több k i l o mé t e r 
nyi re nyomul t

előre, miközben az ellenségnek nagy veszte
séget okozott. Az általános visszavonulás idején 
halálmcgvctő bátorsággal védelmezte zászlóalját s 
utolsónak hagyta el az ellenséges partot.

WILSCH SÁNDOR

Az alig húsz éves fiatal hadnagy lángoló ifjú lel
kesedésből fakadt legendás harctéri teljesít

ménnyel sorolta be magát a magyar hősiesség örök- 
emlékű halhatatlanainak névsorába. Önzetlen s oda-
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adó volt ifjú életének kockára tételében s szerény 
megbecsülhetetlen érdemeinek elismerésében. Amint 
ő maga mondja: arany érmét pusztán szeretett 
hazája iránt való kötelessége lelkiismeretes teljesí
téséért kapta. Pedig önfeláldozóin vitéz magatar
tása az önként halálba rohanók fanatizmusával hatá
ros. Fcllrctö! a Piave torkolatáig megszakítás nélkül 
bömböltek az ágyuk az 1918. évi júniusi offenzivá- 
ban, hogy orkánszerű pergőtűz söpörje cl az olasz

szakították. A küzdő arcvonal folytonosságának 
hiánya nagy veszélyeket rejtett magában, azért 
Stmad Ernő hadnagy azt a parancsot kapta zászló- 
aljparancsnokátói, hogy a 27. és 28-ik dandár között 
teremtse meg az összeköttetést. Ezen fontos meg
bízatásának teljesítése közben a trevizói vasútvonal 
töltésén erős olasz rajvonalba ütközött Stmad had
nagy, mely rajvonal ellen négy rohamjárőrévcl oly 
sikeres támadást hajtott végre, hogy több, mint 600 
fogoly — köztük húsz tiszt — került aránytalanul 
kis csapata kezére. A két dandár közé ékmódra 
benyomult olasz erők elfogása után az egyes csa
patok összeköttetésbe léptek egymással.

VARGA ISTVÁN

Mint a 3/59 sappeur század tiszthelyettese a
24-ik közös-gyaloghadosztáiy roham-csapatai

nak áthajózását készítette elő és vezette a piavei 
csatában. Ponte dic Piave városkától délre, hol a 
Piave két ágra szakad és egy kis szigetet alkot, 
átúszott a folyó felénk cső ágán, hogy a sziget 
ellenséges oldalán rohanó főág sebes vizén áthajó- 
zásra alkalmas helyet keressen ki. Élete kockázta
tásával véghezvitt ügybuzgó fáradozása és vakmerő 
vállalkzása közben megállapította, hogy a viz egyes 
helyeken átgázolható. Azonkívül fontos felfedezést 
lett. Észrevette, hogy a viz színén drótvezetékek

állásokat s gyalog
ságunk egy utolsó, 
hatalmas előkészí
tett támadással adja 
meg a kegyelem
döfést az olasz had
seregnek. A harcra 
felsorakozott ma
gyar ezredek, ideg- 
mcgfcszültcn néz
tek a döntő mér
kőzés elé. A Piave 
alsó folyásánál ,  
Ponte di Piave vá
rostól északra a 
71-ik gyalogezred

északmagyarországi legényei várlak előretolt állásaik
ban a rohamra. — Wilsch Sándor hadnagyot azon
ban nem hagyta nyugodtan tüzes magyar vére. 
Mielőtt a gyalogsági harc megkezdődött volna, pár 
elszánt legényt vett maga mellé, hogy előre menve 
kikémlelje tüzérségünk pusztító hatását. A pokoli 
koncertben ezer halállhozó gránálrobbanás között 
elérte a temetővé lőtt olasz állásokat; keresztül 
hatolt azokon s messze az ellenséges front mögött 
elfogta az ezredével szemben álló olasz zászlóalj 
parancsnokát egész segédszemélyzetével együtt.

A halálraszánt kis csapat Wilsch hadnagy veze
tésével egy  ellenséges zászlóaljat fosztott meg veze
tőjétől; evvel nagy előnyt szerzett ezredének s fon
tos értesüléseket bocsátott parancsnokának rendel
kezésére a velük szemben álló ellenség állásairól és 
hadrendi viszonyairól.

STRNAD ERNŐ

A M-ik közös gyaloghadosztály kemény harcok
ban megedzett ezredéi Ponte di Piave és 
Dona di Piave városok közti arcvonal egyes sza

kaszain vívták meg dicsőségtcljes harcaikat a piavéi 
csatában. A hadosztály jobbszárnyát alkotó 72-ik 
közös-gyalogezred az Oderzo-Trevizo-i vasútvonal 
mentén tört előre s a támadás harmadik napján 
Fagorc község előtt állott. A szünet nélkül, lan
kadatlan hevességgel dúló harcok itt-ott meglépték 
az egymással karöltve harcoló ezredek egységes 
vonalát s az egymással való összeköttetést meg

fekszenek, melyek
ről — alapos vizs
gálódás után — 
azon meggyőződés
re jutott, hogy az 
olaszok uszóakná- 
kat helyeztek cl a 
Piavéban. A drót
vezetékeket szét
vagdosta, azután 
visszauszott, hogy 
az áthajózást ke
resztülvigye. Tüzér
ségünk által meg
indított pergőtűz 
következtében ke
letkezett sűrű íüstíelhő leple alatt sikerült is az 
előkészitett csónakokon elérnie embereivel a szige
tet, honnan drótkötelet feszített ki a Piave főágá
nak átgázolható részén keresztül az ellenséges 
partra, melynek scgitségévcl a roham-csapatok 
rövid idő alatt a folyó túlsó partján termeltek. 
Áthajózási munkálatainak véghezvitele után Varga 
István tiszhelyettes részlvctt az olasz előőrsök 
elfogásában és együtt harcolt tovább is roham
csapatainkkal mindaddig, míg vissza nem rendelték. 
A Salgarcda község mellett hidat építő műszaki 
század parancsnoka ugyanis megsebesült s igy a
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hídépítés munkálatait Varga tiszthelyettesre hízták. 
A hős tiszthelyettes teljes mértékben meg is felelt 
küldetésének és hatnapon át tartotta jó karban a 
hidat,, melyet az olasz repülök és tüzérség bombái 
naponként többször megrongáltak.

önfeláldozó készséggel párosult hősies kitartá- 
sáért, mellyel számos bajtársának mentette meg az 
életét, arany vitézségi éremmel tüntették ki.

PUZSÁR JÁNOS

Nyugatmagyarország németajkú magyarságának 
lelkes, kötelességtudó és rettenthetetlen bátor* 

ságu katonái közül való volt, kik a dicső emlékű 
14-ik hadosztálynak a hadtörténetem legfényesebb 
lapjait szerezték meg. Az első vonalban eltöltött 
46 havi harctéri szolgálati ideje alatt megbízható
ságával s mindenkori vitéz magatartásával az ösz- 
szes legénységi kitüntetéseket kiérdemelte, A 76-ik 
gyalogezred soraiban küzdött s megállta a helyét 
úgy orosz lcngyclország szolid lankáin, mint a Kár
pátok hómezőin úgy a Karszt éles kövein, mint a 
Piave malária gőzös mocsaraiban. Mindenütt ott 
volt, hol lcgpokolibb volt a harc s bátorságát foko
zott mértékben megacélosilolta a feladat nehézsége. 
Legfényesebb haditette a salgarcdai hídfő elfoglalá
sához fűződik. Az 1918. évi júniusi offenzivában a 
76-ik gyalogezred a Piave alsó folyásán indult tá
madásra. Első feladata a salgarcdai hid elfoglalása

volt, hogy a Piávén 
való átkelést meg
könnyítse. A hidat 
egy olasz zászlóalj 
és számos géppuska 
erősen kiépített híd
főállásokban védte. 
Idcgbomlasztó tü
zérségi és gyalog
sági tüzfergetegben 
indultak rohamra a 
vitéz 76-osok. A tá
madó sorok élén 
Puzsár János tize
des haladt acélsi- 
sakos roham járőré

vel s halálmcgvetö bátorsággal és szívóssággal végig
harcolt kézigránát-csata után elsőnek ugrott be az 
olaszok hídfő-állásába. Támadása oly meglepő és 
erőteljes volt, hogy a hidat védelmező olaszok 
reménytelennek látván a helyzetet, megadták magu
kat 210 olaszt ejtett foglyul és két géppuskát zsák
mányolt Puzsár János roharajárőre, mely szabad 
utal nyitott, ezredének a dicsőséges előretörésre, 
a Piávén való átkelésre.

Hősiességben, törhetetlen kitartásban méltó
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fegyvertársa volt Puzsár tizedesnek földije és ezred- 
baj társa

G Ö L T l J A K A B

őrmester, aki géppuskás osztagának jólirányzolt 
pusztító tüzévcl hatásosan támogatta bajlársai táma
dását és lényegesen elősegítette a sikert, melyet a 
derék 76-osok a salgarcdai hídfőnél elértek.

A hídfő clcste után nehéz harcok árán nyo
multak előre a Piave túlsó partján a kiváló nyugat
magyarországi legények s nem egyizben vivtak 
kemény tusákat a nagy erőkkel cllcntámadó ola
szokkal. A csata második napján az olaszok egy 
heves támadása oly kibírhatatlan nyomást gyakorolt 
az ezred egyik zászlóaljára, hogy ez a fölösleges 
vérveszteségek elől kénytelen volt időlegesen kitérni. 
Ez alkalommal

N AG Y KÁROLY

őrvezető géppuskájával alkalmas helyen húzódott 
meg s a zászlóalja után nyomuló olaszokat oly 
gyilkos oldaltüz alá vette, hogy azok fejvesztetten 
visszAözönlöltek. Zászlóalja — az olaszok sorainak 
felbomlását látva —• ellentámadásba ment át s 
mintegy 600 foglyot ejtett.

Ezen fényes siker Nagy őrvezető bátor kitar
tásának volt az eredménye, amiért meg is kapta 
jól megérdemelt kitüntetését.

VÁGÓ JÓZSEF

A Piave alsó folyásának mocsaras részén, Capo 
Silc előtt, egy csatornahajlásban volt állásban 

öt géppuskájával, midőn 1918 junius 23-ikán heves 
támadási intézett az olasz gyalogság a 14-ik közös- 
huszárezred állásai ellen. A támadás, melyet sürü
repülőrajok bomba- 
lüzc és pusztító ak
naharc előzött meg, 
sikerrel is járt. A 
huszárok kénytele
nek voltak rommá 
lőtt á r k a i k a t  el
hagyni és vissza
vonulni. A szörnyű 
vérveszteség után 

.el l enál lás  nélkül 
nyomultak be az 
olaszok a huszárok 
állásaiba, s minden 
igyekezetük az volt, 
hogy a megmaradt
részeket bclcszoritották a mocsarakba. Ez a szán
dékuk azonban megtörött Vágó József őrmester 
hősies ellenállásán. Életben maradt 18 huszárjával 
nemcsak feltartóztatta az olaszokat, hanem még



elvesztett állásaink egy részét is visszafoglalta. 
Másnap reggelig dacolt halálmcgvcR* kitartással az 
ellenség dühös rohamaival szemben, amidőn tel
jesen kimerültén leváltották.

Midőn másnap az olaszok feltartóztathatatlan 
nyomása elől csapatainknak a Piave nyugati part
ját cl kellett hagyniok, Vágó őrmester néhány 
huszárjával fedezte a visszavonulást, melynek sze
rencsés lezajlása után felrobbantotta a Piave hidját.

DUDÁS ALADÁR

Arany vitézségi érme a Piave deltájában 
vivőit ütközetekhez fűződik.

Mig csapataink 1918 junius derekán a Piavén 
átkelve győzelmesen nyomultak előre a lagúnák 
mentén, addig sikerült az olaszoknak a tenger 
felől a Piave deltájában saját csapataink háta 
mögött partra szállni, miáltal csapatainknak a mö
göttes részekkel való összeköttetését elvágással 
fenyegették. A veszedelmesen előnyomuló olaszok 
feltartóztatására minden rendelkezésre álló erőt a 
Piave alsó folyására vetettek. így került a 11-ik 
vadászzászlóalj is a Papadopoli szigetekről a Piave 
deltájába. Capo Silc elé. A zászlóalj 1 -só százada Casa 
Dandolo házcsoportnál, éppen az arcvonal törés
pontjára került. Jobb szárnyával a Piave Vcchia-ra 
támaszkodott, többi részével pedig erre derékszöget 
alkotott. A terület, melyet a század megszállott, 
egy elhagyott árokrendszer volt, kcrcszlül-kasul 
szeldclvc árkokkal, részint hátra, részint az olaszok 
felé vezető útvesztőkkel. Ezen útvesztők elzárására 
három tábori őrsöt állított fel a század. Ezek 
egyikének volt a parancsnoka Dudás alvadász.

Mint később kiderült az olaszok minden áron 
arra törekedlek, hogy az arcvonal e gyenge részéi 
a töréspontot kcrcsztültörjék s hogy igy az egész 
delta-arcvonal hátába kerülhessenek. Naponta há
romszor-négyszer kísérelték meg a támadást ezen 
a helyen, de mindig hiába. Végre junius 25-én, 
hajnali 3 órakor — éppen abban a pillanatban, 
mikor a folytonos harcokban és 48 órai teljes kop
lalásban kimerült legénység legnagyobb része a 
régóta nélkülözött gulyáskondérok mellett állott — 
rövid aknatüz után betörlek a tábori őrsök vona
lába az olaszok. Két tábori örsöt visszaszorítottak: 
csak Dudás alvadász tartotta magát 8 emberével 
teljesen körülfogva az olaszoktól. A körülzárt tábori 
őrs hősies küzdelmének láttára századbajtársai az 
olaszoknak rontottak s késsel, bicskával, bottal és 
ember-ember elleni birokrakcléssel visszaszorították 
őket és a szorongatott Dudást felszabadították.

Ugyanazonnap délutánján megismételték az 
olaszok rohamukat, melynek éle most már hatá
rozottan Dudás tábori őrse ellen irányult. A ke- 
rcsztül-kasul húzódó árkokban ismét bekerítették

a tábori örsöt. A kézigránátok százait dobálták 
Dudás embereire, a századot pedig aknatüzzcl 
leszorították. Estefelé Dudás már csak ötödma
gával tartotta a tábori Örs állását. Ekkor ■ kért 
először segítséget, de nem embert, hanem kézi
gránátot és vizet. Egyben jelentette, hogy • amig ő 
él, a tábori Örs a helyén marad. Végre a harcba- 
vetett tartalékkal sikerült őt ismét felmenteni és 
leváltás által a jól megérdemelt pihenésre engedni.

Ezúttal csak neki volt köszönhető, hogy az 
olaszok állásunkat éppen a legveszedelmesebb 
helyen át nem törték.

H O R V Á T H  M I H Á L Y

A piávéi offcnzivával egyidejűleg megmozdult 
asiágói frontunk is, hogy erőteljes nyomással 

segítse elő támadásunk sikerét. A 38-ik honvéd
hadosztály keretében küzdő 21 és 23-ik honvéd- 
gyalogezredek feladata volt, hogy Asiágó városát
elfoglalják és az 
olaszok több vo
nalból álló védelmi 
állását áttör jék.Gáz- 
támadással beveze
tett, órákig tartó 
tüzérségi tűz előzte 
meg a honvéd-cz- 
redek támadását, 
mely mélytagolásu 
hullámokban gör
dült az ellenséges 
állások felé. Az 
első támadó hullá
mokat alkotó 21-cs 
honvédek egészen a
drótakadályokig nyomultak előre, de támadásuk a 
drótakadályok épségén az ellenség golyószóró és 
gépfegyvertüzében megtörött. Tüzérségünk munká
jához fűzött remények nem teljesültek, azért a 
második vonalban haladó 23-as honvédeknek idő 
előtt kellett beolvadni az első támadó hullámba. 
Bazsó Gábor százados zászlóalja ért elsőnek be a
21-es honvédek vonalába s rövid időre rá a jól 
fegyelmezett harcoló csapat Bazsó vezetésével ered
ményes rohamra is ment az ellenség első vonala 
ellen, melyből az olaszokat a második vonalba szo
rította vissza. Horváth Mihály tiszthelyettes roham
rajával azonnal hozzáfogott az állások megtisztítá
sához, mely munkája során a szívósan védekező 
ellenség hálbatámadta s csak elszánt kézigránát
harc árán tudott megmenekülni. A makacsul véde
kező $ ellentámadásba átment ellenség ellen Bazsó 
százados újabb rohamot rendelt cl. Vakmerő elszánt
sággal rohantak előre a honvédek, de az ellenség
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haláltosztó szörnyű tüzzáporában halomra hullottak. 
Pokoli kavarodás támadt, melyet a tüzérség kegyet* 
len munkája növelt. Bazsó századost és Boros nevű 
hadnagyot recsegő gránátrobbanások ölték meg. 
Knnek láttára riadalom ütött ki a hős honvédek 
soraiban s csak Horváth tiszthelyettes vaskezének 
köszönhető, hogy a rendet helyreállította s embereit 
mérhetetlen áldozatok után visszavitte biztosabb 
helyre, melyet megfogyatkozva bár, de sziklaszilár- 
dan továbbra is megvédett.

73 órai borzalmas harcok után a honvédezre- 
deket kivonták az arcvonalból s visszavitték hazá
jukba — kiegészítés végett.

VIDRA ISTVÁN

A 23-ik honvéd-gyalogezred eme derék örvezelóje 
magával vitte szülőfalujából az elszánt dolog

tevés szenvedélyét és a mindig őrtálló éberséget. 
Ezeket a tulajdonságait mindenkor vitézül érvénye
sítette a vérbiboros harctereken, de leghősicscbbcn

mégis az olasz harc
téren, a piavei csa
tában. 1918 junius 
15*től 21-ig állan- 

. dóan résen állott és 
halálos elszántsággal 
viaskodott Asiago 
előtt, a Hétközség 
fcnsikján.Junius21* 
én egy előretolt ál
lásban állt őrt de
rék szakaszával ,  
amidőn éjféltájban 
egy olasz század 
meglepetésszerűen

akart rácsapni századára. Vidra őrvezető idejében 
észrevette a rohamozó olaszokat és végzetes szán
dékukat. De nem csak észrevette, hanem gyors el
határozással azonnal meg is tette intézkedéseit az 
olaszok visszaverésére. Szakaszát ketté osztva egyik 
részével élűiről, másik részével pedig hirtelen ol
dalba támadta az olaszokat. Parázs kézi-gránáttüzet 
ontott reájuk s élénk puskatüzzel üldözte a szét
vert ellenséget. Nagy veszteségeket okozott a táma
dóknak és nagy veszedelemtől mentette meg szá
zadát. Éber viselkedéséért és eredményes támadá
sáért az arany vitézség! éremmel tüntették ki.

FE JÉR  ÁRPÁD

Ellenséges repülórajok iszonyú géppuska-tüzében 
indult támadásra a 24-ik honvéd-gyalogezred 

1918 junius közepén az Asiago körül húzódó ellen
séges védelmi-vonalak ellen, melyek nagyrészcl 
angol csapatok tartották megszállva. Az egyes szá
zadok — bár pokoli tüzérségi és aknalüz akadá

lyozta támadásukat — hamarosan elérték az ango
lok vonalait s halálmcgvctő bátorsággal rontottak 
neki azoknak. A 9-ik század élén Fejér Árpád 
zászlós küzdött szakaszával s elsőnek tört be egy
angol előretolt ál
lásba, hol öt gép
puskát legénységé
vel együtt ártalmat
lanná tett. Ezen 
első s ikere  után 
hatványozott erővel 
és győzelmi hittel 
tört előre Fejér 
zászlós szakasza,  
mely l endületes  
iramban csakhamar 
az angol főállások 
előtt termett. Itt 
azonban szinte le
győzhetetlen aka
dályokba ütközött a lelkes honvédek rohama. 
Tüzérségünk tüze kevés kárt okozott az ellenséges 
állásokat védő crdószcrüen kiépített drótakadá
lyokba s igy csapataink a drólakadályok szétvág- 
dosása közben csak lépésről-Iépésre haladhattak 
előre. Ezen nehéz munkájuk közben az angolok 
jól irányzott tüzelése egymásután tette harckép- : 
telenné honvédcinket, kiknek azonban emberfeletti 
erőmegfeszitések árán mégis sikerült betörniük az 
angoloktól makacsul védett állásba. Innen a má
sodik védővonal ellen tört előre Fejér zászlós, de 
alaposan megfogyatkozott kis csapata teljesen erőt
lennek bizonyult a további harcok megvívásán. 
Súlyosbította Fejér zászlós helyzetét még az a 
körülmény is, hogy a szomszédos részek nem bír
tak vele lépési tar
tani s igy teljesen 
elszigetelten ékelő
dött be szakaszával 
az angolok közé. 
Visszavonult tehát 
az elfoglalt első vo
nalba, hol addig 
dacolt az angolok 
ellentámadásaival, 
mig uj erők fel nem 
váltották.

Ugyancsak az 
Asiago körül üvölt 
harcokhoz fűződik'

NAGY ENDRE
zászlós arany vitézségi éremmel kitüntetett hős
tette is, melyet, mint az első rohamhullám parancs
noka, a 24-ik honvéd-gyalogezred 3-ik századának 
élén hajtott végre. Súlyos harcok árán elfoglalta az
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angolok Által védelmezett ellenséges vonalat, hol 
számos foglyot ejtett. Midőn az angolok erőteljes 
ellentámadásokat indítottak a dicsőségesen előre
törő honvédek ellen s hősies cllcntállás közben 
körülzárták szakaszát, Nagy Endre halálos elszánt* 
sággal védte magát és öt támadását verte vissza 
az angoloknak. Bár az elkeseredett védekező har
cokban súlyosan megsebesült, mégis tartotta állását 
az esti órákig, midőn egy kétségbeesett támadással 
keresztültörtc magát az ellenség gyűrűjén s vissza
tért ezredéhez.

Ezen vérrel megszentelt harcokban még egy 
arany vitézségi érem hirdeti a 24-ik honvéd-gyalog
ezred kimagaslóan hősi küzdelmét. A honvédek 
erőteljes rohama alkalmával

HOFFM ANN TIBOR

zászlós feltartóztathatatlanul nyomult be szakaszával 
az angolok állásába, hol egész napon át állta a

sarat és több ellen • 
támadást vert vissza. 
Midőn a sötétség 
beálltával csapata
ink visszavonulását 
rendelte cl a ma
gasabb parancsnok
ság, Hofímann zász
lós — dacára gáz- 
mérgezésének — Q 
legvégsőkig ki tartott 
s csak akkor hagyta 
cl helyét, amikor 
már összes scbcsült- 
icil visszaszállitlatta.
Másnap egy hátrább 

fekvő állásban addig tartotta fenn az üldözésére 
kiküldött angol erőket, mig csapataink ellentáma
dása meg nem indult. Ezen hősies kitartása által 
megakadályozta arcvonalunk áttörését és időt adott 
ezredének kötelékei rendezésére és az ellentámadásra.

TE IFFL FERENCZ

(  —imnáziumi tanulmányainak elvégzése után az
5-ik közös-huszárezred be vonult be, melynek 

soraiban — mint 18 éves lángoló lelkű ifjú — rés2 t 
vett a doberdói harcok szörnyű küzdelmeiben. Már 
a 11-ik isonzói csatában kitűnt bátor magatartásá
val, mint ezredé egyik századának szakaszparancs
noka. A személyes bátorság legnagyobb kitüntetését 
az utolsó háborús év nyarán leviharzott nagy har
cokban érdemelte ki. Ekkor Asiágónál küzdött az 
52-ik gyaloghadosztály rohamzászlóaljának rettent
hetetlen legényei élén. Az 1918 junius közepén 
megindult általános támadás során önként vállal
kozott egy fontos ellenséges állás elfoglalására. Már
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több ízben megkísérelték gyalogcsapataink ezen 
veszedelmes magaslati állás elfoglalását, de minden 
támadó kísérletük meghiúsult az ellenség makacs
ellenállásán. Teiífl 
hadapródjelölt ro
ham szakaszának  
erőteljes és akadályt 
nem ismerő táma
dása azonban meg
hozta a kívánt si
kert. Halálos el
szántsággal rontott 
embereivel a fiatal 
parancsnok az ola
szokra és elkesere
dett viaskodásban 
kiragadta kezükből 
a makacsul védett 
állást. A vitéz ro-
hamozók legtöbbje elesett a veres küzdelemben, 
csak hárman értek fel a magaslatra, Mindhárman 
megkapták az arany vitézségi érmet.

SZOBOSZLAI PÁL

A 38-ik honvéd-hadosztály ezredéi ellen indított 
ellentámadás során különös hévvel ostromol

ták az olaszok a 21 -ik honvéd-gyalogezred állásait, 
melyek közvetlen Asiago közelében húzódtak, 
A váltakozó szerencsével hullámzó és megfékez*
heteden erővel dü
höngő harcok köz
ben az ezred egyik 
lángszóró osztaga 
13 emberével együtt 
az ellenség kezére 
került. Szaboszlai 
Pál szakaszvezető, 
aki a hadosztály 
rohamzászlóaljának 
egyik szakaszával a 
közelben tartózko
dott, honvédéivel 

rávetette magát az 
olaszokra és erős 
küzdelem után a
lángszórót visszavetette, az elfogott legénységei 
pedig a fogságból kiszabadította. Támadása oly 
erőteljes volt, hogy az olaszok a csatatér ezen a 
részén kénytelenek voltak visszavonulni. Az c napon 
lefolyt harcokban érdemelte ki arany vitézségi érmét

RÉTHY M IHÁLY

21-ik honvéd-gyalogezredbeli szakaszvezetö is, aki 
Szoboszlai Pállal együtt clismerésrcméltó módon 
vette ki a részét az olasz támadások visszaveré
sében.



HAJNAL ISTVÁN

Asiágónál az cróditményszcrüen kiépített olasz 
állások ellen támadó 24-ik honvéd-gyalog

ezred II-ik zászlóaljának rohama közvetlen az cllen- 
ségas állások elölt megtört. A fölényes gépfegyver- 
tüz a támadó zászlóaljat tisztjeitől megfosztotta, 
támadó erejét teljesen lenyomta s további előre
nyomulását lehetetlenné tette. A zászlóalj csüggedt 
erejének felfrissítése és a támadó arcvonal előrc-

sodrintása végett 
Huber Gyula had
nagy tartalékszá- 
zada bocsátkozo tt 
harcba, mely szá
zadhoz Hajnal István 
39. közös-gyalogez- 
redbeli tiszthelyettes 
csatlakozott lövész- 
géppuskás szakaszá
val. Huber hadnagy 
az elörcvonulás al
kalmával megsebe
sült s igy a géppus
kákkal megerősített 
század további ve

zetésének nehéz feladata Hajnal tiszthelyettesre 
hárult. Hajnal a parancsnokságot át is vette s ha
bozás nélkül lendületes rohamot vezetett az olaszok 
első vonala ellen. A lővész-géppuskásoktól támo
gatott roham hősies erőmegfeszitések és áldozatok 
árán sikerült is és az ellenséges állások elfoglalását 
eredményezte. Az elfoglalt állásokban Hajnal tiszt- 
helyettes rendezte megtépett csapatát, azután ujull 
erővel vonult fel az olaszok második vonala ellen. 
Az első vonalból menekülő olaszok ingadozóvá tet
ték a második vonal ellenállását is, mely rövid küz
delem után szintén elesett’ Időközben az olasz tar
talékok felfejlődtek és a balszárnyat visszanyomva, 
oldalba támadták a zászlóaljat. Eme támadást azon
ban két géppuska leszerelte és a vonal birtokát biz
tosította. Rövid pihenő után a derekasan küzdő 
csapat folytatta előrenyomulását a harmadik olasz 
védővonal felé, hol már erőteljes ellenállásba üt
között. A makacs harcok során Hajnal tiszthelyettes 
is megsebesült s igy az időközben beérkezett tar
talékszakasz parancsnoka Körmendy főhadnagy ve
zette tovább a vitéz 24-esek dicső küzdelmét.

Az Asiago körül vívott súlyos harcokban érde
melte ki arany vitézség! érmét

PETRUK JÁNOS

24-ik honvéd-gyalogczredbcli liszthelyettes is, aki 
egy angol zászlóalj támadásának visszaverésében 
szerzett kiválóan hősies magatartásával feledhetetlen

érdemeket. Majd, midőn ezredé megtámadta az 
ellenséges állásokat, Petruk tiszthelyettes éppen 
oly vitéz harcosnak bizonyult a támadásban, mint 
amilyen a védelemben volt. Lendületes rohamban
egészen a harmadik 
ellenséges vonalig  
tört előre szaka
szával, hol azonban 
kötelességének hő
sies teljesítése köz
ben sebesülten fog
ságba esett. De fog
ságban sem hagyta 
cserben elszánt bá
torsága. Harmincad 
magával megtá

madta őreit és el
keseredett harco k  
közben kc rc sz tü l-  
törte magát az an
golok gyűrűjén. Ez alkalammal még foglyokat és 
zsákmányolt fegyvereket is hozott magával.

CZEGLÉDY JÓ Z S E F

Mint a 26-ik közös gyalogezred tiszthelyettese 
minden harctéren megállta a helyét. A lcg- 

válságosabb helyzetekben is megőrizte hidegvérét 
és mindenkor lelkes tűzzel csapott le az ellenségre 
1915-ben orosz fogságba esett 14 emberével és két
géppuskájával. A le
fegyverzést megelő
zően hirtelen tüzes 
támadást intézett el
fogó! ellen és ad
dig tartotta magát, 
mig támadó ezredé 
ki nem szabadította. 
1916-ban, Bruszilov 
generális győzelmes 
á ttö ré s e  idején  
zászlóaljával együtt 
fogságba jutott, de 
néhányad magával 
ismét kivágta magát 
őrzői kezei közül.
Vitézi tetteiért egymásután nyerte cl a vitézségi 
érmeket. A legnagyobbat, az arany vitézségi érmet 
1918 nyarán vívta ki az Asiagó körül lefolyt súlyos 
harcokban. 1918 julius 15-én a géppuskásszázad az 
ezred többi részével együtt vett részt az olasz állá
sok vakmerő lendülettel végrehajtott elfoglalásában. 
Mikor a műszakilag páratlanul felszerelt, nagyszámú 
entente csapatok elől a zászlóalj kénytelen volt 
visszavonulni. Czcglédy tiszthelyettes azt a meg
bízatást kapta zászlóaljparancsnokától, hogy gép-
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puskás szokássával fedezze a zászlóalj visszavonu
lását. A vitéz tiszthelyettes szakasza roncsaival — 
öt bajtársával — gyorsan tüzállásba helyezkedett s 
két géppuskájával 48 órán át tartóztatta föl az 
ellenséget. Hősies kitartásával lehetővé tette zászló- 
aljának zavartalan visszavonulását. Ennek megtör
ténte után ő is zászlóalja után vonult. Visszavonu
lása közben öt embere közül három ellenséges grá
nát áldozata lett, de a hős tiszthelyettes két embe
rével is visszavitte géppuskáit csapatához.

FERENCZI LÁSZLÓ

A 20-ik honvédhadosztálynak a Monte-Tembá-n 
húzódó állásai ellen intézett támadások során 
elfoglalták az olaszok az 1-ső honvéd-gyalogezred 

tábori örsvonalát és hatalmas erőkkel a  fővonal 
ellen nyomultak előre. Ekkor Fcrenczi László

zászlóst 30 honvé
dével és egy gép
puskával azzal az 
utasítással küldték 
ki az ezred bal- 
számyára, hogy a 
Piave mentén előre
törő ellenséget tar
tóztassa fel és a 
hegy peremét a 
„végsőkig” tartsa. 
Az olaszok táma
dása azonban ki • 
terjedt a szomszé
dos védelmi sza
kaszokra is, úgy

a kötelességét híven és hősies crőmegfcszitésscl 
teljesítő Fcrenczi zászlós kis csapatának háta* 
mögé nyomultak be a szomszédos védelmi szaka
szon áttört olaszok. Visszavonulásra már nem volt 
mód, mert az ellenség ellepte a mögöttes terepet, 
segitőcsapatok megérkezésére sem volt lehetőség, 
azért az utolsó reménységig szívósan cllcntálló hős 
honvéd csapat kénytelen volt letenni a fegyvert. 
Midőn azonban Fcrenczi zászlós látta, hogy az 
olaszok az eltért siker mámorában szétszóródnak 
és a foglyokkal keveset törődnek, felvétette embe
reivel a fegyvert és dörgő „rajta" kiáltással neki
rontott az ellenségnek. Hátba támadása nagy riadal
mat okozott az olaszok között, kik fejvesztetten 
futottak szét. 50 foglyot és 3 géppuskát kiszakított 
a támadó ellenség soraiból és századbajtársaival 
egyesülve visszafoglalta az elvesztett állásokat 

1918 junius közepén, a Montc-Tcmbán lefolyt 
ádáz küzdelmeknek másik arany vitézségi érmes hőse

SZABÓ JÓZSEF
3*ik honvéd-gyalogczrcdbcli őrmester, aki az olasz 
állások ellen intézett támadás alkalmával, mint ez

redének jobb oldalvédje nyomult előre járőrével. 
Bátor előretörése közben heves harcok után le*
fegyverzett és fog
lyul ejtett egy olasz 
tábori őrsöt, majd 
ügyes v eze té sse l 
megkerülte az ellen
ség előretolt állását 
és rajtaütésszerű ol
daltámadással elfog
lalta azt. Sikeres 
harcaival megköny- 
nyitette ezredé elő
retörését s kiváló 
érdemeket szerzett 
abban, hogy táma
d á su n k a t siker 

koronázta. Az el
lenség üldözése közben azonban egy olasz grá
nát leszakította a vitéz őrmester balkarját s igy 
arany vitézségi érme egyszersmind egy fájdalmas 
emlék is számára.

TSCHÖRNER ANDOR

A piavei csatában a Montc-Tcmbán viaskodott a 
sokszorosan kitűnt és kitüntetett vitéz had- 

apródjelölt. A  3-ik honvéd-gyalogezred zászlóaljai a 
Montc-Tcmba északi lejtőjén állottak és innen indultak 
támadásra az előző évi diadalmas hadjárat alkal
mával clfoglalhatat- 
lannak b izonyu lt 
hegy ellen. Tschör- 
ncr hadapródjclőlt 
az ezred s az egész 
h adosztá ly  jobb 
szárnyát alkotó osz
tagnak volt a pa
rancsnoka. Osz

taga egy szakasz 
gyalogosból és egy 
szakasz géppuskás
ból állott. Az ifjú 
parancsnok  1918 
junius 15-én, a haj
nali pergőtűz után
lendületes támadásával hatalmába kerítette az ellen
ség első és második állását. Az előnyomulás alatt 
a hegy oldalán egy drótkerítésekkel övezett házi
kóban merész és okos rajtaütéssel elfogta a két 
tisztből és 30 közemberből álló olasz tábori őrsöt. 
Ennek hálraküldése után tovább tört előre, araig 
erős gyalogsági és géppuskatüz meg nem akadá
lyozta előrenyomulásában. Az ellene zugó ellenséges 
támadást tömör tüzzáporral viszonozta osztagával. 
Az ifjú parancsnok kiragadta a mellette fekvő öreg

223



honvéd kezéből a puskát és letérdelve sorjába lőtte 
le a feléje kúszó olaszokat. Példaadó tüzelését 
mindaddig folytatta, amíg egy ellenséges golyó a 
fején őt is meg nem sebesitette.

