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VARGHA GYULA LEVELTEI A BOSZNIAI OKKUPÁCIOBÓL. 

Vargha Gyula önkéntesi évét leszolgálva, 1876. dec. 20-án neveztetett 
ki tartalékos hadnaggyá a 23. Airoldi-ezradhez. 1878 ápr. 1—28-ig fegyver
gyakorlaton vett részt s az elsők közt volt, kik a boszniai mozgósításkor 
bevonultak. 

Otthon, Káván, maradt öreg szüleinek s a szomszéd faluban, Bényén 
élő Ida testvérének (Straub Józsefné) hűségesen írogatott. Első híradása 
1878 aug. 12-éröl Károlyvárosból kelt, levelező lapon; a második aug. 13-
ról Plaskiból, ugyanúgy. A harmadik már részletes levél, melyet szóról
szóra közlök. A leveleket Vargha Gyula édesapja (Vargha János hites ügy
véd) másolgatta le egy füzetbe. Az eredeti példányok — három kivételével, 
melyből kettőt közlök — már nincsenek meg. A levelek a rokonok és isme
rősök körében nagy érdeklődést keltettek s kézröl-kézre járva, hányódtak 
el. A levelezőlapok tartalmát a közölt második levélben olvashatjuk. Egyet 
azért nem adok itt, mert nem eléggé közérdekű, kizárólag anyagi vonatko
zású, a tiszti fizetésről, hadipótlékról szól. 

Vargha János füzetében, közvetlenül a fenti levelek után, olvasható 
egy Bosznia c. költemény is, mely kétségtelenül Vargha Gyula egykorú 
munkája. Sehol sem jelent meg s ezért közreadom. Az aesopusi mesének 
nevezett költeményben könnyű felismerni a monarchián kívül a fenyegető 
•cári birodalmat. 

I. 

Irónnal írva. 
Zavalje, 1878 August. 14-ik 

Kedves Apám s kedves Anyám! 
Ma éjjel egy órakor szerencsésen megérkeztünk Zavaljébe, rendeltetési 

helyünkre; azonban alig szállásoltak el véglegesen, már kaptam az ezredes 
parancsát, hogy pár óra múlva induljak el századomhoz Szerb nevű köz
ségbe. Ez az ut két-három napi járóföld, részint tengelyen, részint hegyi 
lovakon, nyeregben. Az egészben csak az a kellemetlen, hogy alig érek oda 

-századommal, ismét vissza kell térnem Zavaljébe, hol 26-ig az egész ezred 
összevonatik. Szerettem volna egy hosszú, kimeritő levélben leírni egész 
utazásomat, amely kissé fárasztó, de annál -tanulságosabb volt. Vidéket és 
embereket volt alkalmam bőven megismerni, csak az a kár, hogy a gyorsan 
váltakozó benyomások megőrzésére nem rendelkezem, nem is rendelkezhettem 
elég emlékező tehetséggel. Ugy vagyok, mint az a festő, kinek csupán 
egyetlen darabka vászna volna, s igy kénytelen lenne egyik festményét a 
másik tetejébe festeni. Az ut kissé fáradságos, mondhatnám szünet és nyugvás 
nélkül, de hála Isten, egészségem jó s a fáradalmak még csak meg 
sem viselnek. 

• Levelet nagyon rövid időközökben ne várjanak tőlem jelenleg, kedves 
Apámék, mert én most, mig vissza nem térek Zavaljébe, valószínűleg foly
vást útban leszek. Egy szenvedélyes utazó igazán irigyelhetné helyzetemet: 



ADATTÁR 267 

«de az én szememben is van annyi előnyös oldala, hogy a vele járó kelle
metlenségeket örömest tűröm, 

A mint itthon is mondtam kedves Apáméknak, veszély nem fenyeget, 
-'legyenek esész nyugodtan s ha ennek tudatát hordhatom magammal, én is 
nyugodt leszek. 

' Idát, Józsit, az apróságot nagyon csókolom, Gyuri bácsiék és Marczi 
-bácsiéknak1 tiszteletemet küldöm, kedves Apám és kedves Anyám kezeit 
.pedig számtalanszor csókolom s maradok holtig szerető fiók Gyula. 

U. i. A levelet csak Zavaljébe kérem czimezni. 

II. 
Srb (Szerb) Aug. 16.ik 1878. 

Kedves Apám s kedves Anyám! 
Azt jól tudják, hogy egyik gyönge oldalom (persze a sok között) éppen 

a levélírás: értem azt ez alatt, hogy nem csak hanyag levélíró vagyok, 
hanem hogy a mit irok, abban nincs köszönet. Mindent össze-vissza irkálok, 
mint egy gymnasiális diák irka-firkája. Azon meggyőződésben, hogy nem 

•csak a poéta, hanem az ügyes levélíró is születik (nascítur), nem is pró
bálom meg, hogy utazásomat és élményeimet művészi alakba öntsem, hanem 
mint egy jámbor középkori krónikás barát, ugy a mint egymás után követ
keztek, megkísérlem elmondani mindazt, a mi öt érzékem tapasztalása 
• alá esett. 

