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S amit akkor kezdtünk, az volt csak a: élet!
Óh ragyogó nemzet-álmok, napfényes remények!
Nincs szebb a világon egy boldog nemzetnél,
Milliókat eggyétevö hazaszeretetnél!

Szüksége is lett rá hamar a hazának:
A magyar ég boltozatján ezer felleg támadt.
Irigység, gonoszság törtek
életünkre...
Most vagy soha
válik el, hogy magyarok leszünk-e?
S fegyvertelen kézzel, pórén,
Fölvettük a szent háborút hét
A csodák kora ez!... Soha sugár
...Ide jár vissza a lelkünk erőt

készületlen,
ellenség ellen.
ennyi!
meríteni.

A csodák kom ez! A magi/ar pasztákon:
Fűszál helyett szurony termett két akkori nyáron.
Kész hősök keltek ki a föld
göröngyéből,
Dicsőséget hagyni ránk fényes örökségül!
...És te ragyogó nup, sokszoros szent ünnep:
A iiazáákért élni, tenni Te tanjts bennünket!
S érte büszkén menni szá: halállal szembe:
Ha valaha zendülne még újra: »azt üzentei...*
Szabolcsba

Mihály.

Nagij-Sallönál
Vácnál megütköztek Damjanich fiai Götz osztrák hadosztályával.
Az eső szakafdlt s a honvédek bőrig ázva fejlődtek csatavonatba. Nagy1
köd volt, ugy, hogy Damjanich egyík dandára eltévedt s csak a csata
befejeztével érkezett meg.
Damjanich nem sokat teketóriázott, hanem nagy lován a két legvitézebb zászlóalja elé nyargallt s tréfásam ezt mondta:
Na fiuk, hát bemegyünk.e Vácra?
— Be bizony, tábornok ur, mert kinn nagyon esik.
Igen, fiaim, de Vácon német van!
Hát kiverjük onnan! — felelték a hősök.
Ki bizony — mondta Damjanich s azzal .rohamra fúvatott.
Az ellenség .rakétazáport zúdított reájuk, de szerencsére keittő
kivételével valametninyi a Dunába huílott és pokoli sistergés után
elaludt.
A Hét-kápolna mellett és a Gombás-patak köhidja mögött fészkelték be magukat az osztrák vadászok s kopogott a sok német golyóbis. mint a jégeső.
Az első .rohamoszlopban haladó lengyel légióiból a pattogó golyózápor sok embert kidöntött, mire a légió megingott s megállott.
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A Ferdinánd-huszárok zenekara egy dombon állva, épp most zendített rá a Rákóczi-indulóra.
A fehér kakastollasok, meg a vörössipkások, akiík a hősiességben
folyton vetélkedtek egymással, a lelkesítő induló hangjaira egymásután
indultak rohamra.
Földváry Károly, a rettenthetetlen hős, ki lóhátról vezette a 3-ik
zászlóaljat, odaugratott a félrevonuló lengyel légióhoz, a zászlótartó
kezéből kikapta a zászlót s felhyargalt vefe a hidra.
Utánam, fiuk! — harsogta a kis tömzsi hős,
hiszen mienk
ez a haza!
A fehér kakastollasok mentek is utána, mint a száguldó villámok.
Az osztrák vadászok sortüze sokat kivágott közülök.
Földváry is lebukott, mert lovát kilőtték alóla.
A sárba zuhant s a zíászdót is kiejtette kezéből. Egy lengyel légióben tiszt rohant oda s kapta fel a zászlót.
Földváry fölugrott s maga előtt látva a fehér kakastollasok zászlóját, gyorsan azt kapta kezébe s bátran vitte előre az iszonyú golyózáporba.
Közben felpattant segédtisztje lovára s ugy vezette a rohamot.
Az osztrák vadászokat néhány perc alatt bekergették a városba.
A fehér kakastollasok után rohantak a vörössi|pkások, elől Fekete Béla a maga századával. Földváry alól megint kilőtték a lovat,,
Kje a házakból puskázó osztrákok is futni kezdtek már.
Ekkor nyargalt ie'.ö Götz tábornok vezérkarával s végső ellenállásra buzdította a hátráló németeket. .
Fekete Béla, akinek százada megint csak szuronnyal és puskatussal verte a németet, észrevette az öreg tábornokot. Egyik szakaszának:
tüzet vezényelt.
A vörössipkások tudták, hova lőjenek s a kilobbant sortűz a tábornokkal együtt a vezérkar legnagyobb részét lesodorta a lóról.
I
Akiket nem talált a golyó, azok eszeveszetten vágtattak- ki a
városból.
Az öreg vezénylő tábornok eleste véget veteitt a rövid, de véres
csatának. Götz tábornokot néhány nap múlva nagy pompával temették el a győztes honvédek.
,
A váci véres csata már csak egyszerű csetepaténak tetszeti Damjanich vitéz hadtestének, pedig a hidon keresztül hietvenhjárom lyukat
kapott a fehér kakastollasok zászlója, amelyet olyan legendás elszántsággal lobogtatott előttük Földváry őrnagy.
f
A honvédsereg Vácról a Garam mentén vonult fel Ó-Barsra,
ahol Damjanich egy szalmafedelü viskóban szállott meg éjtszakára.
Harmadnap, április 19-én puskaropogás hallatszott Nagy-Salló felöl
s futárok érkeztek Damjanich-hoz, jelentve, hogy az osztrákok kiszorították a városból Klapka csapatait.
Damjanich .riadót fúvatott, hadtestét csatarendbe állította. Középen a fehér kakastollasok, jobb szélén a vörössipkások álltak. így
nyomult he a hadtest a városba, ahol az osztrákok megszorulva, a
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hadjárat

