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A vilâgtortenelem a harcok szakadatlan 
sorozata.

De a hâboruk merhetetlen szăma ellenere 
Iketsegteien, hogy meg sohasem volt olyan 
irtozatos nagymeretii es olyan pusztito had- 
jarat, mint a jelenlegi.

Azok a tudosok, akik kiszâmitottâk, hogy 
Imilyen ăldozatokba keriil egy modern hâ- 
Iboru, mâr azt a vermes kovetkeztetest von- 
Itâk le, hogy hâboru tobbe nem is lehet. Ap- 
Irora bebizonyitottâk, hogy nines nemzet, 
lamely elviselhetne a modern hâboru ter- 
Iheit
I De e szămitâs teljesen hfiunak bizonyult. 
|Az elore josolt szâmok beigazolodtak, sot 
talan a valosâgon aiul maradtak, de a vâri 
jhatâs nem kovetkezett be. A civilizâcio csak 
Lj fegyvereket adott a harenak, de a kolcso- 
lios gyiiloletet apasztani, ellentetek bekds 
Inegoldâsi modjât megtalălni mindeddig 
meni volt kepes.
I Ma azt âllapithatjuk meg, hogy a kultura 
maladâsa a hâborukat talan ritkâbbă, de 
Lgyancsak borzasztobbâ teszi.
I Sot a civilizâcio egyenesen novelte a hâ- 
■>oru iszonyait. Az emberiseg szâmânak 
Irânyâban szaporodott a hadsereg is.
I Csak az emberi esz uralma a termeszet 
Breje folott, csak a modern tudomâny es 
■eknika birta azt az oriâsi emberanyagot 
Htadi celokra hasznâlni, amely ma az âlla- 
Biok rendelkezesere ăll.
■ Midfa Europa ket szovetsegre oszlott s 
■et ellenseges tâbor nez egymâssal farkas- 
■zemet, a vederok fejlesztese kulonosen 
■zedito arânyokat nyert. A ma hareban âllo 
■llamok dsszes hadereje korulbelul 20 mil- 
Hâ ember, annyi, mint az egesz Magyaror- 
Kăg lakossâga. Ezekhez a szâmokhoz kepest 
Beg az utolso nagy europai hâboru, a 70-iki 
■âmet-francia hâboru szâmai is elenyeszo 
Kekelyek.
■ A kozlekedesi eszkozok fejlodese s az, 
Bgy nagy tomegeket lehet egy helyen el- 
■tn/i, azt is lehetovâ tettek, hogy magân a 
Brcteren. az egyes csatamezokon sokkalta 
Bgyobb erok legyenek egyesithetok, mint a 
■ultban. Koniggrătznel, Waterloonâl, Sze.

H':‘) Fololvasta az Orszâgos Ismeretterjesztfi 
■rsulat gyulâsân oktâber 11-ân a regi kâpviseld- 
Hz termiben.

dânnâl, Mukdennel az osszes harcolo felek 
egyuttes hadereje messze az egy millid alatt 
maradt, mig azon oriâsi merkozesben, amely 
most Pâris es a nemet hatâr kozt folyik, 
bizonyosra vehetjuk, hogy mindegyik fel 
egymaga egy millionăl tobb katonâval ren- 
delkezik. Valoban kiszâmithatatlan, hogy 
mibe kerul ilyen tomegek felfegyverzese, ki- 
kepzese, osszpontositâsa, szâllităsa, ellâtâ- 
sa, hiânyânak potlâsa es betegeinek âpolâsa. 
S a teknikai tudomâny fejlodese csodâval 
hatâros eredmenyeket er el a pusztito esz
kozok gyârtâsâban is, ugy, hogy ma nem- 
csak azert vait pusztitobbâ a harc, mert sok- 
kal tobb a kuzdo egyen, hanem azert is, mert 
minden egyes szâmtalanszor tobbet kepes 
ârtani az ellensegnek, mint azelott.

A hâboru mâr nemesak tengeren es a 
foldon, hanem a levegdben, a viz alatt es a 
fold alatt is folyik; nemesak a harcteren, 
hanem mogotte is bârhol, ahovâ Zeppelinek 
es repiilogepek eljuthatnak.

Visszafojtott lelegzettel szemleljiik a mo- I 
dern vilâgnak azon veres osszeiitkozeselt, 
amelyek a felhok regidibol golyozâport zu- 
ditanak az ellenseges orszâgra es seregre.

Nem tudja az ember, jobban csodâlkoz- 
zek-e azon a szellemi eron, amelyet az em
beriseg buzonyitott, mikor ezen gyilkos esz- 
kozoket megalkotni kepes volt s azon a bâ- 
torsâgon, amelyet a modern Dugovics Ti- 
tuszok bizonyitanak, mikor egymâsra ron- 
tanak a legi iirben s a halâl torkâba zuhan. 
nak csak azert, hogy az ellenfelet is maguk- 
kal rântsâk; vagy azon, hogy az emberi 
esz es penz nem tudott jobb foglalkozâst ■ 
talâlni, mint a gyilkolâs, egetes es robban- I 
tâs eszkozeinek raffinâlt tokeletesiteset.

Az oriâsi Dreadnoughtoknak, ezen uj, 
hihetetlen drâga alkotâsoknak uralmăt, a 
tengeren mâr is ketsegesse teszi a tenger- 
alatt jăro hajdk fegyvere s ma oromteljes ’ 
remennyel olvassuk, hogy Angliânak a ten-1 
gerek sikjân gyakorolt uralmăt Nemetor- 
szâg a tenger melyeben folytatott meresz 
akdidjâval meg fogja ingatni s hogy nemso- 
kăra a sziget fekvese sem fogja Albiont azon 
hâboru veszelyei elol megmenteni, amelyet 
konnyelmiien eloidezni segitett.

Napoleon geniejenek egeszen uj meretek- 
hez kellene szoknia, ha megjelennek kozot- 
tiink. Nelson, sot Tegethoff csatahajdi a mo
dern hajok kozelebe sem mernenek jonni; 
a 42-es mozsarakkal szemben es azon fa- 
lak s aknâkkal szemben, amelyek Francia- 
orszâg vârait vedik, Vauban laikusnak erez- 
ne magăt. Valoban mondhatjuk, hogy Jules 
Verne es Jâkai Mor fantâziăjân tultesz a 
modern teknika.

A î.iodern hâboru ezen mesebe vald arâ- 
nyai az egesz nemzetre, az otthonmaradt 
târsadalomra fa driâsi terheket r6nak, na-

gyobbat a mult hâboruinâl. Egeszen uj, 
nagy feladatok vârnak reâ. A nlai hâboru- 
ban nemesak a hadseregek merkoznek, ha
nem az egesz nemzetek dsszes erkolcsi es 
anyagi ereje s e merkozesben mindenkinek 
ki kell reszet vennie.

Szabja mindenki tetteit az adando ese- 
menyek nagysâgâhoz. Sohase felejtse 
el senki, hogy magasztos kotelessege van ds 
hogy a legparânyibb exisztencia is hasznâl- 
hat, vagy ârthat cselekedeteivel es besze- 
deivel.

Boldog volnek, ha mindenki lelkebe bit— 
nâm azon sziklaszilârd meggyozodesemet 

âtiiltefni, hogy mi, akiik itthonniaradunk, 
nagyok es kicsinyek, gazdagok es szege- 

nyek, ferfiak es ndk, mindnyâjan hozzâp.
rulhafunk ahhoz, hogy zâszlonk g|pzedel- 

meskedjek, hogy a magyar nep fenyesen 
âlija ki azon ujabb megprobâltatâst, amely 

ele âllitjâ vilâgtortenelmi hivatâsa es geo- 
grafiai helyzete.

Mindnyâjan harcoSai vagyunk ugyanegy 
szent iigynek, harcosai azon ktizdelemnek, 
amelytSl fugg nemzetiink ldte. A harcter az 
egdsz orszâg s rajta mindenkinek jut kote- 
lessdg.

Mindnyâjunk celja egy ds ugyanaz, ame
lyet egy mondatba foglalva akkdnt fejezhe- 
tiink ki, hogy felreteve minden szethuzâst, 
minden pârtoskodâst es kicsinyesseget, fel
reteve jogos mellekcdlt es mellektekintetet, 
osztatlan akaratunkat, minden torekvesiin- 
ket kizârolag csak a gyozelem kivivâsâra 
kell -irânyitanunk.

E magasztos cel az otthonmaradt târsa
dalomra kdt irânyu kotelesseget ro: szelle- 
mit 6s anyagit.

A hâboru elokesztiletenek percetol a 
bekekotdsig ket nagy horderejii feladat vâr 
a târsadalomra, az egyik a gyozelemhez 

sziikseges lelkiâllapot vâltozatlan fenntar- 
tâsa a harc viszontagsâgai es vâltozâsai 

kozt, a mâsik azen sok kiildnbozo szolgâlat 
teljesitdse, amelyeket sem a hadsereg maga 
elvegezni, sem az âllam hivatalos appară- 
tusâval teljesiteni helyesen egyâltalân nem, 

.vagy egyedul nem kdpes. Mindket teve- 
kenysdgre sztikseg van. Mind a kettonek 
eleget kell tenni; de en megis az erkolcsi 
momentumra helyezem a fosulyt, mert a 
gyozelem sine qua non-ja erelyes, lelkes, 
mmdenekfelett gyozni akard nemzet s ezert 
eldszor vele kivânok foglalkozni.

Hazafias orommel, kerkedes nelkiil 
mondhatom, hogy a kezdet e tekintetben jo 
volt, hogy a nemzet a maga egeszeben telje
sen megfelelt e legmagasabb vârakozâsnak 
A nemzet megdrtette, hogy a hâboru a tor- 
tentek utân mâr teljesen elkeriilhetetlenne 
vait, âtdrezte, hogy Ute forog kockân. A 
kozv«emdny âterezte mindjârt, mikor me-’ 



a bizonyitbkok nem is voltak kdzismertek, 
bogy a szarajevâi tragedia nem nehâny 
emoer lananzmusanaK koveikezmenye, 
hanem egy nemzet tâmadâsânak gyumoicse 
iniegritâsunk eHen, egy nemzet tervszerii ki- 
serietenek resze a mi rovâsunkra megna- 
gyoDbodni es iiogy a gyiikosok egy faj gyii- 
loxetenek, egy iaj agressziv aspirâciojânak 
vak eszkozei voltak.

Aterezte nâiunk csaknem mindenki, hogy 
a remteit nem is volt egy ember alien irâny- 
zott aitentaium, Hanem azon fogaiom elien 
iranyzott tamaaas, amelyet ez az ember 
kepviseit, olyan viaeken vaio uraimunk el- 
len, amelyet szerbek is laknak. A remteit 
egyszerre vnagossa tette, hogy mâr alâak- 
naztak a terrenum egy reszet, amelyen szi- 
iaraan ken aiianunk, na elni es szâmitani 
akarunk meg; es hogy mâr regota feivetettek 
a deiszlavok egyiket azon vegzetes kerde- 
seknek, amelyeket csak verrel es vassal ie- 
het tobbnyire megoldani, mert lenyegiik ab- 
ban âil, hogy az egyik âiiam a mâsiknak 
jogosan alavetett teriiietet akarja minden- 
âron megszerezni.
< S amikor a minden oroszok cârja a feje- 
delem gyiikosait vedelmebe vette, azt is 
belâtta mmdenki, hogy megjott a nagy le- 
szâmolâs napja, az a hare, amely el fogja 
donteni, vajjon a moszkovita uralom lesz-e 

/a Luna-Tisza kozott, vagy magyar supre. 
wnatia.

Erezte az egesz osztatlan egyseges ma
gyar târsadaiom, hogy ujra kerdesben van, 
hogy a kelet rabszolgâja lesz-e vagy a nyu- 
gaii târsadaiom tagja es hogy meg lesz-e 
ovhato Szent Istvân kirâly integritâsa s 
ezert talpra âliott, mint egy ember.