Budapestről, a mint kedves apámék is jól tudják, vasárnap este fél 
tiz órakor indultam el (Aug. 11-ik 1878), néhány leghűbb barát integetett 
•bucsut sötét arczczal, s megvallom, az én szivem is elszorult s idő telt 
ibele, mig a könnyű vér, a mely hála Istennek mindeddig nem hagyott el, 
visszatért. Az éj meglehetős világos volt, de arról szó sem lehetett, hogy az 
ember a robogó vonat mellett, a tájnak visszafutó képét kövesse; csak itt-
ott csillant meg a holdvilágnál az elterülő rétek meggyült vize és setétlett 

-egypár magános fűzfa, vagy bokor földig boruló ágaival. Szemeimet ugyan
csak meresztgettem, de végre beláttam erőlködésem hiábavalóságát s befelé 
fordultam a coupéba, álmodozni az otthonról s álmodozás közben elaludni 
szép csendesen. Ki tudja, mennyi fáradság vár reám, szükség van a pihe
nésre. A coupéban (Székesfehéryárig) két kollégámmal és Schőnnel talál
koztam : velünk utazott még egy kereskedő kinézésű utas, a szembe fekvő 
sarokban pedig a másik oldalon, egy szikár, alacsony embert pillantottam 
meg, finom metszésű sápadt arczczal s élénk fekete szemekkel. Nem tudom, 
hogy hogy nem, szóba ereszkedtünk vele s ezennel van szerencsém bemu
tatni : Valóságos persa eredetű örmény, testvére a belgrádi, vagy tudj' 
latén, hova való consulnak, Persiani urat. Ellenőr a magyar királyi állam
vasutaknál. Budapestről Zágrábba utazik, hova ujabban helyeztetett át. 
Fizetése ezerháromszáz forint volt; ott csak ezerkétszáz lesz. A változással 
nincs megelégedve, hitelezői még kevésbbé, pedig fizetésének kétharmad 
(részét ők húzzák. Szóval közlékenyebb embert sohasem ismertem. Egész 

1 Puky György és Márton testvérek, kávai birtokosok, kikkel a Vargha 
család testvéri viszonyban élt. 
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élete folyását elbeszélte rövid pár óra alatt, katonáskodását (mint főhadnagy-
vált meg a seregtől), szinészkedését sat. egész a nyugodalmas révig, a mely
ben jelenleg evez, s ha még tovább maradunk együtt, valószínűleg jövő 
életének tervrajzát terjesztette volna élénkbe, megvitatás végett. Székesfehér
váron azonban más kocsiba szállván, megfosztattunk becses társaságától, és 
került helyére egy csomó katona-tiszt. Utaztunk pedig heten egy coupéba, 
emelve ezen kivül egész tornyokat a temérdek podgyászból, szóval alig 
volt annyi helyünk, mint a besózott heringnek. Siófok előtt feltárult előttünk 
a magyar tenger, a Balaton, az álom ugy kiment belőle, mintha ott se lett 
volna s kezdődött ismét a keserves szemmeresztgetés, körülbelül annyi 
sikerrel, mint előbb. Nagykanizsánál kezdett virradni, a várost magát ugyan 
még nem igen láttuk, de ettől fogva szabadon gyönyörködhettünk a természet 
elragadó szépségében, a két oldalon elterülő lapályos rétek, megmegszaggatva 
a fü között bujkáló erek és patakok fehér szalagjával, erdöboritotta dombok 
keretébe foglalva, a legremekebb tájképet adták, a mi csak valaha méltó
volt lángeszű festő ecsetére. 