alatt most először, kényszerűségből elfogadták a szurony-

csatát.
No hiszen, meg is adták az árát. Balsorsuk éppen a vörösi-iipkásokkal hozta őket össze, akik ugy forgatták a szuronyt, mint a toüvésa
3
kést. Az utcán bokáig ért a vér s a honvéd oroszlánok elől csakhamar ugy futott a néimiet, hogy a lába is alig érte a földet.
Fekete százados hóna alá szoritva puskáját, óriási szökésekkel
•rohant a futók után, s akiket villogó szuronyiuk hegyével elértek, annak1
ütött ¡utolsó órája.
Nem törődtek a közéjük csapódó ágyúgolyóval, az oldalról jövő
butskatüzzel, hanem tovább üldözték a futókat.
Egyszer aztán azt vették észre, hogy nagyon messzire kerültek a
zászlóaljuktól, s bekerítették őket.
Századosuk azonnal belátta, hogy az egész század fogságba kerülhet, ha gyors elhatározással nem segit a bajon. ElőP-hátul osztrákok, igy hát két tüz közé jutottak. A fiuk uigyan az utoipó csepp vértig
fognak küzdeni, de miért áldozza fel a csataorosz]á|nokat ?
I
Körülpillantott s észrevett oldalt egy elhagyott temetői. A honvédek erre a temető mély árkát átugrálva, bevették magukat a teanetébe, hanem az osztrák csapatok észrevették őket s egés'z zászlóalj
Nyomult ellenük.
Az osztrákok azonban nem mertek egyenlőre bemenni a temedbe, mert cseltől tartottak, megelégedtek teihát a puskalüzeléssel.
A százados erre két honvédet küldött a temető kikémlelésére,
'"ível ö is a bekerítéstől tartott.
A két honvéd csakhamar futva tért vissza s jelentette, hogy a
télsó oldalon sok német nyomul a temetőbe.
Jól láttátok őket? — kérdezte Fekete százados.
Tisztán nem láthattuk őket, mert nagy füst van, d'e megismerték őket a fehér szijjukról, meg a feketesárga csákójukról.
Na fiuk — szólt a százados
. akkor álljatok háttal egymása k és harcoljatok, mint az oroszlánok, különben egy szálig elveszünk!
Ne féltsen minket százados ur — mormogta vén tizedese, —
ügy fogunk mi harcolni, mint az ördögök.
A százados most kikémlelt egy széles márványoszlop mögül s
kosszu csatárláncot vett észre, amely óvatosan közeledett felléjük.
Hirtelen visszakapta fejét, mert egy csomó puskacsövet emeltek
téá s ropogva omolt a sok golyó a márványba.
No, most már mi jövünk! — kiáltotta a százados s kiugorva
a
sirkö mellől, harsogva vezényelt:
- Előre, fiuk!
Nosza, támadt is olyan szuronyviadal, hogy még a holtok is
télérzettek rá bizonyosan. Az a maroknyi hős két század ellen vettet
tél a ha.rcot. Mindegyikre tizannyi ellenfél esett.
A százados az osztrákok őrnagyát szemelte ki, egy pókhasú, ket'ős tokáju, erősen szuszogó csehet, akit aztán oly keményen megtáncoltatott a kardjával, hogy kövér cseppekben szakadt a veríték az
őrnagy arcáról.
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Közben ujabb trombitaharsogás verte föl a temető csendjét és
bősz »hurrá!« kiáltással egész tömeg osztrák katona ugrott az őrnagy
segítségére.
— De már csak előbb levágom ezt a németet — gondolta fogát
csikorgatva Fekete százados s egy tigrisszökéssel hóna alá siklott a
kövér csősz ogónalk s a következő pillanatban ugy vágta ketté a fejét,
hogy menten hasra feküdt.
Az osztrákok erre körülfogták a maroknyi honvédet.
Adjátok ineg magatokat! — szólította fel őket egy ölmagas tiszt.
Soha! — kiáltották vissza a vörössjpkások.
Az osztrákok sortüzet adtak reájuk, de ezek hirtelen leguggoltak,
majd felugrottak s puskatussal kezdték apritani a németet.
De ezek csak nem akartak ritkulni, miivel az elesettek helyébe
kétannyi lépett. A honvédek iszonyú dühvel kaszabolták őket s a százados kardja is ugy táncolt a koponyákon, mint jjégeső a ház tetején.
Haniem a folytonos harcban kimerülték a honvédek. Karjuk elállt,
mind többen sebesültek meg s egy szuronydöfés a századost is megsebesítette. Ekkor megbotlott és elesett. Az osztrákok tizen is fölemelték szuronyokat, hegy beledöfjék.
Almdie a vén káplár, ez az éles szemű vén sas, olyan vitézül hadonászott felette puskája agyával, hogy a eserepárok szuronyai nem'
érhettek hozzá.
1
- Jobb is lesz, ha elfogjuk — gondolták a németek s a századost, aki átdöfött lábával is gyorsan felugrott, többen megragadták1
s közrefogva a temető széle felé hurcolták.
Fiuk, ne hagyjuk századosunkat — dörögte az öreg káplár,
aki maga is meg volt sebesülve s kiáltására néhányan féleszmélve halálos bágyadtságukból, utánuk futottak s it$ból sziüJronyra keltek a németekkel.
Kettőt nyomban levágtak, a többiek megzavarodtak egy pillanatra,
de újra mások futottak segítségükre.
A századosnál nein volt kard, amikor lebukott, az ís kiesett