TAMÁSSY LÁSZLÓ

Válogatott emberekből álló rohamjárórévei arra 
kapott parancsot, hogy ezredének, a 34-ik 

közős-gyalogezrednek, 1918 junius közepén meg
indult támadása alkalmával hárítson cl a Brenta- 
vő Így ben álló II-ik zászlóalj előtt minden akadályt

cs akadályozza meg, 
hogy a rivaltai hegy- 
torkolatnál lévő be- 
tonhidat az olaszok 
felrobbantsák. Midőn 
a támadásunkat elő
készítő tüzérségi tűz 
kissé szűnni kezdett, 
leereszkedett járőré
vel a Breata folyó 
partjára s megkezdte 
előrenyomulását. A 
völgy felelt emelkedő 
magaslatokon elhe
lyezett géppuskákhc- 
vcs tüzelése közben

tartóztathatatlan iramban elérte az ellenséges állá
sok drótakadályait, melyek szétrombolása után
félelmetes szurony
rohamban vette fel 
a küzdelmet a ma
kacsul v é d e k e z ő  
olaszokkal. A derék 
magyar fiuk halá
los elszántsággal kö
vették hős parancs
nokukat és véres 
harcban legyűrték 
az olaszokat. Rést 
ütöttek az ellenség 
ellenállásán, melyet 
aztán az utánuk 
előretörő zászlóalj 
fényes győzelemmé
szélesített ki. Tamás őrmester a szuronyrohamban 
súlyosan megsebesült s igy zászlóalja további dicső 
harcaiból már nem vehette ki részét,

A Bren la-völgy ben és a Monlc-Asolonc lejtőin 
leviharzott harcokhoz fűződik

SINGLÁR GYÖ RGY

34-ik közös-gyalogezredben szakaszvezető hőstette 
is. Zászlóalja, mely nagy veszteségek árán az olasz 
védelmi állások több vonalát elfoglalta már, a súlyosiépésTöl-iépésre haladt előre s egész napon át er- 

nyedctlen kitartással s akadályt nem ismerő hősi 
crőmcgfcszitéssc! küzdött azért, hogy zászlóaljának 
előretörését megkönnyítse. Az előrehaladását aka
dályozó olasz géppuskák megsemmisítése után a 
negyedik ellenséges védővonalig nyomult előre, 
mely egy falucskán vonult keresztül. Tamássy őr
mester megtámadta a falut, melyben sok foglyot ej
tett és nagymennyiségű hadiszert és élelmet zsák
mányolt. A falu mögött, egy vasúti alagulról, azon
ban heves ágyú tűz fogadta, a hegy oldaláról pedig 
egy ellenséges géppuskásszázad ereszkedett alá. 
A vakmerő módon előretört rohamjárőrt a bekerí
tés veszélye fenyegette. Erre Tamássy őrmester 
elszánt támadást intézett az olasz géppuskás
század ellen, mely a meglepő roham elől egy 
kavemába menekült. A járőr legényei kézibombák
kal szórták tele a kavemát, mire az olaszok meg
adták magukat. 270 foglyot, 4 géppuskát és renge
teg lőszert szállított be a vakmerő járőr a had
osztályparancsnoksághoz, mely a járőr minden egyes 
tagját méltó kitüntetésre terjesztette föl.

A 34-ik közös-gyalogezrednek a Brenta-völgy- 
ben véghezvitt támadásakor

TAMÁS JÁNOS

őrmester a III-ik zászlóalj élén tört utat szakaszá
val az utána hömpölygő rohamhullámoknnk. Fel

harcokban annyira 
legyengült, hogy 
kénytelen volt a 
további támadást 
beszüntetni. Hogy a/, 
olaszok ellentáma
dása meglepetés
szerűen ne érje a 
zászlóaljat, Singlár 
György szakaszve- 
zctőt küldték ki 
négy bajtársával 
jobb oldalvédnck. 
Alig érkezett kije
lölt helyére agyenge 
kis oldalvéd, észre
vette, hogy egy olasz géppuskás osztag helyezkedik 
lőállásba nem messze tőle, hogy az ellentámadásra 
készülő olasz gyalogság útját egyengesse. Singlár 
szakaszvezetó mielőtt még az olaszok felállíthatták 
volna géppuskáikat, néhány össztűz leadása után 
rávetette magát négy emberével a géppuskásokra, 
kiknek egy részét felkoncolta, másik részét pedig 
fegyvereikkel együtt fogságba hurcolta. Ezen táma
dása egy végzetessé válható ellentámadást hárított 
el zászlóalja felől.
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t ím á r  J á n o s

1018 junius 16-ikán a 25-ik közös*gyalogezred 
egyik zászlóaljának jobb oldalvédjéül küldték ki két 
géppuskával megerősített szakaszával. Alig állította 
fel őrszemeit, észrevette, hogy egy erősebb olasz 
osztag elönyomulóban van zászlóalja felé. Ezen ész
revétele után két géppuskájával kitéri az ellenség 
utjdból és az clőrcvonulási tereptől oldalt állt fel 
kis csapatával. Midőn az olasz osztag harcbabocsát- 
kozott zászlóaljával, a két géppuskával hirtelen 
tüzel nyittatott az ellenségre, ő maga pedig oldalba 
támadta gyalog szakaszával az olaszokat és heves 
kézigránát-harcban szétszórta őket. Higgadt vezeté
sével és meglepő rohamával teljesen meghiúsította 
a zászlóalja ellen tervezett támadást.

LASKY FERENCZ

X-Tősi mellét az összes legénységi kitüntetések di- 
■*" «ilik. Becsülettel tcljcsitctl 40 havi front
szolgálati ideje alatt véghezvitt minden haditette 
cííy-cgy fénysugara annak a nimbusznak, mely a 67-ik 
közös-gyalogezred dicső emléke köré szövődik. 
A kötclcsségtcljesitésbcn nem ismert határt. A hosszú 
háborús évek után is úgy küzdött, mint küzdött 
elején, a lángoló lelkesedések idején. Sót talán ed
zettebben, dacosabban. Legfényesebb hőstette — 
amint ő maga mondja —- a ..nagy támadáshoz" fű
ződik. Az átélt véres viharok közül a /  1918. évi 
piavei támadást őrizte meg emlékében, mint a leg

nagyobbat. S igaza 
lehet, mert kivette 
részét belőle. Gép
puskás rohamsza- 
kaszparancsnok  
volt s mint ilyen, 
mindig az elsők kö
zött küzdö tt. Az 
1918 júniusi offen- 
zivában géppuská
val t á m o g a t t a  

Montc-Grappa lej
tőin előrenyomuló 
rohamszakasz tá

madását. Az ellen
ség irtó tüzében tá

madó rohamszakasz parancsnoka azonban mindjárt 
a támadás elején hősi halált halt. Lasky törzsőr
mester ennek láttára kiugrott fedezékéből és élére 
állt a rohatnozóknak. Példásan vitéz magatartása jó 
hatást gyakorolt legényeire, kiket magával ragadott 
és lendületes rohamra vitt. Az olaszok szívós elleni- 
állását megtörte és árkaikat elfoglalta. Győzelmét 
biztosította s kitartott mindaddig, mig máshová nem 
rendelték.

A Monte-Grappán vívott harcokban érdemelte 
ki arany vitézségi érmét

GÖNDÖCSLÁSZLÓ

69-ik kőzős-gyalogezrcdbcli káplár is, aki egy olasz 
rohamzászlóalj visszaverésében szerzett elismerésre-
méltó érdem eket. 
Az állásaikból ki
szorított o la s z o k  
ugyanis hamarosan 
támadólag léptek fel 
és heves rohamo
kat intéztek sok 
v é r v e s z te s é g e t  
szenvedett csapa
taink ellen. 1918 
junius 18-ikán egy 
ellenséges roham
zászlóalj betört a 
69-esek állásába és 
az utolsó pillanatig 
h e v e s e n  tü z e lő
Göndöcs káplárt géppuskájával együtt foglyul ej
tette. Göndocs egyik őrizctlcn pillanatban egy 
sziklatömb mögé rejtőzött cl egyik társával s mikor 
az olaszok ellentámadásunk következtében kény
telenek voltak visszavonulni, rejtekhelyéről sorjába 
lőtte le a hátráló olaszokat, miáltal nagy riadalmat 
okozott soraikban. Lelőtte többek közt azokat az 
olasz katonákat is, kik géppuskáját akarták elhur
colni s ezáltal megmentette azt zászlóaljának.

KRÁM ER SÁNDOR

Ezen kiválóan hős liszt kivételes katonai eré
nyei kővetendő példa gyanánt csillogtak azok

ban a súlyos harcokban, melyeket a 28-ik közös- 
gyalogezred vívott meg a Monte-Asoloné-n 1918 
junius közepén. Hőstettéről és vitéz magatartásával 
szerzett érdemeiről a következő felterjesztés ad szá
mot. „Javaslat tiszti aranyéremre. 1918 VJ/24. 
Kramer őrnagyra az a feladat hárult. 1918 junius 
15-ikén, hogy zászlóaljával, mint rohamcsapattal ha
toljon be a Montc-Asolonén húzódó ellenséges állá
sokba és törje keresztül azokat. Ezt a rendkívülien 
nehéz feladatot tervszerű csoportosítással, gondos 
előkészítéssel, valamint céltudatos és határozott 
vezetéssel fényesen meg is oldotta zászlóaljával. 
Dacára a jelentékeny veszteségnek, melyet a zászlóalj 
a pusztító ellenséges tüzérségi és aknatüztól már 
a kiinduló állásban szenvedett, a megállapított 
órában elszántan rohant előre s keresztülhatolva a 
még széjjel nem rombolt drótakadályokon, megtörte 
a kézigránátokkal, gyalogsági és géppuskatüzzcl 
védekező olaszokat s benyomult állásaikba. Miután
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a zászlóalj feltartóztathatatlan nyomással több ellen* 
séges vonalat fclgöngyölitclt, több géppuskát és 
lángszórót megsemmisített s legyűrve a terepnehéz* 
ségeket, a túlsúlyban lévő ellenség több ellentáma
dását megtörte, négy órai nehéz küzdelem után,

mintegy2 km. mély
ségben  egészen 
M ontc-C oston-ig  
tört előre s ezzel a 
szomszédos erők 
előrenyomulását is 
lehetővé telte. Több 
mint 1000 foglyot 
ejtett a zászlóalj; 
számos géppuskát, 
lángvetőt, aknave
tőt, rcvolverágyul 
és egyéb hadianya
got zsákm ányolt. 
Az ellenség veszte
sége h a lo ttak b an

és sebesültekben igen nagy volt.
Kriimer őrnagy egész napon át az ellenség 

megsemmisítő tüzében állott, vakmerő bátorságával 
s megragadóan példás viselkedésével lelke volt 
zászlóaljának, melynek szelleméről, vitéz harcairól 
és szívós kitartásáról a fényes eredmény beszél. 
A harcok hevességét bizonyítja az a körülmény, 
hogy a zászlóalj halottakban és sebesültekben majd
nem összes tisztjeit és legénységének háromnegyed 
részét elvesztette.

Ezen kiválóan hős törzstisztet, aki két súlyos 
sebesülése ellenére is a háború eleje óta küzd a 
harctéren, a kitüntetésre a legteljesebb mértékben 
érdemesnek tartom. Ezredparancsnok."

Kramer őrnagy meg is kapta a személyes bátor- 
ság legszebb jutalmát.

SCHW E1TZER JÓ Z S E F

A 27-ik gyaloghadoszlálynak a Col Caprilc-n, 
illetve a Monte-Ranicre-n vívott harcaiban 

tüntette ki magát kiváló vitézségével. Mint a 27-ik 
számú roham-géppuskásszázad első szakaszának pa
rancsnoka, erős ellenséges tüzérségi és oldalozó 
géppuskatüzben a hadosztály élén tört előre s heves 
harcok közben elérte R. Valpiana-t, a S. Lorenzo- 
völgyben, hol állást foglalt Innen tüzet nyitott az 
előretörő rohamoszlopainkat hevesen lövő olasz gép
puskákra. Bár ellenséges gránát-légnyomás két Íz
ben is kidobta állásából fegyvereit, a legnagyobb 
hidegvérrel irányította tovább a tüzet mindaddig, 
mig az ellenséges géppuskák cl nem hallgattak. 
Midón Kárász János hadnagy a másik géppuskás- 
szakasz parancsnoka elesett, átvette hősi halált halt

226

bajtársa szakaszának vezetését is és fegyvereivel 
oly hatásosan lőtte az ellenséges állások balszár
nyát, hogy az ola
szok kendőlobogta- 
tások között meg
adták magukat. A 
h a rc sz in té r  ezen 
fontos szakaszán, 

hol az erős ellen
séges gránáttüz sok 
emberéletet köve
telt, teljes hét órán 
át tartott ki minden 
összeköttetés nélkül 
Schwcitzcr József 
tiszthelyettes. Eré
lyes fellépésével az 
ellenség oldaltáma
dásának sikere cselén bekövetkezhető katasztrófá
ról mentette meg hadosztályát. Kiváltó vitézségével 
és csodálatos nyugalmával a legénységnek jó pél
dát adott, ami az eredményes együttműködésben 
éreztette hatását.

A 27-ik gyaloghadosztály rohamgéppuskás-szá- 
zadának egy másik szakaszparancsnoka

SZABÓ BÁLINT

34-ik közös-gyalogezredben törzsőrmester szintén a 
Col Caprilc-n vívott támadó harcokban szerzett ér
demeket az arany 
vilézségi éremre. A 
roham zászlóalj, 
melynek előretöré
sét támogatta fegy
vereivel, a harma
dik ellenséges vé
delmi vonal előtt 
erős akadályokba 

ütközött és az olasz 
gyalogság erőteljes 
ellentámadása elől 
pillanatnyilag kény
telen volt visszavo
nulni. E g y e d ü l  
Szabó Bálint ma
radt meg állásában egy kis magaslat lejtőjén, hon
nan két géppuskájával élénk tűz alá vette az ola
szokat. Időközben két elhagyott saját géppuskát 
is tüzállásba helyezett és 4 géppuskájával valósá
gosan lekaszálla a rohamozó olaszokat és teljesen 
lehetetlenné telte azok előretörését. Több órán át 
kitartott az ellenséges tüzérségtől erősen lőtt ál
lásában s csak akkor hagyta cl helyét, amikor meg
sebesült.



KISS ZSIGMOND

1918 junius 15-én azt a parancsot kapta, hogy sza
kaszával foglalja cl a Montc-Asolone-n húzódó első 
olasz állást s azt az ellenségtől megtisztítva addig tartsa, 
amig a rohamzászlóalj odaérkezik. A vitéz szakaszve
zető 36 főből álló rohamszakaszát két részre osztotta

és a két félszakasszal 
jobbról is, balról is 
megtámadta az el
lenséget; erős ké/i- 
gránát-harccal ha
talmába keritette az 
első olasz védelmi 
vonal egy részét. 
Azután pedig, tüzes 
lendülettel előretört 
és elfoglalta a máso
dik állást is. Itt egy 
olasz ezredest, 3 fő
tisztet és200kalonát 
ejtett foglyul; a töb
biek sok halottat és

sebesültet hagyva hátra elmenekültek. Kiss szakaszá
nak ugyanakkor két halottja és 5 scbesültje volt. A győ
zelemtől sarkalva tovább nyomult előre a vitéz sza
kaszvezető. Egy órán át tartó kemény kézigránát-harc 
árán több ellenséges árkot foglalt cl s nagy veszte
séget okozott az ellenségnek. Az ádáz harc a 
bátor szakasznak is 13 emberébe került. Ennek 
ellenére megingathatatlanul védte elért sikereit s 
reggeltől késő délutánig kitartott az olaszok heves 
ellentámadásaival szemben. Már-roir a Montc-Grappa 
felé lendült támadásra, amikor az olaszok három 
oldalról támadtak reá; ekkor lőszer hiányában és 
minden erősítés nélkül kénytelen volt visszavonulni 
az első olasz állásba. De ezt az állást rendületlenül 
védte mindaddig, amig a losonczi 25-ös gyalogezred 
le nem váltotta. Kötelességén túlmenő vitézségért 
és hősiességéért tűzték mellére az arany viléz- 
ségi érmet.

ROTTARIDESZ ISTVÁN

Seregeinknek 1918. évi júniusi offenzivájában a 
85-ik közös-gyalogezred mély tagolású roham

hullámai a Brenta-völgyet záró magaslatokon indul
tak elszánt támadásra az erősen kiépített olasz 
állások ellen. Az a bizakodó és lelkes szellem, 
mely soraikat ellenállhatatlan lendületre ragadta, 
fényes sikert biztosított számukra. Oly egyöntetű 
hősiességgel küzdött az ezred minden egyes katonája, 
hogy mindegyike a legteljesebb elismerésre tarthat 
számot. Vitézségben és önfeláldozó készségben ön
magukat múlták fölül a derék 85-ösök és dicső

harcaik révén halhatatlan érdemekkel Írták be nevü
ket a hadtörténclcm legragyogóbb lapjaira. Mi ezen 
a helyen azonban csak nzok neveit és hőstetteit 
örökíthetjük meg, akik a személyes bátorság legszebb 
kitüntetésére, az arany vitézségi éremre szerezlek 
kiválóan vitéz magatartásukkal érdemeket.

A 85-ös hősök hősei közül való Rotlaridcsz 
István zászlós, aki a Col Caprile ellen intézett tá
madás a lka lm ával 
egy rohamszakasz
nak volt a parancs
noka. Midőn több 
órán át tartó tüzér
ségi előkészítés után 
a reggeli órákban 
megkapta a jelet a 
támadásra, roham
szakasza élén kiug
rott állásából s egy 
20 éves ifjú lelkese- 
désévcl,dörgő hurrá 
csatakiáltások köz
ben n e k iro n to tt  
az olasz védelm i
állás első vonalának. Akadályt nem tűrő rohama 
megtörte az olaszok ellenállását s kezünkre juttatta 
az ellenséges állást, melynek védőlcgénységc, liszt
jeivel együtt megadta magát. Támadás közben maga 
is megsebesült kezén és lábán, de sebei bekötözése 
után ismét átvette szakasza vezetését, melynek élén 
nemcsak a harmadik ellenséges vonalig tört előre, 
hanem kiváló hősiességgel és halálos elszántsággal 
vett részt az olasz ellentámadásokkal szemben az 
elért sikerek megvédésében is. Vitéz magatartása 
oly csodálatot keltett ezredében, hogy a „Col 
Caprile-i kis zászlós*'-nak nevezték el bajlársai.

A 85-ös ezred első zászlóaljának hősei közt 
első helyet foglalt el

FLEISCHHAKKER LEÓ 
zászlós, aki Col dél Fcnil-on kötelességeinek hősies 
teljesítése közben hősi halált halt. Egyik kézi-gép- 
puskás szakaszának volt a parancsnoka s az első 
rohamhullára élén tört előre félelmet nem ismerő 
bátorsággal az olasz állások ellen. Szívós küzdelmek 
közben már elérte a Col dél Fcnilon magaslatot, 
hol az olaszok erős ellen tárna disávál kellett megküz
denie. Lőszere azonban elfogyott s igy Flcischhakkcr 
zászlós az ellenségtől elvett két géppuskát és lőszert 
használta fel az olaszok visszaverésére, arai teljes 
mértékben sikerült is neki. Mint az ezred egyik 
legképzettebb géppuskásának, kiváló része volt abban, 
hogy zászlóaljának támadása sikerrel haladt előre. 
Sajnos nem érhette meg ezrede harcainak teljes 
sikerét, mert a hősies küzdelemben a sok bajtársa 
közül maga is a küzdőtéren maradt.
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OLÁH BÉLA
zászlós is azon kevesek közé larlozik, akik a 85-ös 
ezred 1918 junius 15-ikén vívott harcai eredménye
ként az arany vitézség! éremmel büszkélkedhetnek.

A legelöl haladó 
ro h am csap a tn ak  
volt a parancsnoka. 
Rettenthetetlen bá
torsággal v eze tte  
embereit s csak
hamar hatalm ába 
kerítette az első 
e llen séges vonal 
egy részét. Majd kél 
védőmüvet foglalt 
cl, melyek géppus
kákkal felszerelve 
feltartóztatással fe
nyegették az ezred 
előretörését. Ezen

akadály elhárításával megnyitotta a további előre
nyomulás útját. Az általa ütött résen beözönlöttek 
az utána hömpölygő rohamcsapatok az ellenséges 
vonalak mögé, ó pedig tovább haladt előre s egy 
harmadik géppuskásfészket támadott meg. Támadás 
közben súlyosan megsebesült.

A 2-ik század első támadó csoportjában, mint 
rajparancsnok

TOLDI GÁBOR
őrvezetó tört előre századparancsnoka oldalán és 
a legvakmerőbb magatartással egymásután vitte vég
hez a legragyogóbb hőstetteket. A támadás során 
egyizben egy oldaltlövó s századának nagy vesz
teséget okozó ellenséges géppuskát vett észre. 
Gyors elhatározással megtámadta az olasz géppus
kásokat s kézigránátokkal szétverte őket. Midőn 
előretörésünk feltartóztatása végett az olaszok ellen
támadása megindult, Toldi őrvezető oly vakmerő
ségről, egyszersmind oly páratlan ítélőképességről 
tett tanúbizonyságot, ami joggal keltette fel baj
társai és elöljárói csodálkozását. Néhány emberé
vel állott csak az cllcntámadó olasz századokkal 
szemben, ezért látszólag kitért előlük. Amikor azon
ban túlhaladtak rajta, hátulról támadott reájuk és 
kézigránátokkal oly riadalmat okozott közöttük, 
hogy részint fejvesztetten elmenekültek, részint 
megadták magukat. A Col Fenilen-en is derekasan 
kivette a részét a támadásból. Egyesegyedül meg
támadott egy kavernát és a bentlévő olaszokai 
tisztjükkel együtt elfogta. Mikor pedig már ncn 

• volt lőszere, kövekkel harcolt. Kitartásra buzdi 
tóttá bajtársait s önfeláldozásra kész magatartásá 
val nagy része volt az olasz ellentámadások fel 
tartózlatásában.
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A 85-ik közös gyalogezred történetírója Mátyás 
Sándor ezredes, a többek között

SCHIN GYÖRGY
hadnagyról lesz említést a „Manilava“ cimü tábori 
újságban, aki szintén a Brenta-völgyben vívott 
harcokban érdemelte ki a katonának járó legszebb 
kitüntetést. Ezen vitéz hadnagyról a következőket 
olvassuk az említett újságban:

„Végre reggel 7 óra 38 perckor merész szökelés- 
scl előre tör a rohamcsapat Schin György had
nagy és Fricdrich zászlós vezetésével. A többi 
utánuk: — mint a felbolygatott darázsraj, de szép 
rendben, rohamhullámokban. Az ellenséges drót
akadályon, — mely épen maradt a tüzérségi tűz 
ellenére is, — a rohamozók széles rést robbantanak, 
ezen keresztül özönlenek s azután betörnek az 
olasz támaszpontba. Felgöngyölítik jobbra és balra 
is. Mint az automaták, úgy dolgoznak a derék 
fiuk. A géppuskák végigsöprők az árkok tetejét; 
itt ugyan senki sem meri a fejét kidugni, az ellcn-
ségcs gránát- és ak
navetők egymásután 
némulnak el, majd 
a „rohamisták" kézi 
bombái hamar meg
adásra kényszereik 
a még ellenálló 
olaszokat. De nem 
sokáig tarthatott ez 
sem! Már jókora 
fogolycsoport rohan 
halálsápadt arccal 
vissza a kiinduló ál
lások felé. S a mie
ink tovább törnek 
előre. Azonban alig
kevéssel az indulás után borzalmas erejű zárótűzet 
bocsát az ellenség a saját árkaikon innen és túl 
fekvő területre. Schin hadnagy már az induláskor 
megsebesült, de azért vitézül tovább vezeti csapa
tát. Alig telt cl 8 pere, az ellenséges Ca d'Anna 
támasztópont már a mi kezünkben volt.

Az a fontos támpont, amelyet Schin hadnagy 
oly csodálatos hősiességgel elfoglalt, csak egyik 
lépcsőfoka volt azoknak az elszánt harcoknak, 
melyeken át a támadás legnehezebb pontjára a Col 
Moschinra vezetett. Kemény munkába és sok vér
áldozatba került, mig lépésről-lépésre haladva, gyil
kos lusákban elfoglalták a derekasan küzdő 
85-ősök az olaszok állásait.

Az itt lefolyt harcok elkeseredettségére vall, 
hogy az ezred rohamhullámai órákig tartó heves 
harcok árán csak 6 km. mélységbe tudtok előre
nyomulni s az ezred létszáma az ádáz küzdelmek
ben 300 főre csökkent. A további előrenyomulást



nagy véráldozatok árán kivívott eredményt azon
ban veszélyeztette az a körülmény, hogy csapataink 
lószerkészlctc fogyóban volt; az utánpótlás pedig 
az olaszok pergőtüzében lehetetlennek bizonyult. 
Az ellenséges ellenlökésekkel szemben védekezésre 
kellett tehát gondolni, azért az ezred a Col Moschin 
magaslaton lévő, védekezésre alkalmas elhagyott 
olasz állásokba vette vissza harcvonalát.

KOHÁNYI MIKLÓS

zászlós, százada megmaradt embereivel a Brenta
felé eső hcgyol* 
dalon rendezked* 
dett be védelemre, 
hogy ezredét fe
dezze. Összesze
dett c az olaszok 
által elhagyott fegy
vereket és lőszert 
s azon tudatban 
várta a fejleménye
ket, hogy helyén a 
végsőkig ki kell 
tartania. Közben 
rájuk sötétedett. A 

gyanús éjszakai 
csend bizonytalan

sága feszitette meg idegszálaikat. Éjjel 11 óra táján 
rövid, de hatásos aknatüz után olasz osztagok hátul
ról törtek rá Kohányi századára; az éber 85-ösök 
azonban saját kézigránátjaikkal verték vissza 
az orozva támadó olaszokat. Ezután még kínosab
ban múltak a percek. Nem múlt még cl éjfél, midőn 
a nyári éj félhomályában halk nesszel hason csúszó 
ellenséges rajvonal közeledett Kohányi százada felé. 
Az uj támadással szemben már csak néhány kézi
gránáttal rendelkeztek mieink. Az elszántan kitartó 
legények a védelem más módjához folyamodtak hát. 
Megfeszített munkával nekifogtak a kőguritásoknak. 
Dübörgő kőzuhatag sodorta le a hcgylejtőjén támadó 
olaszok egy részét, másik részét pedig hősi kézitusában 
vetették vissza a rettenthetetlen 85-ösök. Az éj folya
mán még számos támadásnak volt kitéve Kohányi 
százada, feladatának azonban derekasan megfelelt; 
ezredé nyugodt visszavonulását biztositotta s később 
magának is nehéz küzdelmek árán sikerült kercsz- 
tültörnie magát az ellenség gyűrűjén. Mire kivir
radt elért csapattestéhez, mely uj s jól felszerelt 
állásban vasfalal húzott az előrenyomuló olaszok elé.

A Col Moschinon vivőit súlyos harcokat fiatal 
életével fizette meg

BRICS M IHÁLY

85-ös szakaszvezető, aki a rohamhullámok munkáját 
a legnagyobb ellenséges ágyuUizben elismerésre-

méltó eredménnyel támogatta géppuskáival. Köteles
ségén túlmenő önfeláldozással végezte munkáját, 
miközben fejlövés következtében hősi halált hall.

A 87-ös ezred történetének egy ragyogó feje
zete ismétlődött meg 1918 junius 15-én. Zászlóaljai 
a manilowai rohamszéditő elánjával végigszáguldoz
tak az olasz hegyeken és egyetlen lendülettel három 
magaslatot hódítottak cl az ellenségtől. Megismét
lődött a Manilowa fináléja, a kivételes vitézség 
királyi jutalmazása: őfelsége az ezrednek legfel
sőbb újólagos elismerését küldötte.

KRUM EN ACKERIM RE

1918 junius 15-én a 4-ik bosnyákezred egyik 
századát vezette rohamra a Monte Solarolon levő 
olasz állások ellen. Már a tüzérségi előkészítés ideje 
alatt megkezdte előrenyomulását és a nagy' zűr
zavarban sikerült megközelítenie az ellenséges állá
sokat. Midőn tüzér
ségünk tüze záró- 
tüzzé alakult át, 
megadta a jelt a ro
hamra, mely oly 
erőteljes volt, hogy 
az olaszok meghát- 
ráltak. Megszállta az 
olasz állások egy 
részét, hol rendez
te századát. Nem
sokára rá megindul
tak az olaszok el
lentámadásai, me
lyeket azonban vé
res kézilusák árán
sorjában vert vissza. Midőn értesült arról, hogy a 
szomszédos zászlóalj támadása az ellenség makacs 
ellenállásán megtörött, századával az erősen tartott 
olasz árokrész ellen fordult és felgöngyölítette azt. 
Ezen hősies munkája közben megsebesült. Nagy
részben kiválóan bátor és erélyes fellépésének volt 
köszönhető, hogy az itt lefolyt súlyos harcok ja
vunkra dőllek cl.

FE JÉ R  MIKLÓS

A 60-ik közös-gyalogezred önállóan működő 
II-ik zászlóalja, mely az olasz harctéren oly 

gyakran tűnt ki csodálatraméltóan vitéz harcaival 
1918. junius végén Gallio község mellett, az egyik 
magaslaton volt állásban. A júniusi nagy csata már 
lezajlott, csak helyi jelentőségű harcokat vivtak a 
hosszas küzdelmekben legyöngült ellenfelek. Junius 
hó utolsó napjának egyikén az olaszok betörtek 
állásainkba, de a 60-ik gyalogezred II-ik zászlóalja 
lendületes ellentámadással kiűzte onnan őket. Sót
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a nekilendült — derék egriek ráadásul még az olasz 
állások első vonalát is megszállták. Ezen elfoglalt árok
részt Fejér Miklós zászlós tartotta két szakaszával és

két napon és két 
éjjelen át verte visz- 
sza az olaszok meg- 
m egu ju ló  dühös 
támadását. Végre jú
lius 1-én jó ideig tar
tó akna- és ágyulüz 
után rcpülőgéplüz- 
től is támogatott el
szánt támadást inté
zett az olasz gyalog
ság F e jé r  zászlós 
félszázada ellen. A 
több oldalról erő
sen szorongatott fél
századot hősies el

lenállása közben bekerítették és foglyul ejtették. 
Tüzérségi tüzünk okozta zűrzavarban azonban meg
szökött Fejér zászlós olasz őrei kezei közül és 
kinos viszontagságok után elérte ezredét, honnan 
gázmérgezés következtében kórházba szállították.

TÉGLÁS JÓ ZSEF

Békében a losonci 25-ös gyalogezred kürtöse 
volt, a nagy háború idején azonban nem sze

líd takarodókat fújt, hanem szilaj riadókat rikoltott 
és véres tusákat vívott 40 hónapon át. 1914 augusz
tusában esett át a tűzkeresztségen, az orosz harc

téren. Kitüntetései 
koronáját, az arany 
vitézségi érmet 1918 
nyarán az olasz 
harctéren szerezte 
c vitéz palóc sza
kaszvezető. A piavei 
csata utóharcai köz
ben, 1918 julius 
2-án, hajnal óta dúlt 
a harc a Brenta bal 
partján fekvő Monte 
Aso!onc-n. A dél
utáni órákban több 
v é re s  k u d a rc  

után újabb erős tá
madást intéztek az olaszok a Monté Asolonc-n lévő
25-ös ezred ellen. A támadást megelőző hatalmas 
tüzérségi tűz teljesen tönkre lőtte állásainkat és 
maga alá temette figyelő őrszemeinket. Azért a 
helyzet kipu hatolása végett Téglás szakaszvezető 
maga kúszott előre, hogy tájékozódjék az ellenség 
mozdulatairól. Egyszerre észrevette, hogy alig 10—20 
lépésnyi távolságban, egy olasz rohamzászlóalj tör

230

előre teljes erővel. Megadásra szólítják. Ő kézi
gránát dobással felel arra. Aztán riadót kiált s 
rohan vissza csapatához, összegyűjti közelben lévő 
bajtársait és heves kézigránát esővel csapkodja az 
olaszokat. Lelkesítő szavával és önfeláldozó példá
jával tüzeli harcra palóc bakáit. Félórai küzdelem 
után elfogyott a kézigránátjuk, holott már-már 
átkarolják a losonci zászlóaljat. Ebben a válságos 
pillanatban Téglás szakaszvezető előreugrik, puská
ját zászlóként meglengeti s hatalmas hurrát kiált. 
A csataorditás futótűzként terjed végig orcvonalun- 
kon s bakáink viharos rohamra indulnak. Az eget
verő csatakiállás s a gyilkos roham megtorpanja 
és árkaiba kergeti vissza a megrettent olasz csapa
tot. Az olaszok meglepő támadásának veszélye 
elhárult az ezred felől, ami elsősorban Téglás sza
kaszvezető érdeme volt.

M A N D LY JÁ N O S

Törzsfővadász volt a 11-ik tábori vadászzászlóalj
ban. 42 hónapon át állta meg a helyét a har

cok tüzviharában, mely idő alatt számos kitüntetésre 
szolgált rá kimagaslóan vitéz magatartásával.

Arany vitézségi érme a Piave alsó folyásánál 
vívott harcokhoz fűződik. 1918 julius elején már 
három oldalról körül voltak véve magyar vadászaink. 
A tenger, a bizonytalan mocsárvidék és az olaszok 
gyűrűjében csupán egy keskeny szabad tér kötötte 
össze őket kelet felé a Piave balpartjával, ahonnan 
rendesen éjjelenként ezer veszedelem között szállí
tották a jobb partra illetőleg a delta szigeteire az 
élelmet és lőszereket. A szállítók nem egyszer lelték 
hősi halálukat s hagyták ellátatlanul a delta hely
őrségét, akik szin
tén nagy vesztesé
geket szenvedlek. 
Végre a felsőbb 
parancsnokság el
határozta, hogy a 
tenger vérbe kerü
lő deltát kiüríti. Ju 
lius 5-éről 6-ára 
v irrad ó  éjszakára 
tervezte a vissza
vonulást. 5-én este 
tiz órakor, mikor 
a kiürítés már javá
ban folyt s csak 
gyenge leplező csa
patok álltak a szigetvilágban és mintegy 50CO ember 
összetömörülve várakozott az egyetlen kompnál a 
folyón való átszállításra, — az a vészhir érkezett 
vadászainkhoz, hogy kis szigetüktől pár száz lépés
nyire a tcngcrmelléki Casa Bosconál, a Chicsa 
Nuova felől támadó olaszok áttörték a szomszéd



osztrák lövészezred vonalát. A 6000 ember életét 
veszélyeztető rés betömésére a magyar vadász- 
zászlóalj első századát rendelték ki. Ennek első 
szakaszát Mandly tör/.sfővadász vezette, aki oly 
erővel vetette magát az ellenségre s parancs nélkül 
oly tüzes, uj meg uj ellentámadást intézett az 
olaszok ellen, hogy azok hanyatt-homlok rohantak 
vissza a megszállt házcsoportból. Derék vadászaink 
a hős Mandly torzsfővadásszal az élükön hősiesen 
felellek meg küldetésüknek s ezzel biztositották a 
6000 ember zavartalan visszavonulását a Piave bal
partján lévő főállásokba.

VARGA PÁL

Arany vitézség! éremmel ékesített fegyvertényét 
a montcllói ütközetben vitte véghez. Az ütkö

zet folyamán, midőn a töltények hiányában szenvedő 
zászlóalja az ellenséges áttörés és a fogságba jutás 
veszedelmének volt kitéve. Varga tiszthelyettes, mint 
a balszámy századparancsnoka, hirtelen elhatározás
sal elszánt oldaltámadást intézett az olaszok ellen s 
visszaverte Őket. Ezáltal megmentette zászlóalját az 
elfogatásiéi, önfcláldozóan vitéz magatartásával 
szerzett érdemei méltó jutalma volt az arany víléz- 
ségi érem.

GAZDUS GYÖRGY

A kassai 34 -cs gyalogezred c vitéz törzsőrmes
tere, végigjárta és dicsőségesen végigküzdőtlc 

ezredével a világháború véres emlékű csatatereit. 
Legnagyobb kitüntetését az olasz harctéren szerezte 
a piavei csatát követő nehéz harcokban. A Brenta-

nak, Szafíka hadnagynak négy nap óta ott heverő 
holttestét gyilkos golyózáporban visszahozta a hegy
ről s az czredparancsnoksághoz vitte. Vitézségéért, 
önfeláldozó hősiességéért nemsokára mellén ragyo
gott már az arany vitézségi érem.

TÓTH ISTVÁN

A miskolci földmives ifjúból lett kassai 34-cs 
káplár maga volt a testet öltött vitézség. 