Kanizsától Zákányig a táj jellege körülbelül ugyanaz, Zákány előtt 
azonban a jobb oldal, a Dráva völgye egészen ellapul, mig a bal oldalon 
meglehetős hegyek néznek alá, szőlőkkel és gyümölcsösökkel beültetve. Jóval' 
Zákány előtt megpillantottuk a Drávát, a mint sokszoros kanyargással elö-
előbukkan utunk mellett. A fő medret alig lehet kivenni, annyi ágra szakad, 
ágbogas cserjével sürün benőtt zátony szigeteket képezve. Zákányban körül
belül húsz perczet vártunk ; elég sok aTra, hogy türelmetlenkedve unatkozzunk. 
Szivünk, igaz, visszafelé húzott, de vissza nem fordulhattunk, hát Isten 
nevében! Végre kirobogott a vonat, keresztül a Dráván. «Isten veled, hazám, 
bátrak hazája» önkénytelenül felsóhajtottam, mert hiszen utunk idegen földre 
tért. Mert fájdalom, Szlavónia, Horvátország a magyarnak éppen oly idegen 
föld, mint akár a chinai császár birodalma. Nem erőszak vette el, nem kard 
vágta ki testünkből, hanem félénk kislelkűség, s kis lelkű gyávaság adta 
el, pedig van annyi magyar vér, a mely, ha szükség lett volna rá, meg tudta 
volna váltani az unokák számára. De hagyjunk fel a hazafias lamentatioval, 
csak a keserű epét szaporitja, pedig minek az epe a galambnak, ha nem 
adott neki a természet éles karmokat ? A Dráván tul (fájdalom, innen) csak
nem egész Zágrábig sikság lerül el. A föld termékeny mindenütt, látható 
őserejének működése, de a föld népe hanyag, dologtalan s talán nem is elég 
mivelt hozzá, hogy tisztességesen megmivelje, s igy a mit az ember ott 
lát, a tul gyöngéd anyatermészet kegyelme. Már szántás-módjuk is igen 
eredeti: szántanak két barázdát s erre az ellenkező irányban ismét két 
barázdát fordítanak s ekkor körülbelül egy lábnyi mesgyét hagynak szán-
tatlanul s ismét ujabb sort fognak s igy egész kis keskeny nyeTget futnak 
végig a szántóföldnek hosszában. A közbe eső barázdaszerü mesgyék a sok 
esőzés következtében vizzel voltak megtelve, s ebből én azt következtettem^ 
hogy azok bizonyosan öntözésre szolgálnak, mint látjuk a Pest melletti 
zöldséges földeknél. Egy horvát uri'ember azonban (útitársam volt Köröstől 
Zágrábig), felvilágosított, hogy a nép lusta igazán megszántani földjét, hanem 
könnyebbség okáért csak igy megturkálja. Zágrábba, ha jól emlékezem,, 
délfelé érkeztünk, a várost magát megtekinteni nem volt időm. Ha Isten 
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'éltet, Fiumét, Zágrábot okvetlenül megnézem. Az egész város képe azonban 
meglehetősen tisztán áll előttem. A legérdekesebb benne mindenesetre az 
•érseki székesegyház, magas dombon áll, körülvéve az érseki lak által, mely
nek négy emeletét egy régi kerek bástya képezi, a mint hallottam, még nem 
régen is egészen ódon ki nézése volt, azonban jelenleg olyan sárga, mint 
akár egy elegáns tavaszi kesztyű a corso arszlánjainak kezén. Az egész 
városnál meglepett a nagy rend, csin és tisztaság, a városban jól gondozott 
fasorok közt a legsimább pallóval vetélkedő utak vezetnek, s a házak is 
egész modern, városias kinézésüek. Zágrábból Károlyvároson keresztül foly
tattuk utunkat, az utóbbi helyen két magyar ember társaságába kerültünk, 
egy öreg ur (Hajdú nevű, ha jól emlékszem régebben előkelő pesti ügyvéd) 
unokaöcesével, vagy fiával, nem tudom bizonyosan, a rohicsi fürdőről 
utazott Fiúméba. Persze igen jól esett honfival találkoznunk. Élénk beszél-
.getés között csudálva a természet nagyszerűségét, mely itt már egész pom