Nines adat rendelkezesemre, azt azonban 
tudom, hogy egy-egy ezrednel csaknem 
hiâny nelkiil az osszes hadkotelesek bevo- 
nultak. Az egesz katonai adminisztrâcibt 
meglepte a jelentkezesek szâma s az, hogy 
a tenyek megcâfoltâk azt az âltalânosan el- 
terjedt hitet, hogy a modern hâboruban leg- 
alâbb 20—25 szâzaleka a hadkoteleseknek 
marad el. S lelekemelo volt a bevonuld ka- 
tonăk szelleme, a tiszt es legenyseg ferfias 
elszântsâgtol, hazafias lelkesedestol voH 
âthatva. Valoban csak azok voltak lehan- 
golva, akik nem mehettek az ellenseg ele. A 
târsadalmat âthato intenziv erzelem minden 
egyes emberben kifejezesre jutott. Megvolt 
az a tomegszuggesztio, amely a nemzetek 
hosies erofeszitesenek mindenkor egyik fo 
tenyezoje.

A katona erezte, hogy a nemzet 16teert, 
becsiileteert fog kiizdeni, lâtta, hogy vele 
erez kivetel nelkiil az egesz târsadaiom, 
szeretetenek es szerelmenek târgyai; a nagy 
egesz es minden egyes. Az egesz milieu, 
amelyben 61, a csalâdi kor, az ismerosok, az 
utca, a sajto, a vâsărterek lelkesedese ma- 
gâval ragadta a cinikust is es fokozta az 
idealista hevet.

Ez a lelki âllapot sziilte azokat a hbs- 
tetteket, amelyekre olyan meltân vagyunk 
biiszkek.

Akadnak ugyan olyanok, akik a lelkese. 
des fontossâgât le akarjâk kacsinyelni s a 
siker egyetlen kulcsât â fegyelemben kere- 
sik; de ez rovidlâtâs.

Napoleon, minden kor legnagyobb kato
na ja azt mondta, hogy a hadisiker biztosi- 
tâkainak hâromnegyed resze: a hadsereg j6 

szellemâben rejlik 6s ma mâr hozzâ lehet 
tenrii, hogy a siker ezen biztositâkăt a nem
zet szellemâben kell keresni, mert kâtsâgte- 
len, hogy a nemzet lelki âllapotâtbl fiigg a 
hadseregâ is.

Legjobban bizonyitja ezt az igazsâgot az 
orosz-japân hâboru lefolyâsa. Minden bi- 
râl6 megegyezik abban, hogy a jap ini gyb- 
zelem egyik legfobb oka a japăn târsadaiom 
lelkesed6se 6s az orosz târsadaiom lanyha- 
sâga 6s kedvetlensâge volt.

Klasszikus tanuja ezen t6nynek Kuropat
kin, az orosz fovezâr, aki bosâges tapaszta- 
latok alapjân kifejti, hogy a mai hadsereg 
n6phadsereg 6s hogy mivel tagjainak tobb- 
sege csak a hâboru alatt katona, okvetlenii! 
sziikseges, hogy a nemzet a hadsereg fel- 
adataival tisztâban legyen, a celt, amelyet 
a hadsereg szolgâl, helyeselje es lelke egesz 
erejevel tâmogassa.

Oroszorszâg azert nem gyozhetett, âmbâr 
tobbnyire szâmbeli folenye volt, mert a n6p 
lanyhasâga lankasztoan hatott a seregre, 
holott Japânban a n6p a hadsereget feliei- 
kesitette.

Kuropatkin ezen v61emenye annăl na
gy obb sulyu, mert â a cârizmus rezsimje 
alatt futotta be fenyes karrierjât s ezen ne- 
velesenel fogva nem volt hajlando a nepl6- 
leknek, a nep belâtâsânak 6s akaratânak 
dbntb befolyâst tulajdonitani, hanem inkăbb 
arra volt predesztinâlva, hogy a fegyelem 
esodatevd erejâben bizzek, a cârlizmus egâsz 
rendszerânek ezen erkblcsi alapjâban. 6s 
Kuropatkin v61em6ny6t mindenben megero- 
sitik nâmet katonai tekintelyek is, mint pl. 
Tettau tâbornok 6s Lignitz ezredes, akik 
szinten rideg katonai fegyelemben nevel- 
kedtek es nem tekinthetdk dilettâns neptri- 
bunoknak.

De a târsadalomnak harcias szellemâre 
nemesak az elsb stadiumban van sziikseg, 
hanem mindvâgig a hâboru kulonbozb ese- 
menyei, a sors vâltozâsai kozben is, mert a 
hadsereg es a târsadaiom kozott val6 belsb 
6sszeftigg6s âllandoan akkor is fennâll, ami. 
kor a hadsereg tâvol van hazâjâtol. Az 
egyiknek szelleme a legnagyobb tâvolsâgon 
ât ăllandban hat a mâsikra. Ha az egyik 
elveszti bizalmât es finuralmât, akkor a 
măsiknâl is meggyengiil az erkblcsi erb, 
bârhol legyen.

A harcok kozben elââlld hiânyokat ott- 
honrol folyton pâtolni kell; tartalâk es n6p- 
folkelo szervezetek alakulnak, amelyek min- 
dig frissen viszik ki a harctârre az orszâg 
hangulatât; a sebesiiltek gybgyultan ujra a 
harcvonalba mennek 6s magukkal viszik az 
otthon nyert impressziokat. Mindig megfor- 
dulnak egyes katonâk a harctâr mogbtt, 
neha egesz csapattestek jonnek pihenâs c61- 
jâbol hatăraink koz6, ugy, hogy ha erot 
vesz a desperâciâ a nemzeten, akkor nem- 
csak a posta s a sajto utjân, hanem kozvet- 
len erintkezes utjân is âtszivârog az a me. 
reganyag a hadsereg testebe.

Az orosz-japân hâboru ennek az igaz- 
sâgnak is klasszikus peldâjât adj a. Az orosz 
seregek oriâsi tâvolsâgban harcoltak hază- 
juktol, de azârt az otthoni târsadaiom szel
leme szakadatlanul dominâlta a hâdsere- 
g6t is.

Kuropatkin elpanaszolja, hogy mik6p ter- 
jesztettâk a sereg sorai kozott âllandâan 
hazulrdl jbvo rezervistâk 6s iratok azt a

gyiilbletet, amelyet a nemzet egyes reszeil 
egymas elien ereztek es az elienzek azon 
egesz rendszer elien tâplâlt, amely a habo- 
rut okozta. A fobb vezetes es a tisztikar ei- 
len rendszeres agitâcio folyt, amely anna.'J 
tekinteiyât es a bele lekletett bizalmat aia-l 
asta. Azt hirdettek az elegedetlenek, hogy] 
a haboru nem a nemzet hâboruja, haneml 
csak a katonasâge.

S az orosz târsadalomnak ezen szellemel 
pesszimista, elegedetlen haaguiata okoztal 
hogy kenytelen volt kedvezdtlen beket kbil 
ni, âmbâr meg hadereje nem volt teijesed 
legyozve s esetleges diadal kivivâsa abszol 
iute nem let! volna kizârva.

Ezen peidâkbol okuiva nekiink gondosail 
es tudalosan kell a kozszellemet âpolnunkl 
Kulbiiosen ovakodnunk kell az utdlagos ell 
csiiggedestol! Nagy gondot kell forditanunij 
arra, hogy a pesszimizmus ne terjedjen el el 
a hangulat meg ne vâltozzek, mert a mal 
gyarnak erenyei kozott nem szerepel a szii 
vos kitartâs 6s nâiunk kdnnyen âtesap 1 
kbzhangulat az ujjongâsbol a iehangoltsâgi 
ba; a vigsâgot, mint a magyar notâkban ug® 
az eletben is, konnyen vâltja fel a szomoH 
rusâg, az optimizmust a pesszimizmus. Hdl 
siessegtink inkâbb a kockâzatos, de iovi® 
rohamban, az offenzivâban nyiivânul me» 
mint a kisebb veszelyii, de hosszadalmasabB 
defenzivâban. A magyar katona tipusa I 
huszâr, aki csak akkor erzi joi magât, ami 
kor viliog a kard a kezeben es a rajta-rajtsB 
hallja. A magyar gyalogos is szlvesebbeH 
rohan bajonettel az eliensegre, mint tiiz« 
ugyanegy helybol huzamos ideig. S

Az optimista nâiunk legtobbnyire a gy» 
zelmet konnyebbnek hitte s ez6rt a meH 
mindig eldontetlen harcok kozben bizalmH 
megingott, a pesszimista pedig az eilensegeH 
tulero eldtt sziiksegesse vâlt visszavonul« 
hatâsa alatt a hadsereg hosies kiizdelmB 
esodâs kvalitâsai 6s kivivott gyozelmei ell^B 
nere is megtartotta oseredeti biinet. S annM 
kbnnyebben terjedhet el az idegesseg M 
kezdetleges enthusiasmus ellenere, ho^E 
csaknem mindenki szemelyesen is erdekelrB 
van a harcteren es a nyugtalansâgăt, izg* 
konysâgăt fokozza, hogy hazâja melleBî 
szeretettjet is felii. ■

A monarkiâban 61o egyes fajoknak tulaH 
donsâgât is kepezi a bizalmatlansâg saj^E 
âllamânak erej6ben, nâluk erosebb a negB- 
tiv szellem, a kritikai tehetseg, mint az aK> 
kotoero, ami annâl kbnnyebben ragadhat IS 
hozzânk, mert a magyarnak sajât faji teh^E 
s6gebe fektetett bizalma, a kiilonleges viszE 
nyok kozott, nem elegg6 biztositja a katE| 
nai vezetesbe fektetett bizalmât. A gyuli^fi 
kbdes es pârtoskodâs is nagy volt hazăn^H 
ban az utolso 6vekben, ugy, hogy annak 1M| 
ujulâsânak veszelye is kiisert. S

Nagyon sziiks6ges tehât, hogy celtudatBg 
san es kitartassal kuzdjiink a pesszimizmB® 
es a pessziniistâk elien es a nemzet elcsii^B 
gedesenek veszelye elien, a teljes lelki eg®§ 
seg es harmonia fenntartâsa mellett. E c^H 
bbl mindenekelott vilăgossâ kell tenhi, hoMS 
gyors es kbnnyii diadalt nem vârhatunk, bE 
okkal es joggal szâmithatunk a vegle^Eg 
gyozelemre.

Meg kell ertetni a szeles kbrokkel, hoB 
gyozniink kell, mert a jobban szervezett eBj» 
a mienk; mert strategiai helyzetiink jolEs 
amennyiben Nâmetorszâg es mi egymâst Ext



mogathatjuk es «gymâsutăn donto tulerot 
vethetiink az osszes harcvonalakra; es mert 
szovetsâgiink Nemetorszâggal osaintâbb 6s 
belsfibb, mint a szovetseg az entente hatal- 
mak kozott, amelyeket inkâbb a kozos gyii- 
lolet, a kozos f61t6kenys6g kapcsol ossze, 
mint az erdekek azon teljes azonossâga, 
amely minket fiiz a n6met birodalomhoz. 
Gyozelmet jbsol az eddig el6rt eredm6ny is, 
Hacâra a sok pesszimista kritikânak.