A régi görögök a vitézség szobrát ilyen harcosról 
mintázták. A harc szenvedélyében tökéletesen meg
feledkezett önmagáról s frissenvérző sebeiről és 
egy pillanatra sem feledkezett meg vérverítékező 
bajtársairól. Mindenek felett pedig mindig a győze

völgyben állott ez
redé 1918 nyarán, 
amikor is julius9-én 
egy heves támadás 
alkalmával részben 
lemészárolták, rész
ben elfogták az ola
szok az ezred 10-ik 
századát. A tizen
negyedik századra 
várt az a súlyos 
feladat, hogy az el
foglalt állást bár
mily áldozatok árán 
is visszafoglalja. — 
Gazdus törzsőrmes

ter önként jelentkezett az épen olyan veszedelmes, 
mint amilyen fontos feladat elvégzésére. Harminc- 
három emberből álló vitéz szakaszával megtámadta 
az olaszokat, visszaszerezte az elvesztett állásokat 
és ezzel helyreállította ezrede mcgcsorbult arcvona
lát. Az elpusztult 10-ik század elesett parancsnoká
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lemre gondolt és 
minden áldozatot 
meghozott azért. Vi
tézi pályafutására 
1918 júliusában a 
Piave és Brenta kö
zött vívott elkesere
dett harcokban tette 
föl a koronát, az 
aranyéremmel éke
sített páratlan hős
tettet. Cismon-nál, 
a Brenta balpartján 
két más rohamjár
őrrel együtt alkotta 
a tábori-őrsöt. Leg
elői állt Tóth káplár járőre.’ Midőn ezredé táma
dásba ment át, ő kezdte a támadó rohamot. Kézi
gránátharc közben betört az olasz állásba és el
foglalta azt. A nagy ágyulüzben egy gránátszilánk 
szétvágta a jobb kezefejét. Midőn kezét bekötözték 
és pár perc múlva magához tért, mintha semmi 
sem történt volna, uj támadásra vezette embereit 
s heves géppuskatüzben a második olasz állást 
is hatalmába kerítette. Az olasz megszaladt, de 
géppuskája még belctalált a vitéz káplár balkarjába. 
Már mind a két keze át volt lőve, de azért buz
dító szavával további rohamra lenditette a tartalék- 
járőröket. Mikor azok elvéreztek a meghiúsult tá
madásban, századához szaladt és azt indította tá
madó rohamra. Sót ó maga kalauzolta a századot 
előre. „Nincs semmi baj, csak a két kezem van 
ellőve. Előre I" kiáltotta lelkesülten. Tóth káplár még 
a puskát is kezébe akarta venni, de ereje fel
mondta a szolgálatot. Azonban ebben a kimerült 
állapotában is fontos szolgálatot teljesített. Egy 
korty itallal erősitve magát, bcvánszorgolt a zászló
aljparancsnoksághoz scgilőcsapatokat kérni a meg
tizedelt század számára. Maga vezette föl a hegyi 
állásba a zászlóalj segédtisztjét s a helyzetet meg-



magyarázva kisürgette az ezred tartalékának gyors 
harcbavetését. Amikor minden rendben volt már a 
győzelem kivívására, akkor ment az czrcdscgély- 
helyrc s onnan nagy lázzal az innsbrucki kórházba.

Ez az iíju hős két átlőtt kézzel többet telt, 
mint más két éppel. Betegen nagyobb munkát 
végzett, mint mások egészségesen, önfeláldozó 
szolgálatkészségével és ritka hősiességével méltán 
szolgált rá a katonának járó legszebb kilün- 
tetésre.

OLÁH JÁ N O S

Az 1918 julius 17-én lefolyt támadásnál száza
dával ezredé élén küzdött a Monte-Asoloncn 

állást foglalt olaszok ellen. Századparancsnoka 
mellett tört előre midőn észrevette, hogy járőre, 
melynek be kellett volna törnie az ellenség álfá

jába, nem tud előre
haladni «1 nagy tűz
ben, hanem az olasz 
ro ham századdal 
szemben, a drót
ak a d á ly o k  e lő tt 
megáll. Pedig a meg
állás minden perce 
sok emberélet jelen
tett. Az ágyukon 
és a gyalogsági pus
kákon kivül két 
géppuska és két 
golyószóró ontotta 
szakadatlanul csa
patainkra a tűzesőt.

Az eszes, vitéz őrmester átlátta a súlyos veszélyt; 
rögtön odaugrott és élete kockáztatásával fölrob
bantotta az ellenséges drótkerítést. Az Így vágott 
kapun berontott embereivel az állásba, kezébe 
kerítette a két géppuskát, valamint a két golyó
szórót és 75 embert ejtett foglyul. A foglyokat 
az utána jövő csapatra bízta, maga pedig tovább 
tört előre századával a negyedik állásba. A záró- 
tűzön át ideérkezett tisztekkel — legénység hij- 
ján — nem folytatta útját, megállóit hát, majd- 
kiegészítés végett visszatért kiindulási helyére. 
Visszavonulás közben századparancsnoka súlyosan 
megsebesült, a zászlóaljparancsnok pedig hősi halált 
halt. Oláh őrmester a bekötözött parancsnokát 
három hadnaggyal együtt földrengető ágyutüzben 
vitte hátra s mentette meg az életnek. A negyedik 
állásba való betörésnél rendkívül sok foglyot ejtett, 
azonkívül négy ágyút, hat aknavetőt, négy gép
puskát és háram golyószórót zsákmányolt. A gyors 
cszü, bátor szivü, lendületes tetterejü őrmester 

. méltó kitüntetésben részesült.
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DOROCZIK MIHÁLY

A 7érbc li géppuskás volt c derék 10-es közös- 
▼ huszár. Úgy megszerette fegyvereit mintha 

becézett paripája lett volna. „Kedvenc géppuskái
nak” nevezte, mert sok veszélytől mentették meg. 

Mikor augusztus 8-ikán az asiago-i fensikon ez
redével a legnehe
zebb k üzde lm ét 
vívta, akkor is gép
puskájára volt a leg
nagyobb gondja, azt 
kezelte mesterien. 
Azzal harcolt hősie
sen. Azzal kaszált 
véres embersorokat. 
Körülötte egymás
után dűltek ki baj
társai, ő azonban 
rendületlenül állott 
és sz ak a d a tla n u l 
lőtt. Mikor végül 
minden társa meg
sebesült s egyedül maradt, akkor sem hagyta abba 
vitézi munkáját. Megsebesült a fején, vérző fejjel 
is tovább küzdött. Jobb karján is lövést kapott, 
mégis folytatni akarta a harcot, de karja lehanyat
lott. Nehezére esett, hogy nem kaltogtathatta tovább 
haláltosztó fegyvereit. De még inkább nehezére cselt 
volna, ha ott kellett volna hagyni kedvenc gép
puskáját, prédájául a bősz ellenségnek. „Lelki nyu
galmam nem engedte," mondja az asiágói rokkant 
hős, hogy ott hagyja. Lclkiismeretc, hűséges szive 
kényszcritcltc, hogy elvigye, megmentse hü fegyver
társát. Lclkicrcjc legyőzte testi gyengeségét és arany
érmes halhatatlan hőssé avatta.

WIESER FERENC 

ORSÓS JÓZSEF

Mind a ketten 10-es huszárok voltak. Wieser 
őrmester, Orsós közhuszár. Wieser mint gép

puskás az 55. sz. repülő-vadászosztagnál teljesilctl 
szolgálatot. Asiágónál a hétközség fensikján forró 
napokat és éjszakákat éltek át. 1918 augusztus 
elején, talán épen 9-én éjjel, rajtuk ütöttek az 
angolok és hirtelen elfoglalták állásaikat. Wieser 
nagyon sajnálta a szép hegyi állást, különösen pedig 
az abban maradt két kitűnő géppuskát. Kapta ma
gát s Orsós huszárral együtt életük kockáztatásával 
kimentették’ és visszahozta azokat saját csapataink
hoz. Az együttesen végzett vitézi lettért együtt 
kapták meg az arany vitézségi érmet.

Wieser őrmester, mint egy repülő vadászosztag 
géppuskás lövésze is kitüntette magát. Asiago kÖ-



rül lelőtt egy állásaink felett alacsonyan cirkáló 
olasz Caproni repülőgépet, amivel újból lanujclét 
adta kiváló katonai erényeinek.

RÁCZ LAJOS

A bihari kemény magyar, az elsó népfelkelő 
huszárezred tanult és tapasztalt „öreg" tiszt- 

helyettese 52 hónapig, azaz a háború első napjától 
az utolsóig a harctéren szolgálta a hazáját. Ezen 
nagy idő alatt tenger sok csatában vett részt és

számos vitézi tettet 
vitt véghez. Arany 
vitézségi érmét 1918 
augusztus 9-én sze
rezte előbbi vitézi 
lelteit i$ j  elhomá
lyosító hőstettével. 
Az angolgyőzó 
szakaszparancsnok 

szakaszával meg
mentette ezredét.

Kzrede ott állott 
Asiágónál, a Hét
község fensikján a 
10-ik lovashadosz
tály kötelékében.

Augusztus 9-én este, a szemben álló angol hadosztály 
hatalmas tüzérségi előkészítés után megtámadta nép
felkelő huszárjainkat, föl akarta göngyölíteni ezre- 
dünket, sőt egész hadosztályunkat. Az angol roham
csapatok épen Rácz tiszthelyettes jobbszámyon 
lévő századára vetették magukat. A derék tiszt
helyettes dacos huszárjaival háromszor verték 
vissza diadalmasan a kemény angol támadást. 
Újabb tüzzápor után, újabb rohammal azonban 
mégis sikerült az ellenségnek a szomszéd 10-c-s 
huszárok balszárnyán betörnie. A 300—100 lépés 
szélességű vonalon behatolt mintegy 200 főből álló 
rohamcsapat már a huszárok hátába került s az 
egész ezredet, sót talán a hadosztályt is fclsodori- 
lással fenyegette. libben a válságos pillanatban 
Rácz tiszthelyettes magához vette tartalékban lévő 
húsz rohamlcgényét s az így megerősített szaka
szával azonnal oldalba támadta az angolokat. Len
dületes rohama kiszorította az állásainkba betört 
ellenséget és súlyos veszteségeket okozott neki úgy 
halottakban, mint sebesültekben, azonkívül 27 fogoly 
és nagyobb mennyiségű hadianyag is jutott a hős 
tiszthelyettes szakaszának kezére, mely szakasz 
feláldozó vitézsége az elfogatás veszélyétől mentette 
meg ezredét. De nem az első, nem is az utolsó 
hőstette volt ez Rácz tiszthelyettesnek. Csak egy a 
sok közül, mellyel csak gyarapította azokat az ér
demeket, melyet 52 havi becsületes munkával szer
zett a gyilkos harcok mezején.

GÁBOS ÁRPÁI)

A román betörés idején diákfej jel a 82-es szé
kely ezred önkéntese lelt és 1918 augusztu
sában már több, mint másfélévi harctéri múlttal a 

Hélközség fensikján küzdött.
Legendás hirü ezredé a fensik dombvidékén 

állott. Zászlóalja éppen a Monte di Val Bellán. 
A jobbszárny ettől mintegy 500 lépésre. Északon 
a lejtőn csatlakozott ehhez a 125-ös gyalogezred. 
Fenn a magaslaton az olasz állás, alatta 150 lépés
nyire a mienk. Augusztus 9*én este tiz órakor az
olaszok meglepetés
szerűen pergőtűzzel 
árasztották el a 82- 
es zászlóaljat s az 
a mögött elterülő te
repet. Két órai per
gőtűz után éjfélkor 
zárótüzzel szigetel
ték cl a vitéz széke
lyeket. Aztán a 13* 
as, balálfcjcs olasz 
roham zászlóalj 500 
emberével megro
hanta a jobbszár
nyon lévő századot 
s a 125-ösök bal
szárnyát. A szörnyű harcokban megviselt székely 
zászlóalj századai csak 40—50 főre rúgtak. De cse
kély létszáma ellenére is nagyszerűen megállta he
lyét a jobbszámyon küzdő [század. Puska-, gép
puska és kézi-gránáltüzzcl halomra lőtte az ellen
séget. A szomszéd ezred balszámya azonban a 
pergőtűz alatt a hegy északnyugati lejtőjére húzó
dott vissza. Az igy támadt védtelen helyen be
hatolt az ellenség s a harcban álló 82-es századot 
hátba támadta. A fenyegető veszedelem elhárításá
nak nehéz feladata Gábos zászlós tartalékban lévő 
rohamszakaszára hárult. A 26 főből álló vitéz sza
kasz derekasan meg is oldotta nehéz feladatát. 
Eggclvcrő rajla-kiáUtással rohant előre. Az olasz 
halálfcjcsck a mindent elsöprő roham elől a 82-es 
jobbszárny és a 125-ös balszárny állásaiba vonul
tak vissza. A vitéz zászlós előbb gyors puskatüzet 
és sürü kézi-gránát csőt zúdított az állásainkba 
befészkelödött ellenségre, aztán parázs rohammal 
újból megtámadta és kiverte őket. Lelkes ellen
támadásával sok elfogott bajtársál szabadította ki 
és nagyszámú olasz foglyot ejtett. A nagyfontos- 
ságu terep kulcsát alkotó hegyi állás diadalmas 
visszafoglalásával nemcsak egyéni hőstettet vitt vég
hez az arany éremmel jutalmazott székely zászlós, 
hanem végzetessé válható katasztrófától is meg
mentette ottani csapatainkat.
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ÁMBRICS GYÖRGY

A csodás hírű soproni 9-cs közős-huszárezred 
vitéz szakaszvezctöjc volt s mint ilyen érde

melte ki az asiágói fensikon a legragyogóbb vitéz- 
ségi érmet.

1918 augusztus 24-én éjjel 26 emberével egy 
előretolt állásban tcljcsitctt tábori őrszolgálatot.

Az őrt&lló kis csa
patot az éj folya
mán egy olasz járőr 
megtámadta, melyet 
azonban Á m brics 
szakaszvezető fé
nyesen v isszav ert 
embereivel. Alig in
dította el küldön
cét századához az
zal a jelentéssel, 
hogy az ellenséges 
járőrt visszaverte és 
hogy kézigránátjuk 
elfogyott, megkez
dődött a hatalmas

ágyutüz egyenesen az előretolt és az első védelmi 
állás közé, úgy hogy a tábori Örs nem tudott szá
zadához visszahúzódni. Kevés idő múlva megindult 
az olasz rajvonal a völgyből vonalaink felé. A vitéz 
szakaszvezető ekkor nyugodtan megvárta, mig az 
olaszok feljebb értek s csak akkor akart világitó 
pisztollyal jelt adni embereinek, a visszavonulásra. 
A pisztolyt azonban egy ellenséges lövedék kiverte 
a kezéből s igy csak a balszárny embereinek tudta 
valahogy a visszahúzódást jelezni, a jobbszámynak 
azonban nem. A támadás hirérc megkezdődött 
ágyúink tüze. Állásainkban ropogtak a puskák és 
kattogtak a gépfegyverek. Az örsparancsnok is meg
kezdte a visszavonulását. Tüzűnk alacsony volta 
miatt visszaszaladt a századhoz és magasabbra irá
nyította azt, hogy ne pusztitsa el a völgyben fekvő 
scbesültjcinkct Aztán néhány emberével úgy meg
zavarta az egész olasz rajvonalat, hogy az kény
telen volt visszahúzódni. A győztes vitéz szakaszt 
azután leváltották s Asiágó városába rendelték vissza 
pihenőre. De csak pár napra, mert akkor újra tá
madott az olasz s Ámbrics szakaszvezető elsőnek 
sietett vissza a rajvonalba szorongatott huszárbaj- 
társai segítségére.

CZIGÓ BALÁZS

Ragyogó mintaképe az igazi katonának, a veze
tésre termelt altisztnek. Műveltség és bátor

ság, szaktudás és kötclcsségérzct, ember és haza
szeretet csodás egységbe olvadt össze az 6 hősi
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egyéniségében. Mikor már jóformán mindenki 
ingadozott, ő akkor is rendületlenül állott, mint egy 
viharbiró fejedelmi tölgy. 1918 nyarán a különböző 
csapatokból összeállított 307-cs honvéd-gyalog
ezreddel volt állásban géppuskásszakaszával a Monte 
Sisemolon. Augusztus 12-én azt a parancsot kapta 
Czigó tiszthelyettes zászlóaljától, hogy a nagyon 
veszélyeztetett balszárnyat szállja meg és rendezze 
be védelemre a fenyegető olasz-francia támadások
kal szemben. Czigó három napon és három éjjelen
át folytonos ellen
séges tűzben, sötét
ben, esőben és sár
ban építette ki s 
erősítette meg az 
állásokat. Az ellen
séges tüzérség azon
ban repülőivel ki
kémlelte s a negye
dik napon az egészet 
elpusztította.

A hatalmas pergő
tűz után erőteljes 
támadásra indult az 
ellenség. A hivatása 
magaslatán álló tiszt-
helyettes idejében észrevette ezt s az előtte levő 
terepet idejekorán heves géppuskatüz alá vette. 
A hármas hullámban előretörő íraocia gyalogságban 
szörnyű pusztítást vitt véghez, de a túlnyomó erő 
mégis betört első állásaink egy részébe. A vitéz 
géppuskás a balszárnyon szórta gyilkos tüzél az 
ellenség oldalába és egymaga — mint valami óriás — 
emberfeletti erővel küzdött -az egész zászlóalj 
helyett. Sikerült is az ellenséget és az erősítésre 
küldött csapatokat emberkaszáló gépeivel szörnyen 
megtépáznia s visszamenekülésrc, foglyai és zsák
mánya visszahagyására kényszerítenie.

A győzelem azonban nem volt teljes és vég
leges. Félóra múlva újra támadott az ellenség és 
pedig egyenesen a géppuskások ellen. A szoron
gatott tiszthelyettes hiába kért erősítést. Emberei 
is ingadozni kezdtek már. Annál szilárdabbul állott 
azonban ő maga. Baj társai, parancsnokuk hősies 
magatartását látva, kétszeres erővel teljesítették 
kötelességüket. Czigó hirtelen a futóárkokban köze
ledő franciákra fogta félelmetes géppuskáját és az 
állásokat mindenáron megkaparitani akaró ellen- 
séggcl szemben elszántan védte az egész terep felett 
uralkodó Sissemol-magaslatot. Tudta, hogy ettől függ 
az egész terep sorsa.

Már 40—50 lépésnyire közclitctték meg a 
franciák jobboldali géppuskáját, baloldalt lángszó
rókból égő olajat lőttek a honvédekre, akik ennek 
ellenére is kitartottak. Sőt Czigó tiszthelyettes gép-



puskáinak védelme alatt karabéllyal fölszerelt tizen
két emberével megrohanta a hatszorta erősebb el
lenséget és régi állásainkat ismét visszafoglalta. Ezen 
támadás alkalmával 318 halottat, 136 sebesültet, 
9 francia géppuskát, 6 lángszórót vesztett az ellen
ség. Azonkívül hátrahagyta foglyul ejtett 320 em
berünket és zsákmányul ejtett 6 ágyunkat, 12 gép
puskánkat, 4 fényszórónkat és 8 aknavetőnket. 
A második támadásnál 18 fogoly és 40 sebesült 
3 géppuska, 2 aknavető és 3 fényszóró maradt ke
zünk között.

A hős tiszthelyettessel együtt tüntették ki 

D R A H O S JÁ N O S
törzsőrmestert is, aki a sissemoli éjjeli viaskodás- 
bán az övéhez hasonló vitézséggel küzdött.

KOCSIS ANDRÁS

Az iskola padjából mint Önkétcs ment ki a 
harctérre. Az egyik bosnyák-gyalogczredhez 

került s ott korán kijárta a halálmcgvctő bátorság 
iskoláját. Orosz- és olasz harctéren is bő tere nyílt 
a hősiesség példáinak megismerésére és követésére.

És Kocsis jó tanít
ványnak bizonyult 
és aztán derék ta
nítómesterré nőtte 
ki magát 1918 szep

tem b e ré b e n  az 
asiágóitüztészckbcn 
küzdött már, mint 
tartalékos hadnagy. 
Egy hegycsúcsot 

kellett elfoglalnia. 
Három század siker 
nélkül vérzett el a 
kemény harcban . 
Kocsis hadnagy vi
haredzett roham 

századával fcrgclegszcrü rohamot intézett a hegy 
ellen, azt hatalmába kerítette és 500 foglyot is ej
tett. Elszánt rohamával győzelmet aratott és meg
szerezte az arany vilézségi érmet. De hosszú önfel
áldozó vitézi szolgálatával megszerezte a tüdővész
nek csiráját is. S a végzetes baj 1920 junius 4-én 
férfikora reggelén elragadta az élők sorából a hős 
hadnagyot.

FÖ RDÖ S BÉLA

Arany vitézségi érmét a 13. honvéd-gyalogezred 
soraiban érdemelte ki 1918 szeptember 2-án, 

a Piave partján.
Dandárparancsnokától azt a parancsot kapta, 

hogy 10 emberével pusztítsa cl az ellenségnek két 
géppuskáját és aknavetőjéL A rábízott feladatot

Főrdös pontosan elvégezte. Sőt derekasan és hő
siesen. Az erős olasz tűzben nekivágott a kitűnő
helyen álló, halált- 
ontó szörnyetegek
nek. Egyik embere 
a másik után hul
lott cl, de ő rendü
letlenül haladt to
vább m egm arad t 
honvédéivel. Aka
dályt nem tűrő ro
hammal rátört a 
géppuskákra, azok 
személyzetét rész
ben megölte, rész
ben lefcgyvereztc. 
A zsákmányul ej
tett fegyvereket és
foglyokat beszállította parancsnokságához, mely fel
adatának eredményes teljesítéséért arany vitézségi 
éremre terjesztette fel a hős törzsőrmestert.

CSATÓ SÁNDOR

A 37-ik közös-gyalogezredben szolgálta vitézül 
hazáját. 48 hónapot töltött a harctéren, kétszer 

sebesült és minden vitézségi érmet kiérdemelt. 
Arany vitézségi érmét a Hétközség fensikján vívott har
cokban kapta. 1918 szeptember 7-én éjjel megtámad
ták a 26-osokat az 
olaszok s Csató szá
zadát bekerítették. 
A század körletében 
fölállított géppuska 
kezelőjét pedig le
lőtték, Csató tizedes 
a válságos pillana
tokban gyors cse
lekvésre határozta 
cl magát; azonnal 
odaugrott és kattog- 
latni kezdte az el
árvult géppuskát. 
Oly szenvedéllyel, 
oly bőven s oly biz
tosan ontotta a tűzesőt, hogy a század erőre kapva 
visszaverte a támadó ellenséget. Nagyszerű lélek
jelenlétével és teljes áldozatkészségével igy mentette 
meg a vitéz tizedes veszedelembe jutott századát. 
Hőstettéért szakaszvezetővé léptették elő és arany 
vilézségi éremmel tüntették ki.

RÁCZ ISTVÁN

A 46-ik közös-gyalogezred kitűnő őrmestere volt 
a háború előtt, azalatt és az ma is. A harci 

vállalkozásokra önként és szívesen jelentkezett.
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Bajtársait szívből szerette s érettük áldozatra, sót 
önfeláldozásra is kész volt. Legfényesebb harci 
vállalkozását 1918 október 4-én hajtotta végre az 
olasz harctéren s akkor adta messze ragyogó bizo
nyítékát önfeláldozó bajtársi szereidének is. Parancs
nokságának olasz foglyokra volt szüksége, akiktől 
az odaát való állapotokról friss értesüléseket akart 
szerezni. Be kellett törni tehát az ellenséges ál
lásba és foglyokat kellett hozni onnan. Rácz őr
mester önként jelentkezett és kis rohamcsapa
tával berontott s nyolc foglyot ejtett. Közben sza
kaszvezető bajtársa megsebesült és az olasz állás
ban maradt. Az olaszok a vakmerő betörést hatal
mas ágyutüzzcl viszonozták. Rácz István nem tudta 
elviselni, hogy nyolc olaszt hozott s egy magyar 
testvért elvesztett. A záporzó olasz ágyutüzben 
visszament hát és saját élete kockáztatásával ki
mentette s visszahozta a sebesült szakaszvezetőt. 
Ezért ékesíti az arany vilézségi érem bátor és hü 
mellét.

LÁNG GYULA

Alig húsz éves korában került a kassai 34-es 
gyalogezredhez. A derék katona a kárpáti, 

az ikvamenti és a többi orosz csatatereken fokról- 
fokra emelkedett őrmesterré és sokszorosan kitün
tetett vitézzé. 1917 őszén lekerült északról az olasz 
harctérre. 1918 nyarán már a Brcnta-völgyében, a 
Montc-Asolonc-én és a Sasso Rosso-n harcolt, hol 
százada a Sasso Rosso hegygerincet tartotta meg-

csak egy helyen, egy keskeny hegyi ösvényen lehet 
megközelíteni, viszont visszavonulásuk is csak ezen 
a keskeny ösvényen lehetséges. A visszavonulás 
útját tehát kézigéppuskával mindjárt elzáratta, a 
drótsövényt felrobbantotta s egyben kézigránálcsőt 
szórt az olaszokra. A drótsövényen vágott kapun 
betöri és kézigránátokkal rontott a megrémített 
ellenségre. Az ellcntállni akarókat a támadók kézi
gránátjai. a menekülőket pedig a mögöttük lévő 
géppuska tüze semmisítette meg. Aki tudott, a 
közeli sziklabarlangba menekült. Láng tizenketted 
magával itt is rájuk csapott s azok kénytelenek 
voltak megadni magukat. így került a maroknyi 
magyar kezébe 53 olasz közkatona és két tiszt, 
két géppuska és két golyószóró, meg a régi állás. 
A győztes kis csapat kevés veszteséget szenvedett: 
egy halottja s egy könnyebb sebe sültje volt.

Pilymallatkor a vitéz kassai bakáink, élükön a 
hős Láng őrmesterrel, diadalmasan visszahódított 
hegyi állásukból mosolyogva szemlélték már, a 
megvert olaszoknak őrült ágyutüzben tobzódó tehe
tetlen dühét.

KEREKES SÁNDOR

Megrokkanásig hü harcosok és munkások men
tik meg a hazát a megrokkanástól, önfel

áldozó fiai támasztják fel a feláldozott Magyar- 
országot. Ilyen honfiú és harcos volt Kerekes

szállva. Szeptember 
15-én r e g g d  az 
olaszok a szomszé
dos század fontos 
támpontját kezükbe 
kerítették s a védő
ket elfogták. Ezen 
a kapun át aka
dálytalanul csapa
taink hátába kerül
tek. Ennek követ
keztében kénytele
nek voltak a 34-esek 
állásaikat v issza
venni és a hátrább 
fekvő hegygerincen

Sándor is.
A 2-cs, majd a 

debreceni 3-as hon
védekhez kerü lt. 
Ott a leghevesebb 
csaták tüzében csil
logtatta vitézi eré
nyeit. Acélosan küz
dött és sebein kívül 
k itü n te té s e k e t  is 
szerzett. Arany vi- 
tézségi é r m é t  a 
Monte Perlőn vívta 
ki a vitéz tartalékos 
zászlós, az 1918-ik 
nagy harcok cgyi-

állást foglalni. Az elvesztett vonalszakasz vissza
foglalásáért azonban ellentámadásba mentek át a 
34-esek. Ezen ellentámadást Láng őrmester hajtotta 
végre. Maroknyi csapatával még aznap este elin
dult az olaszok ellen. Hajnali 3 órakor közelítette 
meg az olaszok állásait, melyeket lendületes roham
mal elfoglalt s azonnal drótsövényekke! erősített 
meg. Láng őrmester kitünően ismerte ezeket a 
korábban tartott állásokat. Tudta, hogy az olaszokat

kében. A San Gervasio-n elhelyezett főőrs ellen 
intézett erős olasz támadások alkalmával. Kerekes 
egy éjjel hét ellentámadást vert vissza századával. 
Elszántsága, szenvedélye és kitartása jóformán nem 
ismert határt. Ezért a határtalan önodaadásért és 
annak jelentős hadi eredményeiért érte a legszebb 
harctéri kitüntetés.

Kitartott azután is mindvégig, egészen az össze
omlásig, seregeink végzetes felbomlásáig. Akkor 
megsebesült és a bellunói kórházba került.
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MUHÁRI LÁSZLÓ

I izcnnyolc éves koriban a 23-ik honvéd-gyalog* 
ezred egészségügyi katonája lett. Mint ilyen 

járta a véres harctereket s bajtársai szenvedésének 
enyhítésében, az embermentés munkájában szerzett 
feledhetetlen érdemeket.

Az 1918 nyarán az Asiago körül vívott nagy
harcokban egyene
sen az embermen
tés hősének bizo
nyult. A nagy olasz 
támadás alkalmával 
csak úgy hullottak 
az olasz lövedékek 
és a magyar se
besültek. M uhári 
tized es  két óra 
alatt saját jószántá
ból negyven se
besültet sz á llíto tt 
ki a félig rommá 
lőtt árkokból. Ezzel 
a biztos halá ltó l

mentette meg bajbajutott bajtársait. Az embergyü- 
lölet által okozott veszedelmeket az cmberszcrctct 
fegyvereivel küzdötte és győzte le a vitéz tizedes. 
Ezüst vitézség! érme mellé igy vívta ki az arany 
vitézségi érmet is az embermentő katona.

MÉLION JÓ ZSEF

fiatal budapesti diák még alig volt 19 éves,
amikor mint harccdzctl zászlós 1918 szep

temberében a déltiroli harcokban elnyerte az arany 
vitézségi érmet. Egyik hegyi tüzérosztálynál volt 
felderitő tiszt és úgy a tüzérség, mint a gyalogság 
számára nagybecsű felderitő szolgálatot végzett. 
Ugyanakkor azonban sokszor tanujelét adta kiváló 
bátorságának is, úgy a veszélyes pontokon folyta
tott mgfigyclései közben; mint a válságos pillana
tok parázs viadalaiban.

Szeptember 24-én betörtek az olaszok árkainkba, 
de a vitéz felderitő 2 emberével keresztülvágta 
magát az ellenségen s megmentette az egész fel
szerelését. Embereit a hadihelyzetre vonatkozó fon
tos jelentésekkel hátraküldte parancsnokságához. 
Ö maga pedig fölment a Monte dél Tasso-ra s uj 
állásból végezte megfigyelő munkáját a rettenetes 
gázgránát és aknatüzben. Délután az olaszok egészen 
álláspontjáig hatoltak előre s rohamcsapataik kézi
gránátokkal támadták meg a figyelő zászlóst. Mélion 
nem hagyta magát és három távbeszélő katonájával 
elkeseredett küzdelemben visszaverte támadóit. Csak

a kiürítési parancsra, akkor is utolsónak hagyta cl 
a helyét. Magával vitte a távbeszélő fölszerelést, 
valamint a megfigyelő műszereket is.

Másnap önként ment föl felderitőnek egy másik 
magaslatra. Minden fedezék nélkül végezte tisztét 
a legerősebb ellenséges tűzben s jelzőlámpával nagy
becsű jelentéseket adott parancsnokainak. Munkáját 
siker is koronázta, mert emez adatok alapján csapa
taink 27-én elfoglalták a magas „Csillag-csúcsot". 
A vitéz helytállásnak eme ifjú hőse vitézi teljesít
ményeivel sokszorosan szolgált rá a katonának járó 
legszebb kitüntetésre, az arany vitézségi éremre.

LESCSINSZKY MIHÁLY

A 65*ik, majd a 67-ik gyalogezred köteléké
ben, magyaros vitézséggel küzdött minden 

ellenségünk, legutoljára az olaszok ellen. A vitéz
ségi érmekkel ékesített törzsőrmester 44 hónapon 
keresztül clismcrésreméltó kitartással és hősiesség
gel szolgálta hazá
ját. 1918-ban, az 
októberi harcokban 
is o lyan  vitézül 
megállta a helyét, 
mint a háború első 
hónapjaiban. Sőt ta
lán vitézebbül, mert 
akkor v éghezv itt 
h ő s te tté v e l érde
melte ki a legna
gyobb kitüntetést: 
az arany vitézségi 
érmet.

A 67-esek egyik 
önálló zászlóaljával
ott állott Asiágótól délre az egyik magaslaton, 
mint egy géppuskásszázad parancsnoka. Százada 
már harmadik napja állott az ellenséges támadások 
közepette és igen sokat szenvedett s pótlást sem 
kaphatott.

Ily viszonyok közt kapta a parancsol Les- 
csinszky törzsőrmester, hogy támadja meg az ola
szokat. A derék parancsnok összeszedte viharvert 
századát, megrakodott kézigránátokkal és október 
15-én, éjjeli két órakor olyan nekikeseredett el
szántsággal támadta meg az olaszokat, hogy azok 
nem bírtak cllentállani rohamának; 390 foglyot 
ejtett, 16 géppuskát és nagymennyiségű lőszert 
zsákmányolt. Hajnali öt órakor, mint győztes hős 
vonult be zászlóaljához. Lcscsinszky törzsőrmester 
vitézi tette örök ragyogásu bizonyitéka a magyar 
katona közismert vitézségének, mely hirt és meg
becsülést szerzett történelmi hivatást teljesítő nem
zetünknek.
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GYÖNGYÖSSY KÁROLY

Hőstettét és az ellenséggel szemben tanúsított 
kiválóan vitéz magatartásával szerzett érde

meit a következő sorokban örökítette meg a 24-ik
h o n v éd  - gyalog
e z r e d  kitüntetési 
javaslata:

„A legmagasabb 
kitüntetésre érde
mes, mert 1918 ok
tóber 11-én a Monte 
Sissemolon vivőit 
ütközetben ember- 
fölötti vitézségének 
és, vakmerő bátor
ságának oly fényes 
tan ú b iz o n y ság á t 
adta, mely a 24-ik 
h o n v é d  -g y a lo g 
ez re d n e k  is dicső

ségére válik. Mint a 4-ik század kézigéppuskás- 
szakasz parancsnoka azt a parancsot kapta, hogy

a 4. század két szakaszával együtt a Monte 
Sissemolt elfoglaló ellenséget, mely már a Frencclla- 
völgybe készült betörni, állítsa meg. Ezt a feladatot 
a túlnyomó ellenség ellen oly fényesen oldotta meg, 
hogy nemcsak megállította a győzelem mámorától 
áthatott francia csapatokat, hanem az elfoglalt állás- 
részek kiürítésére is kényszerítette őket. Ezzel a 
Frcncclla-völgybcn lévő magasabb parancsnoksá
gokat, ütegeket, lőszerraktárakat és segélyhelyeket 
megmentette. Az ütközetben megsemmisült 2-ik 
század kézigéppuskás - szakaszának géppuskáival 
saját géppuskáinak számát 7-re szaporította, ezek 
közül egyet maga kezelt, mellyel a legveszélyesebb 
pontokon sokszor az ellenség hátába foglalt tüze
lési állást. Délután 1 órától este 11 óráig tartó 
harc után az ellenséget az elfoglalt három vonal 
kiürítésére kényszeritelte és megszállta a zászlóalj 
legfontosabb pontját, a Monté Sissemolon lévő tiszti 
tábori őrs helyét, miáltal az erősítésére siető 
zászlóalj felvonulását lehetővé tette. Érdemét 
fokozza, hogy fején és kezén megsebesülve har
colta végig az ütközetet s csak annak végeztével 
ment a segélyhelyre.*4
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TENGERÉSZEK

DÉRY ERNŐ

A Zcnta csatahajó a montenegrói partok körül 
cirkált a háború elején, hogy a blokádot fen* 

tartsa, 1914 augusztus 17-ikén, a reggeli órákban 
Antivari magasságában hatalmas füstoszlopok tűn
tek fel. Nemsokára rá láthatóvá vált az egyesült 
francia-angol földközi tengeri flotta, mely minden 
oldalról lőni kezdte a Zentát. Egy órai heves bom
bázás után nemzetközi jelekkel szólította fel az el
lenséges flotta parancsnoka a Zentát, hogy adja meg 
magát. Hősiesen cllcntálló hajóegységünk azonban, 
dacára, hogy sokszoros túlerővel állott szemben, 
nem adta meg magát, hanem felhúzta a selyem dísz- 
zászlót, melyet Zcnla város ajándékozott neki és 
megújította a tüzet. Harcközben az ellenség több 
tclctalálata felgyújtotta és clsülyeszlcttc az arány
talanul nagy ellenséges erőkkel szemben hősiesen 
ellentálló Zentát.