pájában nyilatkozik, alig vettük észre, mikor Ogulinba értünk. Azt el is 
felejtettem mondani, hogy Budapestről tartalékos tisztek az Airoldi-ezredhez 
heten indultunk el, Zágrábban ismét kettőt találtunk, azok azonban graziak 
•voltak (az egyik gróf Auersperg Gyula) együtt azonban egész Ogulinig csak 
hárman voltunk, a többiek más coupéban. Itt azonban kocsikon lévén kény
telenek utazni tovább, egy csapatba verődtüuk. Fél három tájban érkeztünk, 
Ogulinba, rendes ebédről ugyan szó sem lehetett, de süttettünk jó rostélyost, 
ittunk rá jó bort, ettünk a tetejébe jó sajtot. Utas embernek, kivált kato
nának, mi kell egyébb ? Egész jó hangulatban ugráltunk fei az időközben 
megérkezett előfogatokra. Egy kocsin hárman-hárman ültünk, a negyediket 
pedig podgyászunk töltötte meg. Az alávaló fuvarosok persze éppen nem 
•hasonlítanak a mieinkhez. Egészen elbámultam, mikor csudálatos kocsijukat 
megpillantottam, maguk faragvány a, s igen kezdetleges szerkezetű, alacsony 
keskeny oldalát egyetlen szál deszka képezi, s a felett két-három arasznyira 
-egy vendég old alszerü rud nyújtózkodik s ez a tengelyekbe vert czövekekhez 
van erősítve, e czövekek pótolván a lőcsöt, mely egyáltaljában hiányzik 
náluk. Lovaik apró macskalovak, nyakukon tornyos hámmal, de erősek, 
•kitartóak, s ugy futnak, mint az egerek. Legközelebbi állomásunk Baski 
volt, öreg este volt már mire ide értünk, de szerencsére kaptunk éjjeli szál
lást, reggel korán ismét útra keltünk, s 11 óra tájban értünk Rakoviczára, 
itt találkoztunk már ezredünk egy századával, ezenkívül az esztergomi 
•ezredből is volt ott egy szazad. Ebédet együtt rendeltünk az ott állomásozó 
tisztekkel s igazán vigan és jól ebédeltünk. Rakoviczán épen vásár volt, az 
egész vidék viseletét ott láthattam a legtarkább szinvegyülékben. A férfiak 
körülbelül Rakoviczáig kerek horvát kalapot és jó hosszú kék kabátot hor
danak, mindazáltal hosszabb a péntek, mint a szombat, s a hosszú kabát 
alól kinyúlik az ing, melyet nem kötnek be a gatya derékba, hanem sza
badon hagyják. Gatyájok szűk, nem annyira ugyan, mint a budakörnyéki 
svábé, térdig érö üllepük azonban épen arra a mintára készül. Rakoviczától 
kezdve a viselet már egészen bosnyák, vörös kaftán, pitykékkel ugyan 
kiteremtettézve, széles öv, benne néha ártatlan pipa, néha pedig szintoly, 
ártatlan kováspisztoly, szép ezüstveretü fogantyúval. Bugyogójuk bokában. 
össze van kötve, lábokra pedig nagy és piros bocskort húznak. 
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Az asszonyok (átallom ugyan, de már csak bevallom, hisz nem az ém 
hibám), egy ingben járnak, védelmükre azonban felhúzhatom, hogy azon egy 
szál vászon olyan vastag, hogy egy kőfal sem takarhatná el szemérmes szép 
testüket a vizsga szemek elöl. Különben csúnyább, förtelmesebb asszonyi 
állatokat soha sem láttam, mint itt általában. Nem tanácsolnám, hogy bár
ki is leánynézőbe jöjjön. Rakoviczáról mindjárt délután utrakeltünk, utunk 
azonban hosszú volt, éjfél után egy órakor értünk Zavaljeba. Az egész falu 
tele volt katonasággal, sehol egyetlen üres zug, s senkit sem találhatván, 
a ki szállásról gondoskodhatott volna, mit volt mit tennünk, a templom mel
letti gyepen leterítettük köpeny egünket s belefeküdve ott aludtunk egész 
reggelig. Reggel előfogtuk az elöljárót s összekószálva az egész falut 
csakugyan találtunk helyet mindenki szamára (nekem például egy korcsma
padlása, vagy helyesebben padlásszobája, mert itt csaknem minden házban 