Teljes megel6ged6ssel mondhatjuk, hogy 
a hadsereg eddig a reă vâr6 îeladatot dere- 
kasan meg birta oldani, amely egyelore nem 
kbban âllott, bogy megsemmisitse az orosz 
haderot 6s hogy a hatârainkat teljesen meg- 
kedje, hanem abban, hogy 
legâlyforrâsaink kimeritese n61kul legyen 
kepes azt az idot bevâmi, amikor a nyugati 
Ironton kiizdS nemet fohadero segitsâgiink- 
le johet. A kett6s szovets6g egyuttes terv 
Izerint osszes erej6nek z6m6t, a nemet 16- 
lereget Franciaorszâg ellen kiildte offenziv 
lâlzattal, a keleti fronton pedig mindaddig 
lisebb erovel a v6dekez6sre szoritkozik, mig 
Iz offenziv akciâ Franciaorszâgban gyoze- 
Emhez vezet s lehetovâ teszi, hogy keleten 
I megfelelo tulerovel 16phessen fel.
I A nemet hadsereg f6nyes eredm6nye el- 
Inere meg nem oldotta meg ezen offenziv 
sladatât, aminthogy az nem is volt m6g 
lârhatâ. A francia, angol, belga haderoket 
Igyan visszaszoritotta măr, de meg meg 
lem semmisitette s m6g nem fordulhat min- 
ien ellenâllâst eleve kizârb gyozelmes nagy 
Bmegekkel a keleti hatârra.
I De a legnehezebb idon mâr tul vagyunk, 
Iert Nâmetorszâg strategiai helyzete mâr 
It is megengedte, hogy az eddiginâl na- 
lobb erâket kiildjon Oroszorszâg ellen.
I Mig magunkra voltunk hagyva, a szâm- 
lânyoknăl fogva term6szetes volt, hogy 
Im birtunk donto diadalokat elârni, de va- 
■ban meg lehetiink elâgedve azzal az ered- 
lennyel, amelyet vit6z hadseregiink e ne- 
Bz idokben elârt.
■ Sok heti bare utân az ellenseg nagy szâm- 
lli folânye eilenere nagyobb kârt csinâl- 
Bnk az ellenfelben, mint 6k benniink; nem 
By gyâzelmes csatât vivtunk, az orosz tul- 
■o nem birt orszăgaink szivebe hatolni s 
Begkozelitoleg sem birta azt az eredmenyt 
Bsrni, amelyet a nemet offenziva Francia- 
Bszăgban mutat fel, s mâr annak ellen6re 
Bgadtuk meg az offenzivât, hogy a nyuga- 
■1 miikodo erftk zome meg nem szaba. 
Bit fel.
BA sok millio orosz nem birta a nemetet a 
Brtis felâ elonyomulâsban megakadălyozni 
Bni kâpesek voltunk, s kepesek lesziink a 
Biet 6riâsi hordâit addig feltartâztatni es 
B;6tni, mig a nâmet veres munkâjât a nyu- 
Bton be nem fejezte.
K mindezt elertiik annak ellenâre, hogy 
B orosz ugylâtszik mâr râgen âza'ai sere- 
Bnek egy tetemes r6sz6t titkosan mobili- 
Bta s ezăltal sokkal korâbban volt kâsz, 
Bnt azt mi gondolhattuk s kezdetben olyan 
Bnyos helyzetbe keriilt, amely katasztrb- 
Boz vezetett volna, kfilonosen tekintetfei 
Bmbeli folânyere, ha hadseregtink belsb 
Beke nem sokkal magasabb az 6v6n61. 
BTehât teljes bizalotnmal nâzhetiink a jovâ ! 
B, ne aggasszon, hogy a dontâs sokâ’g el- 
Bddik, hiszen ez elorelâthato volt, mert a 

jobb sziervezet es elonyosebb helyzet nagy 
szâmbeli tulerovel ktizd.

Ha nem is vesszuk szâmba Angliânak 6s 
Franciaorszâgnak 6riâsi koloniâit, ha nem 
vesszuk szâmba Japânt sem, hanem csak az 
europai harcteren m6rkozo eroket vesszuk 
tekintetbe, akkor is 6riâsi szâmbeli foleny- 
ben vannak ellensegeink, hisz az entente 
ezen orszâgrâszeinek lakossăga 260—270 mil- 
li6t, a nâmet 6s osztrâk.magyar lakossâg 
pedjig 115 milliât tesz ki.

Torekedjiink mindenkibe beieoltani a v6g- 
leges diadalba fektetett jogos bizalmat, s 
ebressziik fel meg a pesszimistâban, az ide- 
gesben is azt a meggyozodest, hogy koteles- 

veretleniil 6s sâgiik magukon legalâbb uralkodni 6s leg- 
alâbb annyira fegyelmezni onmagukat, hogy 
balsejtelmekkel ne âssâk alâ a tobbiek bi- 
zalmât, ezt eivârhatjuk tdliik, mert ennylre 
mindenki kâpes lehet.

L6pjiink fel a sok râmregeny 6s ijeszto 
pletyka terjesztâi ellen s ne higyjiink el 
semmit, amirol meg nem gyozodtiink, mert 
a hamlis hireknek eg6sz legibja jâr ma szâj- 
r61-szâjra. Ovakodjunk a szemtanuk egyol- 
dalu eloadâsaitâl is, mert azok a legritkâb- 
ban vannak abban a helyzetben, hogy âtte- 
kintsek az egesz szituâciot 6s kis korben 
tapasztalt bajokat âltalânositanak.

Aki nem akarja felrevezetni a târsadal 
mat, ne terjessze tovâbb azt, ami bizonyta- 
lan hirt hallott kello fenntartâs nelkul. Nagy 
iigyeletet kell vetni a sajtâ mukodâsere is! 
Sziikseges, hogy cenzura alâ vetessek min- 
den, a hâborura vonatkozo hiradâs, szigo- 
ruan ellenorizni kell, hogy koholt hireket 
ne hozhasson 6s hogy egyes szerkesztok 
esetleges idegessâge ne m6telyezhesse meg 
a nagykozonsâget.

Sziikseges, hogy a harct6rrol val6 hire, 
ket csak a katonai hatâsâg adja ki; de ez- 
zel nincsen biztositva a kivânt c61, megfe- 
leloen kell a hiradâsnak tartva lennie, amt 
elegge nehez feladat. Hibâs volna minden 
momentân hâtrânyos jelenseget, minden 
vesztesegei s momentân veszelyt kozolni, 
mert ez azokban, akik nem tekinthetik ât az 
egâsz heiyzetet s nem birnak vasidegekkel, 
konnyen felesleges ijedtseget es pânikot 
okozhat; de mâsreszt 6p ilyen hiba a tuda- 
tos hazugsâg, mert az ilyen elobb-utobb 
mindig kisiil es ezzel megrenditi a hiradâsba 
fektetett bizalmat. Kiilonosen rosszalni kell 
olyan tenyek tagadâsât, amelyeket elobb- 
utobb be kell vallani.

Sohasem szabad elfelejteni, hogy az or- 
szâg kozelâben, vagy az orszâgban magâ- 
ban torteno esemenyek akkor is kideriilnek, 
ia a hivatalos kommiinikâk hallgatnak rola, 
s hogy a legnagyobb pâuik okozâja az vol
na, ha a kozvelemeny egyâltalân nem hinne 
tbbbe a hivatalos jelenteseknek, mert mâst 
tud, mint amit neki hlvatalosan mondanak.

Amint a hivatalos hiradâst valotlansâgo- 
kon rajtakaptâk, elveszti azt a kâpessâge». 
hogy a kozvelemânyt irânyitsa, akkor ezt a 
szerepet âtveszi a sok suttogâ, a sok plety- 
kâs, a sok pesszimista. Maga az a t6ny, hogy 
valamit takarni akarnak, nyugtalanit es 
pesszimizmust terjeszt. S nagyon elhibâ- 
zott taktika az is, ha a lapok olyan gyozel- 
meket olvasnak ki a hirekbol, amelyek nem , 
igazak.

Ne keltsiink olyan illuziokat, amelyek

szetfoszlâsa csak lehangoltsâgot hagy 
hâtra.

Câlja a hiradâsnak ne az legyen, hogy 
leheto kedvezo benyomâst keltsen momen
tân, hanem az, hogy pesszimista szinezett61 
ment, eronkbe fektetett bizalombol eredâ 
hiradâssal âllandoan tartsuk fenn a kozon- 
seg onbizalmât, ami teljesen lehetetlenne 
vâlik, amint bebizonyult, hogy tulzâsokkal 
dolgozunk.

S lehetoleg tartâzkodjunk a katonai ve- 
zetesnek elitelesetol. Nem vagyunk abban 
a helyzetben, hogy biztos velemenyt formâl. 
hassunk a hadmtiveletekrol, mert nem is- 
merjtik az osszes tenyeket s olyan lekicsiny- 
16 itâlettel, amely teljesen alaptalan lehet, 
alââshatjuk a hadsereg bizalmat, pedig nin
csen borzasztobb, mintha a katona nem bi- 
zik a vezetesben, azt hiszi, hogy veret cel- 
talanul ontja. Annăl kevesbbe jogos a lai- 
kusok ketelyt nem ismero kritikâja, mert 
azt a c61t sem erheti vele el, hogy az eset
leges hibâs vezetesben vâltozâs tortenjek, 
mert nem lehet hadvezereket rosszul infor. 
mâlt, hozzâ nem erto, ideges kozonseg han- 
gulatâtâl fiiggove tenni.

Ne felejtsiik, hogy valoban helyrehozha- 
tatlan kârt csinălhatunk az alaptalan itei- 
kez6sekkel es semmit sem mulasztunk, ha 
alapos aggâlyainkat is elhallgattatjuk.

fin nagy barâtja vagyok a szabad szonak, 
Feltetlen sziikseget erzem annak, hogy min
den kozhatalmat gyakorlo egyen a legero- 
sebb ellenorzes es a legkemenyebb birălat *" 
târgyâvâ t6tessek. A kozeletben magam îs 
kivettem a kerlelhetetlen itelkezes jogăt, 
De a mai helyzetben minden kritikât, tăma- 
dâst es âltalâban mindent, ami a visszavo- 
nâs iiszkât vetheti a târadalom koze, a leg- 
foltetlenebbiil hibâztatok.

S meg a magănkorben is âvakodjunk 
konnyelmii kritikâtol es birâltatâstol, mert 
a pesszimizmus ugy terjed, mint a penesz 
s a szuk korben hangoztatott itelet annyiboî 
veszelyesebb a nyilvânossâg elott hangozta- 
tottnâl is, mert nehezebben nyer câfolatot.

De eleg volt azon feladatrol, amely a târ- 
sadalomra hârul a kello szellem fenntartâsa 
tekinteteben!

Abban foglalom ossze az errol mondotta 
kat, hogy legyen fo celunk, elso torekve- 
siink azt a szellemet megerositeni. amely 
fârfias elszântsâggal szembenez a sors min
den csapâsaival, amely szâmol azzal, hogy 
a mai harc nem folyhat le nehez megpro- 
bâltatâsok nelkul, amely annak tudatăban, 
hogy a nemzet 16terol vagy nemleterol van 
sz6, minden âldozatra kesz es el van hatâ. 
rozva mindent megtenni habozâs nelkul, 
ami a gyozelmtinket biztcsithatja. Keriil- 
ntink kell azt a konnyelmii optinfzmust, 
amely csak addig âll helyt, mig elhiteti ma- 
gâval, hogy minden a legjobban megy es 
kiizdenunk kell azon kislelkii pesszimizmus 
ellen, amely azt az erelyt fogyasztia, ameîy 
eletiink fenntartâsâra sziikseges.

Âtterve a tărsadalomnak mâr elobb emii- 
tett mâs'k nagy feladatâra, azt ket reszre 
osztom. Az egyik abban foglalhato ossze, 
hogy a târsadalom kotelessege a hadsere- 
get segiteni legjobb tehetsege szerint, a mâ- 
sodik, hogy a nemzeti elet, a gazdasâgi 6s 
kulturâlis tevekenysâg folytonossâgât kell 
biztositanla.

Egyenkent kivânok e ket kotelessâgge’



Gyiilolet es bizalmat- 
kotelesseg parancssza-

foglalkozni, mielott âzonban azt tennâm, 
egy âltalânos megjegyzest kivânok tenni.

A hâboru idejen el kell felejteni mind
azt, ami magyart a magyartâl elvâlaszt. 
Osztâly, foglalkozâs, felekezet, politikai âl- 
lâspont, vallâskiilonbseg nelkiil mindenki 
egyiitt dolgozzek. Ne vizsgâljuk egymâs 
multjât, hanem fogjunk kezet mindenkivel, 
aki akar es tud segiteni, reszt vesz a sok uj 
es nehez munkâban. 
lansăg nemuljon el a 
va mellett.

Kivânatos, hogy a vâlsâgos idok alatt a 
târsadalmi szervezetekben a legellenkezobb 
irânyok kepviseloi is egymâs mellett fog- 
laljanak helyet, hogy nyilvânvalo legyen, 
hogy a nagy megprobâltatâsok alatt a nem- 
zet egysegen a pokol kapui sem fognak erot 
venni.

A hadsereg erdekeben valo mtikddes leg- 
fontosabb âga a sebesiiltek es betegek âpo- 
lâsa es ellâtâsa. Ebben, megvallom, nem tar- 
tom helyesnek az âllam es a târsadalom 
kozott ma fennâllo szerepmegosztâst. Tob- 
bet kellett volna az âllamnak teljesiteni, ke- 
vesebbet a târsadalomnak. A hadi budgetek 
legnagyobb hibâjânak tartom, hogy nem 
gondoskodtak elegge a megbetegedett es 
megsebesiilt katonâk erdekeirol. Nezetem 
szerint az âllam elsorangu feladata es elemi 
kotelessege, hogy azokrol gondoskodjâk, 

akik az 6 erdekeben, az 6 
vâdelmere szenvednek.