Déry Ernő zászlós, aki egy fedélzeti ütegnek 
volt a parancsnoka, az clsülycdés pillanatáig hevesen 
tüzelt ütegével. Elsülycdés után a tengerbe vetette 
magát és a hajó parancsnokával, valamint Kramer 
zászlóssal együtt hat órai úszás után elérte a mon
tenegrói partot, hol mindhárman fogságba estek.

LIPKA LAJOS

A 10-ik isonzói csata hatalmas küzdelmei idején 
az Adriának majdnem idillikus csendjét is 
felzavarták a bömbölő ágyuk. Mig azonban a száraz

földön az olaszok voltak a kezdeményezők, itt mi 
indultunk támadásra.

Helyzetünk az Adrián már régóta változatlan 
volt. Blokád alatt állott az Adria már úgyszólván 
a háború kezdete óta. A blokád célja az volt, hogy 
a Monarchiát légmentesen elzárják minden behoza
taltól. E célból először a francia és angol hajóhad 
zárta cl az Adriát az Otrantói-szorosban. Ott cir
káltak állandóan az ellenséges hadihajók, hogy 
minden kikötőnkbe igyekvő hajót feltartóztassanak. 
Ezen nem volt semmi különös. Mikor azonban az 
olaszok is beleavatkoztak a háborúba, a helyzet 
már kissé furcsábban alakult A  természetes helyzet 
ugyanis az lett volna, hogy a mienknél sokkal hatal
masabb olasz hajóraj vette volna át a „nostro mare**

felett az uralmat s felváltotta volna az angolokat 
és franciákat. Ehelyett azonban egészen más történt. 
Az olasz hajók nemhogy uralkodtak volna a kék 
vizen, hanem ellenkezőleg, kiürítették az Adriát s 
lchuzódlak az Otrantó-i szorostól délre levő vizekre, 
megelégedvén azzal, hogy őrhajókkal elzárják a 
szorost. Vagyis az eredeti cél helyett, hogy a 
Monarchiába való bevitelt megakadályozzák, a puszta 
védelemre szorítkoztak. Meg akarták akadályozni, 
hogy hadihajóink kifussanak a Földközi tengerre. 
Emellett az olasz adriai partokat majdnem védtelenül 
hagyták s kitették számtalanszor ismétlődő tengeri 
támadásaink pusztításának.

Végeredményben tehát igaz, hogy be voltunk 
zárva az Adriára, viszont azonban urai maradiunk 
az egész tengernek; hadihajóink úgyszólván aka
dálytalanul közlekedhettek.

Flottánk két részre volt osztva. A  főerő Polá- 
ban és környékén állomásozott, egy kisebb hajó
raj pedig közvetlen az otrantói szoros közelében 
a Bocche di Cattaróban őrködött, készen arra, hogy 
minden ellenséges betörést az Adriára oldalban 
vagy hátban támadjon meg.

így állott a helyzet hosszú időn át, anélkül, 
hogy valami változás állott volna be. Az olasz hajók 
nem mutatkoztak az Adrián, mi annál gyakrab
ban az olasz partok előtt. Megváltozott azonban a 
helyzet akkor, mikor ellenségeink a szaloniki-i had
járatba fogtak. Ektcor hajórajunk már óriási vesze
delmeket jelenthetett aSzaloniki hadsereg utánszál
lítási vonalaira. Megkettőztették tehát az angolok 
és franciák az otrantói szoros őrizetét és védelmét. 
Még később, mikor az olaszok is belefogtak az al
bániai vállalkozásba, az olasz hajóraj is nagy mér
tékben hozzájárult a szoros eltorlaszolásához. Á l
landó őrhajók egész láncolata zárta cl a vizet egyik 
parttól a másikig, az összes szomszédos kikötőkben 
fütve, teljes gőz alatt állottak a hadihajók, hogy min
den legkisebb gyanús neszre az őrhajók segítségére 
siethessenek. A zár mögött közvetlen pedig meg
indult az élénk hajóforgalom Olaszország és Valona 
között. A valonai olasz hadsereg minden szükség
lete, élelmezése, lőszer stb. állandó hajójáratot kö
vetelt. Ennek a forgalomnak a megszakítása tehát 
közvetlenül az Albániában lévő olasz hadsereget
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érintette. Nem is engedtünk elmúlni egyetlen ked
vező alkalmat sem kihasználatlanul. Cattarói flottánk 
állandóan gőz alatt állott, készen arra, hogy bár
mely pillanatban kitörhessen. Repülőink pedig állan
dóan figyelték a Brindisi—Valona közti olasz for
galmat.

1917 május hó 15-én hajnalbao egyik vízi- 
repülőnk jelentette, hogy egy óriási szállító- 
gőzösökből álló flotta futott ki torpcdórombolóklól 
és őrhajóktól kísérve a nyílt tengerre s Valona felé 
vett irányt. Cattaróban felcsendült a riadó s rövid idő 
múlva Horthy Miklós sorhajókapitány parancsnok
sága alatt már kifutott egy hajórajunk azzal a fel
adattal, hogy az otrantói őrhajók vonalát áttörve, 
az olasz szállítmányt támadják meg.

A hajóraj a „Novara" vezérhajón kívül, mely 
a könnyű cirkálók osztályába tartozik, a „Satda" 
és „Helgoland" kis cirkálókból, valamint a „Csepel" 
és „Balaton" torpcdónaszádokból állott. Vagyis 
összesen három kis cirkáló és két torpedónaszád 
alig néhány ágyúval, melyek között nagy kaliber 
egy sem volt, sőt a közepes kaliberek is csak kevés 
számmal voltak képviselve.

A kifutó hajóraj egy lékemre áttörte az őr- 
bajók vonalát, melyekből jól célzott tüzeléssel húsz 
darabot clsülyesztettck, aztán a lorpedórombolók 
által biztosított olasz szállítmány felé fordultak. 
Rövid tüzelés után clsülyesztettck három szAlliló- 
hajót és egy olasz torpedózuzót, mely a kísérethez 
tartozott. A szállítmány többi egységei hirtelen 
irányt változtatva, délnek fordultak, hogy a már 
teljes gőzzel segítségre siető egyesült angol-francia- 
olasz hadihajók védőfala mögé rejtőzzenek.

A felriasztott ellenséges hadihajók két csoport
ban jöttek, támadásra csoportosulva: délfelől az 
egyesült angol-francia hadihajók, nyugatról az ola
szok. A feltűnt ellenséges hajók közül feltétlenül 
felismertük a „Dortmoulh" és a „Bristol" angol 
s a „Quarto," „Marsala" és „Nino Bixio" nevű 
olasz cirkálókat, melyek mind nagyobbak voltak a 
mi cirkálóinknál, valamint nyolc olasz és francia 
torpedózuzót.

Három gyenge cirkálónkkal és két torpedó- 
sajkánkkal szemben tehát öt erős ellenséges cirkáló 
és nyolc torpedóromboló állott erős fegyverzettel. 
Később még néhány tengeralattjáró és repülőgép 
is csatlakozott az ellenségeshez. Két óra hosszat 
tartó heves harc keletkezett az egyenlőtlen ellen
felek között, melynek folyamán két ellenséges tor
pedózuzót, a „Dorlmouth" nevű angol cirkálót és 
egy olasz buvárhajót clsülycsztetlünk és lelőttünk 
egy repülőgépet. Az ellenség egy darabig még tar
tani igyekezett magát, de aztán belátta a további 
küzdelem kilátástalanságait, elvonult Brindisi irá
nyában.

A mi egységeink közül a „Novara" a gépház 
közelébe lecsapó ellenséges bomba folytán nem 
tudott tovább haladni, mire a „Saida" vontató- 
kötélre vette s igy szállította be a Cattarói-öbölbe. 
Többi hajóink majdnem teljesen sértetlenek ma
radtak. A „Novara" sérülése szintén nem bizonyult 
komolynak, úgy hogy pár napra rá, május 26-án 
már fényesen kiállotta a javítás lüzpróbáját, a teljes 
gőzzel megtett próbaíulást.

Halottakban a „Novara" 14 embert vesztett és 
33 scbcsültjc volt, utóbbiak között a hajó parancs
noka is. A „Saida"-nak három sebesült, a „1 fclgoland"- 
nak egy halott és egy sebesült volt összes vesztesége.

Ezzel szemben az elveszett ellenséges hajó- 
egységeken, drága szállítmányokon kívül ellen
feleink számos tengerészét elnyelte a viz. Közülük 
mi, mint a csatatér urai, mindössze 72 angolt 
tudtunk kihalászni.

(Kivonat „A nagyháboru írásban és képben" 
cimü folyóirat 141-ik füzetéből.)

Ezen ütközetben 
a „Novara" vezér
hajón tcljcsitcttszol- 
gálatot Lipka Lajos 
gépkezelő, aki a leg- 
válságosabb pillana
tokban derekasan 
állta meg a helyét. 
A parancsnoki to
rony mögött és a 
cscpüraklárban ki
ütött tüzel eloltotta, 
a gépházba felgyü
lemlett nagymeny- 
nyiségü vizet kiszi
vattyúzta, a robba
nások következtében kinyílt gőzcsapokat elzárta és 
hős parancsnoka parancsait önfeláldozó készséggel 
továbbította.

Lipka Î ajos hálálmcgvctő bátorsággal teljesített 
kiváló szolgálataival méltán rászolgált a személyes 
bátorság legszebb kitüntetésére.

OPRA JÁNOS

A Prinz Eugen csatahajón teljesített szolgálatot.
1917 április havában egy ellenséges vizalatt- 

járó megtorpedózta és clsülycsztcttc a Prinz Eugent. 
Az clsülycsztés előtt a vízbe vetette magát Opra 
János, hogy az aknazsinórt elvágja: de élete koc- 
káratétclévc! megkísérelt mentési kísérlete nem 
sikerült és a hajó clsülyedt. ö t  magát néhány tár
sával a Zrínyi csatahajó mentette meg. Halálos 
veszedelemben tanúsított önfeláldozóan hősies maga
tartásáért arany vitézségi éremmel tüntették ki a 
hivatását halálos komolysággal teljesítő tengerészt.
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REPÜLŐK
A levegő elszánt hősei, akik ezer meg ezer 

méter magasságban, a felhők közt vívták meg vak
merő és vérfagyasztó küzdelmeiket, az olasz fron
ton az összehasonlíthatatlanul nagyobb számú és 
tökéletesebb felszerelésű ellenséggel szemben tanú
sított eredményes működésükért megkülönböztetett 
elismerésre tarthatnak számot. E büszke sasok 
szertelen lelke gépeik élet-halál szárnyán kapcso
lódott bele a végtelen levegőmindenségbe, mely 
élctelcmük, vagy kárhozatuk volt. A nagy végtelen
ségben lebegve győztek, vagy meghaltak. Harmadik 
eshetőség nem volt számukra. E két szélsőség közt 
vívták meg döntő csatáikat az életért, vagy 
halálért . . .

íme azok a hslilraszánt hős repülők, akik az 
olasz harctéren aratott légi győzelmeikért kapták 
a személyes bátorság legszebb kitüntetését, az 
arany vitézségi érmet.

MOLNÁR JÁNOS

étüléses vizircpülőgépével egyik egységét al- 
kotta annak a repülőrajnak, mely 1916 ápri

lis 3-án Pólából Ancona bombázására indult.
A repülőraj egyik 
gépét, melyet — 
mint megfigyelő — 
egy sorhajóhadnagy 
kíséretében Durszky 
pilóta vezetett, köz
vetlen Ancona előtt 
két tclctalálat érte, 
minek következté
ben kénytelen volt 
a nyílt tengerre 1c- 
szálfni. Ennek lát
tára Molnár János 
pilóta tüstént sze
rencsétlenül járt baj
társai scgitségérc si

etett ; siklőrcpüiésscl leereszkedett a tengerre és 
és az olasz parti ütegek heves tüzelése közben fel
vette a lelőtt gép két utasát és megmentette őket. 
Ekkor azonban két olasz torpedóromholó és szá
mos olasz gép sietett üldözésére, melyek oly hatá
sos tüzelés alá vették, hogy kénytelen volt leszál- 
lani. Ekkor viszont Vámos Lajos tengerész-zászlós 
sietett Molnár pilóta és társai segítségére, aki meg
mentette a leszállásra kényszerült gép összes uta
sait. Ezután a vakmerő repülőraj visszatért Pólába.

Ezen önfeláldozó bijtársíasságra és halál- 
megvető bátorságra valló gyönyörű fegyvertények

klaszikus kifejezői annak a harci szellemnek, mely 
magyar véreinket úgy a szárazon, mint a levegőben 
és vizen diadalmas harcosokká avatta.

• PITTLIK JÓZSEF

A 28-iE repülőszázad eme kiváló szakaszvezető* i 
pilótája rövid harctéri szolgálati ideje alatt I 

is azok közé küzdötte fel magát vakmerőséggel i
határos vitézségé
vel, akik az ellen
séggel szem ben, 
nyílt harcban elért 
érdemeikért a leg
te lje seb b  elisme
résre tarthatnak szá
mot. Alig másfél 
év alatt tizennyolc 
lég ihárcban  vett 
részt, m elyekből 
több ízben került 
ki győztesen. Öt 
ellenséges gépet lőtt 
le és számos ered
ményes légibombá
zásban vett részt. Egyik légi tusája közben súlyosan 
megsebesült, minek következtében rokkanttá vált.

Példás vitézségével és eredményes harcaival 
méltán szolgált rá a hősök hőseinek járó ki
tüntetésre.

PUSKÁS ALBERT

1918 szeptember 16-án egy repülőrajunk a 
velencei vasúti raktárak és a Lidon lévő páncél- 
erődök bombázásra kapott parancsot. Éjnek idején 
indult el a repülőraj, mely hat felderítő és bomba- j 
vető-gépből és egy vadász-gépből állott. Az éj i 
sötétjében semmi sem állta útját a vakmerő repü- j 
löknek, akik akadálytalanul dobták le bombáikat a j 
célul kitűzött helyekre. Feladatuk elvégzése után j 
Treviso irányában hazafelé tartottak a hős repülők, j 
midőn Velence mellett, a Mestre községben álló- | 
másozó D Annunzio-féle olasz repülőszázad meg- • 
támadta őket. izgalmas légiharc keletkezett, mely- • 
bői győzelmesen kerültek ki repülőink. Puskás Al- j 
bért pilóta gépét, heves küzdelem közben több gép- : 
puskagolyó érte s ő maga is súlyosan megsebesült : 
a lábán. Ennek ellenére is sikeresen hazavitte gé- i 
pét. Ezen légi harcban tanusitolt bátor mogatartá- : 
sáért kapta a személyes bátorság legszebb kítün- : 
Ütéséi :
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KOI.BA ÁRPÁD

A legkitűnőbb is  legvakmerőbb repülőink egyike 
volt. Azok közi tartozott, akiknek vérébe 

ment át az ellenséges gépekre való vadászás és az 
ezer meg ezer méter magasságban sóvárogva kere
sett szenvedélyes harc. Számos légi győzelem fűző
dik nevéhez, mely mindenkor megbecsült s feled
hetetlen marad a levegő hőseinek történelmében. 
Vakmerő és eredményes harcaiért két ízben is

megkapta az arany 
vitézség! érmet.Klső 
aranyérme két légi 
győzelemmel szer
zett érdemeit Örö
kíti meg. Az egyik 
gépet lángba borí
totta, a másikat pe
dig saját területün
kön le sz á llá s ra  
kényszeritetto. .ló
val több, mint száz 
ellenség fölötti re
pülésben vett részt. 
Veszélyes felderíté
seket és fényképező

repüléseket végzett, ellenséges városokat, katonai 
telepeket és állásokat bombázott. 1918. augusztus 
havában egy elkeseredett légi tusában, melyben ö 
maga is súlyos sebet kapott — lelőtt egy olasz 
gépet. Ekkor kapta meg másodízben jól megérde
melt arany vitézségi érmét, melyet József főherceg 
őfensége tűzött hősi mellére a trienti hadikórházban.

BOGNÁR JÁ N O S

Súlyos harcokban, szenvedésekben és dicsőség
ben gazdag 46 hónapot töltött cl az első arc

vonalban. Mint a dicső emlékű 4$-ik közös-gyalog
ezred katonája min
denkor derekasan 
megállta a helyét 
és számos ragyogó 
haditctlcl tette fe
ledhetetlenné nevét. 
Arany vitézségi é r
mét, mint a 44-ik 
repülőszázad Őr
mestere, az olasz 
fronton vívott egyik 
légi csatájában ér
demelte ki. 1917. 
év. szeptemberében 
felderítő útra ment 
ki az olasz állások

fölé. Cirkálása közben egy olasz repülőraj 'támadta 
meg. mellyel cgycs-cgycdül felvette a harcot. Oly

ügyesen vezette gépét és kezelte gépfegyverét, hogy 
az ellenséges gépek közül többet megrongált és 
leszállásra kényszeritett. Dacára a túlerő támadá
sának sértetlenül hozta vissza gépét.

HEFTY FRIG Y ES

Még legvakmeróbb rcpülőlársai közül is ki
emelkedett veszélyt nem ismerő tüneményes 

vitézségével és szenvedélyévé vált harckészségével. 
Eleme volt a harc és a levegő. Azon kivételesek 
közé tartozik, akik háromizben is kiérdemelték a
legértékesebb kato
nai kitüntetést: az 
arany vitézségi ér
met. Elsőizben a 
harmadik légi győ
zelem után ékesí
tették a személyes 
bátorság legszebb 
látható jelvényével. 
Második arany vi
tézségi érme három
száz eredmények
ben gazdag ellenség 
fölötti felderitőrepü- 
lés méltó jutalma 
volt. H arm adik
aranyérmét 1918 augusztus havában nyerte el. 
Ekkor tizenkét olasz géppel vette fel a küzdelmet 
a Piave felelt. Rövid 20 pere alatt három ellen
séges gépet lőtt már le, amikor hirtelen egy tizen- 
egy egységből álló amerikai repülőraj avatkozott a 
harcba. Az ellenséges gépek minden oldalról rája- 
törtek és felgyújtották gépét. Heíty pilóta egy 
vakmerő ugrással kint volt égő gépéből és ejtő
ernyővel ereszkedett le. Zuhanása közben egy 
angol gép rája tüzelt és mcgscbcsitctle. A csodás 
bátorsága pilóta megmenekült és megérte azt a 
kivételes dicsőséget, hogy harmadizben is mellére 
tűzték az arany vitézségi érmet.

FE JE S  ISTVÁN

/^ se rn o v itz  felelt 1915. év eleién látta az első 
> <  légi harcot, mely oly hatással volt reá, hogy 
a repülő-csapatokhoz való felvételét kérte. 19J6 
májusában teljesült kívánsága, a repülőkiképző 
iskolába vezényelték. Nyugtalan vére és szertelen 
természete szenvedélyes repülővé tette. 1917. év 
elején került az olasz harctérre, mint repülő. Már 
a második légi utján sikerült egy olasz gépet 
lelőnie, amiért nagy-ezüst vitézségi éremmel tün
tették ki. Első légi győzelme további sikerekre sar
kalta. Ettől az időtől lelkesedéssel és elfojthatatlan 
vággyal repült. Kereste az alkalmat, hogy izgalmas 
légi csatákat vívhasson. Első győzelmét hamarosan
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öt uj győzelem követte. Ekkor az 51 -ik vadász- 
repülőszázadhoz került, hol különösen bő alkalma 
nyílott szenvedélyes dicsőségvágyának kielégítésére.

Újabb három ellen- 
séges gép és egy 
kötött léggömb le- 
lövésc után 1917 
december elején tá
viratilag kapta meg 
első arany vilézségi 
érmét. Hő vágya 
teljesült, de ez sem 
elégítette ki. Újból 
és újból a harcot 
kereste; a vérfa
gyasztó v eszede l
met, a dicsőséget. 
A háborít vége felé 
már 17-rc szaporí

totta légi győzelmei számát és a repülőcsapatok 
egyik legjelesebb és Icgtüncménycscbb érdemű 
pilótájává küzdötte fel magát. Rettenthetetlen bá
torságánál, szívós kitartásánál és ügyességénél fogva 
fogalommá vált neve a repülők körében. Ötször 
lőtték le légi harcban, de mindannyiszor szerencsé
sen ért földet s megmenekült. Többször megkapta 
úgy az arany, mint az ezüst vilézségi érmeket. 
Úgy ezredének, a 17-cs honvédeknek, mint a repülő
csapatoknak egyik büszkesége Fejes István pilóta, aki 
tüneményes teljesítményeivel irta be nevét a halha
tatlan érdemű arany vilézségi érmes hősök névsorába.

RISZTICS JÁNOS

A somogyi 44-csck kitűnő szellemét vitte ma* 
gával a repülőkhöz, hol méltó képviselője is 

volt legendás hirü ezredének. Mint tábori pilóta,
az egyik repülő va
dászszázad kötelé
kében, egymásután 
aratta légi győzel
meit, melyek meg
becsültté és érté
kessé tették nevét. 
Légi győzelmeivel 
szerzett, kiváló ér
demeiért, a vitéz- 
ségi érmek mind
egyikét kiérdemel
te. Két ízben is 
kitüntették az 
arany vitézségi 
éremmel, mely ér

mek kilenc légi győzelem kemény tusáit és 
dicsőséget hirdetik. Harminchat hónapot töltött
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a fronton, miközben egyizbon vére hullásával is 
megszentelte legendás hirü harcaiban tanúsítóit ki
váló vitézségét.

TAKÁCS NÁNDOR .

Félelmet nem ismeró bátorsággal teljesített 
számos felderítő repülés után 1918 tavaszán lelőtt két 
angol repülőgépet. Fanatikus kötclesscgtcljcsitésénck 
és eredményes légi harcainak elismeréséül kapta az 
arany vilézségi érmet.

LACZKÓ JÓZSEF

A ll- ik  hadseregparancsnokság azt az utasítást 
adta 1918 február 24-ikén a 66-ik repülő

század parancsnokának, hogy dcriltcsse fel a Monté 
Grappa ellenségtől megszállt részét és készíttessen 
fényképfelvételeket az olasz gyalogsági és tüzérségi
erők elhelyezkedé
séről. Markó főhad
nagy Zimborák nevű 
hadnagyot bízta meg 
hogy Laczkó József 
tizedes pilótával 
szálljon fel és tegyen 
eleget a kiadott uta
sításnak. Fedezetül 
egy gyorsabbjárásu 
vadászgépet kapott 
Laczkó pilóta kísé
retül, melyet Dolák 
őrmester vezetett. 
A feldcritő-gép tiz 
perccel előbb szállt
fel, mint a vadászgép és 3500 méter magasságban 
egyenesen a Monte Grappa irányába tartott. Útja 
zavartalan volt és hamarosan elérte a kitűzött célt. 
Másfélórán át keringett a Monte Grappa körül, 
mely idő alatt az ellenséges elhárító ütegek szün
telen tüzében 42 sorozatos felvételt készített az



olasz állásokról. Ezer méter magasságban röpülve 
már hazafelé tartott, amikor három angol vadász
gép tűnt fel a láthatáron. Az összehasonlíthatatlanul 
gyorsabb és fürgébb járású ellenséges gépek hama
rosan utolérték és harcba bocsátkoztak vele. Ügyes 
manövrirozással körülfogták Laczkó pilóta régi tipusu, 
lomha gépét és jól irányzott gépfegyvertüz alá vették. 
Gépünk elszántan védekezett s ahogy csak tehette, 
viszonozta a tüzet. A kisérő vadászgépünk szintén 
harcba bocsátkozott és az egyik angol géppel 
kitűnő eredménnyel vette fel a küzdelmet. Rövid 
viaskodás után az ellenséges gép lángba borulva 
zuhant le a földre. Eközben felderítő gépünk állandó 
harcok közben vonalaink felé igyekezett, hogy meg
mentse értékes felvételeit. Vadászgépünk támogatá
sával sikerült is ez neki, bár a magassági kor
mány és egyes összekötő drótok szétlövése foly
tán egyensúlyát vesztve, állandóan a lezuhanás 
veszélye fenyegette. Laczkó pilóta ügyességének 
tudható be, hogy a gép az értékes felderítésekkel 
szerencsésen földet ért. Laczkó megmenekült, a 
melléje beosztott Zimborák hadnagyot azonban 
holtan emelték ki a gépből. A küzdelem során több 
golyó furta át testét és szörnyet halt.

KASZA SÁNDOR

W rnc fiatal, 86-ik közős-gyaiogczrcdbcli őrmester 
'4 egyike volt a legtanultabb, a legambiciózusabb 

és legvakmerőbb pilótáinknak. 1915-ben került a 
repülőcsapatokhoz. Kiképzését az első német
országi pilóta-kurzuson nyerte c l ; öt hónapig

Brandenburgban, 
négy hónapig Ham
burgban tanult. Ha
zatérve, W iener- 
Ncustadtban kikép
ző lett. Ezen idő 
alatt kiváló ügyes
ségre tett szert a 
gépvezetésben. 1917 
augusztusában ke
rült a harctérre, hol 
kiváló eredménnyel 
értékesítette tudá
sát. Az55-ik vadász- 
repülószázadba osz
tották be, M ayer 

századosinellé. Légi győzelmet légi győzelem után ara
tott, melynek számacsakhamar9-reszaporodoll;Részt- 
vett óbban a légi harcban is, melyet Felire bom
bázására kiküldött 16 Caproni és 30-40 Sopwith- 
géppél vívott meg három vakmerő repülőnk. Itt 
lőtték le a kitüntetésképen altisztből hadnaggyá 
előléptetett hircs Kiss pilótát, akinek legyőzőjét 
viszont Kasza pilóta lőtte le. Kasza Sándort a

4-ik légi győzelme után tüntették ki az arany vitéz
ség! éremmel. Ugyanakkor rajvezető lett. Mint ilyen 
egy ízben észrevett négy Bristol-gépet, mely tele
peinket akarta bombázni. Kasza egyedül szállt fel 
ellenük, egyet lelőtt közülük, egyet leszállásra kény
szerítőit, a többi pedig elmenekült. Hatodik légi 
győzelme után másodszor is megkapta az arany 
vitézség! érmet, melyre valójában rászolgált a talpig 
hős repülő.

DEMJÉN ISTVÁN

Mint a 17-ik repülőszázad tábori pilótája, 
a déltiroli arcvonalon teljesített több felderítő- 
repülés és légi győzelemmel szerzett érdemei elis
meréséül kapta az arany vitézségi érmet.

JUHÁSZ JÁNOS

Hosszú harctéri szolgálata alatt mindenkor ki
váló hősiességgel állta meg a helyét. Érdemei elis
meréséül a vitézségi érmek mindegyikével kitün
tettek. Aranyérmét több légi győzelme után kapta. 
1918 közepén egy Concgliano iőlötl vívott légi 
harcban lezuhant és hősi halált halt.
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DEBRECZENI KÁROLY - PA PP JÁN OS

Arany vitézség! érmét 1918 május végén Asiago 
és Schio fölött vivőit légi harcban érdemelte ki. 
Ugyanakkor 5 óra hosszat keringett a Passubio fölött 
s radio-értcsitésckkcl vezette egy 30‘5-cs üteg tüzét.

Arany vitézségi érmét számos dicsőségtcljcs légi 
harc és eredményes felderítő szolgálataiért a 28-ik 
repülőszázadnál kapta.

RENITS GYULA

Az 59-ik repülószázad eme aranyérmes piló
tája légi harcban hősi halált halt.
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A magyarról általában azt szokták mondani, hogy helyhez kötött és nem szeret mozogni. Ha azonban 
- t i .  végiglapozzuk a történelmet, egészen más képet kapunk. Messze Ázsiából jövet, a magyarok már 
az ősidőkben bekalandozták egész Európát s nincs ország, melynek földjében magyar hősök csontjai ne 
porladoznának. A későbbi történelem szintén meghordozta a magyar fegyvereket egész Európa széké
ben, a mostani világháború óriási forgataga azonban messzebb vitte a magyar fegyvert, mint az elmúlt 
ezer esztendő háborús viharai. Megértük azt, hogy magyar katonák egészen az afrikai Sahara-sivatagig 
hatoltak előre; magyar szó hangzott cl magyar katonák ajkáról a syriai homoksivatagban s magyar 
katona vitt végbe hőstetteket a szuezi csatorna közelében...

Az angol kiéheztetési politika, mely gyermekeink, asszonyaink, aggaslyánaink élete ellen tört, 
a központi hatalmakat a kényszerű szükség folytán erélyes cllcnrcndszabályokra késztette. Németország 
megkezdte a korlátlan tengeralattjáró háborút, hogy kikényszerilsc a békét. Ez azonban, bár Angliát 
hamarosan szorult helyzetbe hozta, még nem volt elég arra, hogy gyors eredményt érjen cl. Szüksé
gesnek látszott, hogy a leghatalmasabb ellenség, az angol, oly hathatósan s létérdekeiben oly mélyre
hatóan támadtassék meg, hogy komoly clzárkózottsága megszűnjön s a béke szavát, melyet eddig 
hidegCQ elutasított, végre meghallgassa. Anglia legféltettebb kincse mindenkor India volt, ennek az anya- 
országgal való legrövidebb összeköttetése a Szuez-csatoma. Ha ez a csatorna egyszer megszakad, úgy 
az India és Angolország közötti kapcsolat annyira meglazul, hogy a féltett kincs könnyen veszedelembe 
kerül. Ezt tudva, a hatalmas Németország, miután az összes többi harctereken fényes győzelmeivel 
aránylagos szabad kezet szerzett magának s miután a török szövetséges az ázsiai harctereken fényes 
győzelmeket aratott az angolokon, elhatározta, hogy megkísérli a lehetetlent, megtámadja a szárazföld 
felől a Szucz-csatornát.

Rettenetes volt az ut, amit odáig meg kellett tenni, emberfeletti a vállalkozás. Végig az arab 
sivatag mentén, rabló törzsektől állandóan nyugtalanítva, hátban fenyegetve, átvergődni a syriai sivatagon, 
hol eddig csak egyes tevekaravánok tudták magukat nagynehezen keresztülvágni és pedig hadsereggel, 
óllatokkal, ágyukkal, kitéve a rettenetes hőségnek, a szomjúságnak, oly vállalkozás volt, melyre egyet
len nemzet nem mert volna soha nemcsak vállalkozni, de még csak gondolni sem.

A német fölényes hadvezetés nekivágott ennek a lehetetlenül nehéz feladatnak is, nekivágott, 
mert tudta, hogy olyan csapatok felett rendelkezik, melyek a pokol kapuin is át tudnak tömi.

Az expediliós sereget német, török és magyar csapatokból állították össze. A török, mint ben- 
szülött és a viszonyokkal ismerős, a német és magyar pedig, mint mindenre alkalmazható, rettenthetetlen 
hős nemzet vétettek be. S ezek a csapatok megérdemelték a beléjük helyezett bizalmat. Amit mindenki 
lehetetlennek tartott, ezek a hősök megvalósították. Leküzdötték minden akadályt s az ámuló világ szcmc- 
láttára elértek a Szuez csatornát. Tomész-ctcscn az angol, a jól berendezett Egyptomban, hadihajók és 
erősítések védelme alatt a csatorna partján is óriási előnyben volt, csapatait élelmezhette, lőszerrel ellát
hatta, tartalékait a meglévő vasutakon gyorsan a fenyegetett pontokra vethette. Mi ellenkezőleg semmi
vel sem rendelkezünk; mi elől az ellenséggel, hátul a természettel, a rettenetes sivataggal küzdöttünk. 
Ellenség volt a viztelen, forró, mély homok, melyben ember, állat és jármű elakadt; ellenség volt a 
forrón perzselő nap. Angolok tüze, ég, főid, víz ellen harcolva kellett nekivágnunk a Szuez csatorna 
megtámadásának. S dacára mindennek, a vállalkozás sikeresen indult, az angol rövidesen szorult hely
zetbe került.

Végül is azonban győzött — nem az angol — hanem a modem technika és a mostoha ter
mészet. A gyorsan összevont, nehéz hajóág>ukkal is támogatott angol sikeresen léphetett fel, mi viszont 
a rettenetes sivatagon át erősítést ket nem vonhattunk magunkhoz, élelmezésünk, lőszcrutánpótlásunk 
még nem volt kellően berendezve.

Ha nem akartunk fölösleges emberéletet áldozni, tanácsosabb volt félbeszakítani a harcot és
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visszavonulni. A visszavonulás teljes rendben cs veszteségek nélkül történt, az angol tildözésre gon
dolni sem mert.

Ha igy a vállalkozás nagy eredményt nem is hozott, óriási volt az erkölcsi győzelem, melyet 
hőseink arattak s mely a német, magyar és török katonák a világ legelső katonáivá avatta. Anglia 
viszont óriási erkölcsi vereséget szenvedett azzal, hogy a sivatagba beágyazott, a természettől minden 
veszedelem ellen védettnek hitt fő életére, a Szuezi csatorna jövendő biztonságáért reszketnie kellett.

Hőseink érdeme, hogy az angol nem alszik a szuezi expedíció óla oly nyugodtan kövér pénzes- 
zsákján, mint annakclőtlc. Azok a hősök, akik ebben a nagy erkölcsi győzelemben résztvettek, azt 
kiküzdeni segítették, örök dicsőségei szereztek maguknak és nemzetüknek.
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GONDOS GYÖRGY

Az egyedüli, okiról tudjuk, hogy a szuczi-csa* 
tornánál és o sinai-félszigoten vívott, testet, 

lelket megviselő harcokban szerzett kivételes érde
meiért kapta a katonának járó legnagyobb és leg
szebb kitüntetést. De, ha többen volnának, akkor 
is külön fejezet illetné meg Gondos György önkén
test az ozmán hadsereg kapitányát. Kivételes az Ő 
egyénisége, kivételes az ő harctéri teljesítménye és 
kivételes az ó harctéri karriérje is.

Tcincsvárott, a 20-ik tábori ágyusezredhez a moz
gósításkor bevonult önkéntesek még az első kikép
zést kapták, amikor számuk egy különös ifjúval 
szaporodott. Tengerentúlról jött, egy szertelen csa- 
pongásu s nagyratőrő ifjú lélek világtapasztalatival, 
hogy izzó magyar érzését, gazdag tudását és
lelkes harckészségét hazája szolgá
latába állítsa. Mig bajtársai a mö
göttes országrészben töltött utolsó 
napokat igyekeztek maguknak a 
„Ma még piros élet, holnap fehér 
álom** könnyed; katona modorában 
megédesíteni, addig’ Gondos György 
a késő éjszakai órákig asztala mel
lett ült és irt. Senkiscm tudta, hogy 
mit ir a különös ifjú, csak arról 
szereztek bajlársai tudomást, hogy 
kihallgatásra jelentkezett a pólüteg 
parancsnokánál, aki a kihallgatás 
után magához rendelte és órák 
hosszat tanácskozott vele. Másnapra 
mintha kicserélték volna Gondost.
Nem volt többé zárkózott különc, hanem a legjobb 
pajtás, aki — mint mérnök — a négy világrészben 
szerzett tapasztalatairól elragadó közvetlenséggel 
beszélgetett el s aki megragadta bajt-irsait szelle
mességével, érzelmi mélységével, sziklaszilárd erkölcsi 
felfogásával s megalkuvást nem tűrő határozottsá
gával. Ha komoly háborús dolgokról beszélt, át
szellemült az arca s fellobogott szemeiben a harcra 
szomjuzó elhatározásnak s tettrekészségnek az a 
csodálatos lángja, melyet csak az önmagában s 
erejében bizakodó fiatal férfinál találhatunk.