* van padlásszoba és pedig sok igen csinos) jutott. Hálát adva az Istennek, 
hogy csendes révbe vezérelt, éppen hozzá akartam fogni a levéliráshoz, mi
dőn kapom az ezredes parancsát, hogy Srbbe (Szerb) kell utaznom, még az
nap saját századunkhoz (a 12. század), mert ott a kapitány minden tiszt 
nélkül egyedül maga volt. Vándorutamat tehát folytattam, nem ugyan magam, 
mert velem jött Bácser nevű jó magyar fiú, actív hadnagy,* kinek hasonló
képpen a 12-ik századhoz kellett berukkolnia. A táj már Zavaljéig is fel
séges volt, Zavaljétől Srbig azonban olyan vidéket láttunk, aminőket eddig 
s ezután soha sem láttam s láthatok. De tartsunk sort, első nap Nebluéig 
mentünk, ott ezredünktől Graf nevű főhadnagy van elhelyezve fél szazaddal, 
A legnagyobb szivélyességgel és vendégszeretettel fogadott bennünket s ná
la aludtam ki először magamat Káváról való elindulásom óta. 

Nebluéba előfogaton jöttünk kitűnő utón, a melynek nagyszerűségé
hez talán csak a régi római utakat lehet hasonlítani. Csaknem függőlegesen 
ereszkedő hegyek szikla oldalába van bevágva, a mélység felül határkő 
forma kőoszlopokkal kerítve, ez az ut kétszer ismétlődik, s legalább is 
fél mérföldet tesz ki. Felséges látvány a magasban kigyódzó útról letekin
teni a szinte feneketlen mély völgyekbe, hol a sziklákról szakadó patakok 
csörtetve rohannak alá, pörgetve a völgy menedékén az apró malmocskák or-
sószerü keretét (a vizi malmok itt egészen más szerkezetűek). NebluénáL 
azonban a mesterséges út egészen megszakad, s nincs tovább, csak keskeny 
hegyi ösvények vezetnek. Ez ösvények kocsival járhatlanok, hegyi hátas
lovakat kellett rendelnünk, kettőt alánk, a harmadikat pedig a podgyász 
számára, a melyet szintén a ló hátára pakoltak. Az út szép volt, de nem 
mondhatnám, hogy a legkényelmesebb, átkozott rossz fanyeregben ültem, me
lyet terhelő helyett rudaló kötéllel erősítettek a lóra, és pedig úgy, hogy 
a nyerget egyszerűen körülkötötték vele s én közvetlen a kemény fán-
és még keményebb kötélen ültem, s így tettük meg majd három mérföldnyi 
utat. Az utón nem győztem eléggé bámulni lovaink okosságát és biztos járá
sát. Egész utón egyszer botlott meg, daczára, hogy az egész ut összeszaka
dozott, kiálló szirt-élekből állt, sziklatörmelékékkel borítva. Soha sem fogok 
elfelejteni egy meredek hegyi ösvényt, oly meredek volt, hogy függőlegesnek tet
szetős oly keskeny, hogy az összeboruló bokrok és fák között egy ló alig hatolhatott 
tovább. Magát az utat kiásott, vésett, szakadozott gidres-gödrös sziklák képezték.. 
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Déli tizenkét ófa felé beértünk Alsó Lapaczra, ott is egy száza
dot találtunk ezredünktől, több tisztet s közöttük Rehák őrnagyot, zászló
aljparancsnokomat, ki igen szívélyesen s barátságosan fogadott. Elöfogatot 
sokáig nem kaptunk, s így meglehetős későre maradtunk. Fél öt felé indul
hattunk el, pedig előttünk hosszú ut (madár távlatban 33 kilóméter, <£ 
mérföld és még valami, de a számtalan kanyargás jóformán megkétszerezi) 
állt. Mióta itt vagyok, ez volt az egyedüli veszélyes expeditiom. Az 
ut épen ugy vezetett a mélység fölött, mint Neblue előtt, csak itt oly 
keskeny, hogy egy kocsi épen betölti, s a mélység feiől épen nincs oltal
mazva. A völgy az Unna völgye, az úttól felfelé csaknem beláthatatlan szik
lák nyúlnak, s az ut alatt csaknem beláthatatlan mélységben szintén meredek 
sziklás oldal vezet le az Unna vizéig. Kocsisunk egy olyan bolynyik, a ki 
valaha csak gyújtogatott, rabolt és gyilkolt, részeg volt, s úgy hajtotta 
a lovakat, hogy sokszor csak az Isten őrzött, hogy a mélységbe nem zuhan
tunk. Ez volt az egyik veszély. A másik pedig, hogy késő éjjel ketten 17 
kilométer utat tettünk meg, közvetlen a bosnyák határon, kitéve minden 
pillanatban, hogy a bokrok közül előrohan egv haramia banda. Kocsisunkat 
annyira elfogta a félelem, hogy fogai vacogtak, káromkodott, nem akart 
tovább menni s a lovak is annyira ki voltak merülve, hogy egy meredekebb 
utón kétszer is elálltak, Nem dicsekedésből mondom, de szinte bámulok, hi
degvérünkön, Én revolveremet kezembe vettem, társam pedig kardját húzta 
ki és — gyönyörködtünk a holdtól megvilágított táj nagyszerűségében. 

Tizenkét órára megérkeztünk szerenesésen Srbbe a század irodájá
ba. Jó helyet kaptunk s aludtunk reggelig, mint a kifordított bunda. Meg
lehetősen otthonosan találom itt magam, csak az a kár, hogy tegnap késő 
éjjel jöttem és már holnapután a , századdal vissza kell térnem Zavaljébe. 

Hála Istennek egészséges vagyok, Idáéket nagyon csókolom, Puky 
úréknak tiszteletemet küldöm, kedves Apám s kedves Anyám kezeit pedig 
számtalanszor csókolva maradok holtig szerető fiók Gyula.-

III, 
Alsó Lapacz, 1878 August. Ifién. 