'fi ha ketsegtelen is, hogy

parancsăra es

szo-
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vagy 
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kielegito es a kolera elterjedesenek vesze- ' 
lyet is fokozza.

Nagy baj, hogy a vonatokon nem lehet j 
kello elkiiloniteseket foganatositani, hogy 
nines eleg orvosi es segito szemelyzet s hogy 
a tisztasâg legprimitivebb szabâlyait is gyak- 
ran nelkiilozni kell.

Erre âllami vezetes mellett nagyobb gon- 
mindig olcsobb s az orvosi, dot kellene forditani es a târsadalom na-

szem a legjobb a decentralizâcio. Sok firv ■ vezni a kozbeeso âllomâsokon egymâstol 
sz6I amellett, hogy csak egy târsadalmi kâz- : megfelelo tâvolsâgban az iidito munkât îs, 
ponti szervezet gyiijtson az osszes kdrhâzi termeszetesen a koleraveszely ellen val6 
celokra, nem pedig sok magăntărsulat es 
sok egyen, mert akkor egysegesebben es 
tervszeriibben lehetne a târsadalom âldozat- 
keszseget kihasznâlni, mint a sokfâle gyiij- 
tes âltal, amelyek nem tudnak egymâsrol es 
valosziniileg, amint az nălunk mindig 
kâsban van, ugyanazokhoz fordulnak.

Mivel azonban sokan lelkesebben, 
adobban dolgoznak, ha egyesuletiik 
sajât neviikben es dicsosegiikre tehetik 
mivel mâr letezik a sok gyiijtesre es j6te- 
konycelra, alkotâsra alkalmas szervezet, 
amelyek intenzivebben tudjâk kihasznâlni 
az ismeretseg, barâtsâg rugojât, mint egy | 
szervezet, celszeriibb az eddigi uton ha-; 
ladni; a gyiijtesek eredmenyeit azonban na
gyobb alkotâsokra kellene egyesiteni.

A onkentes adakozâsok mellett nagyon 
erzem annak sziikseget is, hogy azt valamely 
ado egeszitse ki. Mert igazsăgtalan a j6 szi- 
viire ruhâzni az egesz terhet 6s azt vârni, 
hogy olyan nehez idokben, mint a maiak, 
egyesek annyit adjanak, amennyi sziikseges, 
ha nem osztozkodik minden tehetos a teher- 
viselesben; olyan adâra van szukseg, amely 
valami keveset mindenkitol elvesz es lehe. 
tove teszi, hogy a p6nz osszejojjon anelkiil, 
hogy a legjobbak osszeroskadjanak.

A târsadalom penzen kiviil foleg munkâ- 
val tartozik a koznek. A sebesiiltek ellâtă- 
sât târsadalmi szervezetek ellenorzese na
gyon javithatja s megakadâlyozhatja azt, 
hogy az iizerkedes az erdekelteket kâro- 
sitsa.

Kozremukodnie kell kotszerek elokeszi- 
teseben, kiilonosen ha amint lâtszik, sziik
seges lesz ujra visszaterni a regi sârpi ke- 
szitesehez, amelynâl nagy târ fog nyilni a 
târsadalom kozremukodâsânek.

Az âpolâs es a betegszâllitâs sulyos fel- 
adatânak is nagy resze a târsadalomra ne- 
hezedik. E târen mâr nagy tevekenysâget 
fejtettek ki târsulatok es egyesek es nagy 
hasznot hajtottak, bâr nem tagadhatâ, hogy 
az âpolâs teren ârtott a târsadalmi szerve
zetek hirânek, hogy foleg eleinte olyanok îs 
vâllalkoztak âpolâsra, akiket csak a divat 
vezetett, akik hivatâst nem ereztek e ne
meș foglalkozâs irânt, akik meg nem gon. 
doltâk elore, hogy milyen âldozatot vâllal- 
nak es ezârt be nem vâltak.

Emellett azonban igen sokan valoban on- 
felâldozo, fâraszto es hasznos munkât vegez- 
nek s a legerelyesebben kell az ellen tilta- ! 
koznunk. hogy pâlcât torjenek, amint ezt so. i 
kan teszik, egyesek hibâja miatt azon egesz veny ertelmeben az âllam tartozik gondos 
tevekenyseg folott, amely nelkiilozhetetlen, kodni. 
nemeș es kozhasznu. !___ _ __ o_ _ _

Kiilonos figyelmet kell forditani a sebe- ; lami segitseg nem eleg, ott a târsadalomna! 
sulteknek a harcterrol vonaton valo haza- | is be kell avatkozni, nehogy annak csalâdjs 
szâllitâsa modjâra, mert ez nagyon kevessâ aki a hazăjâert kiizd, a nyomor rabjâvâ vâl 

jek.
Gyiijtesekre, konyoradomânyokra, a ren 

des jotekony egyesiiletek intenzivebb tev4 
Lenysegere is sziikseg lehet, de ahol celho 
vezet, a legajânlatosabb mindig a munk 
szerzese. A nagybirtoktol, a nagyvăllalatol 
toi es nagytoketulajdonosoktol el lehet vâi 
ni, hogy a bevonultak csalădjainak lehetc 
segig megadjâk a bevonultaknak jâro fiz« 
test, azzal a kikotessel, hogy ellenertekkât 
a csalâd lehetoleg munkât vâllaljon. A ga:

duplân szigoru intezkedesekkel kapcsolato- 
san.

A sebesiilteknek fâraszto utjukban jol 
esik es nagy sziiksegiik van eledelre, frissi. 
tesre es neha a sebek âtkotesere. Tobb 
helyiitt tudom, hogy a videki târsadalom a 
tdle kitelhetot mâr ugy is megtette; de nin- 
csen eleg kotszere es âpoloereje, neha orvo- 
sa, azert ezt az iigyet a kozpontban kellene 
szervezni egyontetii terv szerint.

Kiilonosen szivâre akarom kotni ez alka- 
lommal a târsadalomnak azt is, hogy jotevo 
munkâssâgât ne tagadja meg az ellensâg be- 
tegeitol sem. A beteg nem ellensâg tobbe, 
csak szenvedo ember! Teljesitsiik emberi 
kotelessâgiinket kivetel nelkiil mindenkivel 
szemben. Termeszetes, hogy elso gondola- 
tunk mindig csak testvâreinkâ legyen. De 
amint neki megvan a nelkiilozhetetlenje, ad- 
juk meg azt az ellensegeinknek is. Legyen 
gondunk a foglyokra is. Becsiiletbeli kote- 
lessegtink: jol bânni azzal, aki megadta ma. 
gât s a lehetosegig jolâtukrol gondoskodni.

S akit az erzes meg nem gyoz, azt meg- 
gyozheti az a tudat, hogy veliink is ugy 
fognak bânni, mint mi veliik.

Nem azert mondom ezeket, mert erre nâ- 
lunk kiilonos szukseg volna, de azert, mert 
rendszerint vannak olyanok, akik hazafisâ- 
guk heveben az ellenseg gyiilolete ăltal el- 
ragadtathatjâk magukat.

Meleg ruhăt is kernek a katonâk szâmâra 
a târsadalomtol. Helyes! Tegye mindenki ez 
irânyban is mindazt, amit tole kivânnak. Ke- 
szitsen, gyiijtson meleg kendoket es adja a 
nelkiilozheto szormet oda. De mondanom 
sem kell, hogy ez nem mentesiti a hadveze- 
toseget azon elementâris kotelezettsege alol, 
hogy meleg ruhâval lâssa el a katonâkat. A 
târsadalom csak a hiânyzot, a Iuxust, a kii- 
lonlegessegeket adja, a sziiksegesrol valo 
gondoskodâs az âllam kotelessege marad 
mindenkor.

De a târsadalom feladata nemcsak arra 
szoritkozik, hogy a katonasâg sziiksegleteii 
torekedjek kielegiteni, hanem, amint mâi 
mondtam, arra is, hogy az egesz nemze 
egeszseges verforgăsât, akciokepesseget e: 
eleterejet fentartsa, amelyeket mind kârosar 
befolyâsolja a hâboruval jâro âriâsi erofe. 
szites. A legkbzvetlenebbiil erinti az âlta 
lânos mozgositâssal jâro munkaerok elvo 
nâsa a bevonultak csalâdjait es a kozszol 
gâlatot.

A bevonultak csalâdjairol az 1881-iki tor

a târsadalom 
munkâja sohasem lesz nelkiilozheto a sebe- 

siiltek gondozâsânâl, mert az âpolâs es el- 
lâtâs finomsâgait csak az egyeni iniciativa, 
csak az erzo ember jo szive, csak a rokon- 
szenv fogja nyujthatni, nem pedig torvenyes 
sablonos biirokratikus gepezetj a fo munkât 
megis az âllamnak kellene vâgeznie. A sziik- 
seges eszkozokrol a hâboru elott kellene 
gondoskodni, ugy, hogy a hâboru alatt vagy 
csak foganatositani kelljen azt, amit elore 
terveztek es megâllapitottak, vagy pedig 
csak hasznâlatba venni azt, ami mâr keszen 
âll. Regebben a târsadalomra Iehetett bizni 
az âpolâs es ellâtâs oroszlânreszet, ma 
azonban ez mâr meltânytalan, mert a had- 
sereg nagysâga es a fegyverek pusztito ereje 
olyan nagyszâmu sebesiilest okoz, amelyrol 
mâr jol gondoskodni a târsadalom nem ke- 
pes s az âllam csak akkor, ha arra eleve el- 
kesziilt.

Gondoskodjek a hadiigyi budget nemcsak 
a pusztitâs es oles, hanem a gyogyitâs esz- 
kozeirol is, ami annyival nagyobb ered-' 
mennyel kecsegtet, mert a tudomâny, amely , 
a pusztitâst oly nagy mertekben birta elo- 
segiteni, kello szervezes mellett, megfelelo 
eszkozbkkel ellâtva, irt is tud talâlni a se- 
bekre, amelyeket maga is iitott.

A mostani hâboruban azonban a târsada
lomnak a reâ ruhăzott feladatot feltetleniil 
meg kell oldania s folytatnia kell ernyeclet- 
leniil azt a munkât, amely mâr olyan sok | 
șzep eredmenyt sziilt. Sot nem szabad az ! 
eddig elertekkel sem megelegedni, mindig 
elore kell torni, mindig a tokeletesseg lele 
kell sietni.

Uj korhâzak epitesenel nezetem szerlnt 
elonyt kell adni a nagy korhâzaknak, mert 
a nagy iizem 
erok jobban hasznâlhatok ki. I gyobb es jobban szervezett munkâjât kelle-

A gyiijtesek foganatositâsâban, azt hi-' ne igenybe venni. Rendszeresen kellene szer-

A târsadalom e tekintetben szinte: 
i csak kisegito szerepre van hivatva, ahol al



dasâgi egyesiiletek ezirânyban torteno kez. ■ gânâl fogva. S a hitel hiânyât kiilonosen 
demenyezese nagy hasznot hajthat. ; erezhetovb teszi, hogy sok kis embernek ep-

A legfontosabb az ittmaradt gyermekekroi pen ilyenkor egeto sziiksege van kblcsonre. 
valo gondoskodâs, amely akcionak irânyitâ-’ 
sa igen helyesen a letezo szervek kezeben 
maradt.

A tărsadalomnak a nehezsegekkel kiizdo ' 
kozszolgâlatban is reszt kell venni, mert sok 
szolgălati âgnak eppen akkor kell dupla 
munkât teljesiteni, amikor a rendelkezesere, kâshiâny egymâs mellett erezheto. Egyes 
âllb munkaero tetemesen megapadt. A mo
dern ăllamban a tărsadalom elszokott a koz- 
tevekenysegtol, mindent a hivatăsos, fizet6- 
ses biirokrâciătol es alkalmazottaktâl vâr. ; 
A nemzet nagyreszt.elvesztette azt a kbpes- 
segbt, hogy onmagân segitsen, hogy onmaga 
vegezze a kbzerdekben sziiksbges teendb- ‘

A kiilkereskedelem kiilonosen ilyen vilâg- 
hâboruban pang, a belso kereslet rohamo- 
san alâbb szăll, bizonyos cikkeknel csaknem 
egeszen megsziinik s egyes kiveteles, a hâ- 
borura sziikseges termelesi ăgak fele forduL

A munkapiacon a munkahiâny es a mun.

iizemek bsszetbrnek, mert nem talâlnak eleg 
produktiv kezre, mâsok kenytelenek munkâ- 
saikat elbocsâtani, mert nines eleg fogyasz- 
tojuk.