Alig lelt el egy hét Gondos kihallgatása óla, 
titkos távirat érkezett a hadseregfőparancsnokság 
vezérkari főnökétől, hogy Gondos György terveinek 
előterjesztése végett haladéktalanul jelentkezzék egy 
fajtársával Wienbcn. Itt a fanatikus fiatal önkéntes 
előadta tervét komoly megfontolt tábornokok előtt. 
A tábornokok nyugodtan mérlegelték a lehetősé
geket és megállapították, hogy a terv életrevaló- 
csak határozottság és halálos elszántság kell a ke

resztülviteléhez. A tervet felülvizsgáló bizottság úgy 
találta, hogy Gondos önkéntesnek és társának helyén 
van a szive, azért a szükséges okmányokkal fel
szerelve meleg bucsuzással útnak indították a két 
magyar ifjút a messze tájakra a szuezi-csatorna 
vidékére, ahol más az élet, más a harcmodor is. 
Útnak indították őket tervük keresztülvitelére, 
melynek árnyékában ott settenkedett az alig ki
kerülhető hősi halál.

Ezután megkezdődött egy halálveszcdclmcket 
rejtő, idegeket őrlő és fizikai erőket '.kiuzsorázó 
harc, melynek minden egyes eseménye úgy pergett 
le egymásután, mint a csapangó képzclctszültc 
fantasztikus álom. Hogy mit csinált Gondos György 
a szuezi csatornánál, azt magával vitte hősi porai
val. Hogy mi volt megbízatása és küldetése célja, 
az egyenlőre féltve őrzött titka a nagy vezérkar 
titkos levéltárának. Egyedül hű fcgyvcrlársa és 
kísérője Dr. Simon Pál budapesti ügyvéd — aki

Gondos jcllemrajzát is rendelkezé
sünkre bocsátotta — tudna felvilá
gosítást adni, de. ő azt mondja, 
hogy: „a Gondos-féle expedíció 
céljának és jelentőségének könyv
ben való taglalását ma még maga
sabb állami érdekből nem tartom 
időszerűnek. Azzal pedig, i  hogy 
részletezném annak az útnak a le
írását, melyet a Kelet kegyetlen 
ősembereivel vívott vérfagyasztó 
küzdelmek közben tett meg asinai 
félsziget legdélibb csücskéig —• 
csak profanizálnám a hős vergődé
seit. Nem érkezett még el ma az 
ideje annak, hogy adatok feltárásá

val beszéljem el, hogy a szellemi fölény, a szemé
lyes bátorság, az akaratátvitelnek lélektanilag milyen 
rendkívüli értékei tették lehetővé, hogy Gondos 
György a (örökökből és arabokból álló fegyveres 
csapat élén átkerülhetett Kgyptomba és ott külde
tését befejezhette.1*

Érdemes feljegyezni, hogy amikor a törők tisz
tek és a német katonai'misszió tagjai a csodák 
csodájaként Egyptomból élve visszakerült kél ma
gyar tisztet bajtársi összejövetelen melegen ünne
pelték Jeruzsálemben, Gondos György mosolyogva 
a következő szavakkal hárította cl ‘magától a ma- 
gasztalásl: „Csak nem számíthatják be az urak 
személyes érdemünknek, hogy a magyarok Istene 
bcmártotl bennünket a magyar Slyr vizébe s hogy 
igy bennünket nem fog a golyó. Nekünk elemünk 
a harc — mondá s ezután francia nyelvű beszédé
ben oly szfvrchatóan tért át a vállalkozása idején 
parancsnoksága alatt álló és hősi halált halt török 
és arab katonák vitézségének, érdemeinek és a

25t



bósi halál szépségeinek marasztalására, hogy a török 
ét német tiszteket könnyekig meghatotta,

• Kezünkben van ugyan Gondos Györgynek egy 
atyjának küldött levele, melyet ellenséges területről 
irt, de ebben ó maga mondja, hogy ténykedéséről 
közelebbi adatokat nem akar és nem is szabad 
Írnia, Csupán annyit jegyez meg, hogy közel három 
hónapja tartózkodik már ellenséges területen. Ezen 
idő alatt több mint 30C0 kilométert telt meg tevén 
állandó harcok közben. A legutóbbi időben is több 
százakilométer hosszú területeket járt be, egyetlen* 
egy beduin. kíséretében és értékes felderítéseket 
tott, valamint eredményes ténykedést fejteit ki az 
angolokkal szemben. Küldetése célját itt sem tárja 
fel, inkább csak apróbb epizódokról tesz említést. 
E levélben közli azt is, hogy Djcroal Pasa őfelsége 
a szultán” nevében kapitánnyá léptette elő és az 
Ozmán-rend IV-ik osztályával tüntette ki, valamint 
megengedte neki, hogy a ..Bey“ előnevel használja.

Gondos György küldetése tehát, mint a világ
háború egy misztikus fejezete áll előttünk, bár a 
Sinai-íront összekötő tisztjének 1917 szeptember 
4-ikén kelt 169-cs titkos számú jelentése sejteti ezt. 
De magasabb érdekből nem feszegetjük ezt, mert 
hiszen elsősorban Gondos György hősi emlékének 
megörökítése az első célunk. Ezen jelentésből meg- 
állapitható azonban, hogy Gondos György 1914 no
vemberében érkezett a sinai harctérre Dr. Simon 
Pállal együtt, hol kiváló szolgálataival szerzett ér
demei elismeréséül a török hadsereg kapitányává 
léptették elő s mint ilyen 1915 májusában tért 
onnan vissza súlyos malária betegséggel. Hazatérte 
előtt krcsscnstcini báró Kress ezredes a sivatag 
parancsnoka meleghangú levelet intézett Gondos 
Györgyhöz, melyben többek közt ezeket mondja: 
„Miután egészségi viszonyai sajnos — arra kény
szerítik önt, hogy elhagyjon bennünket, legószintébb 
és legkellemesebb kötelességemnek tartom, hogy 
még egyszer tiszta szívből adjak kifejezést csodál
kozásomnak az ö n  teljesítményei iránt. Köszönetét 
kell mondanom önnek azért a rettenthetetlenségért, 
bátorságért és nyugodt megfontoltságért, mellyel 
vállalkozásait előkészítette és véghczviltc. Köszö
netét kell mondanom azokért a fényes eredménye
kért, mellyel ügyünket oly hathatósan támogatta és

végül köszönetét kell mondanom azért a kiváló 
példaadásáért, melyet Ön német és tőrök tisztjeink
nek adott . . . Legyen meggyőződve, hogy úgy én, 
mint bajtársaim, akik abban a szerencsében része
sültek, hogy Önt ismerhették, mindenkor szives 
barátsággal, őszinte hálával és n.\gy csodálkozással 
fogunk Önre gondolni."

Gondos Berlinbe tért vissza g>ógyulá$ végett 
s magával hozta a Suez csatornái misszió tagjainak 
a berlini Indiai Bizottsághoz címzett angol nyelvű 
levelét, mely szintén értékes adatokat tartalmaz 
Gondosra vonatkozólag. A levél igy szól: „Jeru
zsálem 1915 junius 19. Indiai Bizottságnak Berlin. 
Abban a nagy örömben van részünk, hogy bemu
tathatjuk nagyrabecsült barátunkat Gondos György 
kapitányt, ki mint a török hadsereg önkéntese a 
Suez-csatornánál az ellenség ellen vivőit számos 
sikeres hadműveletien tüntette ki magát.

Kilenc hónapot töltött a sivatagban, mint egyike 
a legtöbb sikert aratott tiszteknek és neve az itteni 
nép ajkán, mint kiváló hősé él. A török, ma
gyar és német uralkodók kitüntették őt az arany 
érmekkel és vaskcrcsztekkcl. Megtört egészsége 
miatt visszamegy hazájába.

Mi a csatornához vezető utunkon találkoztunk 
Gondos kapitánnyal, amikor ő visszatérőben volt 
egy sikeres haditette után, mely alkalommal nagy 
mennyiségű dynamitlal egy tavon át a csatornába 
úszva egy gőzhajót felrobbantott.

Gondos kapitány lényeges segítségünkre szol
gált értékes tanácsaival és különösen azzal, hogy 
ellátott bennünket vezetővel, a saját két beduinja 
közül.

Ő megmagyarázhatja munkánk sikerének lehe
tőségét és a jelenlegi munkánk minemüségét. A leg
jobb kivánatokkal. A Suez-csatornai Missió tagjai."

Felgyógyulása után a bolgár arcvonalon, az 
Aldunán folytatta Gondos György vakmerő és ered
ményekben gazdag tevékenységét, de ez sem elé
ghette ki nyugtalan vérót. Uj és uj veszedelmek 
után vágyódott. Macedóniába ment, hol szabad 
csapatokat vezetett. Ezen ténykedése közben azon
ban elérte sorsa a nagyrahivatolt fiatal mérnököt. 
A szerb komitácsikkal vivott egyik véres lusájában 
hősi halált halt.
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/V magyar nemzet ezeréves hazájának tragikus végzete volt, vagy a szeszélyes sors iróniája, hogy 
az egész világ ellen harcolva, minden ellenségünk között épen a leghitványabb ellenfél a román 

tapódta, mint büszke „hóditó“ Magyarország földjét. Az a nemzet, mely a balkáni háború végén a 
harcokban kifáradt és volt szövetségesei állal álnokul megtámadott Bulgáriát végső élethalálharcában 
orozva hátbatámadta s minden véráldozat nélkül elfoglalta tőle Dobrudzsát, a világháborúban is kivárta 
mig Magyarország éveken át tartó, súlyos küzdelmek után, erejének végső megfeszítésével küzdött I.ucknál 
Bnisszilov rettentő tömegeivel s mikor már-már halottnak hitt bennünket, orvul, váratlanul reánk csapott. 
Abban a pillanatban, mikor követe a Wienben lévő külügyminisztériumban 1916 augusztus 27-én átadta 
a hadüzeneti iratot —' kiszámitottan ünnepnapon — a román hadsereg nagy erővel már rá is csapott 
Brassó mellett a hadüzenetről természetesen még mit sem ludóvhatárőrscinkre, csendőrőrszemcinkre.

Románia a védtelen, álmukból felriadt határőrsök legyilkolását, mint győzelmet ünnepelte
s diadalmámorban ereszkedett alá á Kárpátok gerincéről Erdély földjére. Olcsó győzelem volt, hiszen 
határaink védelmére semmi haderő nem állott rendelkezésre. Nem számítva egy Brassónál álló maroknyi 
székely csapatot, végig az egész határ mentén csupán megfigyelőink állottak. Ellenállásról, harcról,
részünkről szó sem lehetett. Legelső vonalunk, melyben ellenállásra egyáltalán gondolhattunk, a Maros 
vonala volt, hol hevenyészve összetákolt védőállások mögött néhány hirtelen odavetett népfelkelő csapat 
húzódott meg. Elenyésző erő az egész, a még érintetlen román hadsereggel szemben. És mégis meg
állotta a helyét. Ahol a román előcsapatok felbukkantak, hősies öreg népfelkelőink oly elszántsággal 
vették fel a harcot, hogy a győzelmes ..sasok" tanácsosabbnak látták megállani s másutt próbálkozni 
könnyű babérok aratásával.

Szemük Bulgária felé fordult. A bolgár haderő Dobrudzsa határán vonult fel az ott gyülekező 
nagy román haderő ellen. Szemtől-szcmbc támadni nem volt a románok kedvére való s igy hadicsellel 
akartak a bolgárok ellen is eredményt elérni. A bolgár hadsereg háta mögött Tutrakánnál váratlanul
átkellek a Dunán azzal a szándékkal, hogy a bolgár hadsereg összeköttetési vonalát elvágják s igy
könnyű győzelmet aratnak. — Az alattomosan kieszelt hátbatámadás azonban véres kudarccal végződött. 
A Bulgária belsejében álló német sereg Mackcnscn parancsnoksága alatt villámgyorsan Tutrakánnál 
termett s az átkelt románokat megsemmisitette. Egyidejűleg a bolgárok is támadásba mentek át a 
Dobrudzsa fronton s óriási csapást mérve a románokra, majdnem a Ccmavoda—Conslanza vonalig 
nyomultak előre. < ■ . : ó /..tv.

Tutrakánnál Ízlelte meg először a román, hogy mi az a háború, itt jött rá arra, hogy nem lehet 
mindig ravaszsággal, de vér nélkül háborút nyerni s hogy aki eredményt akar elérni, annak felemelt 
fővel, bátor homlokkal szemtől-szcmbc kell küzdenie. Az első lecke, melyet Románia a harctéren kapott, 
teljesen letörte a nagyzó reményekben tobzódó román hadsereg erkölcsi erejét. Hadviselés helyett 
fejvesztett kapkodásba kezdett, mig végül is belepusztult a maga csinálta hurokba. Csapás-csapás után 
hullott a fejére, a román hadsereg egyik hadszíntérről a másikra futott, mint a csapdába került egér 
s végül is a felindult központi hatalmak által teljesen megsemmisítve, országa nagyobb részét csúfosan 
zsákmányul dobva az oroszok mentő karjaiba menekült, azok zsoldosait képezve. Mint önálló hadsereg 
a románok pár hónap alatt megszűntek létezni.

Erdélyben csapott le az első bomba a román hadseregre. Még meg sem melegedtek Erdély 
földjén, még össze sem barátkoztak az állítólag utánuk vágyakozó magyarországi Románokkal, még 
kellően meg sem ünnepelhették „győzelmüket." máris futniok kellett. Nagyszeben-nél Falkcnhayn német 
tábornok magyar és német — főleg bajor — csapatokkal váratlanul lecsapott a román hadsereg 
nyugati szárnyára, mcgscnimisitőcn megverte s maradékait a Vöröstorony-szorosban bekerítve felmor
zsolta. Akik megmeneküllek a Fogarasi havasok uttalan rengetegeibe pusztultak el. A román haderő 
balszárnyának teljes veresége döntő volt egész Erdély sorsára. Egy iramban haladtunk egyenesen kelet
nek s felgöngyöltük az egész román erdélyi hadsereget. A fejetlenül kapkodó románok az Apácza-crdő 
nevű hegyvonulaton próbálták üldöző seregeinket feltartóztatni, de itt is döntő vereséget szenvedve 
pánikszerűén menekültek Brassóból, melyet rövid, de a románokra igen véres összecsapás után ismét 
birtokunkba vettünk. Innen észak felé fordult az üldözők hada, s október hó 10-én már Csikmegyéből
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űztük ki a rablót. Ezzel a magyar földön vívott harcok véget értek, hazánk területén egyetlen román 
nem állott. Augusztus 27-én lépte át határunkat az alattomos ellenség, kivel szemben teljesen védtelenül 
állottunk s imc alig telt cl hat hét a kocka megfordult s az clbizakodott román volt az, aki egész 
testében remegve, félig összetörve, reszketve várta, mit hoz még a jövő. Méltán reszketett, mert többé 
levegőhöz nem jutott. Falkcnhayn tábornok közvetlenül Erdély megtisztítása után ismét délre fordult s 
Brassó mellett hatalmas erővel kezdte döngetni Románia kapuit, azt a hitet keltve benne, mintha be 
akarna törni román földre. A megijedt román hadvezetőség sietve összevont minden csapatot s hiába 
volt az oroszok figyelmeztetése, hogy a Dobrudzsában is veszedelem van, elvont onnan is mindent, ami 
csak mozgatható volt. Hogy pedig a dobrudzsai fenyegető veszedelmet elhárítsa, ismét csak egy dunai 
átkeléssel próbálkozott, abban a hitben, hogy ha a bolgárok hátamögölt átkel, azok nem fognak merni 
támadni. — Az átkelést Rahovo mellett kisebb erőkkel végre is hajtotta, majdnem zavartalanul. Alig 
értek azonban át, ismét lecsaptak rájuk a németek s épugy mint előzőleg Tulrakán-nál megsemmisítettek 
őket. Egyidejűleg Mackcnscn tábornok október 19-én a második offenzivába ment át Dobrudzsában s 
az oroszokkal egyesült románokat oly döntőlcg megverte, hogy azok teljesen ícloszolva menekültek 
észak felé, hol közvetlenül a Dunától délre újabb orosz erők a futók maradékait felvették. A dobrudzsai 
román hadsereg ezzel megszűnt létezni. A front orosszá vált. Mackncs<n tovább nem erőszakolta az 
üldözést, mert a román háború uj fázisa kezdődött s abban neki újabb és fontosabb szerep jutott.

Erdély felszabadítása után mint tudjuk, a megijedt románok a Brassótól délre cső területen 
összpontosították minden erejüket, fővárosukat megmentendő egy esetleges betöréstől. Mialatt itt lázasan 
készülődtek, mi észrevétlenül Hátszeg környékén nagyobb erőket vontunk össze s a Zsilvölgyén át 
váratlanul betörve oláh földre csakhamar egészen az Olt íolyóig kezünkben volt a román mélyíöld. 
Újabb órási pánik tört ki Romániában a nem is várt támadásra s a Brassó felé eddig felvonult Román 
fősereg most hirtelen a* újabb veszedelem ellen nyugat felé kezdte meg az átcsoportositást Egyedül a 
Dobrudzsa északi csücskében álló oroszok gondolkoztak higgadt fejjel s hogy mentsék meg ami ment
hető, azonnal megindított erős támadással igyekeztek Románia fejéről elhárítani a végvcszcdelmét. 
Mackcnscn debrudzsai serege szinleg visszavonult s mikor az üldöző oroszok az előnyomulás alatt 
rendetlenségbe jutottak, hirtelen visszacsapott rájuk s az oroszokat egész Dobrudzsából kiverve átker- 
gette a Dunán. Ezzel a dobrudzsai háború befejezést nyert.

A végső csapás azonban, amit Romániának szántunk csak most következett.
Mackenscn tábornagy átvette a román hadszintércn az összes csapatok parancsnokságát, november 

2*1-én Szis/.tovónál föcrcjéve) meglepően átkelt a Dunán, helyreállította, az összeköttetést az Oltnál álló 
volt erdélyi hadsereggel s mint a villám, másnap november 25-én általános támadásba kezdett. Nyugatról 
és délről, mint sötét viharfelhők indultak meg a központi hatalmak hadseregei, melyek elől a felvonulóban 
lévő románok ijedten hátráltak az Argcsul folyóig. közvetlenül Bukarest falai alá. Itt volt a döntő 
ütközet december hó 1-én, mely pár napos kifejlődés után az egész megmaradt román hadsereg vad 
menekülésével végződött. Cserben hagyták Bukarestet s a hatalmas, egész Európának egyik legerősebben 
kiépített vára, Románia fővárosa és szemefénye december 16-án a központi hatalmak kezébe került.

A románok üldözése a Szereth folyóig tartott, hol végre mcgállottunk. Részünkről nem volt 
célja a háború tovább folytatásának. Területet hódítani nem akartunk s a román hadsereg, mint ellenfél 
ki volt törülve ellenségeink sorából, a? elért stratégiai helyzet Erdély csücskétől a Szereti» mentén a 
Duna torkolatáig a lehető legkedvezőbb volt Amit akartunk, az orvul támadó román ellenség megbün
tetését, elértük. Az a román haderő, mely augusztus 27-én oly büszkén hirdette hogy a „sasok átrepültek 
a Kárpátokon" december végén már nem volt többé, megsemmisült, szcrlcmorzsolódolt hőseink 
bosszúálló fegyvereinek súlya alatt.

Később a Szereth vonaloo, valamint az Erdélyt kclctról határoló halárhegységben ilt-oll felvillant 
még a hafc, ezek a kisebb-nagyobb csetepaték azonban már csak az orosz háború befejező, végső vonaglásai 
voltak. Mijkor azután az o/osz is összeomlott, Románia volt az első, mely sietve békét kötött a központi 
hatalmakkal. Békefcltétclcink szigorúak voltak, de méltányosak. Az orvul megtámadott, elárult Magyar- 
ország nem állott bőszül ellenfelén s megelégedett egy keskeny kis határsávval a Kárpátokban, alig pár 
kilométeres határkügazjtással. Csak annyit vett cl, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy hasonló orv
támadások ellen a jövőben védve legyen. Hogy mennyire érdemelte meg Románia ezt a bánásmódot, 
azt most már nem fejtegetjük. Röviden csak annyit, hogy amikor Magyarország kiejtette kezéből a 
fegyvert, mikor ismét védtelen volt, a románban ismét feléledt a halotrablási ösztön.

De ez már más fejezetre tartozik. A tény az, hogy a fegyveres Romániát a mi hőseink végleg 
leverték s az újabb háborúban Románia a fegyvertelen Magyarországtól vette cl kincses Erdélyt. K. V.
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RA JCZY ISTVÁN

Erdély évszázados viharokhoz szokott ormai és 
pásztoríuvolás békés hegyei csendjét vad 

csatazaj verte fel 1916. év ószén. Vérrel megszentelt 
minden talpalatnyi földjéért újra felvihar/ott a 
harc, hogy idegen bocskor ne szennyezze be annyi 
sok dicső küzdelmeink szinterét. Sokszoros lelkese
déssel és harci kedvvel álltak hadsorba ifjak és 
öregek, hogy Erdély bérkoszoruin állják útját az 
orvul ránk támadó ellenségnek. Ezredeink verse
nyeztek a halálmcgvctő hősiességben. A hazájuk sorsa 
felelt való fájdalom félistenekké tette az egyszerű 
szürke katonákat... A havas alföldön lesben álló romá
nok ellen, még a hadüzenet előtt, 1916 augusztus 
vége felé több magyar csapatot küldtek le a magyar
román határra. Többek között a székesfehérvári 
69-ik közös-gyalogezred ötödik zászlóalját is, azzal

rendíthetetlenül kitartottak. Rajczy már az első na
pon megsebesült, de azért nemcsak mind%'égig olt 
maradt, hanem az egész idő alatt halálmcgvctő el
szántsággal és önfeledt honfiúi hűséggel vezette 
honvédő testvérei hősi küzdelmét. Három napi győ
zelmes ellenállás után, mikor a zászlóaljak már uj 
állásokban voltak, hős Rajczy István is visszavonult 
vitéz csapatával. A sebesült vezért sátorlapban 
vitték le a tüzperzscllc, vérmosta hegyről.

Rajczy törzsőrmester 80 emberével megmentett 
2000-ct; megmentette Herkules-íürdót és diadalmas 
helytállásával időt nyert csapataink felsorakozására.

Ezen hősi cselekedetével méltán szolgált rá a 
személyes bátorság legszebb kitüntetésére: az arany 
vitézségi éremre, mely a legelső elismerése volt az 
álnokul megtámadott magyar határ megvédése körül 
szerzett érdemeknek.

VÖRÖS PÉTER

Bukovinában, Domavatra városka és Gura-Negri 
község mellett húzódó rajvonalunkat folytono

san háborgatta 1916 szeptember első napjaiban egy 
ellenséges főörs. Ezért a szegedi 3-ik honvéd-huszár
ezred lövészosztálya, illetve a 3-ik század parancs-

a m cgbizatással, 
hogy O rsoválól 
északra, Herkulcs- 
íürdő és Csernahé- 
víz között készítsen 
magának védőállá
sokat. Alig kezdet
ték meg a lelkes 
69-esek az árkok 
építését, augusztus 
28-án bekövetkezett 
a román hadüzenet 
s még azon az éjje
len orozva megkezd
ték támadásukat a 
havasi latinok. Az

aránytalanul kicsi magyar <rö!< ellen felvonult ro
mánok hamarosan átlépték a magyar határt és Or
sóvá clestc után veszedelmes helyzetbe jutottak a 
hosszú szakaszt tartó magyar zászlóaljak. A romá
nok oldalvizébe kerültek s hátrább kellett vonulniok. 
A 69-es és a szomszéd 48-as zászlóaljak kényszerű 
visszavonulásának fedezésére Rajczy István 69-ik 
közös-gyalogczredbeli törzsőrmestert rendelték ki 
szakaszával. Mint önálló parancsnok maradt vissza 
az egyik magaslaton saját szakaszával, a 43-asok- 
nak egy kis töredékével és húsz csendőrrel. Az 
volt a parancsa, hogy minden áron fedezze a vissza
vonulást. De nemcsak feljebbvalóinak, hanem ma
gyar lelkének a parancsa is volt ez. Kétezer magyar 
bajtársának élete és Hcrkulcs-fürdő sorsa volt rá
bízva. És Rajczy törzsőrmester lelkismerctesen tel
jesítette is végzcltszcrü feladatát. Három napig 
rendithctctlenűl helytállóit két acélos szakaszával 
és ércszivü csendőreivel. Csordákban özönlöttek 
előre szakadatlanul az oláh tömegek és pokolian 
zuhogott főléjük a román tűzeső, de ők, — 
mint szirl a habok közt, — hűen, Önfcláldozóan,

noka azzal a fela
dattal bízta meg 
Vörös Péter tize
dest, hogy tizenhat 
főből álló vadász- 
já rő réve l az előt
tük fekvő fű

résztelepet kémlelje 
ki s ha az ellen
séges őrs már be
fészkelte oda magát, 
verje ki onnan.

Az ügyes járőr- 
parancsnok fényes 
délben, észrevétle
nül mcgközclitcttc
az ellenséges őrs által megszállott fűrésztelepet. 
Embereivel az ellenség mögé került, azokat félkörbe 
állította s a túlnyomó erőben lévő Őrsöt meglepe
tésszerűen megtámadta. Puskalüzzel és kézibom
bákkal szétverte a románokat; egyrészüket bele
zavarta a Bisztrica folyóba, másik részüket pedig 
foglyul ejtette. A tizenhat főből álló járőr '— 
mint utólag kiderült — százhúsz főnyi orosz
román főörs fölött aratott diadalt. Két lisztet, hat 
közembert elfogott és öt géppuskát zsákmányolt. 
Az elfogott tisztektől megtudott adatok alapján azután 
újabb sikeres támadást vittek végbe csapataink.

A vitéz Vörös Péter tizedes, aki győzelmes hős
tettét súlyos sebesülésével is megpecsételte, méltán 
szolgált rá a legszebb kitüntetésre.
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i g n A c  J á n o s

1916 szeptember 10-ikén a Nagyszeben körül 
lefolyt kemény harcok idején, Hortobágyfalvánál 
történt, hogy Ignác János törzsőrmester az ádáz 
harcokban kidőlt feljebbvalói helyére lépve, mint 
helyettes századparancsnok hatvanhat huszárjával 
oly viharos lendülettel támadott meg egy kitűnő 
védőállásban levő román zászlóaljat, hogy ezt állá
sából kiszórta s fejvesztett menekülésre kényszeri- 
tette. Az oláh zászlóalj több, mint 100 halottat 
hagyott a csatatéren; ezenkívül a maroknyi huszár
csapat 352 foglyot ejtett. $  mindezt úgy, hogy a szilaj 
huszárok közül csak három szenvedett könnyebb 
sebesülést.

Ezért a nagyszerű huszár-hőstettért kapta Ignác 
János az arany vitézségi érmet, mely örök időkre 
hirdetni fogja azt a lelkes lendületet és önfeláldozó 
hazaszeretetét, mellyel csapataink csodákat müvei
tek a hazánk szent földjére álnokul betört romá
nokkal szemben.

REZNEK ISTVÁN

Lelkes magyar huszárvoltáról megkapó módon 
tett tanúbizonyságot a román betörés diadal

mas kiverése alkalmából.
Ezredé Erdély szent földjét tisztogatva, már 

Fogaras megyében, Nagysink felé járt, midőn 1916
szeptember 15-én a 
14-ik közös-huszár
ezred 2-ik lövész
századánakparancs
noka azt a megbí
zást adta Réznek 
István őrmesternek, 
hogy a század első 
és második szaka
szával mindenáron 
tisztítsa meg az előt
tük fekvő községet 
az oda befészkelő- 
dőlt nagyszám ú 
ellenségtől. A daliás 
huszárőrmcstcr 65

emberével észrevétlenül száz-százötven lépésnyire 
közelítette meg a falut $ onnan erős gyorstüz alá 
vette s hatalmas hurrázással betört abba. A három 
zászlóaljnyi oláh közt erre oly kavarodás támadt, 
hogy nem tudtak cllcntállni a huszárok szilaj rohamá
nak, akik közülük sokat megöllek, sokat megsebesí
tettek és igen sokat foglyul ejtettek. Hadi zsákmá
nyuk is nagymennyiségű volt. Réznek őrmester meg
tisztította huszárjaival a községet, azután az Oll- 
folyó parljáa ellenálló románok ellen vonult. 
Huszárjaival meg sem állva, újból megtámadta és
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kiverte állásából az ellenséget, miközben tömérdek 
hadiszert zsákmányolt.

A már több kitüntetéssel ékesített Reznek őr
mester ezzel a hősi tettével szerezte a legnagyobb 
katonai kitüntetést, az arany vitézségi érmet, a 
fogarasi havasok aljában, a szőke Olt vérrel áztatott 
partján.

LOKCSÁNSZKY ANDRÁS

Kemény gömöri magyar volt. A háborúban a 
kassai honvédhuszárokhoz vonult be, a román 

betörés idején pedig mint „öreg huszár** az első 
népfelkelő huszárezredben küzdött. Az erdélyi had
járatban az ezred 2-ik lővészszázada különilmény-
képen működött s 
ennek  volt egyik

szakasz-parancs
noka Lokcsánszky 
András szakaszve
zető.

M űveltségével, 
higgadtságával és el
szántságával mindig 
kivált bajtársai kö
zül, a Szászrégen 
körül vívott csatá
ban azonban oly 
ragyogó hőstettet 
vitt véghez, mely 
mindenkor iskola
példája marad az önfeláldozásra kész bajtársiasság- 
nak és honszcrctctből fakadó halálos elszánt
ságnak.

A lövészhuszárok Reinprccht Antal főhadnagy 
parancsnoksága alatt rendíthetetlenül állták helyüket 
a gőrgényi völgyben, Szászregen és Libánfalva 
közölt, 1916 szeptember 16-án. A heves csatában 
a végsőkig kitartó huszárok egyszerre csak azon 
vették észre magukat, hogy a túlnyomó erőben 
lévő románok bekerítették őket. A megadás lehe
tősége idegen volt a magyar huszárok előtt. A fog- 
ságbacsés szégyene pedig már gondolatra is égette 
büszke önérzetüket. Egy lehetőség volt tehát csak 
számukra: harcolni az utolsó lchcllctig s igy keresz
tültörni magukat az ellenség gyűrűjén. Az ádáz 
áttörő viaskodásban a hős századparancsnokot golyó 
terítette földre. Lokcsánszky melléje ugrott, megmen
téséről gondoskodott s aztán a vérző Reinprcchltől 
átvéve a század vezetését, lelkes szavaival és ma
gával ragadó hősies példájával úgy feltüzelte huszár
jait, hogy azok a románokat szétverték s a század
nak parancsnokostól való elfogását meghiúsították. 
Az ellenséget pedig mindaddig íöltarlolták, mig 
nagyobb csapatok nem érkeztek a győzelem teljes 
kicsikarására.



A fogságtól és haláltól megmentett század' 
parancsnok a véres hordágyon terjesztette föl a 
hős huszárszakaszvezetöt a katonának járó legna
gyobb és legszebb, kitüntetésre, az arany vitézség! 
éremre, valamint tisztté való előléptetésre.

ULRE1CH SÁNDOR

l y \  ackenscn hadseregéhez volt beosztva Bulgá- 
nában, a Duna déli partján egy nagyobb 

osztrák és magyar hidász különítmény. Éhhez tar
tozott a pozsonyi 5-ik hidászzászlóalj 2. százada is, 
amelyben Ulrcich Sándor őrmester is szolgált. 1916

október 7-én haj
nalban a pozsonyi 
hidászszázadnak, — 
egy cseh legénységű 
hidászszázaddal és 
egy német népfel
kelő századda l 

együtt, — az volt 
a feladata, hogy 
szabadítsa fcladob- 
rudzsai hadivállal
kozás alkalmával a 
román-bolgár Aldu- 
nán rekedt dunai 
monitorokat. A ha
jók útja ugyanis cl 

volt zárva aknákkal a bclcnai csatornánál a Belena 
község és Szisztov város között lévő bolgár-román 
szakaszon. Az aknák eltávolítása céljából elóbb ej 
kellett foglalniok Gingingarclla szigetet, amelyet 
román és francia csapatok tartottak megszállva.

Hajnalban indultak cl útjukra Bersini bolgár 
szigetről a derék hidászok; az első pontonban Ul
rcich őrmester haladt szakasza felével. Az evezők 
villámgyorsan szelték a Duna habjait. Alighogy 
megszólaltak a bolgár szigetről a mi ágyúink, 
már ontották a román lövegek is gránátesőjüket. 
Ulrcich csónakjai körül hullottak a vizbe az ellen
séges lövedékek s tiz-husz méter magasra csapták 
föl a '«/.tölcséreket, Ulrcich Őrmester és magyar 
hidászbajtársai mégis elszántan siklottak tova; még 
a halálra ijedt cseh hidászok helyett is ők vették 
kezükbe az evezőket s a szürkületben Ginginga
rclla szigetén partot értek a német népfelkelő 
gyalogosokkal együtt.

A bátor hidászok a mocsaras parton elfogták 
az oláh őrszemeket és hatalmukba kerítették az 
ott beépített két hajóágyut. Ezután a vitéz hidász- 
őrmester szakaszával és a szomszéd-szakasszal a 
nagy golyózáporban villámgyorsan megtámadta a 
szigetvédő románokat és franciákat. Támadása teljes 
sikerrel járt. A védőrséget szétverte, miközben 100
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foglyot ejtett s nagy mennyiségű hadiszeri zsák
mányolt.

Alig hangzott cl az elfoglalt szigeten az utolsó 
lövés, már jöttek két fekete hajón és ladikokban a 
tengerészek, fölszedték az aknákat s aztán öröm- 
rivalgás között vonultak cl a kiszabadított dunai 
hajók, élükön az „Inn^-ncl. A hajók fedélzetén 
felsorakozva a dunai tengerészek háromszoros 
hurrá-val köszöntették a felszabadító magyar hidá
szokat és német népfelkelőket, akik viszont forrón 
ünnepelték tengerész bajtársaikat s a diadalban 
oroszlánrészt szerzett hős Ulrcich őrmester.

SÁGI ISTVÁN

Eme derék 7-cs közős-huszárczrcdbcli őrmcstor 
a Nemera hősévé vált 1916 őszén a román 

hadjáratban. 1916 október közepén már a csíki 
havasokban jártak a vitéz huszárok. A magyar
román határ bércei között szorították vissza a romá
nokat. A szünet nélkül dúló harcok közben azt a 
megbízatást kapta Sági István tiszthelyettes, hogy 
21 emberből álló szakaszával derítse fel a Mogyar- 
és Román-Nemera hegyeket. A bátor szakasz- 
parancsnok azonnal nekivágott az előtte meredező 
hegyeknek lelkes huszárjaival. A magyar Nemerén 
nem talált ellenséget. Sietve haladt tovább a Román- 
Ncmera felé. Ezt a magaslatot a románok tartották 
erősen megszállva, mint kitünően kiépitett támasz
pontot. Sági tiszthelyettes nem szemben támadta 
meg az ellenséget, hanem keletről került hátába az 
oláhoknak. Előrcvonulása közben kisebb járőröket 
küldött ki az erdő gondos átkutatására és vállal
kozása biztosítására. Mire a hegyre felért, már 
csak két huszárja volt. De ez sem rettentette vissza
s nem vette cl ked
vét a földerítéstől. 
Sőt tüzes magyar 
vére és lelke elszánt 
cselekedetre he vi
tette. A hegytetején 
lévő fedezékeikben 
mitsem sejtve, jó
kedvvel sü tö ttek - 
főztek az oláhok. 
A levágott szarvas- 
marha húsát vígan 
rajozták körül, mi
dőn Sági harmad
magával há tu lró l 
parázs puskatüzet
adott le rájuk. A fogukat hegyező nemerai hősök 
úgy megijedtek, hogy fejvesztetten menekültek gyö
nyörűen kiépitett állásaikból, magukkal rántva 
a szomszédos magaslatokon lévő román erőket is.



így szalasztotta meg vitéz Sági István harmad 
magával a nálánál talán százszorosán nagyobb román 
erőt és igy juttatta ezredét nemcsak a Nemera és 
a vele szomszédos hegycsúcsok, hanem az ott 
hagyott értékes fölszerelések birtokába is.