kezéből.
— Meneküljetek! — kiáltott hü vitézeire.
E pillanatban mennydörgő »éljen a haza!« kiáltást hozott feléjük
a szél. Hátuk mögött feltűntek a vörössipkás zászlóalj többi százada]
s ugy villámlott a szemük, oly félelmetesen csörgött a puskavége»
szuronyuk, hogy az osztrákoknak rögtön inukba szállt a bátorságtik
s (megftitottak.
A százados halálsápadt volt, de a szeme ragyogott a boldog'
ságtól.
Ott állt előtte Földváry s a lábát nézegette, amelyből vastag
vérsugár bugyogott.
— Megsebesültél, öcsém, — mondta részvéttel — mialatt a vörössipkások hősiesen űzték, kaszabolták a futó németet.
— Seibaj! — felelte a százados — nem is érzem, hogy fáj.
— De csak vigyétek hátra, mert itt még kemény tusánk le«*-
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Maradok, őrnagy ur, mert nem vagyok harcképtelen — válaszolt a sebesült.
A századost egy sirra ültették, de újra nagy veszedelembe kerültek. Az osztrákok néhány ágyút szegeztek a teralotiőineík s abból kartácsokkal árasztották el a holtak országát.
Pár perc múlva azonban megérkeztek a honvéd-ágyuk is. Erre
ismét megindult a .roham. E>e ezt inár nemi várta mieg a német. Tudta,
hogy a honvédek szuronyrohainának egv percig sem állhat ál lent, s
hánya t-h omlok futásnak eredt.
A százados felkönyökölt a keresztre, s
Győztünk! — kiáltott
tel örömében, aztán leborult a sirra s elvesztette eszméletét.
Az öreg káplár kapta vállára néhányadmaglávnl s egy sobesültv
'vö szekérre tették.
Az orvos nemsokára kimosta sebeit ás bekötözte. Damjanich!
megkérdezte a doktort, hogy súlyos e legkedvesebb századosának!

sebe.
Nem súlyos, tábornok ur — felelt az orvos.
Akkor legalább újra visszajöhetek a vörössipkások közé...
mondta boldogan a hös százados

A regi zászló
El ne hagyd a régi zászlót
Hazám ifjúsága!
Márciusnak szent tűzve!
Adjatok alája'.
örökségül hagyták reánk
A szalxidsághösök...
Azt a régi magyar zászlót
Vegyétek át tőlük!
1

adjátok-e. mért oly piros?
Sok vér hullott rája!
Tudjátok-e, mért oly fehér?
Erkölcs a varázsa:
Eudjátok-e, mért olyan zöld,
Örökzöld a szia' 1?
Mert az örök szabadságért
Ver a magyar szive!

Megtépdeste ezer vihar.
Kard és golyó járta,
'Tépetten is fenn lobogott.
Égre tengett szárnya!
Dicssugárban ragyogtatta
Őseinknek képét.
Lánglöveive agy vezette
A szabadsáy népéit
El ne hagyd a régi zászlót
Hazám ifjúsága!
Föl ne cseréld idegennel,
Nemzetem virága!
E megtépett lobogóval
Élsz uj ezer ével!
Ez a zászló a szabadság!
Ez az örök élet!
Pósa

Lajos.

—