Kedves Idám! 
Újra vándorlóban vagyok, mint egy született sátoros czigány. Tegnap 

öt órakor indultam el századommal együtt Srbböl (Szerb) s mentünk az nap 
Dobrozeloig, ma pedig Lapaczig jöttünk. Holnap itt a századnak pihenő 
napja lesz s csak holnapután indulunk tovább, s a következő nap érkezünk 
rendeltetésünk helyére Melinováczra, nem levén elég hely az egész század 
számára Zavaljében. Hogy Melinováczon meddig maradunk, Isten a megT 
mondhatója. Egy vadászhadnagytól hallottam, hogy július 6ik óta mindég 
vándorolnak a határon fel s alá, egyik faluból a másikba, ugy látszik reánk 
is ez a bolygó zsidói végzet vár. Nekem különben ez az élet nincs ellenemre, 
gyalogolni jól tudok s bö alkalom nyilik gyönyörködni a lehető legszebh 
tájakban. A vidék, mint előbbi levelemben is irtam, elragadólag szép, csak 
a kár, hogy nem más nép lakja, a szenny, nyomor, tudatlanság minden 
emberi fogalmat fellyül mul. Hét érzékem közül legtöbbet szenved a szaglás. 
Ugy látszik ezeknek az embereknek elemük a büz, mint a viz a halnak, s 
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a nélkül nem élhetnek, s az idevaló szép nemet igazán nem bűvkör, hanem 
büzkör védi. E különös szagon kivül, mely minden illatok közül legrokonabb 
a foghagyma szaggal, és pedig nem a nyers, hanem azon foghagyma szaggal, 
mely az emberi gyomor vegyészeti laboratóriumában praeparáltatott. Élet
eleme e népnek a füst, kéményeik helyét a tetőn egy nyilas pótolja, rendes 
tűzhelyről pedig szó sincs. A mint az ember az udvarról belép a házba, 
a ház közép osztályába jut, mely az egész épület szélességét elfoglalja. 
ez az osztály nincs elpadlásolva, kellő közepén hosszú hasáb fákból rakott 
tűz ég, vagy helyesebben senyved (gondolom, apró fát raknak rá, pedig 
volna módjuk válogatni benne) s az orrcsavaró füst nyilast keresve, sürü 
felhőkben gomolyog, befogva vastag korommal a tetőzet belső részét s 
minden ajtónyilásnái erővel tódulva be a szobákba. A szobákból grádics ve
zet a padlásra, mely legtöbb háznál szintén szobának van berendezve s 
aránylag ott találhatók a legkellemesebb lakások. A nép, a mint említem, 
nagyon szegény s ez nem csuda, mert az egész vidék csupa hegy s a völgyek 
nagyobb része is, mely gyakran igen széles és nagy területet foglal el, nem 
ugy, mint a mi keskeny völgyecskénk, annyira köves, hogy a föld népének 
szükséges élelmet sem hiszem hogy meghozná. Legkedvesebb foglalkozásuk, 
ugy látszik, a pásztorkodás, a hegységeken mindenütt lát az ember elszórva 
apró juh- és kecskenyájakat s tehén csordát, vagy egyes teheneket s borju
kat, nem hiszem azonban, hogy a baromtenyésztés is valami virágzó volna 
(nem a fajt értem itt, mert hisz arról szó sem lehet, juhaik közönséges 
fürtös bundás juhok, teheneik apró riskák, picike tölgyecskékkei, hanem a 
számot), jóformán minden egy-két tehénre s három-négy birkára egy pásztor 
esik, sőt szemtanuja voltam, hogy egy nagy eladó leány egyetlen kipány
vázott, gyenge borjut őrzött, mollette azonban hűségesen fonogatott. Ha az 
idevaló népen valami dicsérnivaló van, az az asszonyok munkássága. Rendes 
foglalkozásuk a fonás és kötés, ezt aztán egész szenvedélylyel űzik, még az 
utczán sem láthat az ember járókelő asszonyszemélyt, ki ne fonna, vagy kötne; 
ügyességük igazán bámulatraméltó. Különben bizonyos fokú tevékenységet 
nem lehet elvitatni, ez a nép mindenét maga csinálja, hazáiul (többnyire 
faházakat láthatni) kezdve az utolsó darab szerszámig, nekem ugy látszik, 
hogy a határőrvidéki nép rendesebb, munkásabb, mint a horvátországi ̂  
-vannak gyümölcsösei, kivált temérdek szilva s terméketlen földjei is jobban 
vannak mivelve. Gabonájukat nyomtatják, hol Ökörrel, hol lóval, az ágyá3 
közepén egy vastag karó van leverve s a nyomtató lovak, vagy ökrök erre 
kipányvázva, most a mint az ágyást járják, a kötél körül tekerődzik s 
mindég kisebb-kisebb kört irva le, egész a karóig. Ekkor a nyomtató megfordítja 
Viket s a kötél a karóról legömbölyödik s ez igy megy végtelenig, hogy az 
ágyás egyenletesen legyen megjárva. Hogy a vidék egészségtelen volna, arról 
szó sincs, a levegő, éles, tiszta s a forróságot örökké lengezö hüs szellő mér
sékli. A viz is jó, sőt olyan vizet életemben sem ittam, mint Zavalje és Neblue 
között útszéli sziklaforrásból; a hegységek átalában tele vannak források
kal s minden hajlásban egy-egy patakocska csörög végig. Az élelem ellen 
sincs semmi panaszom, mi tisztek együtt étkezünk, s fizetünk, úgy a hogy 
nekünk tetszik. A horvát bor fehér, savanyu, s meglehetősen vinkó, a dal-
mácziai fekete, mint a tinta s midőn először issza az ember, csakugyan 
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kételkedik, hogy nem tintát ivott-e? Kesernyés s többékevésbé eczetes izü. 
Eleinte nem tudtam meginni, de most már ugy megy belém, mint bőgőbe 
a húszas. Midőn eljöttem, hogy édes Apáméknak a 45, neked pedig az 5 
forintot, mihelyt lejövök, mindjárt leküldöm, eddig még fizetésemet nem 
kaptam ki (valószinüleg csak a hónap utolján) csak a felszerelési pótlékot 
80 frt-ot és némi utazási átalányt. Szóval jelenleg körülbelül 95 frtom van, 
ha azonban fizetésemet kikapom 100-150 frtot küldhetek haza, mert sok 
pénzre itt csakugyan nincs szükségem. 