RA K0V S2KY GYÖRGY 
MUSLAY SÁNDOR

A 7-ik honvéd-huszárezred magyar-huszáros 
virtusa lobogott fel azokban a harcokban, 
melyek a hazánk szent földjére alattomosan betolako

dott románok kiverését és határainkon túl való 
üldözését eredményezték. A szövetséges csapatok

dicsőséges előre
nyomulását csak Ut
óit akasztotta meg 
cgy-cgy kétségbe
esett román eről
ködés, de fel nem 
tartóztathatta. Ilyen 
ellenállási pontjuk 
volt a románoknak 
a Russuliu-hcgy, 
melyet erős támasz
ponttá épitettek ki. 
Kzen megerősített 
állások elfoglalására 
kaptak parancsol a 
7-es honvédhuszá.

rok 1916 október havában. A lelkes lendülettel 
véghezvitt támadás során Rakovszky György zász
lós két szakasznyi erejével sikeresen a román állá
sok oldalába került s erőteljes rohammal benyomult 
azokba. Az cllcntálló ellenség sorait megbontotta és 
ezrede főerejéhez csatlakozva résztvett az egész védő 
állások elfoglalásában. .

Az itt lefolyt elkeseredett harcokban kiválóan 
vitéz magatartást tanúsított még Muslay Sándor
8-ik honvéd-huszárczrcdbcli zászlós, aki rcltcnthc- 
tetlenül bátor fellépésével segítette győzelemre 
ezredét.

Leleményes és hősies magatartásukért mindkét 
zászlós a rangjának megfelelő legnagyobb kitüntetés
ben részesült.

CSORDÁS MIHÁLY

A 14-ik közös-huszárezred 2-ik lövészszázadá
nak c vitéz szakaszvezetője, mint járőr és 

szakasz parancsnok — ezredé jelentése szerint — 
negyven ütközetben vett részt s mindig kitűnt 
bátorságával. Legvitézebb hőstettét, melyért arany 
éremmel tüntették ki, 1916 október havában a 
románok ellen vívott harcokban vitte véghez.
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A 14-es huszárok lövészoszlálya a diadalmas 
erdélyi harcok folyamán, 1916 október 9-én kilenc 
órai erőltetett menet után megmászta az 1700 méter 
magas csicsói Hargitát s annak egyik megerősített 
pontján egy tartalékban pihenő oláh zászlóaljra buk
kant. A második század kapott parancsot arra, 
hogy fejlődjék fel a támadáshoz. Csordás őrmester, 
mint az irányszakasz parancsnoka, nem várta be, 
mig százada fölfejlődött, hanem kihasználta a ked
vező alkalmat és szakaszával — saját hirtelen elhatá
rozásából — meglepetésszerűen megtámadta a mitsem 
sejtő ellenséget. A szélvészercjü, vakmerő roham 
szétszórta és menekülésre kényszcritcltc a román 
zászlóaljat. A megfutamított, csapatok egyik része 
is csak ezer lépésnyire próbálta meg rövid időre 
az ellenállást. A hős őrmester számos foglyot ejtett 
és sok hadiszert zsákmányolt.

A további harcok folyamán október 22-én 
a Clabucul hegyen vívott ütközetben kötelességének 
hősies teljesítése közben fogságba esett a kiváló 
érdemeket szerzett Csordás őrmester.

s ípo s  J ó z s e f

A budapesti első honvéd-gyalogezredtől helyez- 
ték át az első honvéd-huszárokhoz, ahol a 

lövészosztály géppuskás-osztagába osztották be. 
A huszároknál ép oly lelkesen szolgált, mint a
gyalogosoknál. A 
lövészek között ép 
oly vitéz honvéd 
volt, mint a gép
puskásoknál.

1916. év október 
19-én, B ukoviná
ban a Dorna-Watrá- 
tól délkeletre fekvő 
Rusului-hegy leg
magasabb csúcsát 
támadták a magyar 
honvédek. Az 5/JI. 
lovas lővészosztály- 
hoz tartozó géppus- 
kás-osztagnak ezt a
gyalogsági támadást kellett géppuskalüzzcl előké
szítenie és támogatnia. Az 1399-cs magaslaton levő 
orosz-cserkesz és román védőcsoportokra géppuská
sok hatalmas tüzzáport zúdítottak az 1546-os csúcson 
lévő Sipos József szakaszvezető volt a jobboldali gép
puska irányzója s oly kitünően irányította a tüzelést, 
hogy az orosz és román csapatokat oldalba és hátba 
találta a zuhogó tűzeső. A gyilkos lüzzápor oly 
arányú pusztítást vitt végbe az ellenség soraiban, 
hogy a géppuskás honvédek a gyalogosokkal együtt, 
jóformán vérveszteség nélkül foglalták cl a nagy- 
fontosságu magaslatot.



Sípos szakaszvezető hősi mellére maga a trón
örökös tűzte fel nagy ünnepség keretiben, jól meg
érdemelt arany vitézség! érmét Dorna-Candre-niben.

GYURKÓ ISTVÁN
1916 október 9-én a 7-ik közös-huszárezred a 

kishavosokon, Sósmezó közelében súlyos harcokban 
állott a románokkal. A szilaj huszárok vad indu
lattal rohamozták az ellenség állásait, hogy hatal
mukba keritsék azt $ visszavonulásra kényszerítsék 
a /Ománokat. Száz és száz akadállyal, ezer meg

ezer veszéllyel kel
lett megküzdeniük a 
derék harcosoknak. 
Egész napon át dúlt 
a mérkőzés, éjjelre 
azonban megpihen
tek a fegyverek , 
hogy uj erőt gyűjt
senek a további 
küzdelmekre. Az éj 
sötétjét alkalmasnak 
találták a 7-es hu
szárok arra, hogy 
ujult erővel döntó 
rohamra induljanak. 
Gyurkó István tiszt-

helyettes a rohamot megelőzőleg önálló vállalko
zásra szánta cl magát. Szakaszával éjnek idején 
ultülan-utakon járva, az ellenség oldalába férkőzött 
s a megindult roham alkalmával huszárjaival vad 
csataorditással az ellenségre vetette magát. E fék
telen harci indulattól véghezvitt támadás a románok 
soraiban zűrzavart idézett elő s döntően hozzá
járult ahhoz, hogy az ezred rohama az ellenséget 
állásaiból kiszorította s visszavonulásra kényszc- 
rilcttc.

Gyurkó István tiszthelyettes, ki negyvenhárom 
hónapon ál tartott ki nem szűnő harckészség
gel a fronton, büszkén viseli aranyérmét, mellyel 
sósmezői haditettéért kitüntették.

TÓTH MIKLÓS

A románokkal karöltve harcoló orosz kozákok 
1916 október 24-én este szörnyű erővel 

támadták meg és áttörték a jalovitai magaslaton 
húzódó arcvonalunkat. A 9-ik honvédhuszár
ezredet leszorították és a hegytetőt hatalmukba 
kerítették.

A veszélyeztetett pontra vetett debreceni 2-ik 
honvéd-huszárezred 2-ik lővészszázada Covcrca köz
ségben az éjjeli órákban kapta a parancsot, hogy azon
nal menjen fel a hegyoldalra s kezdjen ellentámadást. 
A század éjfél után két óra körül érte el az 1620 méte
res magaslat erdős alját, honnan a hajnali órákban 
erős támadást intézett a magaslat ellen. Az ellen

séges tűzben szenvedett nagy veszteségeik ellenére 
háromszor ismételték meg kemény rohamukat a 
derék huszárok, de sikertelenül. A száznyolcvanöt 
puskásból csak hatvanhét maradt, tisztjeik sem igen 
voltak, csak kél vezető emberük a század
parancsnok és Tóth Miklós szolgálatvezető törzs
őrmester. Tizenegy 
órára volt kitűzve 
a hegycsúcs elfog
lalása, melyet az 
ezred már nagyon 
sü rg e te tt. Ekkor 
Tóth Miklós törzs
őrmester maradék
századát döntő ro
hamra vezette. Szá
zadosa a tüzérségi 
tü ze t irányította. 
Tóth pedig össze
köttetést teremtve 
a szomszéd hon

védhuszár-ezred
del, oldallüz alá vette a kozákokat s a pusztító 
ágyú- és puskatüz után viharos rohammal vissza
foglalta a véráztatta nagyfontosságu magaslatot. 
Számos foglyot ejtett és sok lőszert zsákmányolt.

A József főherceg hadtestében szolgáló kitűnő 
vitéznek október 31-én (űzték mellére nagy dicsé
retek között a bátorsággal kiérdemelt arany vitéz
ség! érmet. A derék törzsőrmester ölvén hónapig 
szolgáltán harctéren hazáját; miközben kötelességé
nek hűséges teljesítése közben rokkanttá vált.

MAJTH fiNYI KÁROLY

Ifjan száguldott be a halhatatlanság birodalmába 
— a hősiesség kapuján. Ifjúságát a halhatatlan

sággal cserélte fel — honvédő önfeláldozása árán.
Alig végezte cl középiskolai tanulmányait, 

fegyverbe szólította sok ezer társával együtt a szo
rongatott haza. Alig járta ki a katonai kiképzés 
iskoláját, véres harcterekre ragadta a dühöngő 
világtüz vihara. A 10-ik honvéd-gyalogezreddel 
diadalmasan viaskodott a 21 éves zászlós az erdós- 
voJgycs szép Erdélyben a románok ellen. Már az 
Uz-völgyében dúltak a véres csaták, amikor 1916 
október 22-ének ködös hajnalán 25 főből álló sza
kaszával az előző napon visszavert ellenség földerí
tésére küldték ki az ifjú zászlóst. A siirü ködben 
előrenyomuló honvédek egyszerre csak azt vették 
észre, hogy egy körülbelül kétszáz főnyi ellenséges 
erő rohan ellenük. Azonnal földre vetették magu
kat s heves puskalüzzel egy pillanatra megállítot
ták az ellenséget. Azonban a románok hamarosan 
rájöttek, hogy csak egy kis csapattal állnak szem
ben s uj rohamra indultak. Ebben a pillanatban
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Majlhényi alig. húsz emberét vakmerő szurony
rohamra vezette és rövid, véres tusával megverte 
és megfutamította a túlnyomó erejű ellenséget, mely 
csupán halottakban 46 embert vesztett.

A kővetkező napokon az őserdős terepen egy
mást érték a románok támadásai. Október 24—

26-án számtalan dü
hös támadást vert 
vissza vitéz szaka
szával M ajthényi 
zászlós. Két napon 
át éjjel-nappal, ét- 
len-szomjan rendít
hetetlenül harcollak 
a nyirkos, ködös 
időben a hős hon
védek. De végre lő
szerük e lfogyott. 
Ekkor újból rájuk
támadtak a romá
nok. Puskatüz hiá
nyában veszteség

nélkül közelítették meg a lőszerükből kifogyott 
honvédeket. Az utolsó percben, a végső kétség
beesésben magával ragadó bátorsággal ugrott ki ár
kából a vitéz parancsnok; honvédéi utána s vad 
csatakiáltás közben szuronnyal és kézigránátokkal 
vetették rá magukat a tizszerte erősebb ellenségre. 
A hősregékbe illő roham megint sikerült; a véresen 
megvert ellenség megfutamodott, de a diadalmas 
szakasz hős parancsnoka holtan m aradt dicsősége 
véröntözle színhelyén.

- BOROS JÓ ZSEF

1916 október 26-án Háromszék keleti határvi
dékén, Sósmező környékén támadott rettentően túl
nyomó erővel a hazánk szeot földjéről már-már ki

szorított román had
erő. Kétségbeesett 
e rő m eg fesz ité se  
idcig-óráig e re d 
m énnyel is já r t 
arcvonalunk egyes 
részein, minek kö
vetkeztében a -7es 
közős-huszárok  

kénytelenek voltak 
á llá sa ik  egy ré
szét v isszavenn i. 
Ekkor Boros József 
őrmester a rajvonal 
mögött tartalékban 
lévő szakaszával, 64

magyar huszárjával villámgyorsan, szélvészszcrü 
ellentámadást intézett a mindent elsöpréssel fenyegető

ellenség ellen. A viharos huszárroham forgószél mód
jára szórta szét a románokat. A megvert ellenség 
200—300 főnyi veszteséget szenvedett, halottakban 
és sebesültekben. A győztes hős parancsnokot fel
jebbvalói méltóképen megdicsérték és az arany vi- 
tézségi éremmel tüntették ki s vele együtt magyar 
huszárjainak nagy része is nagy- és kisezüst érmet 
kapott vitézsége elismeréséül.

KOVÁCS BÁLINT
^^zintiszta magyar faji sajátosságait nagyszerűen 
^  érvényesítette a magyar haza védelmében a 
Prcdcál körül vívott harcokban, Azuga város el
foglalása alkalmával. 1916 október 26-án már az 
erdélyi és román határhegyek közt viaskodtak 
diadalmas hadaink. Azugálól délkeletre fekvő erdő
ségből indult táma
dásra az51-ik hon
v é d  g y a lo g  h a d 
osz tá ly  s abban a 
302-ik honvédgya- 
logczrcd. Az ezred 
10-ik század án ak  
első szakasza Ko
vács Bálint népfel
kelő szakaszvezető 
p a ra n c s n o k s á g a  
alatt a jobb szár
nyon állott indu
lásra készen. Az 
volt a feladata, hogy 
a szemben fekvő,
ellenségtől megszállt magaslat északi oldalát foglalja 
cl szakaszával. „Isten és haza nevében", ágyúink 
tüzének támogatásával egy erdő széléig hatolt előre 
24 emberével a bátor szakaszvezető. Itt pisztolyá
ból kilőtt világitó rakéta-jelzéssel mcghosszabbittalta 
a tüzérségi tüzet s lendületes rohamban rávetette ma
gát a hegyoldalt tartó ellenségre és megszállta árkait.

De evvel még nem elégedett meg, hanem saját 
kezdeményezésére tovább száguldott honvédéivel, 
akiknek lelke és lendítő ereje volt. Gyors iramban 
fölhatolt a magaslatra. A távbeszélő vezetékeket 
elvágta, a déli lejtőre szorult s az erdőben rejtőző 
román tartalékcsopatokat elűzte és rajokra oszlott 
szakaszával a magaslat egész déli oldalát is meg
szállta. Kézigránátharc közben sorjába rontott be a 
román fedezékekbe; az életben maradiakat foglyul 
ejtette s csapatonkint egy-egy emberével az ezred- 
parancsnoksághoz hátraküldtc. Aztán a román 
hadsereg legvitézebb katonáit, az ellentámadásra 
induló macedón csendőröket verte meg és estig 
tartotta félkörben a magaslatot, mig a főcsapatok 
megérkeztek s teljessé tették a fényes győzelmet 
Azuga város és vidéke elfoglalásával.
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A vitéz szakaszvezető győzelmes vállalkozá
sával mintegy 300 román katonát — köztük őt fö- 
és kél törzstisztet — ejtett foglyul s utat nyitott 
ezredének a további dicsőséges előrenyomulásra.

LAJTOS MIHÁLY

Már a keleti Kárpátokig, az ojtozi szorosig 
szoritollák vissza Erdély szent földjéről a 

betörő oláhokat a vitéz magyar és német csapatok. 
Magyarország keleti kapuinál azonban görcsösen 
tartotta magát az ellenség, sőt kétségbeesett táma
dásokkal védte veszedelembe került hazáját. 
A háromszéki székely és román kaput környező 
egyik magaslatot tartották a 7-cs magyar huszárok, 
akik ellen 1916 október végén egyik rohamot a 
másik után indították az erősen szorongatott ro
mánok. A huszárok rendíthetetlenül állták a sarat, 
de felmondták a szolgálatot a géppuskák. Csak 
egyetlenegy géppuska működött még és egyet
len géppuskás-parancsnok, Lajtos Mihály. De ő 
aztán működött is valamennyi helyett. Biztos 
kézzel és lázas gyorsasággal ontotta tűzesőjét 
az előrerohanó román cmbcrhullámokra. A tűz 
megtorpantotta az cmbcráradatol egyszer, kétszer, 
de harmadszor újra rohant az emberár, véren és 
tűzön át. Végre is győzött a magyar vitézség a 
román vitézségen s a szétvert román csapatok vé
resen hömpölyöglek vissza kárpáti árkaikba.

SZATM ÁRY FERENC

A bihari földről, a kisnyégerfalvai barázdából 
került a debreceni 2. honvédhuszárezredbe. 

1916 októberében ezredével együtt a román harc
téren a három ország határán, Dornavatra környé
kén harcolt. Egy napon az a feladat jutott osztály

részéül, hogy a vá
rostól d é lk e le t r e  
emelkedő 1521 mé
ter magas hegyet 
foglalja el. Szat- 
máry őrmester, a 
bihari síkság fia, 
úgy oldotta meg 
fe la d a tá t, mintha 
világéletébcn k á r 
pá ti hegymászó lett 
volna.

Három  szakasz 
huszárjával éjnek 
idején nesztelenül 
felkuszolt a hegyre

s a meglepett ellenséget villámgyorsan megtámadta. 
Heves kézigránát harccal betöri állásaiba és kiverte 
onnan és gyors visszavonulásra kényszeritette.
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A fontos hegyi állás elvesztése következtében az 
egész ellenséges arcvonal megingott s úgy az 
oroszoknak, mint a románoknak vissza kellett vo
nulniuk. Egy kicsinynek látszó helyi feladat nagy
szerű megoldása ilyen messzemenő eredményeket 
szült.

1916 október 31-én a román fővárosban tűzték 
fel Szatmárv őrmester mellére a hősök aranyérmét.

FISCHL JÁ N O S

1916 őszén nagyszerű alkalma nyílt magyar 
hazafiságának és katonai vitézségének csillogtatására. 
Orsovánál aknákkal zárták el a románok az Al- 
dunát, hogy megakadályozzanak minden közleke
dést és lehetetlenné tegyék monitoraink esetleges
tám adását. Ezen 
utzáró aknák eltá
volítása az 5-ös hi
dászok vakmerő le
gényeire h á r u l t .  
Fischl tizedes ön
ként v á lla lk o zo tt 
a dunai hajózás sza- 
b a d d á té tc lé n e k  
kockázatos munká
jára. 1916 november 
u to lsó  h e té n e k  
egyik napján hét 
emberével neki is 
látott az aknasze
désnek. Bár a ro
mánok egész napon át heves ágyutüz alatt tartot
ták a Dunának ezt a szakaszát, de a vitéz akna
szedőparancsnok és derék bajtársai rcllcnthctctle- 
nül végezték és diadalmasan be is fejezték a nehéz 
munkát. A viz és a tűz árja között hősiesen föl
szabadították a rab Dunát. Másnap virradóra a 
Cserna-folyó torkolatánál a németekkel együtt át
keltek csapataink a fölszabadított Dunán s hátba 
támadták az olt lévő román erőket. Fischl tizedes 
itt is legelöl járt; elsőnek ugrott ki a csolnakból s 
társait messze megelőzve elsőnek rohant rá a román 
őrszemekre. Mire a többiek partra szálltak, ő már 
harmadmagával jött vissza; két román foglyot hozott 
magával.

A szárazon és vizen egyaránt kiváló magyar 
hőst méltán ékesíti az arany vitézségi érem.

HAJDÓ ALBERT

Húszéves székely zászlós volt. Büszke és hevülő.
Szülőföldjét tisztította az ellenségtől ifjúsága 

acélos erejével és dacosan dobbanó szive forró 
hevületével.

Tölgyes mellett, a Baltinu hegytetőt tartó ellen-



ség cllco 1916 november 9-én támadásra ment egy 
zászlóalj bajor, három század magyar huszár és 
három század túlnyomóan románokból álló erdélyi 
gyalogos. Minden erőfeszitésük ellenére sem tudták 
azonban elfoglalni a magaslatot. Ekkor a 82-ik székely 
közös-gyalogezrednek az olasz harctérről jött máso
dik zászlóalját küldölték előre a hegy elfogla
lására.

Támadás közben az első század két szakaszát 
Hajdó albert zászlós vezetésével azzal bizlák meg, 
hogy a hegyet kerülje meg, az oldalozó négy gép
puskát hódítsa cl az ellenségtől s aztán támadja 
hátba a hegy védőrségét. Hajdó villámgyorsan fel
fogta a vállalkozás lehetetlen voltát s ahelyett egy 
cserjésen át vezette csapatát és mikor a  támadó 
századot elérte, azt hirtelen rohamra ragadta. A 
heves támadás lesöpörte az ellenséget a hegyről, 
így foglalta cl a vitéz székely zászlós azt a hegyet, 
amelyet csapataink azelőtt sikertelenül támadtak.

Pár nap múlva, a harcbavctelt orosz segéderők 
leszorították a hegycsúcsról a németeket s novem
ber 12-én délután ismét Hajdó századát küldték 
ellentámadásra a hegytető visszafoglalására. A vitéz 
zászlós 40 emberével indult az ellentámadásra. Kis 
csapatához még ugyanannyi német katona is csat
lakozott. Este hét órakor kezdődött az ellentámadás. 
A németek alkották az első támadó hullámvonalat. 
Az oroszok észrevették és szörnyű géppuskatűzzcl 
és kézigránátzáporral fogadták a támadókat. A né
metek támadása a heves ellenséges tűzben meg
akadt. Ekkor Hajdó zászlós, hogy megmutassa a 
németeknek, kik a 82-csck, rohamra vezette vitéz 
csapatát. Messze előttük száguldott előre, bajtársai 
lelkesen követték. A lendületes roham után rettentő 
kézitusára kellek a kemény székely vitézek s három 
halott s négy sebesült árán dicsőségesen vissza is 
foglalták a véráztatta hegytetőt.

CZIKÓ JÁNOS

Eme 22 esztendős csikszcntgyörgyi tizedes a 
végsőkig való kitartásnak, a gyors találékony

ságnak es az elszánt kezdeményezésnek nagyszerű 
tanujelét adta a román harctéren.

Már Romániában folyt a harc. Hadaink már az 
ellenség fővárosa felé jártak. Minden ideg és izom 
clégtétclszcrücn, diadalszomjasan feszült. Különösen 
az ifjú csiki vitézé. A székely harag és a székely 
büszkeség hevitették. 1916 december elején izgal
mas és vakmerő harcai közben a románok foglyul 
ejtették. A székely harag és büszkeség azonban 
nem hagyta nyugton még fogságban sem. Furfang- 
gal megszökött a fogságból teljes felszerelésével 
együtt. Rögtön megtalálta saját legénységét, kikkel 
azonnal elszánt ellentámadásra ment. Félelmetes

szuronyrohammal szétszórta a románokat, kik közül 
sokat elfogott.

KERÜLŐ GYÖRGY

30 havi, első arcvonalban eltöltött ideje alatt 
különösen a földeritő szolgálatban tüntette ki magát. 
Ezredé egyik legügyesebb felderítő altisztje volt. 
Felderítést végzett 1916 december 23-án is a Nagy- 
klabukó hegynél, amikor járőrével erős román csa
patokra bukkant. 
Hat emberével és 
géppuskájával rög
tön oldallüz alá fog
ta az oláhokat s 
m eg a k ad á ly o z ta  
azok előretörését. 
A megismétlődő he
ves támadások ára
datával szemben 
huszonnégy órán át 
rendíthetetlenül tar
totta magát. Aza
latt veszélyben lévő 
ezrede veszteség 
nélkül visszavonult
újra rendezte kötelékeit és erőteljes ellentámadás
sal megverte s teljesen elűzte a hegyről a romá
nokat. A kitűnő őrmester ez alkalommal két román 
ágyút és egy géppuskát telt hasznavehetetlenné.

A tulerős ellenséggel szemben vívott kiválóan 
vitéz magatartásáért és eredményes harcaiért arany 
vitézségi éremmel tüntették ki a hős őrmestert.

LUCÁK ANDRÁS

A románoknak magyar földről történt kiveré
sében derekasan vette ki a részét a 11-ik 

honvédgyalogczred, melynek soraiban kiváló hősies
séggel állta meg a 
helyét Lucák And
rás tiszthelyettes. 
1916 novemberében 
már bérckoszorus 
határainkon, az Uz- 
völgyétól k e le tre , 
Kászonjakabíalva 

környékén állottak 
a románverő honvé
dek, hol valóságos 
várszerüvé építet
ték ki a magaslato
kon húzódó állásai
kat. Lucák tiszthe
lyettes 76 emberé
vel a Monte Faku Mikru-t tartotta. November 
27-ig csendben voltak a románok. Ekkor azonban
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az odaérkezett orosz csapatok segítségével meg
támadták honvédőinket. A túlnyomó ellenséges erő 
leszorította a gyéren megszállt magaslatról csapa
tainkat $ a végsőkig kitartó Lucák tiszthelyettes 
századát bekerítette. Noha nyolc géppuskával meg
erősített két ellenséges zászlóalj támadta szüntele
nül Lucák állását, mégis — minden összeköttetéstől 
elvágva, étien, szomjan — 48 órán át tartott ki állá
sában és sorjában verte vissza az ellenség táma
dásait. Árkait rendíthetetlenül tartotta mindaddig, 
mig a bajorok lel nem mentették. A foglyoknál 
talált orosz czrcdparancs tanúsága szerint szörnyű 
veszteséget okoztak a halálmcgvetésscl küzdő hon
védek az ellenségnek. Igaz, hogy ők maguk is 
súlyos veszteségeket szenvedtek. Hetvenhétből 
huszonhármán maradtak. De önfeláldozó vitézsé
gükkel megakadályozták a nagyfontosságu magaslat 
elfoglalását és arcvonalunk végzetessé vállható fel
göngyölítését.

A hős honvédek mindegyike megkapta méltó 
kitüntetését.

VIRÁG ISTVÁN

Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben 
tanúsított kiválóan vitéz magatartása elisme

réséül az ojtozi szoros körül vívott harcokban érde
melte ki. 1916 kará
csony táján kemény 
harcokat vívott a 
14-ik közös-huszár 
ezred a románok
kal, kiket ádáz tu- 
sákban szorítottak 
huszárjaink vissza. 
Virág tizedes eme 
harcokban megra
gadó vitézséggel 
harcolt bajtársai 
élén és gyilkos kézi
gránát harcokban 
adta tanujclét clis- 
m erésrcm éltóan

önfeláldozó harckészségévcl. A győzelmes harcok 
során rettenthetetlen bátorsággal tört az ellenséges 
állásokon keresztül s két ágyút és több géppuskát 
ragadott ki az ellenség kezéből.

JÁM BOR JÁ N O S

Csíkszeredán lévő rcpülőparancsnokságától azt 
az utasitást kapta 1916. év végén, hogy egy 

megfigyelő tiszttel repüljön Foksani fölé s három
száz méternyire leereszkedve dobjon ötven kilós 
ekrazítbombát a Sereth hidjára.

Jámbor pilóta december 31-ikén délelőtt tiz 
órakor föl is szállt s rövid félóra múlva már Okna

község fölött keringett, hol négy ellenséges repülő 
támadt rája, alulról pedig heves tüzérségi tűz Tép
deste körül gépét. A vakmerő Jámbor pilóta azon
ban minden veszély ellenére is bátran röpült‘kitű
zött célja felé. Köz
ben szcmbcszálll az 
üldöző ellenséges 
gépekkel is, melyek 
közül az egyik re
pülőgépet foszforos 
golyóval felgyújtot
ta, egy másikat pedig 
egy fordulónál le
szállásra kényszeri- 
tett. Ezen légi har
ca közben megfi
gyelő tisztje megse
besült, azért kény
telen volt visszafor
dulni. A visszafelé
való repülés alatt is keményen tartotta magát a 
teljes lélekjelenléttel dolgozó pilóta. Ekkor azonban 
az ellenséges tüzérség belclőtl repülőgépe tartályába, 
mely felrobbant. A lezuhanással fenyegető vesze
delemben sem veszítette cl a fejét azonban a hős 
szakaszvezető. 3400 méter magasságból a legnagyobb 
testi és lelki eröfcszitésscl hozta le gépét, ö  maga 
könnyű sebesüléssel menekült meg a halálos vesze
delemből, megfigyelő tisztjének azonban fejét és 
karját szakította le a robbanás.

SIMON ISTVÁN

1917 január 10-én az a feladat várt a 12-es 
közös huszárokra, hogy a 7-es huszárokkal együtt 
foglalják cl a Fetisora-magaslatot. A 7-cs huszárok 
szemben, a 12-csck lŐvészosztálya pedig oldalt 
igyekezett megközelíteni az állásaikat szilárdan tartó
románokat. A ma
gaslat lábához ér
kezve, századpa
rancsnoka egy erő
sebb járőrrel a ro
mánok állásainak és 
erejének földeríté
sére küldte előre 
Simon őrmestert. A 
lővészhuszárok  

nesztelenül hatoltak 
föl csaknem a ma
gaslat tetejéig. Az 
ott talált élelmiszer- 
szállító oláh kato
nákat részben szét-
ugrasztották, részben pedig málbás lovaikkal együtt 
elfogták. Itt bevárták századukat, mellyel együtt
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hirtelen rávetették magukat a román állásokra. 
A huszárok félelmetes rohama fejvesztett menekü
lésre és egész felszerelésük olthagyására kényszc- 
rí telte a meglepett románokat.

Az ellenség elűzése után Simon őrmester szá
zada szállotta meg az elfoglalt román állásokat. 
Táboriörsőkcl állítottak a század elé s várták a 
románok ellentámadását. De az éj folyamán hiába 
várták. Másnap reggel azonban, midőn Simon őr
mester a tábori-örsökcl ellenőrizte, hirtelen meg
kezdték a románok támadásaikat. Simon őrmester 
gyors tűzet adatott rájuk, majd a nagy tömegben 
előreözönlő román erők elől visszavette az őrsöket 
századához. A lövészhuszárok igy készen várták az 
erdős lejtőn közeledő ellenséget. Körülbelül harminc 
lépésnyi távolságra engedték közeledni a huszárok 
a románokat, amikor erős puska- és géppuskatüzet 
zúdítottak rájuk. A túlerőben levő románoknak 
azonban sikerült állásainkba bchaloJniok és a huszá
rok ellenállását egyes részeken megtörniük, ükkor 
Simon őrmester rávetette magit szakaszával az 
állásainkba betört románokra és elszánt kézigránát* 
harcl a i  visszafoglalta árkainkat. A harcok azonban 
fokozott hévvel dúllak tovább. Olyan elkeseredett 
volt a küzdelem, hogy négyszer veszítették el 
állásaikat a huszárok, de mind a négyszer vissza
foglalták. Simon őrmester százada 167 emberrel ment 
az ütközetbe s annak lezajlása után már csők 
52-vel rendelkezett.

Ezekben a véres harcokban tanusilotl ki
magaslóan vitéz magatartásával méltán szolgált rá 
Simon őrmester a személyes bátorság legnagyobb 
jutalmára.

ILYÉS PETEK

Erdély szent földjét tisztító hadaink ádáz har
cok közben szorították határainkon túl a romá

nokat s 1917 júliusában már az ojtozi szoros kul
csát a Casinuhii he
gyet is hatalmukba 
keritették az orosz
lánokként küzdő 
82-esck. A romá
nok schogyscm  
tudtak megnyugod
ni végzetükben a a 
Gasinuluit minden 
áron vissza akarták 
foglalni. Nagysza
bású előkészületek 
után 1917 julius 16* 
án kezdődőt t a hatol * 
más ellentámadás. 
Csak a nehéz ágyú*

tűz három napig tartott. Azután következtek a vad 
gyalogsági rohamok; naponkint négyszer-őlszőr,
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napokon át. A székely legények halálmcgvctően 
makacs ellenállásán azonban megtörött a románok 
minden kísérlete. Midőn látták a románok, hogy 
gyalogsági támadásaik célt nem érnek, újból a 
tüzérséghez folyamodtak. Újból négy napon át zuho
gott a székelyekre a román tüzérség pergőtüze, 
A rettenő ágyutüz után, még dühösebben támadott 
a román gyalogság. Egy Ízben sikerült is állásaink 
közelébe jutnia, de a székely tigrisek Uyés Péter 
szakaszvezető vezetésével pusztító kézigránáltüzzel 
verték vissza az elnyeléssel fenyegető ellenséges 
crabcrhullámokat cs meghiúsították a románok min
den támadó kísérletét. A magaslat végérvényesen 
a 82-csek kezén maradt, ami nagyrészben Uyés 
Péter szakaszvezető hősies kitartásának és halál- 
megvető bátorságának volt az eredménye.

NAGY SÁNDOR

A PoM csapatának nevezte magát a derék zalai 
48*asoknak Nagy Sándor törzsőrmester veze

tése alalatt küzdő kis csapata. Apollónak, az 
crkőlcsiség és állami rend istenének, valóban méltó 
tcstőrcsapata volt az az ötven kemény magyar
baka, aki a délkeleti 
kárpátokban szol
gálta hazáját 1917 
óv nyarán. A 48-ik 
közős-gyalogezred 

első zászlóalja oro
szokkal és romá
nokkal állóit szem
ben czidóben az 
erdélyi halárhegy
ségekben. Nagy 
Sándorörmesternek 
és szakaszának az 
volt a feladata, hogy 
Gyergyóbékás előtt, 
az egyik magas
laton. mint előretolt tábori-őrs, figyelje az ellen
séget. Nagy törzsőrmester két láda puskatöltényt 
vitt magával s miután alaposan kioktatta legényeit, 
minden irányban őrszemeket állított fel. így telje
sítette Őrszolgálatát csaknem egy hétig. Julius 23-án 
hajnalban, egyik járőrével fcldcrittcttc a tábori-őrs 
előtt fekvő terepet. Nem sok idő telt el léleksza
kadva rohant ússza a járőr és jelentette, hogy a 
románok és oroszok támadásra jönnek ellenünk. 
Nagy törzsőrmester rögtön alarmirozta s a magas
latra állította csapatát, őrszemeivel pedig tovább 
figyeltette az ellenséget. Mikor az oroszok és romá
nok teljesen közel értek s egyenesen a táborí-örsre 
akarták vetni magukat, a vitéz parancsnok kézi
gránát-dobással adott jelet a tűz megnyitására. 
A zászlóaljnyi ellenséges tömeg négy elkeseredett



rohamot intézett a maroknyi zalai bakák ellen, de 
ők fényesen vertek vissza minden rohamot. A meg
vert ellenség bosszújában vad ágyutüzet zúdított a 
vitéz tábori-őrsre, mely veszteségei ellenére is szi
lárdan tovább kitartott.

Az Apollo-csapat minden egyes tagja elnyerte 
méltó jutalmát, köztük hős parancsnokuk, Nagy 
Sándor törzsőrmester a legnagyobbat: az arany 
vitézségi érmet.

HYROSS TIBOR

Diákfővcl került ő is, — mint annyi ezren — a 
katonai szolgálatba s már húsz éves korában, 

mint harcokban megedzett zászlós küzdött az erdélyi 
és romániai arcvonalon a nyitrai H-cs honvéd-gyalog
ezred kötelékében. 1917 julius végén a tölgyesi

szorosból hirtelen a 
veszedelemben for
gó ojtozi szoroshoz 
vetették ezredé első 
zászlóalját. Ott a 
a francia tisztek ál
tal vezetett erős 
román támadások
ban és ellentáma
dásokban ugyanis 
majdnem elvérzett 
a székesfehérvári 
69-cs gyalogezred, 
melynek meggyen
gült sorait a 14-es 
honvédek váltották

fel. Leváltása közben hirtelen román támadás zudull 
az uj terepre került 14-es honvédekre. Hyross Tibor 
14-ik honvéd-gyalogczrcdbcli zászlós a teljesen isme
retlen helyen fényesen megállta helyét s a 69-csck 
még le nem váltott embereinek bevonásával, sza
kaszával vitézül visszaverte a románokat. Másnap 
hajnalban, a tüzérségi tűzzel előkészített újabb 
támadás visszaverésekor észrevette, hogy Casinului 
hegy déli lejtőjén áll s hogy az ojtozi múut és a vas
útvonal védelme jutott feladatául. Azonnal felfogta 
feladata rendkívüli fontosságát s csaknem tíz napon 
át egész sereg román löraegtámadás ellen védte 
meg hősiesen a frontszakasz eme nagybecsű kul
csát. 1917 aug. 3-ikán este rettentő pergőtűz után 
megindult nagy tömegtámadást vert vissza. S mindezt 
akna-, géppuska- és ágyulüz nélkül, pusztán puska- 
tűzzel és kézigránátokkal. Csak 4-ikétő! kezdve 
kapott tüzérségi támogatást. Ezen a napon két ha
talmas francia-román támadást állott ki. A nagy 
tiszti veszteségek folytán már századparancsnokká 
lelt Hyross zászlós csirájában fojtott el minden 
támadó kísérletet. Közben bosnyák, német és magyar
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erősítés érkezeit s lehetetlenné tette a románok 
minden áttörési erőlködését. Az ezen harcok
ban szerzett érdemei elismeréséül méltán disziti 
Hyross zászlós mellét az arany vitézségi érem.