E sok nehezseg kozott a tărsadalomnak 
segitenie kell onmagân, A kbzgazdasâgi elet 
teherviselesi kepesseget feltetleniil fenn kell 

ket es most ezt ujbbl meg kell szoknia. De tartani, mert a hâboru csaknem epp annytra 
ezzel csak nyer, mert csak az a n6p szâ- 
mithat szabadsâgra, csak annak biztos lete 
es bnâllosâga, amelynek megvan az a ke- 
pessege, hogy sajât kbziigyeit onmaga intez- 
ze, ugy hogy valoban csak iidvos volna, 
ha a kbz irânt valo kotelessegteljesitesbbi 
valami âllandoan megmaradna a jovbben is 
es fegyelem mellett ingyen munkâhoz szok- 
n6k ujra.

A politikai kozigazgatâs kiilonosen nehez 
helyzetbe keriilhet a hâboru folytân, meri 
reâ is sok uj teendo nehezedik, âmbăr al- 
kalmazottjainak szâma megfogyott, ugy 
hogy joggal fog kiilonosen a nyomor es & 
ragăly elleni kiizdelemben a tărsadalom se- 
gitsegehez folyamodni.

Az elso irânyban a sziiksegletek megfi- 
gyelăsevel, a nyujtott segelyek kiosztâsâvaî, 
a foganatositott intezkedesek ellenorzesevel 
hasznos es nagy munkât vegezhet az onkbn. 
tes târsadalmi erb is.

A kolera elleni kiizdelemben szinten meg- 
fizethetetlen ertekii szolgâlatot tehet az in- ne essek a pănik martalekâvă, ne zârja eî 
telligencia. Legelso kotelessbge kello elovi- ■ vaslâdâiba a penzet, hanem hagyja azt for- 
gyăzattal elve a ragăly ellen onmagât meg_ ; galomban, kamatoztassa megbizhato inteze- 

’ ’ teknel.
Elsosorban acelozza meg mindenki ide- 

ge’t; a kbzgazdasâgi veszelyektbl is legjob-

penziigyi es kbzgazdasâgi feladat, mint kaio- 
nai s azon âllam ellenâllâsi ereje osszeom- 
lik, amelynek gazdasâgi belyzete tarthatat- 
lannâ vâlt.

A sok teendo koziil a legfontosabb talan 
a hitel fentartâsa. E tekintetben a târsada- 
lom szervei kozott a legtobbet a penzinteze- 
tek tehetnek, amelyek tervszerii akcioval, a 
kormâny tâmogatâsa mellett nagy eredme. 
nyeket erhetnek el. Egyreszt a kisemberek 
rbgtoni hitelsziiksegleteinek kielegitesere 
egyesiilt erovel ktilon intezetet letesithetnek, 
amint azt jelenleg mâr megtettek, amivel 
merhetetlen hasznot hajthatnak, ha kello 
tokeerot fognak erre a celra forditani, de 
rendes tevekenysegiik hslyes irânyitâsâval is 
nagy szolgâlatot tehetnek, ha a hitelnyujtâs- 
ban bâtrak lesznek es elmennek azon vegso 
hatârig, amig a sajât leterdekeik megen- 
gedik.

A nagykbzonseg helyes magatartâsa is 
nagy fontossâggal bir. Ne veszitse el fejet,

vedeni, Segitsegere lehet az orvosnak îs, aki j 
valoban onfelâldozo es naprâl-napra novek- ' 
vb, csaknem emberfeletti munkât kenytelen 
vegezni azâltal, hogy rendeleteinek vegre-: ban a hidegver, a bâtor sziv mentenek meg. 
hajtâsât ellenorzi, hogy a tett megfigyelâ- : 
sekrol erfesiti. Ezenkiviil jo tanăccsal, jo 
peldaadâssal es szorgos utănjârâssal a sziik- j 
seges elbvigyâzati rendszabâlyok foganato- ! 
sitâsâban is segedkezet nyujthat a hatosâg- 
nak foleg az, akinek szavâra a lakossâg hall- 
gatni szokott,

Legnagyobb szolgâlatot azonban hitem 
szerint azzal teheti, ha a csendbrseg es rend- 
brseg segitsegere karhatalmat szervez, amely 
n61kul sem hatosâgi rendelet, sem torvăny 
nem hasznâl, mert a zaklatâssal jâro, egye- , 
ni szabadsâgot korlătozo beavatkozâsok' 
legtobbnyire papiron maradnak megfelelo ! 
kenyszerito erb nelkiil.

Âltalâban polgâri orsegek szervezese âl
tal a kozrend, kbzbiztonsâg îentartâsâhoz 
hozzâjârulhat a tărsadalom es a katonasâ- 
got is mentesiti idorablo es polgâr âltal is . 
elvegezhetb munkâtol.

Mărhetetlen tevekenysegi ter nyilik meg a 
tărsadalomnak a kbzgazdasâgi elet teren is. :

A hâboru a kbzgazdasâgi eletet egeszen .
âtalakitja s nagy sebet ejt rajta. Vâlsăgos * megmaradâ es biztos jbvedelmeihez, legyen 
helyzetet teremt mindenekelott a modern > arra is tekintettel, hogy hosszu, bizonytalan 
kozgazdasăgi elet alapjânak, elteto elemâ-; jbvo elbtt âll, de ezen tekintetek âltal meg- 
nek, a hitelnek megrendiilbse, amely termfe-1 szabott korlâtok kbzbtt tbrekedjek a meg- 
szetszeriileg szenved a jbvo bizonytalansâ-1 szokott gazdasâgi tevekenyseget folytatni es
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lehetove tenni, hogy ekzisztenciâjukat măsok 
is fentarthassăk.

A takarekossăg nem a bolcseseg utolso 
szava, Csak azon anyagokra vonatkozblag 
sziikseges a feltătlen takarekossăg, amelyek 
a hare celjaira sziiksegesek, mint peldâul 
az elelmiszereknel, bizonyos szovetnemek- 
nel, fegyvereknel, benzinnel stb.

Kiilonosen a kormânynak es a hatosâg- 
nak nem szabad kizârolag a takarekossăg 
politikâjăt folytatni, hanem minden erejet 
arra kell forditani, hogy megfelelo befekte- 
tesek âltal eleterot kblcsbnbzzon a kozgaz- 
dasâg azon âgainak, amelyek a hâboru alatt 
a vegelpusztulâs veszelyenek vannak kiteve, 
mint peldâul minden epltkezessel kapcsola- 
tes iparâg.

Sok jot tehet a tărsadalom megfelelo 
szervezetek es kbzgazdasâgi vezeto szelle- 
meink irănyitâsa mellett a munkakozvetitbs 
teren, egyreszt a munkăs es a toke, mâs- 
reszt a toke es a fogyasztok kbzott, azzal 
a celzattal, hogy leheto sok honi gazdasâgi 
âgnak fogyasztot, a tokenek munkâst s a 
munkăsnak^ioglalkozâst biztositson.

A mai vâlsăgos idokben a jotekonysâg- 
nak is fokozott szerepe van. A nyomor he- 
lyenkănt csaknem elkeriilhetetleniil nagyobb 
arânyokban fog hosszabb hâboru alatt fel- 
lepni, mâr a helyenkănti rossz termes ko- 
vetkezteben is es a nagy drâgasăg, a mun
kăs, a 16, az igavono aliat hiânya es a szoke- 
veny nepseg vândoriăsa folytân.

Ez ellen idejekorăn kell elkesztilnie 6s 
szovetkeznie minden akciokepes elemnek 
hatosăgnak es tărsadalomnak, hogy meg ne 
lepjen, mint a kolera tette. A nagybirtoknak 
kiilonosen kotelessege sajât korăben az elb- 
relăthato nyomor ellen kiizdeni; helyiisme- 
rettel es gazdasâgi szemelyzetevel becses 
felvilâgositâst adhat, segitsegere lehet a ha_ 
tosâgnak es a sajât eszkbzeivel is tartozik 
a szenvedesek enyhitesât megkiserelni, Ez
zel kotelesseget teljesit, de bnmagânak is 
hasznâl, mert szociâlis kbtelessegteljesitese 
erositi pozicibjât.

Kiilonosen fontos feladat văr azon fog- 
! lalkozâsok szervezeteire, tărsulataira, ame-
■ lyeknek tagjâi arânylag nagy igenyekkel, 
toke nelkiil munkâjuk ibvedelmebol elnek 
es most annak vannak kiteve, hogy e jbve- 
delem teljesen megszunik, mint aminok a 
muvăszek, festok, szobrâszok, zeneszek epi- 
teszek, tigyvedek stb.

Ezek erdekeben kell a szakegyesuletek- 
nek maguk koreben es a rokonszenvezo târ- 
sadalom koreben idejekorăn megfelelb gyiij- 
teseket eszkozblni es kolcsbnbk, vătelek, ol- 
eso ellâtâs nyujtâsa âltal a kiilonos meg- 

i probâltatâsnak kitett elemeket vedeni. Al- 
I talâban olcs6 konyha berendezesevel, in-
■ gyen-tejjel s tâplâlek beszerzesâvel es ki- 
i osztâsăval is sokat enyhithet a nyomoron a

tărsadalom.
De most nem kivânok tobb reszletbe bo- 

csâtkozni, legjobb tudăsom szerint es fogya- 
telros eromhoz kepest tbrekedtem a meg- 
t:sztelo felhivâsnak eleget tenni: s a târsa-

A hâborus idokben mindenekfblott es min- 
denek foie cnuralom kell. Nem kell elfelej- 
teni, hogy a pănik eloidezi azt, ami addig 
a kepzeletben volt csak meg: a katasztrofât.

Âltalâban minden egyes âpolja gazdasâgi 
ekzisztenciâjât. Vegye reviz’6 alâ budgetjet, 
szakitson a luxus-kiadâsokkal. Az a sok 
egyen, aki eddig tobbet adott ki, mint amijc 
volt, jav'tsa meg magât gyokeresen es gyor- 
san. Alszegyenkezesbol senki se riadjon 
vissza attbl, hogy kbltsegeit redukâlja, luxus 
kiadâsokrol lemondjon, egyszeriibben eljen, 
A takarekoss âgnak is azonban legyen hatâra.

Aki teheti, iparkodjek iizemet folyamat- 
ban tartani. Iparkodjek, tenyleges jovedel- 
meihez merten kbltekezve, a honi munkât 6s 
toket is foglalkoztatni. Aki teheti, alkalmaz- 
za tovâbbra is azokat az egyeneket, akik az 
6 kenyeret ettek, mert a teljes gazdasâgi 
stagnăcio es pangâs a vâlsâgot csak sulyos- 
bitana.

Alkaimazkodjek mindenki kerlelhetetler. dalom nagy fontossâgu es sziikseg szerfnt 
szigorral sajât gazdasâgi helyzetehez, sajât
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mindig fejlbdo tevekenysegenek vâzlatos ki- 
vonatât adni — es sietek felolvasâsom vă- 
g6hez,

Bucsuzoul ket alapvetb igazsâgot bâtor- 
kodom figyelmiikbe ajânlani, ket olyan igaz- 
săgot, amely egyszerii, vilăgos, felreismer-



hetetlen. amelyet nem lehet elegszer han- 
goztatni, elegszer ismetelni es terjeszteni, 
mert sziiksâges, hogy a magyar târsadalom 
vereve es husâvâ vâljek. sziiksâges, bogy 
osszes gondolatait es cselekedeteit befolyâ- 
solja.

Az egyik alapveto igazsâg az, hogy Ma- 
gyarorszâg legvitâlisabb ârdekei vannak a 
mai hare ălfal veszelyeztetve. Az a rettene- 
tes istenitâlet, ameiy Europa, sot a vilâg sor- 
sa felett dont 6s egy csapăsra a vilâg legna- 
gyobb hatalmait foldreteritheti, ameiy Nagy- 
br'tanniât, a legnagyobb birodalmat, ame- 
lyet emberek eddig egyâltalăban alapitanl 
kepesek volfak, darabokra torheti. ameiy az 
oriâsi orszâgot, ezt a Românâl s Nagy Sân- 
dor birodalmânâl is nagyobb âllamot rd- 
szeire bonthatja; ameiy Nagy Kâroly, XIV. 
Laj « es I. Napoleon grand nation-jât kito- 
rolhefi a nagyhatalmak sorâbol: ameiy a 
Moltke es Bismarck nemet birodalmat oda- 
lokheti vissza, ahonnet nagy gyozelmei âltal 
nemreg emelkedett ki, ameiy a kisebb orszâ- 
gokat egyszeriien eltoriilheti a fold szinâroî, 
amint azt ma mâr Belgiummal megtette, ez 
a pusztito ereju megrengâse a hatalmi egyen- 
sulynak minket is tonkretehet.