Kedves Idám! nagyon szeretnék már felölelek valamit tudni. Édes 
Apám és édes Anyám belenyugodtak-e már a végzet akaratjába; a meg
nyugvás a legjobb, a mit tehetünk, segiteni ugy sem segithetünk rajta 
Különben én hiszem, hogy majd megsegít az Isten s én előbb, mint gon
dolnátok, sietek karjaitok közé, a viszontlátás édes könnyeit elsírni. 

Lesz még ünnep egyszer a világon. Ládd én folyvást arról az ünnepről 
álmodom, midőn dobogó szívvel köszönthetem a családi tűzhely felszálló 
füstjét s boldogan zárhatom karjaimba mindazokat, a kiket szeretek s a kik 
szeretnek; hidd el édes Idám «z a nap bö kárpótlást nyújt minden kiállott 
aggodalmak és szenvedésekért. 

Hála Istennek egészséges vagyok, mint a makk. Gyuri bácsiékat, Marczi 
bácsiékat tisztelem. Téged pedig kedves Idám Józsival és az apróságokkal 
számtalanszor csókol, kedves Apám és kedves Anyám kezeit csókolom, 

holtig szerető testvéred Gyula 

IV. 
Melinovácz, Aug. 26-ik 1878. 

Kedves Apám s kedves Anyám! 
A kedves, várvavárt levelet végre megkaptam, s a hazátián vándor 

tudja elképzelni, hogy mily nagy örömet okozott. Csak most érzi az ember 
igazán, mi az, ha szerető szivek örgondja viraszt felettünk s nem vagyunk 
egyedül elhagyatva. Ez a tudat ád erőt a csüggedőnek, bátorítja a félénket, 
s vigasztalja a kétségbeesetett. Oh, hányan vannak, kiket csupán az tart 
fenn, hogy össze ne roskadjanak, az élet terhe, az Isten megnehezült keze 
alat t? Én is érzem a szeretet csodatevő hatását, bár távol idegen földön, 
nem vagyok magam, szeretteim gyöngéden törlik le az izzadságot hom
lokomról, s midőn a szegény vaczkon álomra csukom szemeimet, az anyai 
csókot érzem homlokomon, s halk suttogást hallok, ne hogy álmomat meg
zavarják. Ismerőseim, társaim nem győzik csudálni nyugodt, vidám hangu
latomat s egy hadnagy társam egyszer tréfásan megjegyezte a kollégáknak, 
hogy: «a Vargha levarázsolja magának az eget a rongyos istállóba.» És 
valóban nem tudom az okát, talán sohasem voltam megelégedettebb, mint 
most, a legrosszabbat várva mindég s igy a legkevesebb is kielégít, daczolva 
bújok a szalma közé, s mosolyogva alszom el. Azt hiszem, ha az Isten 
haza segit, még boldog ember is válhat belőlem. 

Mint a dátum is bizonyítja, még mindig Melinováczon vagyunk s e 
rongyos fészekben egészen otthonosan érzem magamat. Lakásom mindig az 
előbbi levelemben említett istálló. És miért ne ? ha egy megváltó elfekhetett 
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egy jászolban, ugy én is hálát adhatok a Gondviselésnek azért a jászol' 
elé szórt néhány marok szalmáért, mely fekhelyemet képezi. 