SZTRÁTYIJÓZSEF

Csíki székely volt és 82-ős baka. Pedig neve 
oláh eredetre mutat. De az a hajdani apai 

vér szerencsésen kereszteződött az el nem fajult 
székely vérrel, melynek „minden kis cscppje drága 
gyöngyöt ér.** A gyimesbükki tőrzsökös székely
élet aztán cgy-két 
nem z ed ék en  át 
szervesen beiktatta 
a családot a magyar 
nemzeti élet közös
ségébe. A 82-ik 
gyalogezredben ki
tűnő katonai isko
láztatásban része
sült s az oláh 
h ad já ra tb a n  bő 
alkalmat nyert vi
tézségének megmu
tatására.

1917 augusztu
sában,, az o jtoz i
szorosnál, a Casinului hegyen vívott harcok
ban tüntette ki magát a vitéz tizedes számos 
földijével és honfitársával együtt. Augusztus 3-ikán 
minden erővel át akarták törni a románok a 82-ik 
közős-gyalogezred egyik századának az állását, 
amelyben a 2-ik szakasz parancsnoka Sztrátvi tize
des volt. A románok erőteljes támadása kiszorította 
már árkaiból a szomszédos 3-ik századot, amikor 
Sztrátyí tizedes gyors ellentámadásával visszaverte 
az állásainkba betört románokat.

A kővetkező napok harcaiban vakmerő és 
sikeres földerítő vállalkozásokban tüntette ki magát 
Szlrátyi tizedes. Élete kockáztatásával kikémlelte az 
ellenség erejét, támadó szándékát és mindezt állan
dóan pontosan jelentette ezredének. A folytonos 
kitűnő tájékozottság a diadalmas védelemnek hat
hatós tényezőjévé vált.

József főherceg maga tűzte Sztrályi tizedes 
mellére a jól kiérdemelt arany vitézségi érmet.

SEBESTYÉN FÁBIÁN

Bukovinában az Afinitul-hegyct támadták szen
vedélyes rohammal a 9-cs honvéd huszárok 

1917 augusztus elején. Az elkeseredetten dúló 
harcok közben az ezred első századának parancs-



noka megsebesüli, második tisztje, az első szakaszt 
vezető hadnagy pedig elesett. A vezetők nőikül 
maradt századnak rögtön ölére állott a negyedik

szakasz parancsno
ka, Sebestyén Fá
bián törzsőrmester, 
összeszedte oszla
dozó századát s 
le lkes szavakkal 
fe ltü ze lt huszár
jaival r a j ta ü tö tt  
az oroszokon és 
heves kézilusával 
elfoglalta az Afinitul 
magaslatot. Aztán 
nagy lendületbe ho
zott csapatával sa
ját felelősségére to
vább üldözte az

ellenséget $ a következő magaslatot is hatalmába 
kerítette. Közben ő maga is öt lövést kapott és 
súlyos sebesülésével pecsételte meg diadalmas hős
tettét.

FARKAS GYULA

Azt a súlyos feladatot kapta 1917 augusztus 
tus elején az 5-ik közös-gyalogezred, hogy 

foglalja el a tölgyesi szoroson túl az 1668 méter 
magas Nagy Ciblcs hegyet (Ciblcsul maré), honnan 
az ellenség minden mozdulatunkat szemmel tart
hatta. Hajnalban el is indult az ezred és az esti 
órákban megérkezett a Ciblesul lábához. Innen, 
rövid pihenő után éjfél tájban megkezdték táma
dásukat az 5-ösök. Alig haladtak 200 lépésnyire, 
észrevette őket egy román tábori őrs és tüzet nyi
tott rájuk, ö k  azonban annál gyorsabban igyekeztek

előre. Földre vetve 
magukat szakaszon

ként h a to ltak  
tovább előre. Bár 
az ellenséges ágyú- 
tűz is megkezdődött 
vitéz 5-ös legénye
ink feltartóztatha
tatlanul törtek előre 
$ mindenütt legelöl 
járt Farkas Gyula 
őrmester. Fatörzs
től- fatörzsig vitte 
előre embereit, majd 
villámgyorsan be
tört az ellenség ár

kába. A meglepett románok kiugráltak állásukból 
s futásnak eredtek. A vitéz őrmester a menekülő 
románok után vetette magát. Bár előretörés kőz-
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ben megsebesült már egy gránátszilánktól, tovább 
tőrt előre. A románok második állásait is elfoglalta 
és sok foglyot ejtett. Mire legelsőnek fölért a Cib
lcs tetejére, elborította a vér, de a nyomában jövő 
vitézek és a tisztek viharos éljenriadala clfctcdlcttc 
sebét a ciblesi győzővel. A megvert ellenség még 
ugyanazon éjjelen két ellentámadást intézett a győz
tes szatmári ezred ellen, mely diadalmasan verte 
vissza mindkettőt; sőt támadásba ment át s három 
napig kergette, de el nem érhette a megszaladt 
románokat.

BOKOR IGNÁC

A nagyfontosságu ojtozi szorosért hosszú hete
ken át folyt a harc 1917. év nyarán. Ezek

hez a harcokhoz fűződik Bokor Ignác 18-ik honvéd- 
gyalogezred beli zászlós hőstette.

Augusztus 8-án alkonyaikor saját elhatározá
sából megtámadta szakaszával az oláhok fővédő
állását a Pár Le* 
suntu-patak völgyé
ben. Tizsoros drót
akadállyal volt az 
e llenséges állás 
megerősítve s még
is megrohanta és 
a makacsul véde
kező ellenséget le- 
birva, elfoglalta azt. 
Másnap hajnalban 
újabb roham m al 
kezébe kerítette az 
ellenség megerősí
tett tartalékállásait 
s aztán cgy-cgy
rohammal két másik erős támpontot. A következő 
napok egyikén a túlnyomó számú ellenség bekerí
tette a honvédeket. Ekkor Bokor zászlós súlyosan 
megsebesült főhadnagya helyett átvette a század 
parancsnokságát és elszánt tusa árán idejében 
kivágta magát és visszavitlc századát a többi csa
patok vonalába. Alig helyezkedett cl uj védelmi- 
állásában, máris megindultak a román támadások. 
Napokon keresztül éjjel-nappal hullott a puska- és 
ágyú tűz a soproni honvédekre és egymást érték a 
legdühösebb rohamok. De véresen omlottak össze 
a honvédek hősies ellenállásán. Ha puskatüzzel nem 
tudták föltartóztatni, heves ellenrohamokkal verték 
vissza a románokat. így tizenhét rohamot vertek 
vissza a rettenthetetlen 18-as honvédek Bokor 
hősies vezetése alatt. Négy ellenséges ezredet 
téptek pozdorjává hős honvédcink ezen harcok
ban s százszorosán szolgáltak rá a legteljesebb el
ismerésre.



ÁGOSTON KÁLMÁN

Szintén soproni honvéd volt. Ugyanabban a zász
lóaljban szolgált, mint Bokor zászlós és ugyan

azokon a forró augusztusi naponkon vitte véghez 
hőstetteit az ojtozi harcokban.

1917 augusztus 8-án, 40 emberéből álló osz
tagával az ojtozi 
szorosba kü ld ték  
előre, hogy táma
dásra készcnálló ez
redé számára meg
állapítsa a románok 
állását és erejét. A 
sűrű erdőben csak 
akkor vették észre 
az ellenséget a vak
merő honvédek, 
amikor már 150 lé
pésnyire az is ész
revette és tűzzel fo
gadta őket. A vitéz 
őrmester kényszerű

helyzetében rögtön támadásra határozta el magát 
s egyben értesítette a helyzetről ezredét. Elszánt 
rohama fényesen sikerült. Időközben odaérkezett 
ezredének első zászlóalja is, mellyel együtt a román 
csapatokat az egész vonalon visszaszorította. A visza- 
%'onuló románokat Ágoston őrmester üldözte oszta
gával. Hajnalban elérte osztagával a szoros végét 
s midőn az Ojtoz vizén átkelt heves tűzzel támadták 
meg a románok. Ágoston rohamot vezényelt, de azt 
a nagy puskaropogásban, sem szakasza, sem a vizen túl 
levő százada nem hallotta. Csak harmad magával 
rohant rá a románokra, kik elfogták és a bokrokba 
hurcolták, ahol dulakodás közben szuronnyal át- 
döfdösték kezefejét; aztán puskatusával agyba-főbe 
verték. Jajkiállását meghallotta a nyomukban haladó 
csapat s tüzes rohammal megtámadta a románokat 
és kiszabadította az eszméletlenül fekvő fogoly őr
mestert. A bekötözött és magáhoztéritett őrmester, bár 
nagyon gyenge volt, nem a kórházba ment, hanem csa
pat jánál maradt,sőt századparancsnokával együtt részt 
vett az előttük levő hegygerincen álló román állások 
megrohamozásában, majd mcllbclŐlt főhadnagya 
helyett átvette a század, sőt az egész harccsoport 
vezetését, visszaszorította a románokat a hegy másik 
lejtőjére és aztán kilenc erős ellentámadást vert vissza 
számban megfogyatkozott, de lelkesen kitartó kis 
csapatával.

ROZSENICH FERENC

A soproni 18-as honvédek eme kiváló törzsőr
mestere az ojtozi szorosban vivott harcokban 

szerzett clismerésreméltó érdemeket az arany vitéz- 
ségi éremre. A szorosban lefolyt harcokat követő 
üldözés közben Romániában, Grosesci előtt, egy ut-

keresztezésnél foglalt állást Rozscnich Ferenc törzs
őrmester szakaszával. Tőle balra volt az ezred második 
zászlóalja, de a zászlóalj és Rozscnich szakasza között 
mintegy 300 lépésnyi terület mcgszállatlanul maradt. 
A románok augusztus 12-ikén éjjel erősítést kaptak 
s benyomultak a meg nem szállott részen, minek
köve tkez tében  a 
zászlóalj mcghátrált 
s a törzsőrmestert 
szakaszával együtt 
az a veszély fenye
gette, hogy a meg- 
szállallan terepen 
át benyomult ellen
ség hátbatámadja 
őket. A súlyos hely
zetet azonnal fel
ismerte az okos 
szakaszparancsnok 
és saját elhatározá
sából szakaszával 
félkörben visszafor
dult s a hátráló zászlóaljjal összeköttetést terem
tett. Az igy egymással érintkezésbe jutott 18-asok 
tizenhárom román rohamot vertek vissza. A román 
támadások visszaverésében tanúsított halálmegvotó 
bátorságáért meg is kapta Rozscnich törzsőrmester 
méltó jutalmát az arany vitézség! érmet.

BfcVÁRDY GYULA
a

Ónként vonult be a 18-as honvédekhez Sopronba, 
honnan 40 éves létére egy ifjú lélek lelkese

désével ment ki a harctérre. Véres csaták viharai
ban tanúsított kimagasló vitézsége elismeréséül több 
kitüntetés érte és többször részesült előléptetésben. 
1915 tavaszán egy mellette lecsapó gránát a föld alá te
mette és összetörte. 
Felgyógyulása után, 
mint rokkant téri 
vissza a békés pol
gári életbe. Mikor 
azonban 1916 nya
rán ránk törtek a 
románok, nem tu
dottotthon maradni; 
lángoló hazafias ér
zése ismét a harctér
re sodorta. Rosszul 
fo rro tt cson tja it 
rendbehozatta, az
tán ment aHargilára, 
a Muncscllóhoz, az
erdélyi havasokra a románok ellen. 1917auguszlusá- 
ban a négy ven éves rokkant már mint zászlós és gép* 
puskás-szakaszparancsnok küzdött az ojtozi véres
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harcokban. Midőn 18-as honvédcink a szoroson 
túl Okna előtt a grozesci-i vonalon vívták három
napos csatájukat, mindig helyén volt, mindig clől- 
járt s mindvégig kitartott Bévárdy géppuskás- 
parancsnok. A bárom nap alatt 16-szór törtek 
ellenünk négy-öt hullámos rohamban az elkesere
dett románok, de honvédcink rendületlenül tartot
ták állásaikat. Nagy része volt ebben Bévárdy 
zászlósnak, oki nemcsak bu/.ditó szóval, hanem 
magával ragadó lelkes cselekvéssel is kitartásra 
ösztökélte bajtársait. A 18-as honvédek itt elért nagy 
sikere elválaszthatatlan Bévárdy zászlós nevétől.

DRASKOVITS REZSŐ

A román hadjáratban, mint a 18-ik honvéd- 
gyalogezred liszthelyettese vett részt. És való

ban kivette abból a részét. A közös hősi lendület 
vitte őt is lüzbc-vizbc, hegyrc-völgybe, vitézi köte- 
lességteljcsitésrc, bátor, vakmerő önfeláldozó hősies

szemmel tartotta azt. Egyszerre tőle jobbra srap-

ségre. Különösen a 
Muncselló-hcgy el
foglalásánál szerzett 
hervadhatatlan ér
demeket Draskovits 
liszthelyettes. A leg
nagyobb golyózá
porban és ágyutüz- 
ben szakaszával 

nekivágott és fcl- 
hatolt o magaslatra 
s ott oly gyilkos 
tüzelést kezdett a 
románok ellen, hogy 
azok a vakmerő tá
madás mögött nagy

erőket sejtve, ijedten megfutamodtak. A fontos 
hegy diadalmas elfoglalása közben c vitéz szakasz
nak még csak scbcsültjc sem volt. ügyes vezetésé
nek és akadályt nem ismerő crélyénck volt köszön
hető, hogy támadása veszteség nélkül oly meg
becsülhetetlen eredménnyel járt.

EZÉKIEL ANDRÁS
1917. évben, az Ojtoz körül lefolyt augusztusi 

nagy harcok idején kiváló teljesítménnyel gyarapí
totta értékes harctéri érdemeit e vakmerő pilóta. 
Augusztus 19-én azt a parancsot kapta, hogy egy 
felderítő repülő gépünket kisérje útjára könnyű 
vadászgépével. Nehézkes felderítő gépeinket ugyanis 
nagyon fenyegették ezidőben a hármasával-négyesévcl 
cirkáló könnyű francia vadászrepülők s ha kisérő 
harcigép nélkül merészkedtek útjukra, fölényben 
lévő ellenségeik majdnem holtbizonyossággal lelőtték 
őket. Elindulásuk után alig egy negyedórával már a 
románok fölött jártak gépeink. F'zékiel pilóta egy- 
ketszáz méterrel a földerítő fölött repült s folyton
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ncllck és gránátok 
robbantak föl s azok 
füstfcllcgc mindent 
eltakart előle. Midőn 
kikerült a füstfelhő- 
bői, már azt kellett 
látnia, hogy felderítő 
gépünk harcban áll 
egy kétmotoros el
lenséges Farm an- 
géppcl s ugyan
akkor hátulról tá
madja meg villám
gyorsan a nehézkes 
felderítő gépet egy 
Nieu port-féle kis
francia vadászgép. Ezékiei rögtön a veszedelmesebb 
vadászgépre vetette magát és öt percig tartó heves 
harcban, háromszáz géppuskalővésscl leszállításra 
kényszeritette a francia gépet. Midőn igy megsza
badult egyik ellenfelétől a vitéz pilóta, a nagy 
Farman-gépre csapolt rá. A nagy repülőgép nem
sokára mintegy 2000 méternyi magasságból négy-öt 
bukfencet vetve, zuhant lefelé és közvetlenül az ellen
séges vonal mögött utasaival együtt pozdorjává tőrt.

A győzedelmes hős repülő 22 hónapon át vi
vőit hajmeresztő légi harcokat. Számos dicső győ
zelem fűződik nevéhez, melyet az összes vitézségi 
érmek ragyogása tesz örőkemléküvé és megbecsültté 
az utókor számára.

W EISZ JÁ N O S

Ezredé, az 5-ik közös-gyalogezred a tölgyesi hegy- 
láncolat fokozatos elfoglalásával dicsőségesen ha

ladt előre román főidőn. Egyik zászlóalja a NagyCiblcs 
elfoglalásánál jóformán felmorzsolódott, ezért egymá
sak zászlóaljat vetettek tűzbe, hogy uj lendületet adjon a
támadásnak. Ezen 
zászlóaljban küzdött 
Wcisz zászlós is, aki 
ez alkalommal egy 
félszázadot vezetett, 
egy géppuskás-osz- 
taggal együtt. Mig 
az ellenség a föl- 
fejlődő tartalékcsa
patokat tartotta tűz 
alatt, addig Wcisz 
János kipróbált le
gényeivel ésgéppus- 
káival észrevétlenül 
a magaslaton lévő 
állásokig dolgozta
föl magát s szélvész módjára megrohanta és kiűzte



állásukból a meglepett románokat. Az állások meg
szállásakor számos foglyot éjeit s nagymennyiségű 
fegyvert és hadianyagot zsákmányolt. A magaslat 
elfoglalása oly nagy jelentőségű volt az egész 15-ik 
gyalog-hadosztályra, hogy parancsnokló altábornagya 
táviratilag üdvözölte a hős zászlóst és a legszebb 
katonai kitüntetésre terjesztette fel-

ERDÉLYI JÓZSEF

Arany vitézség! érmét 1917 augusztus 21-én 
a bukovinai harcokban érdemelte ki. Ezidő- 

ben Kimpolung környékén támadták n 6-os honvéd
huszárok a magyar földről kiszorított ellenséget.

Ar. ádázul dühöngő 
harcok közben harc
képtelenné vált szá
zadparancsnoka he
lyett átvette százada 
vezetését E rdé ly i 
tiszthelyettes é< az 
Arzlta Kapri mellett 
lévő 925-ös magas
lat ellen olyan erő
teljes rohamot Inté
zett vitéz honvéd
huszárjaival, hogy 
az ellenség nem 
bírta ki támadását 
és elhagyta állásait.

Erdélyi tiszthelyettes a lehető legkisebb veszteség
gel a lehető legnagyobb győzelmet aratta, ami az 
ő kiváló harci erényének volt köszönhető.

UDVARDY IMRE

Az ide-oda hullámzó ojtozi harcok idején azt 
a paracsot kapta, hogy a 82-cs székely gya

logezred és a 17-es népfelkelő gyalogzászlóalj visz- 
szavonulását fedezze géppuskás szakaszával. A ro
mánok egy teljes zászlóaljjal támadtak rá fegyvereire, 
de Udvardy főtörzsvadász minden támadásukat visz- 
szaverte s a rábízott állását mindaddig vitézül tar
totta, amíg segítséget nem kapott. Akkor a segitő- 
csapatokkal együtt a szilárd védekezésből lendületes 
támadásba ment át s diadalmasan visszaszorította 
a győzelmes előnyomulásban reménykedő romá
nokat.

KATONA JÓZSEF

Negyvenkéthavi harctéri szolgálat ideje alatt szá
mos oly hőstettet vitt véghez, melyek mind

egyike elégséges arra, hogy ezrede legkiválóbb ka
tonái közölt említsük nevét, mely mindenkor 
dísze marad a 14-ik közös-huszárezred dicső hagyo
mányainak.
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1914 novemberében Szerbiában, hatodmagával 
és egy géppuskával megadásra kényszcritcltc Val- 
jcvónál szembenálló szerb tüzérség két ütegét. Nyolc
ágyút, 24 lovat zsák
mányolt s 120 fog
lyot ejtett. A dia
dal utón eltört lá
bával korházba ke

rült s egy évig 
nyom ta az ágyat 
Triesztben.

1916 szeptembe
rében az Olt men
tén, a vőröstomyi 
szorosból előretörő 
rom án kerékpáros 
zászlóaljat hátbntá- 
madta és szétverte. 
Ekkor is 30 foglyot
ejtett, ugyanannyi kerékpárt s két géppuskát zsák
mányolt. Ugyanez év december 7-én lendületes el
lentámadással elfoglalta a románok egy magaslaton 
húzódó állásait s addig tartotta zAporszcrü géppus- 
katiiz alatt az ellenséget, míg zászlóalja az árkokat 
meg nem szállta. 1917 szeptember havában a töl
gyesi szorosban vívott ki újabb sikereket géppus
káival a sokszorosan megvert és kiszorított romá
nok fölött.

A két utóbbi vitézi tettéért kapta a személyes 
bátorság legszebb kitüntetését, az arany vitézségi 
érmet.

DUBY MIKLÓS

Ezredé, a 18-ik honvéd-gyalogezred 1917 augusz
tus 8-tól kezdve folytonos harcok között nyo

mult előre az ojtozi szoroson át s szeptember 
16-ikán már román földön, Grozesci előtt, a mii-
úttól jobbra cső ma
gaslaton helyezke
d e tt  védőállásba. 
Szcplcmcr 16-ikától
18-áig á llandóan  
pergőtűz alatt tar
tották a románok a 
több, mint egy hó
napon át tartó ke
mény h arcokban  
legyengült s mint- 
egy 400 főre csök
kent 18-as honvéd- 
ezredet. Ezidőben a 
Karcsay-zászlóalj- 

hoz tartozó második
rohamszázad ölven lépéssel liálrább állott, mint 
az ezred tartaléka. Ekkor a szörnyű tűz által 
megritkitott arcvonal sűrítésére ezen rohamszázad



három szakaszát az ezred három zászlóaljához osz
tották szét, csak a negyedik szakasz maradt tarta
lékban Duby Miklós őrmester parancsnoksága alatt 
— a legvégső pillanatra.

A soproniaktól balra levő 15-ös honvéd-gyalogez
red egyik zászlóalját teljesen mcgscmmisitcttc a francia 
tüzérség, a tartalékba helyezett zászlóaljat pedig 
fogságba ejtette az előretörő román gyalogság. Az 
igy védtelenné és szabaddá vált területen ellenállás 
nélkül nyomultak előre a román csapatok francia 
tisztjeik vezetése alatt. A soproni ezredet már patkó
alakban bekerítették, az czrcdparancsnokságot is 
elfogták, a müut el volt vágva és már mindenki 
fogoly volt. Csak Duby őrmester volt még szabadon 
tizenkét főből álló szakaszával, mellyel azonnal 
szorongatott ezredé segítségére sietett.

Az előretörő románokat kivont karddal vezető 
francia tisztet lelőtte s aztán égrengető rajta kiáll- 
tással és heves tüzeléssel rontott az oláhokra. Kegyet
len kézilusában áttörte a románok sorait s folyto
nos támadással igyekezett visszaszerezni a 15-ös 
honvédek elvesztette állásait, amit negyedórái kemény 
harccal sikerült is elérnie. Dicsőséges előretörése 
közben 820 román katonát ejtett foglyul s fegyvc- 
reztetett le fölszabadított utász és távirász bajtár
saival.

Ezután tizcnncgycdmagával tartotta Duby őr
mester a visszafoglalt hosszú vonalat. A maroknyi 
csapatot azonban bekerítették és elfogták a nagy
számú románok. Duby őrmester látva, hogy kisza
badított ezredé most még nagyobb veszedelembe 
került, hirtelen felkapkodta a szerte-széjjel heverő 
kézigránátokat s megtámadta, majd foglyul ejtette 
őrzőit. Azután újból tartani próbálta a vonalat. 
Azonban a védtelen szakaszokon ismét előretörtek 
a románok és már Duby őrmestertől balra, az ő 
háta mögött állították föl géppuskáikat. A hideg
vérű, furfangos parancsnok az uj gyűrűből csellel 
szöktette ki vitéz honvédéit s végül maga is utá
nuk lopódzott. Lent a völgyben összeszedte embe
reit, megkerülte a románok állal megszállt magas
latot, hátba támadta és elfogta az ott felállított 
két géppuskát. Aztán az clzsákmányolt géppuskák 
segítségével addig védte és tartotta a magaslatot a 
románok heves támadásaival szemben, mig a 17-ik 
honvéd-gyalogezred egyik zászlóalja segítségére nem 
sietett s végérvényesen meg nem szállta a magas
latot. Ezen kemény tusákban tanúsított rettenthe
tetlen és önfcláldozóan bátor viselkedéséért méltán 
szolgált rá Duby őrmester az arany vitézségi éremre.

ÜDVARDY NÁNDOR

Halálmcgvctő hősiességgel végzett kötelesség- 
teljesítésével kevés katonánk szerzett — úgy 

önmagának, mint hazájának — annyi dicsőséget és 
elismerést, mint Udvardy Nándor, a 42-es számú 
repülőszázad tábori pilótája. A beláthatatlan és ki
számíthatatlan szcszélyü levegő királyai közé tarto
zott, aki lelkének csapongó szárnyain uralta a vég
telen nagy légi birodalmat és vakmerő elszántsággal 
vivta meg saskcselyü módjára légi harcait. Tizenkét 
esetben keringett fent a magasban győzelemtől má
morosán a lelőtt s földrezuhant ellenséges gép és a 
legyőzött ellenfél pozdorjává tört hősi hulla-ron
csai felett, mint büszke győző. Az ezer, meg ezer 
méter magasban vívott, halálraszánt küzdelmekben 
tanúsított hidegvérű vakmerősége, lélekjelenléte és
százszorosán hősies 
magatartása az elis
merés hervadhatat- 
lankoszoru ját fonják 
feje köré. I láromszor 
adományozott nagy 
ezüst, kis ezüst és 
bronz vitézségi ér
mén kivül, kél íz
ben is kitüntették 
az arany vitézségi 

érem m el. E lső 
aranyérmét a 11-ik 
i s o n z ó i  c s a t a  

id e jén  k ap ta . A 
karsztfensik fölött
egymásután két ellenséges repülőgépet lőtt le s meg
mentett egy földerítő gépünket. Másodízben a piavei 
fronton, olasz terület fölött vívott légi küz
delemben érdemelte ki a személyes bátorság legna
gyobb jutalmát. Nyolc gépből álló raj repült 1918 
május 15-én Pádua irányába felderítés végett Fe
ladatuk elvégzése után visszatérőben voltak már, 
amikor liz ellenséges repülőgép támadta meg őket. 
Heves küzdelem keletkezett. Harci gépeink elszánt 
küzdelmet vívtak az olasz gépekkel, hogy az érté
kes fényképfelvételeket vivő felderítő gépet megvé- 
dclmczzék. A hajmeresztő harcban három gépünket, 
köztük Udvardy pilótáét is lelőtték. Egyik égve zu
hant le, a másik kettő pedig átlőtt motorral még 
átjutott vonalaink mögé. Udvardy önfeláldozó küz
delmének kiválló része volt abban, hogy felderítő 
gépünk megmenekült.

272



ARANYLAP
AZON ARANY VITÉZSÉGI ÉRMES HÖSÖK RÉSZÉRE. AKIKNEK HŐS- 

TETTERŐI. KÖZELEBBI ADATOK BESZEREZHETŐK NEM VOLTAK





T J ő s e in k  diadalmasan hordozták végig kardjaikat az összes harctereken s mindenhol történelmi értékű 
nyomát hagyták a magyar katona tüneményes vitézségének. A páratlanul dicső küzdelmekben 

gazdag négyéves világháború végén mindenütt ellenséges földön áltak vitéz csapataink és félelmesen 
suhogtatták meg fegyvereiket az ellenség feje fölött, mely kénytelen volt meghajolni zászlóink büszke 
lengése előtt. Mindennek ellenére nem mi voltunk a győzők, hanem ók — a fegyverrel legyőzőitek. Hz 
azonban semmit sem von le a magyar katona hősies küzdelmének értékéből, mely örök időkre elismert 
és megcsodált marad a világ összes népei előtt. Bekövetkezett az a világtörténelemben páratlan eset, 
hogy a hős győzőknek meg kellett lakolniok azért, mert győzlek s igy kitartásuk, emberfeletti erömeg- 
feszitésiik s minden önfeláldozásra kész elszántságuk hazájuk tragédiájává vált. z\ magukat győzőknek 
kinevezett hatalmak feldarabolták az ezeréves múltai rendelkező egységes Magyarországot s testvért 
testvértől szakítottak cl. hogy kielégítsék mohóságukat az „örök igazságtalanság" nevében.

lörténelmi hivatást teljesitő egységes nemzetünknek szétdarabolása, valamint egyeseknek nemes 
buzgalmunkkal szemben tanúsított közönye következtében, — dacára egy éven át tartó fáradhatatlan 
adatgyűjtő munknánknak — nem volt módunkban az összes arany vitézség! éremmel kitüntetett hős 
magyar katonák vitézi tetteinek leírását megszereznünk, mert egyesek többszöri felszólításunk ellenére 
sem bocsátották rendelkezésre adataikat; a megszállt területeken tartózkodó hőseink minegyikével 
pedig. — rajtunk kívül cső okokból, — nem tudtunk érintkezést találni. Az eredeti kitüntetési bead
ványok, melyek a volt közös hadügyminisztérium levéltárában fekszenek összehányva, c/időszcrinl még 
nem kaphatók. Ezen eredeti kitüntetési javaslatok, a honvédelmi minisztérium levéltárában felkutatott 
néhány példányról ítélve — hiányosságuk miatt — különben sem alkalmasak feldolgozásra. így tehát 
sok aranyérmes hősnek egyenlőre csak dicsőség beragyogta nevét örökítjük meg az utókor számára, 
hzen nevek azonban önmagukban is örök időkre hirdetni fogják a magyar katona kiválóságát, a magyar 
faj nemzetfentartó erényének életerejét és történelmi hivatását.

I)r. Abonyi András. 19. hv.-gy. e. hdpd. 
Adarnko Antal, 72. k.-gy. e. szkv.
Ágoston Béla, 9. hv.-husz. c. törzsórm. 
Ágoston Gyula, 69. k.-gy. e. zls. (elesett). 
Alkauer Béla, 12. hv.-gy. e. népi. (elesett). 
Ambrus András, 82. k.-gy. c. törzsöm». 
Apró Imre, 86. k.-gy. c. tiz.
Argyelán Ferenc, 85. k.-gy. e. zls.
Asztalos István, I?. nehéz tűz. c. zls. 
Auspitz Jakab, 38. k.-gy. e. thtts.

Baborszky Antal, 82. k.-gy. c. hdpd. 
Bachmanh János, 29. k.-gy. e. őrm.
Bagi Mátyás, *14. k.-gy. e. őrm.
Bajdics András, 71. k.-gy. c. szkv.
Bajt Antal, 72. k.-gy. e. őrm.
Bajzák István, 86. k.-gy. e. szkv.
Bakfa József, 46. k.-gy. c. Orv.
Bakos József, 31. h.-gy. e. törzsórm.
Baksa József, népf. tiz.
Balassa Pál, 86. k.-gy. c. zls.
Balázs József, 24. hv.-gy, c. népi. s/.kv. 
Balogh Benő. 86. k.-gy. c. hdpd.
Balogh György, 12. hv.-gy. e. tiz.
Balogi Dezső, 3. hv.-husz. e. őrm.

Bán Vaszil, 31. k.-gy. c. gylgos.
Bancza András, 71. k.-gy. e. s/.kv.
Bancsc Tódor, 37. k.-gy. e.
Bankó György, 1. k.-husz. e. szkv.
Barabás András, 39. k.-gy. c. zls.
Barabás Emil, 15. k.-huszár e. őrm. 
Barakonyi Károly, 3. h.-gy. c. hdpd.
Barbu Miklós, 61. k.-gy. c. gylgos.
Barcsay László, 13. k.-husz. e. /.Is. 
Bárkányi András, 5. hv.-gy. c. törzsöm». 
Barth Arthur, 50. k.-gy. e. szkv.
Bártfay János, 9. hv.-gy. e. zls.
Barth János, 31. k.-gy. c. szkv.
Bartha Lajos, 31. k.-gy. e. zls.
Bartu Miklós, 61. k.-gy. e. gylgos.
Bauer Samu, 76. k.-gy. e. tiz.
Baumann Henrik, 76. k.-gy. e. szkv.
Bazsó Gábor, 23. hv.-gy. c. szdos (elesett). 
Beeze Sándor, 82. k.-gy. e. szkv.
Bednár Frigyes, 72. k.-gy. e. tiz.
Békás György, 66. k.-gy. e. törzsöm». 
Belka János, 67. k.-gy. c. tiz.
Benkő Gál>or, 52. k.-gy. e. zls.
Benkó Márton, 16. k.-gy. e. szkv.
Bényci Imre, 1. hv.-gy. e. szkv.
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Bcnyovits Árpád, 2. hv.-gy. c. zls.
Bcrdy Ernő, pilóta, lörzsőrm.
Bcrccz Ferenc, (mindkét szemére vak). 
Bcrcczky Ferenc, 101. k.-gy. c. hdpd. 
Bercczky Sándor, 37. k.-gy. c. hdgy.
Bcrenczy Antal, 4. utászé, örm.
Bcrényi (Berber) Imre, 32. k.-gy. c. tart. fhgy. 
Berger Rudolf, táb. pilóta szkv. (elesett).
Berta Antal, 29. k.-gy. c. örm.
Bertalan Zoltán, 19. k.-gy. c. hdpd.
Bcssicsik Alajos, 71. k.-gy. e. örm.
Bethcndy Sándor, 39. k.-gy. c. e. é. ö. szkv. 
Bida János, 24. t. vad. zlj. thtls.
Bindcr Ernő, 23. hv.-gy. c. őrm. 2 a. v. é. 
Biringcr Árpád, 51. k.-gy. c. hdpd.
Bittér János, 69, k.-gy. e. s/.kv.
Blöckl János, 68. k.-gy. c. zls.
Bocsic Vendel, 46. k.-gy. c. örm.
Boczkó Béla, 39. k.-gy. e. zls.
Bodányi Béla, 60. k.-gy. c. tiz.
Bodányi Ede, 5. árkász zlj. őrm.
Bodó Lajos, 82. k.-gy. c. gylgos.
Bogdán András, 50. k.-gy. e. ónn.
Bogg I.ipót. 29. k.-gy. c. szkv.
Báró Boinich Berkó Izidor, korvett-kapilány. 
Bokor János, 82. k.-gy. c. tiz.
Bokor Zoltán, 46. k.-gy. c. zls,
Boldis Pál, 37. k.-gy. e. örm.
Boldizsár József. 25. k.-gy. c. zls.
Bolha Márton, 67. k.-gy. c. szkv.
Borbáth Lajos, 24. hv.-gy. e. tiz.
Borz Viktor, 10. hv.-husz. c. szkv.
Borza Miklós, 23. hv.-gy. c. honvéd.
Bosnyák Mihály, 23. k.-gy. c. tiz.
Boszodi Károly. 37. k.-gy. c.
Brabccz József, 67. k.-gy. e. tart. hdgy. 
Brandili Chcredoc, 7. hv.-gy. e. népi.
Brauk György, 61. k.-gy. c. törzsőrm. 
Brasován Zoltán, 33. k.-gy. c. szdos.
Bratcsku Demeter. 7. I. hv.-tiiz. e. szkv. 
Brenner Alajos, 12. k.-gy. c. zls.
Brcyvogel Emil, 24. láb. vad. zlj. zls.
Bucsa György, 62. k.-gy. c. tart. hdgy. 
Bucskó János, 12. k.-gy. e. szkv.
Budnár László, 29. táb. vad. zlj.
Bugyáki Lajos, 23. hv.-gy. e. tart. hdgy. 
Bugyán József, 16. hv.-gy. e. thtts.
BucHáS János, 37, k.-gy. e. thtts.
Buksa Éliás, 26. táb. vad. zlj. íóvadász. 
Bungyik József, 67. k.-gy. c. tiz.
Burza István, 134. táb. ágyúsé, zls.
Busch János, 17. hv.-gy. c. tiz.
Burza István, 31. k.-gy. c. zls lelesett).
Buttás András, 12. árkász zlj. őrm.

Cavis Ignác, 72, k.-gy. c. tizedes.