Ezereves tortdnelmiink alatt a nâmet, 
majd a tatâr es a torok tulerâvel tâmadt 
rank nem egyszer, de a mai veszâly abban 
kuldnbozik amazcktol 6s abban sulyosabb 
amazoknâl, bogy a gyozelmes kulso ellensSg 
belsd esszefarto eronket is megbonthatja. A 
german’zmus megprâbâlta ellenâllâsi eron
ket faji amalgamizâlâs âltal megtorni, de 
ez sohasem sikeriilt neki, a torok erre kisâr- 
letet sem tett. A kelet rohama Mohamed 
pr6f6ta zâszlaja alatt letorhetett volna 
ugyan, de belso szilârdsâgunkat nem gyen- 
githette, holott a kettoskereszt jegyâben valo 
gydzelem Magyarorszâgot alkotâ elemeire 
bonthatja. Az egyes szlâv fajok onâllo fej- 
Iddâse, 6leteros kulturâia nines ellentâtben 
a magyar b:rodalom eszmejâvel: a cârizmus 
vezetese alatt âllâ orthodoxia azonban a 
vegyrokonsâgnâl fogva orszâgunk eddig hit 
elemeire is vonzoerot fog gyakorolhatni. Az 
oroszok gyozelme inkompatibilis Szent Ist
van koronâjânak koncepciâjâval 6s bârnrly 
kevâssâ sârtenâ integritâsunkat, lehetetlcnne 
tenn6 a magyar uralom fentartâsât a Kâr- 
pâtok volgyeiben.

Ez az egyik igazsâg, amelyet minden ma
gyar embernek szemelott kell folyton tar- 
tania. A mâsik az, hogy ezen nagy vesz61y 
elkertildseben mindenkinek jut szerep. Nem- 
csak a vit6z katonânak, hanem a fold b6kâs, 
egyszerfi mfivel6j6nek, a p6nzint6zetek igaz, 
gatdinak, az orvosnak, az âpolonak, a târ- 
sadalmi aktus minden vezetojdnek es kSz- 
katonâiânak; es hogy a hadsereg csak akkor 
lesz kdpes a mai hdsies erofeszitesre es 
vdgleges gyozelemre. ba a nemzet lelkesen. 
torhetetlen bizalommal, j6l szervezve, ki- 
tartâssal fog erte dolgozni es vele6rezni 
minden reszâben 6s mindvâgig.

Vesse niindenki e ket igazsâgot lelkebe s 
akkor tudom, hogy feladata magaslatân fog 
mindig âllani a magyar târsadalom es a mai 
merkozes a magyar nevnek megn.ovekedett 
becsiiJetdvel es hatalmâval fog vdgzodni.

Vid6ki vârosokban utcaî ârusitâsrr 
vâllalkozdkat keresiink.

Iltlrt a MMan.
(Folytatăs.)I

ad c) A hadizsdkmdny: a Szolg. szab. II. 
Resz 352. pontja 6rtelm6ben az ellensegtdl 
elhoditott hadianyag 6s âllamjavak, — ki- 
vâltkeppen zâszlok, fegyverek, lovak, lo- 
szer, 61elmiszer, pânztârak es irodâk, — 

i mihelyt csak lehet, a hadosztâly parancs- 
! noksâghoz (hadtest) bejelentendok, A to- 
! vâbbiak ez âltal lesznek elrendelve. Ezen 
parancsnoksâg azonban fel van jogositva 
ezen javakbâl a csapatoknâl fennâllâ hiâ- 
nyokat potolni. Surges esetben erre, a had- 
osztâlyparancsnoksâghoz teendo jelentâstâ- 
tel mellett, egyâb esapatparanesnokok is 
fel vannak jogositva.

A zsâkmânyul esett târgyakbol biintet6s 
terhe alatt, semmit sem szabad eltitkolni, 
vagy onhatalmulag eltâvolitani.

Az elelmezes utdnszdllitdsdnak szervezete.
(Elemi felszerelâs csapatoknâl.)

a) Adagok.
Az alapjavadalmazds minden ember es 16 

r6sz6re 1 szabvânyos es 2 tartalek (1. sz. + 
2. t.) 61elmi adagbol âll. A lovas hadosztâly 
es onâlld lovas dandărokâ 4 tartalâk adag
bol ember es 16 r6sz6re.

Az alapjavadalmazds reszben az ember 
(16) âltal, reszben kocsin vitetik.

A vonatoknâl az ember es 16 reszdre az 
alapjavadalmazds a kocsira felrakatik.

A napi elelmezesre, ha szâllâselelmezes 
nem szolgâltatik ki, ugy a mozgo-konyha 
adagja 6s a szabvânyos adagnak az ember- 
nel 16vo r6sze hasznâltatik fel,

A tartalâkadag elîogyaszthatâsăra vonat- 
kozo rendelkezesekrol măr elobb volt sz6.

A tartalekadag (ember es londl) âllando 
fenntartâsât minden eloljdrd a legszigorub- 
ban ellendrizni iartozik, ennek onhatalmu 
felhaszndldsa a legszigorubban fenyitendo.

b) Vdgodllatok.
Minden csapat, — a lovas hadosztâlyok 

es onâllo lovas dandârok kivetelevel, — al- 
landoan 4 napi vâgoăllat keszlettel bir.

c) Jdrmtivek.
Elelmezâsi eelokra a csapatok el vannak 

lâtva;
1. Mozg6-konyhâkkal (iozoladakkal.)
2. Elesegkocsikkal.
ad 1. A mozg6-konyhăk (fozolâdâk) ren- 

deltetese az etkezest akk6nt elkesziteni, 
hogy az izietes âllapotban es megfelelo 
iddben (megerkezes az ejjeiezesi korletbe, 
piheno alatt, haresziinet stb.) kiszolgâltat- 
hato legyen,

A mozg6-konyhaban levo etkezesi adag 
egy folosleget kepez az alapjavadalmazâ- 
son feliil. Ezen etkezesi adag rendszerint a 
teljes adagra kiegeszitett szabvânyos adag
bol âll: kenyer, dohâny es kâvekonzerv 
nelkiil,

Z4inden mozgo-konyha visz meg magâvai 
esetleges potiekokra 1 klgr. teat es 10 klgr. 
cukrot. Minden fozolâdăt viv6 mâlhâsâllatra 
esik mint sulytdbblet 10 dkgr. tea 6s 1 klgr, 
cukor. Tobb mâlnăsâllat ezen cikkei egyre 
is mâlhâzhatok.

A mozgo-konyhâk 250 emberre szolgâlnak 
es ezekkel a magasabb paranesnoksagok, 
ezredparancsnoksâgok, tovâbbâ a gyalog 6» 
lovas szâzadok, titegek 6s hasonlo egysâgek 
vannak ellâtva,

A fozolâdâk 25 emberre kesztiltek 6g ez- 
zel ellâttatnak a vasut- 6s tâvirâ-csapat 
egyes alakulâsai, a tâbori hadsereg intâze- 
tei 6s vonatai, kiveve a gyalog hadosztâly 
eg6szs6giigyi int6zet6t 6s a tâbori tiiz6rs6g 
loszeroszlopait (mozgo-konyhâjuk van) 6s 
vegiil azon parancsnoksâgok, csapatok, in- 
tezetek 6s vonatok, melyek hâboruban he- 
gyi felszerelessel lâttatnak el.

ad 2. Az elesegkocsikra rendszerint fel
rakatik:

a) az alapjavadalmazds azon reszei, me
lyek nem az ember âltal viendok (hus 6s 
zsir akkor, ha az elromlâs vesz61y6nek nin- 
csenek kit6ve),

b) a hâtaslovak szabvânyos adagja,
c) a fogat sajât alapjavadalmazâsa,
d) a tiszti tâbori konyhâk,
e) a kâvekeszitâshez sziikseges eszkozok,
f) egy kaucsukcsS vagy csap a beszerzett 

italos hordokhoz.
Az eles6gkocsik rendszerint alosztâlyon- 

! kent mâlhâzandâk, n6ha azonban ajânlatos 
lehet a kivâgott hust es zsirt osztâlyonkânt 
(zlj.-k6nt, lovas osztâlyonkent) egy kocsira 
is rakni.

Az âllandd rakomânyon feliil megmaradd 
reărakhatâ sulytobblet a helyszinen beszer
zett elelmi cikkek elhelyezes6re 6s elvite- 
lere hasznâlando fel.

Az âllando teher berakâsa utân az eles6g- 
kocsik 6s a mozgo-konyhâk mozdonyai a 
beszerzett elelmi cikkek elhozatalâra hasz- 
nalhatdk.

Az elesegkocsiknak elelmi cikkek szâlli- 
tâsâ.n kiviil mâs eelokra valo alkaîmazâsa 
csak kivetelesen van megengedve.

A seregtestek elelmi telszerelese:
A csapatok alapjavadalmazâsânak p6tlâ- 

săra a gondoskodâs a seregtestekndl r6sz- 
ben mozgo, reszben âlland6 61elmi int6zetek- 
n61 tortenik azon esetre, ha az a helyszinen 
beszerezheto nem volna.

I. A mozgo elelmi int6zetek:
a) az 61elmezesi oszlopok,
b) a hadtest raktârak,
c) a tâbori siitodek,
d) a vâgdmarha telepek.
II. Az âllando elelmez6si int6zetek:
a) a tâbori elelmezâsi raktârak,
b) a tartal6k sutod6k,
c) a tartal6kvâg6marha telepek.
Egyes parancsnoksâgok, csapatok es iptd 

zetek 61elmezesi oszlopok helyett „filelmi 
kocsi r6szlegeket‘‘ kapnak, amelyek nem 
61elmezesi intâzetek, hanem az illeto testhez 
tartoznak. (Pld. hadtestparancsnoksâg, had- 
testvonatparancsnoksâg, a gyalog hadosz 
tâly egyesitett mâlhavonata.)

ad I.) A mozgo elelmezesi intezetek rend, 
szerint elelmezesi es vonatosztagbdl âllanak. 
Az elelmezâsi osztag az 61elmez6si kar tiszt- 
viseloibol es Ieg6nyseg6bol âll 6s a vdgre 
hajt6 es kozigazgatâsi .âlelmezâsi szolgâla- 
tot lâtjăk el. Az âlelmezâsi k6szletek 6. 
âlelmezâsli tâbori eszkozok az âlelmezâsi



a ts. ts kîr. hadilgjniinisterium 
ZI. szâmii vssztestglajstaia.

Az adatok hitelessegeârt fe- 
lelosseget văllalunk!

Roviditesek: _
zl rendlokozatoknăl: hpd — hadaprâd; 

zis — zăszlâs; hdgy — hadnagy; foh = 
fâhadnagy; szds — szâzados; om = 6r- 
nagy; alezr = alezredes; ezr = ezredes; 

i so = seg6dorvos; eo = ezredorvos.
gyal ~ gyalogos; vdsz — vadăsz; husz — 

huszăr; dr = dragonyos; u — ulânus; 
pottart — p6ttartalekos; orv — orvezetd; 
jrvez = jârorvezeto; tiz — tizedes; szkv — 
szakaszvezetâ; orm = ormester; eeo = 

■ egyevi onkentes.
A csapattesiek megnevezesenel: gye = 

; gyalogezred; hgye = honvedgyalogezred; 
i Lgye — Landwehrgyalogezred; hat vad szd 
' — hatârvadâsz szâzad; he — huszârezred; 
hhe = honvedhuszărezred; dre = drago- 
nyosezred; ue = ulânussezred; tâe = tâ- 

; bori âgyusezred; tte = tâbori tarackezred; 
hăe — honvedâgyusezred; Lăe = Land- 
wehrâgyusezred; Ltto = Landwehrtâbori 
tarack osztâly; vtzlj — vărtuzerzâszlâalj; 
bhe = bosnyâk-hercegovinai ezred; npfe = 
nepfolkeloezred; szd = szâzad; ut = 
iiteg; tvad zlj = tâbori vadâsz zâszlâalj. 
iiteg; hme = honvedmenetezred.