Ciganck Hugó, 39. k.-gy. e. törzsőrm.
Csáky Sándor. 12. hv.-gy. c. tart. hgy.
Csán Vincze, 25. hv.-gy. e. szkv.
Csapó Béla, 31. hv.-gy. c. zls.
Csendes Károly, 5. k.-gy. c. Őrm.
Cservény» Cyula, 51. k.-gy. e. hdpd.
Cservinka Kornél, 32. k.-gy. e. tart. hgy. (elesett). 
Cscszkó Sándor, 82. k.-gy. e. gylgos.
Csipek Imre, 76. k.-gy. e. gylgos.
Csiszlaghy Károly, szkv. táb. pilóta.
Csók I^ajos, 69. k.-gy. e. zls.
Csonka János, 101. k.-gy. c. őrm.
Csorda Ferenc/., 68. k.-gy. c. hdgy.
Csordás András, 31. k.-gy. e. e. é. ö. szkv.
Csótár Károly, 18. hv.-gy. c. őrm.
Csungán Géza, 23. hv.-gy. e. thts.
Csú/.di András, 8. k.*hu$z. c. törzsórm.
Csüzi Mihály, 96. k.-gy. c. tiz.
Czakó Károly 1. népf. gy. c. népi. őrm.
Czarkó János, 51. k.-gy. c. őrm.
Czigány János, 44. k.-gy. e. gylgos.
Czinucz Mózes, 37. k.-gy. c.
Czipek I^ajos. 76. k.-gy. e. gylgos.

Damoszkin István, 4 k.-husz. e. zls.
Dánér István, 46. k.-gy. c. hdpd.
Darab Pál. 44. k.-gy. c. szkv.
Daróczy Ambrus, 39. k.-gy. c. zls. (elesett). 
Darvassy István, 39. k.-gy. e. zls.
Daugner József, 19. k.-gy. c. őrm.
Dávid György. 1. népf.-gy. c. törzsőrm.
Davolla György, 4. hv.-gy. e. honvéd.
Deák Elek, 82. k.-gy. e. őrm.
Deák Lajos, 32. k.-gy. zls.
Dely János, 66. k.-gy. e. szkv.
Dr. Dcnghy János, 21. táb. ágyús c. zls.
Deutsch Jenő, 52. k.-gy. e. szkv.
Dcutsch Rudolf, 61. k.-gy. c. törzsöm».
Dcvich Miklós, 30, népf.-gy. e. zls.
Dicső Károly, 7. k.-husz. e. tiz.
Ditz Ármin, 117. táb.-liiz. c. hdgy.
Dobos Bálint, 52. k.-gy. e. tiz.
Dohangie József, 2. hv.-gy. e. őrm.
Domidc Emil, 63. k.-gy. e. thtts.
Dómján Gábor, 62. k.-gy. e. hdpd.
Doszpod Menyhért, 10. k.-husz. c. tiz.
Dragos György. 67. k.-gy. e. törzsőrm.
Dula Nándor. 12. k.-gy. e. tart. hgy.
Duma János, 23. hv.-gy. e. zls.
Duma Ödön, 23. hv.-gy. c. hdpd.

Eckstein József, 83. k.-gy. e. hdpd. (elesett).
Éder József, 15. táb. ágyús e. zls.
Eisel János, 5. hv,-gy. e. tart. hgy.
Elekes Mihály. 39. k.-gy. e. törzsórm.
Élő Ignácz, 8. hv.-gy. c. tart. hgy.
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Kmmerling József, 32. hv.-gy* c. zls. (elesett). 
Kngelmann Géza, 46. k.-gy. e. tart. Hgy. 
Kngclmann Henrik, 29. k.-gy. c. thlls. (meghall). 
Kpply Vendel, 6. k.-gy. c. tíz.
Erdei János, 39. k.-gy. e. órv.
Erdei Sándor, 39. k.-gy. c. szkv.
Erdökövi István, 29. hv.-gy. c. hgy.
Ernsl Gyula. 82. k.-gy. c. hgy.
Erós János. 65. k.-gy. c. /.Is.
Eseri Urbán, 12. k.-gy. e. szkv.
Éder József, 15. t. ágyús c. zls

Fábián Péter, 6. hv.-gy. c. órv. (elesett).
Fábry János. 25. k.-gy. c. törzsórm.
Faix Róbert, 67. k.-gy. c. órm.
Faragó József 3. hv.-gy. c. honv.
Farkas József, 33. hegyi tűz. c. tart. hgy. 
Farkas Pál, 3. vártüz. c. órm.
Farkas Tódor, 26. k.-gy. e. zls.
Farkas Vilmos, 46. k.-gy. c. tiz.
Fazekas Demeter, 101. k.-gy. c. gylgos.
Fazekas István, 51. k.-gy. c. órm.
Fcchtl István, 32. k.-gy. c. órm.
Fehér János, 39. k.-gy. c. thlls. (elesett).
Fekete Imre, 101. k.-gy. szkv.
Fekete István, 14. hv.-gy. e. honv.
Fekete Tivadar, 19. h.-gy. c. órm. (elesett). 
Kclder Péter, 43. k.-gy. c. tiz.
Fcrcncz Domonkos, 82. k.-gy. e. gylgos.
Fcrencz Kálmán, 44. k.-gy. c. órm.
Filipovics Mihály, 9. k.-husz. e. fegyvermester. 
Fischcr Lajos, 71. k.-gy. c. hdpd.-j. órm.
Fitori Miklós, 3. h.-husz. c. thtts.
Flicsár József, 46. k.-gy. e. gylgos.
Fodor Kálmán, 39. k.-gy. e. tiz.
Fodor Miklós, hdgy.
Fogd Ferenc, 5. lov. tűz. oszt. zlj. (elesett). 
Fondor Richárd, 32. k.-gy. c. hdgy.
Forche János, 44. k.-gy. c. zls.
Forgács Gábor, 39. k.-gy. c. szkv.
Francsck István, 4. tarack c. szkv. (elesett). 
Franjic János, 78. k.-gy. e. tart. hdgy.
Franyó Zoltán, 33. k.-gy. c. Órm.
Freislcdcr Antal, 1. hv.-gy. e. órm.
Freitag Guidó. 69. k.-gy. c. zls.
Fritz Péter, 39. k.-gy. c. ícgyvcrmcslcr. 
Fuhrmann Mihály, 51. k.-gy. c. órv.
Fűrész János. 69. k.-gy. e. órm.

Gál Gyula, 16. hv.-gy. c. szkv.
Gaál Sándor, 29. hv.-gy. c. zls (elesett).
Gábor Imre, 23. hv.-gy. c. népi. szkv.
Gábos Dénes, 2. k.-gy. c. tiz.
Gallik János, 16. hv.-gy. c. órm.
Gálocsy Zsigmond, árkász zlj. tart. hdgy. 
Gáspár Pál, 15. hv.-gy. e. tart. zls (elesett).

Gebauer Ferenc 24. táb. vad. zlj. fóvadász 
Gcisscr Mátyás, 61. k.-gy. e. szkv,
Gcicr Gábor. 52. k.-gy. e. órm.
Generan György, 61. k.-gy. e. törzsórm. 
Gcrcóffy Géza, 82. k.-gy. c. zls.
Geszti András, 39. k.-gy. c, szkv.
Giglcr Simon. 24. táb. vad. zlj, törzsfóvadász. 
Gondos Mihály 35. táb. ágyús c. tűzmester. 
Grama Samu. 2. k.-huszár e. órm.
Grebenisán László, 62. k.-gy. c. törzsórm. 
Grémer József, 48. k.-gy. c. órm.
Grigor Pál, 71. k.-gy. szkv.
Grojdl Antal, 19. k.-gy. c. törzsórm.
Grosz Alfréd, 11. táb. ágyúsé, zls.
Grosz Mihály: 32. k.-gy. e. zls.
Gróth Ferenc. 76. k.-gy. c. népi. tiz. 
Grünbaum Sándor, 85. k.-gy. c. zls.
Gunda Géza, fhdgy.
Gulh Rókus, 7. k.-huszár e. törzsórm. 
Gyaraky József, 101. k.-gy. e. zls.
Gyenge Tamás, 4. hv.-gy. e. törzsórm.
Gyirán Parthon, 21. hv.-gy. e. népf. 
Gyurjáncsik Vince, 16. hv.-gy. e. törzsórm.

Haas Pál, 76. k.-gy. e. zls.
Hadarics István, órm.
Hadnagy Ignác, 86. k.-gy. c. póllart.
Hahn Ferenc, 6. k.-gy. e. szkv.
Hajdú Mihály, 62. k.-gy. e. szkv.
Hajdúk Szilárd, 2. k.-huszár c. törzsórm. 
Halász András, 86. k.-gy. c. szkv.
Halmcn Mihály, 34. t. ágyús c. szkv. 
Harmados Iistván, 11. k.-husz. e. órm. 
Harausz Béla, 51. k.-gy. e. szkv.
Harsányi Ferenc, 24. hv.-gy. e. órm.
Harzó Zoltán, 37. k.-gy. törzsórm.
Hasovitz István. 61. k.-gy. e. szkv.
Haviár Dániel, 10. hv,-gy. c. hdpd.
Hegedűs Bálint, 31. hv.-gy. c. hdgy.
Hegedűs Sándor, 44. k.-gy. c. thtts.
Hegedűs István, 35. rcp.-szd. pilóta.
Hegedűs Mátyás, 6. hv.-gy. c. órm. (elesett). 
Hcgycssy János, 30. hv.-gy. c fhgy. 
Hchcnbcrgcr József, 18. hv.-gy. c. órm. 
Hepkó András. 14. k.-husz. e. szkv.
Hermann Gyula, 30. hv.-gy. e. törzsórm. 
Herezog Ferenc, 30. hv.-gy. c. zls.
Hctcsy Ferenc, 29. népf.-gy. e. szkv.
Hetyey János, 10. k.-husz. e. szkv.
Hevér János, 7. k.-husz. e. thtts.
Hima Ferencz, 19. k.-gy. c thtts.
Hír György, 69. k.-gy. c. Órm.
Hochschtock János. 69. k.-gy. e. zls.
Horn Zsigmond, 26. k.-gy. e. zls.
Horváth Antal, 47. k.-gy. c. szkv.
Horváth György, 46. k.-gy. e. órm.
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Horváth István, 6. hegyi tűz. c tőrzsőrm.
Horváth János, *1. árkász-zlj. szkv.
Horváth Samu, 2. k.-gy. c.
Horváth Sándor, 10. k.-gy. c. őrm.
Horváth Sándor, 101. k.-gy. c. hdpd.
Horváth Péter, 86. k.-gy. c. érv.
Hőnich Móric 67. k.-gy. c. őrm.
Hull Péter, 24. hv.-gy. c. őrm.
Hús Alajos, 7. k.-husz. c. szkv.
Hullcr Lajos, 48. k.-gy. e. hdpd.
Iliin Nándor, 40. k.-gy. e. tör/sőrm. (elesett).

Iszkerka Tamás, 10. hv.-gy. c. hdgy.
Jakab Henrik, 63. k.-gy. c. thtts.
Jakab József, 34. k.-gy. e. tiz.
Janik János, 71. k.-gy. c. őrm.
Jankics István, 4. hv.-gy. c. őrm.
Jatku János, 64. k.-gy. c. thtts.
J.iger István, 23. k.-gy c. szkv.
Jéki József, 44. k.-gy. e. őrm.
Jckkel László, 25. k.-gy. e. szkv.
Jeles Jenő, 33. k.-gy. e. thtts.
Józsa Ferenc, 23. hv.-gy. e. thtts.
Józsa István, táv. ezr. 39. épitő-sz., ép.-vcz. szakin. 
Juhász István, 32. t. ágyús e. Őrm.
Juhász János, 0. k.-husz. c. őrv.
Juhász Lajos, 10. h.-gy. c. honvéd.
Jung Kde, 72. k.-gy. e. Őrm.
Jurafin Kazul; 51. k.-gy. c. thtts.
Jurcsa János, 69. k.-gy. c. őrm.

Kaba János, 10. h.-gy. c. törzsön».
Kachelmann Krnó, 24. t. ágyús c. íhgy.
Kaffka Fcrcncz, 6. k.-gy. e. népi. tiz.
Kakas Rafael, 19. h.-gy. c. őrm.
Kállay Gábor, 39. k -gy. e. tiz.
Kállay Géza, 39. k.-gy. c. zls.
Kállay Gergely, 123. k.-gy. thtts.
Kallingcr János, 14. hv.-gy. c. szkv.
Kallingcr Mihály, 76. k.-gy. e. thtts.
Kalmár Lajos, 39. k.-gy. c. hdpd.
Kanczcr József, 19. hv.-gy. c. szkv.
Kanya József, 44. k.-gy. c. szkv.
Kapossy Tibor, hdgy.
Kárász Jakab, 26. k.-gy. e. tiz.
Kardos Ferenc, 68. k.-gy. c. hdgy (elhalt).
Kardos Sámuel, 39. k.-gy. c. zls.
Károvils Sándor. 19. k.-gy. e. szkv.
Karres Samu, 38. hv. táb. tarack c. őrm.
Kassovitz István, 82. k.-gy. c. tiz,
Kaszala Károly, táb. pilóta thtts.
Kató József, 5. hv.-gy. c. órm.
Kallnik Vilmos. 46. k.-gy. e. thtts.
Kavaczky Jusztin, 15. hv.-gy. c. tőrzsőrm.
Kazár András, 65. k.-gy. e. gyigos.
Br. Kazy József, 13. k.-husz. e. zls.

Kecskés Gyula. 48. k.-gy. e. gyigos. 
Kellcrmann Kmő, 72. k.-gy. e. hdpd.
Kender János, 34. k.-gy. c. Őr vezető.
Keresztes Balázs, 63. k.-gy. e. zls.
Kéry János, 86. k.-gy. e. szkv.
Kern Pál, 19. hv.-gy. e. zls.
Kertész Imre, 31. k.-gy. c. őrm,
Kertész Sándor, 6. k.-gy. c. őrm. (elhalt). 
Kentzer Gyula, 52. k.-gy. e. zls.
Kilián István, 68. k.-gy. c. tőrzsőrm.
Kirják István, láb. pilóta őnn.
Kiss József, táb. pilóta 2 a. v. é. (elesett).
Kiss Kálmán. 1. csász. vad. c. zls.
Kiss Nándor, 72. k.-gy. e. Őrm.
Kiss Sámuel, 65. k.-gy. e. tiz.
Kiss Sándor, 3. hv.-gy. c. hdgy.
Kissdogyi Mátyás, 86. k.-gy. c. szkv.
Klacsó István, 72. k.-gy. c. tőrzsőrm.
Klopcsik János, 10. k.-husz. e. őrv.
Kocsis János. 38. k.-gy. c. szkv.
Kodácsi Sándor, 5. hv.-husz. c. tőrzsőrm. 
Kolbányi Lajos, 25. k.-gy. c. thtts (elesett). 
Kolozsváry János, 67. k.-gy. c. hdpd (elesett). 
Kolutácz Simon, 29. hv.-gy. c. őrm 
Komandinov.'cs István, 19. hv.-gy. c. tőrzsőrm. 
Komlódi István, 12. hv,*gy. c. tiz. (elesett). 
Koncz József, 82. k.-gy. c. szkv.
Koós Hubert, 37. k.-gy. c. hdpd.
Kopf Ferenc, 68. k.-gy. c. zls.
Kósa Klek, 28. hv.-gy. c. tart. hdgy.
Kosik János, 71. k.-gy. c. őrv.
Kotacsck László, 24. t. vad. zlj törzsfővadász. 
Kovács Albert, 23. k.-gy. c. tiz.
Kovács Gyula, 14. hv.-husz. c. őrm.
Kovács István, 76. k.-gy. c. tiz.
Kovács János, 6. táb. ágyús c. tüzér.
Kovács Jenő, 51. k.-gy. c. zls.
Kovács József, 39. k.-gy. c. tőrzsőrm.
Kovács Mihály, 62. k.-gy. c. tőrzsőrm.
Kovács Mihály, 10. hv.-gy. c. szkv.
Kovácsy Gyula, 50. k -gy. e. /Is.
Kővár Mihály, 7. népi. gy. c. népf.
Kosztin Péter, 29. k.-gy. e. őrm.
Kotaszék Alajos, 24. t. vad. zlj. thtts.
Kiajcsi János, 71. k.-cgy. szkv.
Krajezer Gyula, 52. k.-gy. c. tart. hdgy. 
Krausz Sámuel, 5. k.-husz. c. szkv.
Kricsa Andor, 82. k.-gy. c. zls.
Krier Ferenc, 5. hv.-gy. c. tőrzsőrm.
Kristofí Lajos, 16. hv -gy. c. thtts.
Kristóf Sándor, 34. k.-gy. e. íhgy.
Kristofek Gyula. 44 k.-gy. c. tart. íhgy. 
Kubicsck Károly, 72. k.-gy. c. őrm.
Kucsán Lajos, 18. hv.-gy. c. thtts.
Kucscra József, 5. k.-gy. e. tart. tőrzsőrm. 
Kulcsár Mihály, 60. k.-gy. c. tiz.
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Kummcr Károly, 11. láb. vad. zlj. zls. 
Kunncrt Ferenc, 72. k.-gy, c. tart. hdgy. 
Kurlándcr Sándor, 4. utász zlj. utász.
Küllner József, 38. k.-gy. c. gylgos.

I.ajo$ László, 38. k.*gy. e. szkv.
Lakala János, 101. k.-gy. c. fegyveren. 
Lakner Alajos, 13. t. ágyús c.
I.áng Lajos, 82. k.-gy. c. zls.
Langer Ede, 61. k.-gy. c. népf. őrm.
I.as$bcrg György gróf, 23. k.-gy. c. hdpd. 
László Imre, 63. k.-gy. e. szkv.
László Mózes, 24. k.-gy. c. törzsörm.
Lázár Jenő, 23. hv.-gy. c. hdgy.
Lázár Lajos, 37. k.-gy. c. lörzsőrm.
Ixígányi Gyula, 44. k.-gy. c. zls.
I.choczky András, 9. hv.-gy. e. szkv.
Lengyel Péter, 31. hv.-gy. e. népi. szkv. 
Leutschacker Adolf, 27. roham zlj. őrm.
Lévai Zsigmond. 37. k.-gy. c. szkv.
Libik Árpád. 24. hv.-gy. e. hdgy.
Lingvai Lajos, 1. hv.-gy. c. t. íhdgy.
Linska Pál, 72. k.-gy. c. szkv.
Litauski Mihály, 29. k.-gy. e. tizedes. 
Loboncz Mózes, 64. k.-gy. c. thtts.
Lórinczy Miklós, 22. hv.-gy. e. zls.
Lőwy Lajos, 102. k.-gy. c. zls.
Lukács Ferenc, 69. k.-gy. c. gylgos.
I.ukács Sándor, 1. hv.-gy. c. zls (elesett). 
Lukásics György, 44. k.-gy. e. gylgos. 
Lungulov Radia. 3. bosny. gy.-c. hdgy. 
Lunka Péter, 4. hv.-gy. c. törzsőrmester.
Lux János, 46. k.-gy. c. t. alhdgy.

Macsindó Sándor, 2. hv.-husz. c. szkv.
Mager Károly, 29. hv.-gy. c. népf. őrm. 
Magyar János, 101. k.-gy. e. örm.
Magyar József, 28. népf. gy.-c. szkv.
Major György, 17. hv.-gy. c. honvéd. 
Monasztcrschi Lipót, 32. k.-gy. c. törzsörm 
Mándits József, 22. k.-gy. e. gylgos. 
Marczcjka Péter, 72. k -gy. e. őrm.
Móré Flóris, 32. hv.-gy. c. tiz.
Marék András, 4. hv.-gy. c. zls. 
l)r. Márífy István, 19. hv.-gy. c. zls (elesett). 
l)r. Marinczcr László, 12. k.-husz. c. zls. 
Markó Mihály, 85. k.-gy. c. gylgos.
Márkusz Sándor, 67. k.-gy. c. őrm.
Marton Boldizsár. 20. hv.-gy. c. thtts.
Márton Sándor, 22. hv.-gy. c. szkv.
Marx József,’.fótüzmcstcr.
Málhé Ernő, 15. hv.-gy. c. órm.
Máthé József, 24. hv -gy. c. tiz.
Mátyás: György, 61. k.-gy. c. szkv.
Mátyás János, 30. hv -gy. c. csendőr.
May József, 17. hv.-gy. c. thtts.

Maycr Endre.
Maycr Jenő, 15. hv.-gy. c. hdgy.
Mccsicsck Vendel, 72. k.-gy. c. hdpd. 
Mcdvcczky István. 9. hv.-husz. c. thtts. 
Méhész Sándor, 5. k.-gy. c. órm.
Mclynik Miklós, 11. hv.-gy. c. tiz.
Mcnning Frigyes, 32. k.-gy. e. hdgy.
Mcskovits Miklós, 86. k.-gy. c. tiz.
Mester László, 51. k.-gy. e. szkv.
Mészáros István, 86. k.-gy. c. tiz.
Mészáros János, 72. k.-gy. c. szkv.
Mezár János, 30..hv.-gy. c. órm.
Mihály Ferenc, 43. k.-gy. c. zls.
Mikié Gábor, 32. h.-gy. e. őrv.
Milosovics Márton, 32. k.-gy. c. tiz.
Moldován János, 3 85. gy. zlj szkv.
Molnár András, 60. k.-gy. e. őrm.
Molnár Antal. 38. k.-gy. c. íhdgy.
Molnár Béla, 68. k.-gy. c. zls. (elesett)
Molnár István, 19. k.-gy. c. lörzsőrm.
Molnár János, 22. hv.-gy. c. zls.
Molnár János, 1. hv.-gy. e. őrm.
Molnár János, 24. hv.-gy. c. szkv.
Molnár József, 10. k.-husz. c. őrv.
Molnár László, 24. hv.-gy. c. hdgy.
Morovcsik László, 31. hv.-gy. c. őrm.
Morvay Ferenc, 4. hv.-t. ágyús c. tűzmester. 
Mózes Miklós, 82. k -gy. c. szkv.
Muia György. 43. k.-gy. e. thtts.
Muraközy János, 39. k.-gy. c. hdgy. (elesett). 
Murgu Vince, 43. k.-gy. c. zls.
Muskai Pál, 43. k.-gy. c. tőrszórm.
Müller Károly, 134. t. ágyús c. hdgy.
Müllcr Mihály, 32. hv.-gy. e. törzsörm. 
Münich József, 66. k.-gy. e. órm.

Nádas Vilmos, 48. k.-gy. c. íhdgy (elesett). 
Nádosdy András, 6. h.-husz. c, zls (elesett). 
Nagy András, 38. k.-gy. c. zls.
Nagy András. 9. hv.-husz. c. tiz*.
Nagy Árpád, 63. k.-gy. e. szkv.
Nagy Ignác, 12. k.-gy. e. törzsörm 
Nagy István, 12. k.-gy. c. szkv.
Nagy János, 20. hv.-gy. e. hdgy.
Nagy Kálmán, 10. hv.-gy. c. lörzsőrm.
Nagy Kálmán, 13. k.-husz. c. zU.
Nagy Károly, 39. k.-gy. c. zls.
Nagy Lajos, 24. hv.-gy. c. hdgy (elesett).
Nagy Miklós, 33. k -gy. c. lörzsőrm.
Nagy Móric, 7. hv.-husz. c. szkv.
Nagyági Lajos, 69. k.-gy. e. zls.
Ncda János, 43. k.-gy. c. zls.
Ncdorozt Mihály, 72. h.-gy. e. órm.
Németh Imre, dr. 14. k -húsz. e.
Néród Antal, 102. k.-gy. e. őrm.
Nistor Emil 76. k.-gy. o. zls.
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Nos/.ur Ferenc 5. k.-husz. e. szkv.
Nusz Gyula 7. hv.-gy. c. thtts.
Nyiszlor Valér 85. k.-gy. c. zls.

Oberger Ferenc, 76. k.-jjy. c. szkv. 
Ocscnás Sándor, 30. hv.-gy. c. órm. 
Onyicza Tódor, 37. k.-gy. e. szkv. 
öhler András, 61. k.-gy. c. hdgy,
Ökrös István, 101. k.-gy. c. órm.
Ös István, 44. k.-gy. e. torzsőrm.

Pacsai Sándor, 3. hv.-gy. torzsőrm. 
Paíkovics Adaus, 19. hv.-gy. c. honvéd. 
Pál István, 7.-árkász zszlj. órm.
Palásti János, 9. k.-husz. c. órm. (elesett). 
Panllcr József, liz.
Palásthy Sándor 68. k.-gy. c. órm.
Papp Ágoston, 12. hv.-gy. e.
Papp Albert, 17. hv.-gy. e. zls (elesett). 
Papp Dezső, távíró c. gylgos.
Papp György, 21. hv-gy. c. hdgy.
Papp Józszcf, 5. hv.-husz. c. tíz.
Papp Pál, 26. hv.-gy. c. szv.
Papp Sándor, 8. hv.-gy. c. zls (elesett). 
Papp Valentin, 68. k.-gy. c. torzsőrm.
Dr. Párkányi Dezső, 69. k.-gy. c. alhdgy. 
Pártos Olivér, 72. k.-gy. c. zls.
Paska István, 71. k.-gy. c. Ihlts.
Patak Károly, 102. k.-gy. c. őrm.
Pató István, 24. t.-vad. zlj. fóvadász. 
Payer Pál, 76. k.-gy. c. szkv.
Pcczcr János, 15. hv.-gy. c. liz.
Pekai István, 86. k.-gy. c. őrm.
Pcrjcszku Éliás, 4. k.-husz. c. őrm. 
Pcrlgrund József, 38. k.-gy. c. őrm.
Pészits Sándor, 39. k.-gy. e. zls.
Péter Szabó Lukács, 30. hv.-gy. c. órm. 
Pető Sándor, 3. hv.-husz. c. Ihlts.
Pcttrich József, 18. hv.-gy. e. hdpd. 
Petrucz Árón, 64. k.-gy. c. hdgy. 
Petruczclla Adolf, 85. k,-gy. c. törzsőrm. 
Pfarrkirchncr János, 76. k.-gy. e. törzsőrm. 
Pfciffcr János, 52. k.-gy. c. szkv. (elesett). 
Pikethy Árpád, 51. k--gy. c. törzsőrm. 
Pilissy István, 1. hv.-gy. e. szkv.
Pillér István, 26. k.-gy. e. hdpd.
Pipi Gyula, 22. hv. gy.-c. szkv.
Pocza Gyula, 76. k.-gy. e. szkv.
Podctz Mátyás, 76. k.-gy. c. órm.
Pogátsa József, 18. hv.-gy. c. hdgy.
Polz Péter, 29. k.-gy. c. torzsőrm.
Popovits Árpád, 101. k.-gy. c. thtts. 
Popovics Pál, 72. k.-gy. c. szkv.
Popp Gábor, 51. k.-gy. c. szkv.
Popper Emil, 83. k.-gy. e. fhdgy.
Prax János, 29. k.-gy. e. thtts.

Prey István, 69. k.-gy. c. őrm.
Pulya Miklós, 29. hv.-gy. e. szdos.
Pusztaíi Géza, 24. t-vad. zlj zls.

Raab Izrael, 32. k.-gy. c. tart. fhdgy.
Rácz Ágoston, 62. k.-gy. e. szkv.
Rácz János, 25. k -gy. c. szkv.
Rádi György, 7. vár tűz.-zlj. tűzni.
Radier Elek, 13. h.-gy. e. thtts.
Rajcczki József, 18. népf. hv.-gy. c. szkv.
Rcich Antal, 4. hv.-gy. c zls.
Rcichclt János, 26. k.-gy. c. szkv.
Reichrath Márton, 5. népf. gy. e. thtts.
Rcin Demeter, 24. hv.-gy. c. törzsőrm.
Reisncr Frigyes, 38. k.-gy. c. zls.
Révész Vilmos, 13. népf. gy. c. zls.
Rieg János, 34. k.-gy. c. thtts.
Rísz Ferenc, — törzsőrm.
Ringelbaum Rafael, 34. k.-gy. c. —
Róka András, 62. k.-gy. c. őrm.
Róka János, 34. k.-gy. c. őrm.
Róna Ferenc, 18. hv.-gy. e. zls.
Rosin Miklós, 64. k.-gy. c. thtts.
Rolhcrmann Dániel Péter, 9. k.-husz. e. zls. (éleseit). 
Rozgonyi Lajos, 76. k.-gy. c. hdgy.
Rózsa Sándor, 64. k.-gy. e. tart. hdgy.
Rumlcr Ernő, 5. k.-gy. c. hdgy.
Russ VikUr, 32. hadláp zlj népf. szkv.
Rusza Szilárd. 43. k -gy. e. Ihlts.
Ruszu Miklós, 82. k.-gy. e. zls 
Rúzsa Szilárd, 43. k.-gy. e. thtls.

Sági János, 76 k.-gy. e. szkv.
Samincr Gyula, 32. k.-gy. c. őrm.
Sándor Lajos, 14. t. tarack c. zls.
Sári Ferenc, 86. k.-gy. c. kürtös.
Sárközi János, 37. k.-gy. e. zls.
Sáss Sándor, 23. k -gy. c. thtts.
Sásky Ferenc. 16. hv.-gy. c. törzsőrm.
Saucr Mátyás. 30. hv.-gy. c. tiz.
Sauerzapf József, 76. k.-gy. e. liz.
Scbáffcr Mátyás, 76. k.-gy. c. tiz.
Schcrcr János, 32. k -gy. c. zls 
Schmicdl Károly, 34. k.-gy. c. őrm.
Schmicdt Antal, 4. kegyilüz. e. szkv.
Schmicdl Miklós, 1. hv.-gy. c. szkv.
Schobcr Pál, 32. k.-gy. c. zls.
Schön János, 6. k.-gy. c. órm.
Schönbcrgcr Mihály, 72. k.-gy. c. gyalogos.
Dr. Schönpflug Zoltán, 5. k.-gy. c. zls.
Schwcnda Ernő, 13. hv.-gy. c. hdpd.
Schwáb Ferenc, 17. hv.-gy. c. népi.
Schwarz Arthur, 18 hv.-gy. e. zls.
Sellc Jenő, 23. hv.-gy. e. zls.
Dr. Serényi Jenő. 1. hv.-gy. e. zls.
Scrföző István, 23. hv.-gy. c. tiz.
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Simon Károly. 18.'hv.-gy. c. thtts.
Simon László, 8. hv.-husz. c. thtts.
Sinuer Márton, 66. k.-gy. c. dm».
Sipos József, 1. hv.-gy. c. szkv.
Si|K)s Rudolf, 8. hv.-gy. e. zls.
Skarba Lajos, 19. k.-gy. c. szkv.
Smctana József, 29. k.-gy. c. őrm.
Sobotka Emánucl, 102. k.-gy. c. zls
Spang József, 46. k.-gy. c. tart. fhj{y. (elesett). '
Spcnglcr József, 19. k.-gy. c. örm.
Spicrer Vilmos, 62. k.-gy. c. őrm.
Stamm Károly, 72. k.-gy. e. szkv.
Stefanik István, 72. k.-gy. c. zls.
Stcin Adolf, 63. k.-gy. c. tíz.
Stcinbach György, 82. k.-gy. e. orv.
Stciner Jenő, 12. k.-gy. c. hdpd.
Stcltzcnbach Péter. 76. k.-gy. c. zls.
Stoisisch Béla. — szdos. —
Strausz Károly. 72. k.-gy. e. hdgy.
Stürmer Alfréd. 43. k.-gy. c. lörzsőrm.
Suskc Vilmos. 19. k.-gy. e. hdpd.
Lukosob István, 51. k.-gz. c. szkv.
Süllyi István: 76. k.-gy. c. őrm.
Sütő Gábor. 39. k.-gy. e. őrm.
Süveges Ferenc, 17. hv.-gy. c. szkv.
Svéd Jenő. 4. táb. vadász zlj tart. fhgv.

Szabados Mihály, 10. hv.-gy. c. zls.
Dr. Szabó Albert, 7. k.-husz. c. zls.
G. Szabó Antal, 30. hv.-gy. c. őrm.
Szabó Gyula, 85. k.-gy. c. tizedes.
Szabó György, 6. k.-gy. c. hdgy.
Szabó János, 13. hv.-gy. e. thtts.
Szabó Lajos, 60. k.-gy. c. szkv.
Szakony Péter, 20. hv.-gy. c. thtts.
Szalay Ernő, 13 hv.-gy. c. szdos.
Szalay Sándor, 31. hv.-gy. c. tart. fŐhgy. 
Szalánczy Lajos, 12. k.-husz. c. thtts.
Szalkay Sándor, 61. k.-gy. c. zls.
Szalmásy András, 60. k.-gy. c. lörzsőrm 
Szász Károly, 46. k.-gy. e. szkv.
Szász Miklós, 9. hv.-husz. e. népf. szkv.
Szálkay Elek, 61. k.-gy. c. hdpd.
Szcdlák Gottfricd, 102. k.-gy. e. fegyvermester. 
Szcdlmayer Károly, 31. hv.-gy. e. zls (elesett). 
Szcgcdy Vince, 25. k.-gy. c. szkv.
Székely Endre, 51. k.-gy. c. őrm.
Székely János, 82. k.-gy. c. hdpd.
Szenti Imre, 86. k -gy. c. (íz.
Szcntiványi Ádám, 9. hv.-husz. c. zls.
Szilágyi Gábor, 63. k.-gy. c. szkv,
Szlimák Károly, 32. k.-gy. c. szkv.
Szopcsák Ignác, 24. t. vad. zlj törzsfővadász. 
Szorcsik Mihály, 61. k.-gy. c. szkv.
Szöllőssy Albert, 24. hv.-gy. c. törzsörm. 
Szőllóssy Lajos, 39. k.-gy. c. őrm.

Sztanz Dániel, 51. k.-gy. c. tiz.
!)r. Szuppán Ferenc, 4. t. tarack c. tart. főhdgy. 
Szulyor Antal, 44. k.-gy. c. gylgos

lakács József, 3. hv.-gy. e. alhadnagy.
Talos László. 51, k.-gy. e. hdpd.
Tamás Longin, 20. hv.-gy. e, thtts.
Tamka Lajos, 101. k.-gy. o. zls.
Tanka Tibor. 69. k.-gy. c. hdpd.
Tarcsy Sándor, 39. k.-gy. c. zls 
Tárkányi Ferenc, 35. t. ágyús c. szkv.
Tauber Miksa, 85. k.-gy. c. thtts.
Tcrnyák Benedek, 9. k.-husz. c. lörzsőrm.
'Fiba Vazul, 4. hv.-gy. c. szkv. 
lichy Antal, 2. t. vad. zlj törzsörm.

Tichy István, 24. k.-gy. e. zls.
Tillingcr János, 24. t. vad. zlj zls.
Filschcr Miklós. 9. hv.-husz. e. zls.
Tóbiás János, 6. várlüz. c. tűzmester.
Tódor Tamás, 64. k.-gy. c. törzsörm.
Tomas Ferenc, 13. t. ágyús e.
Tombósz Péter, 29. k.-gy. c. thtts 
Tornor Ferenc, 4. hv.-gy. c. hdpd jelöli.
Tonyó Pongrác, 44. k.-gy. c. zls.
Topor László, cscndőrőrmestcr.
Torda János, 24. hv.-gy. c. szkv.
Tornaljay László. 9. hv.-husz. c. örm.
Tószeghy György, 101. k.-gy. c. tiz.
Tóth Dániel, 11, k.-gy. c. őrm.
Tóth Ferenc, 2. bosnyák gy. e. hdj>d.
Tóth Imre, 19. k.-gy. c. szkv.
Tóth Imre, 23. táb. vad. zlj törzsörm.
Tóth József, 7. honv. húsz. c. tiz.
Tóth Kálmán, 15. t. vad. zlj tart. hdgy.
Tóth Sándor, 15. k.-husz. c. trombitás.
Tózsa András, 34. k.-gy. e. őrm.
Török Adorján, 82. k.-gy. c. hdpd.
Traucr Richárd, 13. hv.-gy. c. zls.
Triff János, 63. k.-gy. c. törzsörm.
Triosa György, 61. k.-gy. c. szkv.
Tumbász István, 86. k.-gy. c. szkv.
Turcsányi Imre, 6. váriüzér c. zls.
Tyira János, 63. k.-gy. c. szkv.

Udvardy Lajos, 23. hv. gy. c. zls.
Unghváry József. — népi. szkv.

Vadász János, 69. k.-gy. c. őrm.
Varga István, 65. k.-gy. c. örm.
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