A veszteseg okânak megjelolesenel: 
mh = meghalt; s = sebesult; hf — 

hadifogoly.
Tisztek:

Blumeggi Aichinger Ferenc lovag hdgy 7gy« 
3szd — mh

Balatka Ernâ hdgy 40gye 6szd Opawa 1892 - s 
Baumgartner Vince hdgy 47gye 3szd — s 
•Bendl Kâroly hdgy 47gye 7szd — mh 
Berânek Jăzsef hdgy 7gye 13szd — mh 
Bisztyga Jănos zis lărk zlj 3szd — mh 
Bohm Ferenc hpd 13gye 5szd Saaz 1892 — s 
Brandstetter Gyâzâ hdgy 47gye lszd — s 
Buriăn Ferenc hdgy 47gye lOszd Dobruschka 

1890 — mh
Biittinghaus Hermann fâh 56gye 5szd Lahm - mh 
Cerha Jăzsef dr. hdgy 4bhe lmzlj — mh 
Covatz Irenâus hpd 47gye 15szd — s 
'Czerwinski Jăzsef hdgy 56gye 5szd Swialniki 

gome 1885 — s
Devet Rezso hdgy 47gye 5szd — mh 
Dobija Jăzsef hpd 56gye lOszd Rvbarzowice - s 
Dolinsek Ede hdgy 47gye 8szd — mh 
Druschba Felix hpd 40gye lszd Becs 1886 — mh 
Dubitzky Jăzsef hdgy 56gye 5szd Karbitz — s 
Dzinic Ismet szds 47gye 8szd — s 
Ecker Răbert foh 47gye 4szd — s
Ehlert Rikărd ărn 40gye — s (mh 1914. VIII. 27.) 
Ehrenfeld Lajos hdgy 56gye 6szd Uidestie — s 
Faninger Rene amalienheimi hdgy 7gye lOszd - s 
Fiala Hugă hdgy 3Lstgye 3szd — s 
Fischlschweiger Kâroly hdgy 7gye 15szd — s 
Flaschner Lajos hdgy 47gye 5szd — mh 
Fleszar Alfr6d hdgy 40gye 13szd Jaroslau — s 
Fritz Gyăzâ hdgy 4bhgye lmzlj — mh
Fronius Âgoston zis 13gye 6szd Troppau — mh 
Fuchs Oszkăr fâh 40gye 5szd — s
Fuchs Rezsâ hpd 13gye 6szd Troppau 1892 - mh 
Giorgieri Bernăt foh 47gye 15szd — s 
Gliicksmann Zsigmond hpd 56gye lszd Wado- 

wice 1884 — s
Gnat Szaniszlă hdgy 13gye 5szd Rzeszăw 1882 s 
Gogojewicz Bronislav fâh 56gye llszd Krakau 

1883 — ■

osztag Altai hozatnak a felvonulâsi korlet- 
be, vagy ott szereztetnek be.

A vonatosztag: (a vonatszăzad szaka- 
szai) gondoskodik a kincstâri jarmuvek fo. 
gatolăsârol, az orszăgos szăllitoeszkozok 
ătvâtelârol es a vonat vezeteseirol.

Az orszăgos szâllitoeszkozftk lehetoleg a 
felvonulâsi korletben, kiilonben a hâtrâbb 
fekvfi orszăgban szereztetnek be.

A legidosebb elelmezesiigyi tisztviselâ 
mint „ffinbk vezeti az intezet elelmezesi, 
technikai es kdzigazgatâsii szolgălatăt. A 
legidosebb vonattiszt a tisztân katonai szol- 
gălatot vezeti es az intezet biztositâsaiârt 
felelds.

A fonok es a vonatparancsnok mindenkor 
a legszorosabb egyetârtesben kell, hogy 
dolgozzanak teljes tudatăban azon nagy 
veszâlynek, melyet ellentâtes miikodesuk az 
intăzet teljesitâkâpessegere gyakorolhat. II- 
letâkessegi nezetelteresek eseten a fonok 
rendelkezesei hajtandok vegre, aki ezert a 
teljes feleldssâget viselli.

Az elelmezesi kocsireszlegek-nek nines 
se elelmezesi, se vonatosztaguk. Ezek csak 
az 61elem szăllitâsâra sziikseges orszăgos 
fuvarokbol âllanak. A tâbori eszkozoket a 
csapatok magukkal hozzâk, vagy a felvonu
lâsi kdrletben szerzik be.

A vezet6srol is maguk gondoskodnak.
ad a) Elelmezesi oszlopok: a hozzăjuk 

utaltak 6s a sajăt ăllomânyuk reszere bat na
pi kăszletet visznek magukkal.

llyenek: a gyalog, lovas hadosztâly elel- 
mezfioszlopok, gyalog 6s lovas dandăr elel- 
mezdoszlopok (csak onăll6 dandârnâl).

All: hat 16pcs6bdl 6s pedig n6gy szabvâ- 
nyos es k6t tartal6k (4 sz. -|- 2 t.) a lovas- 
sâgi k6t szabvânyos 6s n6gy tart 16pcs5bol 
(2 sz. -|- 4 t.).

A sajăt ăllomânyuk reszere meg a lepcsok- 
nek vagy egy elelmezesi kocsirdszlege (4. sz. 
+ 2t).

Ha a viszonyok sziiksegesse teszik, ugy a 
szabvânyos 16pcsok tartalâk elelemmel 6s 
viszont megrakhatăk.

A cikkek rendszerint csapattestenkint 
(ezred, zlj., osztâly, stb.) rakatnak a kocsi- 
râszlegekre. Bizonyos koriilmenyek kozott 
cikkenkent is rakhato.

ad b) Hadtestraktarak- . . . .
Minden hadtestnek annyi hadtestraktâr 

utaltatik ki, ahâny gyalog hadosztălybdl a 
hadtest All.

A hadtestraktâr tagozâsa es javadalma. 
zâsa a gyalog hadosztâlyeval teljesen egyen- 
16. A hadtestraktâr vagy a gyalog hadosz- 
tăly âlelmenek teljes potlâsâra vagy reszben 
a lovas hadosztălyokenak, onăllo dandă- 
rokânak es az osszes ălelmi kocsirâszleggel 
ellâtott csapatok r6sz6re szolgâl.

A hadtestraktâr 16pcs6i a hadosztâly lep- 
csoket kovetâ szâmokkal, tehăt 7—12-ig van- 
nak ellâtva.

(Folytatjuk.)

Lapunk egyes peldănyai a m. 
kir. Allamvasutak pâlya- 
udvarain is kaphatdk.

Gottsoheer Werner foh 13gye 9szd Linz 1887 -s 
Grainer Henrik hpd 7gye Ibszd — s 
Grigkar Alfred făh 47gye 13szd — s 
Grigkar Ottă fâh 47gye llszd Tvn 1883 — s 
Gross Jănos szds 7gye 9szd — s
Haas Dăvid dr. hdgy 4bhe lmzlj — mh 
Halam Henrik szds 47mzlj 4szd — mh 
Haschek Henrik hpd 7gye 16szd — s 

-Hassler Hermann szds 47mzlj 3szd — mh
Hawlu Emil hdgy 13gye 7szd Chwalkowitz - mh 
Hayderer Miksa szds 40gye lszd Gniebing - mh 
Hopf Vilmos hpd 7gye 5szd — s
Hrach Kâroly szds 40gye 2szd Smichow 1873 - s 
Hubinger Jănos alezr 7gye — s
Humpeletz Păi hdgy 7gye 12szd — s 
Hussak Lajos hdgy 47gye 15szd — s
Idzik Szaniszlă zis 13gye llszd Morowiza —- s 
Jansky Ferenc szds 7ue — mh
Judmaier Jăzsef zis 47gye 7szd — mh
Justian Waldemar foh 13gye 2szd Brunn — mh 
Katzer Vilmos hdgy 56gye 9szd Wichstadl — s 
Kienz Guido hdgy 47gye lOszd St. Polten — mh 
Klenner Rajmund foh 40gye 3szd B6cs 1887 - s 
Knappek Miksa foh 13gye 12szd Sternberg — mh 
Kotyk Gyula foh 56gye 12szd Dolny 1889 — s 
Kotyk Tamăs hdgy 56gye 6szd Dolny 1890 — s 
Kout Ehrenfried foh 4Lstgye — s 
Kovăcs Kâlmân hdgy 69gye 9szd — s 
Krakăwka Leă szds 13gye lszd Kopitan 1871 - s 
Krzyzanek Gyorgy hdgy 40gye lOszd Teschen 

1891 — mh
Kuhn Emânuel hdgy 13gye 2szd Nieder-Ullers- 

dorf 1890 — mh
Kutschera Walter foh 47gye 5szd — s 
Lachout Jăzsef hdgy 53gye — s
Lapka Jăzsef szds 13gye 2szd Ruskawics — s 
Lăzăr Ede szds 40gye 13szd Briinn 1879 — s 
Lempart Czezâr hpd 13gye 12szd 1891 — s 
Lenhard Ottă hdgy 47gye 4szd — s
Lorber Ferdinand hdgy 47gye 12szd Becs — s 
Lubich Jăzsef hdgy lărkzlj 3szd — s 
Liinemann Artur hdgy 47mzlj 3szd — mh 
Man Antal foh 40gye 5szd — s
Martilik Jănos hdgy 56gye lszd Prerau — s 
Martynowicz Emil szds 47gye lszd — s 
Massak Antal szds 13gye 6szd Briinn 1878 — s 
Matzner Ferenc hdgy 13gye lOszd Becs 1883 — s 
Max Rezso hpd 13gye 3szd Oschitz 1888 — s 
Mielnik Wladimir foh 56gye 13szd Neu-Solonetz 

1879 — s
Mirkowski Mihâly zis 40gye 5szd — s 
Mitterer Ervin hdgy 47mzlj 2szd — mh 
Nagel Rezso hdgy 47gye 15szd — s 
Neth Ede orn 47gye — s
Novâk Albert szds 56gye lpog Budweis 1874

— mh
Novâk Rezso hdgy 4bhgye lmzlj — s
Ortner Antal zis 47gye llszd Strass 1889 — s 
Pacher Rikărd hpd 7gye lszd — s
Pataky Lajos foh 6Lstgye zljtdrzs Ujvidek — s 
Patzau Ozvald zis 56gye 15szd Bielitz 1887 - s 
Paulin Ferenc hdgy 47gye 13szd — s
Peikert Alfred hpd 13gye 7szd Hulstein 1889 mh 
Piechacek zis 40gye 6szd Chrâst — s
Polach Albert hdgy 40gye 4szd Richaltitz — mh 
Popp Răbert szas 56gye 6szd Wscherau 1872 - s 
Potocnik Vince foh 7gye 16szd _  s
Prack Jănos foh 47gye lszd — mh 
Rausch Jănos hpd 7gye 12szd — s 
Reinberger Frigyes foh 7gye 8szd — s
Romer Emil szds 47gye lOszd Leskirch 1870 - mh 
Rosum Jăzsef szds 4bhgye lmzlj — s 
Rossmann Jăzsef tâb lelkesz 7gye ezrt — mh 
Ruziczka Kâroly hdgy 13gye 9szd Elbogen — s 
Schieschnek Emil szds 7gye 5szd — mh 
Schiller Jănos hdgy 69gye llszd — s 
Schlachct Jakab hdgy 13gye lOszd Nowy Târg 

1890 — s
Schlogl Vilmos orn 56gye ezrtorzs Prăga — mh 
Schmeidel Otmăr hdgy 47mzlj 4szd — mh 
Schmeiser Gyula szds 7gye ezrtorzs — s 
Schnabl Ferdinând hdgy 47mzlj 4szd — mh 
Schăndorfer Antal hpd 47gye 5szd — mh



Falb Adam 69gye llszd — s
Fanta Janos tiz 69gye 12szd — s
Farkas Pal 69gye 9szd — s
Farkas Istvan II 69gye 12szd — s
Fazekas Janos 69gye 9szd — mh
Federics Ferenc 69gye llszd — s
'Feher Janos tiz 69gye 9szd — s 
'Feind Mărton 69gye 9szd — s
Fekete Istvan 69gye 9szd — s
Ferencz Mihăly 69gye 12szd — s
Firincic Istvan 13hegyi te liit Don;a Stubica mh
Fliel Jozsef 69gye 12szd — s
Fliet Jozsef 69gye 12szd — s
Gerhard Săndor 69gye 12szd — s
Glockner Janos orv 69gye 9szd — s
Gobolos Jozsef tiz 69gye 12szd — s
Grigie Ferenc 13hegyi te liit Bugojno 1891 - s 
Gulyas Jozsef 69gye 9szd — s
Hader Janos 69gye 12szd — s 
Halasi Sandor 69gye 12szd — s
Halâsz Marton 69gye 9szd — s
Haller Fiilop ânpfgye torzs Osâve — s
Hanăk Jânos 69gye 9szd —■ mh
Harangozo Istvân 69gye 12szd — s
Harbutina Miklos 37tae 5iit Mali Gradac — mh 
Hegediis Jozsef 69gye llszd — s
Herler Erno eeo tiz 47gye 13szd — s 
Hermann Istvan 69gye 9szd — s
Hojanic Mătyăs 37tăe 5iit Sesvete — s
Horgos Jânos kiirtos 69gye llszd — s
Horvâth Jânos 69gye 12szd — s
Horvâth IV Jozsef 69gye 9szd — s
Horvâth Istvăn 69gye 12szd — s
Jellinek Istvan 69gye 9szd — s 
Juhăsz Săndor 69gye 9szd — s
Jurâszkd Imre 69gye 9szd — s
Kaizer Mihăly tiz 69gye 9szd — mh
Kâllai Gyorgy tiz 69gye 12szd — mh
Kapes Imbro 13hegyi te liit Biskupec 1891 — s 
Kelemen Ferenc 69gye 12szd — s
Keller Ferenc 69gye 12szd — s
Kerschbaumer Erich eeo tiz 7gye 13szd — mh 
Kiss V. Istvăn 69gye llszd — s
Kiss GIstvan 69gye llszd — s
Klein Jakab tiz 6npfgye zlj torzs Oker — s 
Kleophas Andras 69gye 9szd — s
Knapisch Hermann eeo tiz 7gye 3szd — mh 
Kocsis Istvân 69gye 12szd — s
Kollări Albert szkv 69gye 9szd — s
Koller Andras 69gye 9szd — s
Kollner Ferenc 69gye 9szd — s
Kostanovic Ctanko 12ue Bednja — s
Kovâcs Antal 69gye 12szd — s
Kovacs Jozsef vonatkatona 4hadoszt vonat 6tvo- 

natszd — s
Kovâcs Istvân I. tiz 69gye 9szd — s
Krausz Jânos 69gye 12szd — s
Kusinic Mijo 13hegyi te liit Ogulin 1891 — s 
Kuti Istvân 69gye 9szd — s
Latânovics Jozsef 69gye 9szd — s 
Lepsenyi Istvân 69gye 12szd — s

[ Leszkovszki Andrâs 69gye llszd — s
; Mâgo Jozsef dobos 69gye 9szd — s

Maier Jânos I. ee3 tiz 7gye llszd — s
Maj dak Andrâs 13hegyi te liit Zlatar 1891 — s 
Mann Jânos 69gye 9szd — s
Marton Imre 69gye 12szd — s

j Marton Pâl 69gye 12szd — s
Mâțe Jânos 69gye 12szd — s
Meizer Imre 69gye 9szd — s

j Mendi Kâroly 69gye llszd — s
Meszâros Ferenc 69gye lOszd — s
Meszâros Kâroly 69gye llszd — s
Miiller Ferenc 69gye llszd — s
Nagy Săndor tiz 69gye 9szd — s
Nagy Săndor szkv 69gye llszd — s
Nagy Jozsef 6rv 69gye llszd — s
Nemeth Jozsef 69gye 12szd — s
Nemeth Mihăly 69gye 12szd — s

.Ninics Milenko tiz 69gye 9szd — mh
Ormos Istvăn 69gye llszd — s

I Palkovics Andras 69gye llszd — s

Schreiber Otto foh 47gye — s
Schrotter Kâroly lovag szds 7gye 7szd — s 
Sirk Leo zls 47gye 7szd — s
Sitt Janos hpd 7gye ezrtorzs — s 
Slechta Zdenko hdgy 40gye 2szd Pilsen — s 
Sobotka Ferenc hdgy 13gye 6szd Barzdorf — s 
Sochor Robert hpd 40gye lOszd Bees 1890 - mh 
Sorii Tamâs hdgy 47gye 13szd — s 
Springer Raimund szds 47gye 13szd — s 
Steinbock Henrik zls 7gye 5szd — s
Stejskal Albert zls 40gye lOszd Blatze 1888 - s 
Stepanek Hubert hdgy 13gye 14szd Nesmil- 

schitz 1894 — s
Stracânek J6zsef hpd 56gye 6szd Pribram — s 
Strobel Rikard foh 4Lstgye — mh
Swoboda Jânos zls 40gye lszd Andrejow 1887 - s 
Szajna Jozsef zls 13gye 7szd Rymanow — mh 
Szymonek Lipot hpd 13gye 2szd Krakau 1894 - s 
Taros Jozsef hpd 47gye 15szd — s 
Teuchert-Kaufmann Frigyes traunsteinburgi bâro 

orn 47gye — s
Theumer Walter hdgy 47mzlj 4szd — mh 
Tomann Frigyes foh 7gye 13szd — s 
Traunsteiner Miksa alezr "47gye — s 
Tschernuth Miksa hdgy 7gye 9szd — s 
Undesser Jdzsef zls 47gye 6szd — s 
Urbany Marian hdgy 53gye — mh 
Urich Janos lovag szds 7gye lszd — s 
Ursic Ferenc zls 4bhgye lmzlj — mh 
Văc&vicek Jozsef hpd 56gye llszd Zdesow — s' 
Vidic Ignâc hpd 47gye 6szd — s
Warywoda Jozsef zls 13gye 6szd Krakau — s 
Weinert hpd 56gye 2szd — s
Weinhardt Rajmond zls 47gye 5szd — s 
Weismann Chaim dr. hdgy 36Lstgye — s 
Weisskopf Jozsef hpd 4bhe lmzlj — s 
Weitzenbock Rikard hdgy 7gye 8szd — s 
Weltlinger Otto dr hdgy 36Ltgye Bees — mh 
Wertheimer Rikard hdgy56gye 2szd Bielitz — s 
Wessely Rikărd zls 56gye 2szd Prăga 1896 — s 
Wiesspeiner Kâroly foh 47gye 12szd Graz — mh 
Wigant Gyula hpd 7gye 3szd — mh 
Wodniansky Frigyes wildenfeldi bâro altăbor- 

nagy 15gy hadosztâly — mh
Woschilda Vilmos hdgy 13gye lOszd Prossnitz - s 
Zankel Alajos hdgy 40gye 3szd — s 
Zarli Rezso foh 7gye 7szd — mh
Zelinka Rezs6 hdgy 56gye 15szd Drasow — s 
Ziwsa Alfred Ziwobran szds 13gye 6szd Troppau 

1878 — s
Zounek Rezso hdgy 40gye 13szd — mh

Legenyseg:
Az osztrâk honosok nevei elhagyattak.

Abelovszki Jozsef 69gye 12szd — s 
Andrzejewski Felix szkv 12gye llszd Lawiecz 

1889 — s
Ârpâd Mihăly 69gye llszd — s 
Baki Andras dobos 69gye lOszd — s 
Balogh Jozsef 69gye 9szd — s 
Barna Gyorgy kiirtos 69gye 9szd — s 
Baron Ferdinand eeo tiz 7gye 13szd — s 
Bertye Peter 6npfgye torzs Csurog — s 
Bobovec Ferenc ir 37tae 5ut Gola — mh 
Bori Janos 69gye 12szd — s 
Borzsing Gyula 5he — s
Burnyoczki Pal 69gye lOszd — s 
Buzoră Istvăn 69gye 12szd — s
Canjuga J6zsef tiz 13hegyi te liit Biskupec s 
Colnic Jânos ir 13hegyi t.e lilt Erdut 1892 — s 
Crcic Vid. 37tae 5iit Pregrada — s
Csanâdi Jânos 69gye llszd — mh 
Csokâs Istvan 69gye 9szd — s 
Czetl Istvan 69gye 12szd — s 
Czettl Istvân 69gye 12szd — s 
Cziegler Antal 69gye llszd — s 
Diegula Ferenc 69gye 9szd — s 
Domotor Ferenc 69gye llszd — s 
Dostal Ferenc eâo tiz 47gye 8szd — mh
Eli GyBrgy 69gy« llszd — «

Panek Săndor eeo tiz 13gye 9szd Rzeszow — s 
Parazajda Radwoj 37tâe 5iit Severin — mh 
Patko Istvan 69gye 12szd — s
Pecnik Jozsef szkv 13hegyi te liit Zagorska Sela 

1889 — s
Pek Mihăly tiz 69gye llszd — s
Pereczes Andrâs 69gye lOszd — s 
Pfleger Jozsef 69gye 9szd — s
Pinke Mihăly 69gye 12szd — s
Pinter Gyorgy 69gye 9szd — s
Pokupac Marko 13hegyi te liit Grdjevac 1891 - s 
Pretner Balâzs eeo tiz 47gye 8szd — s
Redl Istvân 69gye lOszd — s
Reich Istvân 69gye 12szd — s
Reti Jânos 69gye 9szd — s
Rozbora Mătyăs 69gye lOszd — s
Săgi Jozsef 69gye llszd — s
Sarok Kâroly 69gye 9szd — mh 
Schellauf Alajos 47gye 15szd — s 
Schlesinger Mârkus 5he — mh
Schlezak Mihăly 69gye 12szd — s
Skender Pâl ir 13hegyi te liit Klanjec 1891 — s 
Sliwa Lăszlo eeo 13gye lOszd Nagorzanka — s 
Sluszkiewicz Witold Jânos eeo tiz 13gye 16szd s 
Sokacz Mătyăs 69gye llszd — s
Spitzer Jozsef 69gye 9szd — s
Stauber Dezso eeo tiz 69gye llszd — s 
Steiczhorn Kâroly szkv 69gye llszd — s
Stollâr Jozsef tiz 69gye 9szd — s
Straus Gyula 69gye 12szd — s
Suhaji Istvân tiz 69gye 9szd — s
Siildi Jdzsef 69gye 9szd — s
Suta Ferenc eeo tiz 47gye 4szd — s
Siiveges Mihăly 69gye 12szd — s
Szab6 Jânos K. 69gye llszd — s
Szabo Istvân VI. 69gye 9szd — s
Szabâ-Dobozy Dâniel szkv 69gye 9szd — s 
Szabodosz Antal eeo on 7gye 9szd — s 
Szantroch Thadâus eeo tiz 13gye 13szd Tarnow 

1888 — s
Szentner Mihăly 69gye 12szd — s
Szili Imre tiz 69gye lOszd — s
Szimilko Istvan szkv 69gye 12szd — s 
Szinreich Ignâc 69gye 12szd — s
Sziics Istvân 69gye 9szd — s
Tautus Janos 69gye 12szd — s
Tolnay Jen6 orm 69gye 9szd — s
Tomor Ferenc tiz 69gye llszd — mh
Toth Săndor eeo on 47gye 5szd — mh
Toth Mihăly 69gye 12szd — s
Tunyogi Jânos szkv 69gye 12szd — s
'Varga Ferenc 69gye 12szd — s
Varga Vendel 69gye 12szd — s
Veber Gyorgy 69gye 9szd — s
Vida Jozsef 69gye 12szd — s
Vignjvic IIja 13hegyi te liit Gornje Dubrave - a 
Vuksan Ignâc 13hegyi te liit Cazma 1892 — s 
Vuieta Peter 69gye 12szd — s
Wagner Kâroly kovâcsmester 13hegyi te Tereble- 

stille 1879 — s
[ Wappenschmied Jozsef 69gye 12szd — s
J Weikhard Hermann eeo tiz 7gye 13szd — s 

Welisch Jeno 69gye — s
Wolfram Lăszlâ eeo tiz 13gye 16szd Sanok — s 
Zimmer Jânos 69gye 9szd —s

A ..Kiiliigv—Hadii2v“ hetîszemlere 
minden konvvkersekedesben 6s dobânv- 
tozsdeben eld lehet fizetni.
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