Az egészben csak az a kellemetlen" hogy takaró hiányában (köpönyegem • 
nem simul eléggé hozzám) ruhástól kell feküdnöm. Már ötödik napja, hogy 
nadrágomat le nem vetettem s valószínű, hogy a ránczok zavartalan völ
gyeiben egész bolha nemzedékek születnek és szállnak a sírba s hogy a 
születési arány (lám, lám, mennyire véremmé vált a statisztika) a halálozási 
aránynyal szemben fölötte kedvező. Tanuskodbatik róla testem egész felülete, 
melyet már egészen birtokba és mivelés alá vettek. Én különben a bolhákkal 
meg vagyok elégedve, csak hogy őket valami erőteljesebb barbár nemzet ki 
ne szoritsa; no de arra, mig Boszniába nem jutunk, nincs kilátás. 

A harcztérről mi minél kevesebbet tudunk; egy pár lap ugyan jár 
egyikhez, másikhoz, de négy-öt nappal későbben érkezik meg. Az ujabb 
mozgósításról azonban már értesültem, mindjárt szegény Ballagi Aladárra 
gondoltam, ki bizonyára szintén behivatott. 

Ida leveléből igen jólesett olvasnom a részvétet, a melylyel irántam 
ismerősök, barátok viseltetnek, hogy gyermekkorom barátai, (részben barát
női) oly melegen érdeklődnek a távolban is irántam. 

Én hála Isten egészséges vagyok. 'Idát családjával nagyon csókolom. 
Gyuri bácsiék és Marczi bácsiéknak tiszteletemet küldöm. Kedves Apám s 
Anyám kezeit számtalanszor csókolva, maradok holtig szerető fiók Gyula. 

U. i. Végre kijött ezredparancsban is, hogy a leveleket mily czimzés 
alatt kell számunkra küldeni: 

Sr Wohlgeboren 

Herrn Lieutnant.Julius von Vargha 

12 Compagnie 23 Infanterie Regiment. Colonne Generalmajor Paul Zaeh 
13 Armee Corps. 

Zavalje (Kroatien). 

V. 

Straub József sógorához. ; 
- Melinovácz, Aug. 22ik 1878.. 

Kedves Józsikám! 
Ugy latszik, szoktatásban vagyunk a sorsnál, s apránként von meg 

tőlünk minden kényelmet, hogy rögtön elvesztése zokon ne essék. Ezen 
keserű elmélkedés önkénytelenül lepett meg, midőn megérkezve (persze 
nagy fáradtan, mint a kutya) a fent irt nyomorú fészekbe a számomra ki
szemelt (talán egyik legtisztességesebb lakásba) beléptem, s a földalatti 
börtönök szagához hasonló szag rögtön kihátráltatott. 

No, de tartsunk sort. Utolsó levelemet Lapáczrá* való megérkezésemkor 
írtam, hiven elbeszélve benne az addig történteket. Lapácz egyike a leg
nagyobb és legrendezettebb helyeknek. Számos csinos háza van, egypár 
boltja és több korcsmája; mindennek daczára azonban korán sem volt olyan 
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lakásom, mint Srbben, mert a helységben két egész zászlóalj, tehát nyolcz 
század, katonaság találkozott össze, temérdek tiszttel, a kik számára tehát 
nem volt elég tisztességes lakás. Én egy szabómesterhez jutottam, nyomorult 
szűk padlásszobába, melynek kellemetlen voltát még emelte azon körül
mény, hogy délnyugatra feküdt s ugy bemelegedett, mint a pokol, mig 
alolról a zsúfolva megtöltött kis szobácska lakóinak foghagymás lélekzete 
emelkedett hozzám, oly egyenesen, mint Ábel áldozati füstje. Ebben két 
éjszakát töltöttem, ágyam kukoricza sustya kövülettel volt megtöltve s durva 
lepedővel leborítva, takaróul valami durva szőr pokrócz szolgált, mely leg
alább is oly nehéz volt, mintha egy vén vasorrú bába ült volna a mellemen, 
s ha mind ehhez hozzávesszük, hogy a vaczok (ágynak nem nevezhetem) 
rövid volta miatt lábaim térdtől kezdve puszta levegőbe meredeztek, talán 
megközelítő képét adtam lapaezi uraságomnak. Nem állom meg, hogy it{; 
komikus történetacskét (bár töredelmesen bevallom, hogy ilyesmit nem való 
papírra tenni) el ne fecsegjek. Képzelheted, hogy (s a bevezetés után kép
zeled is) hogy éjjeli szekrénynek s járulékainak hire nyoma sem volt. Első 
éjjel nagy átkozódás közt kénytelen voltam lebotorkálni a sötét padlásról, 
le az udvarra. Következő estve azonban nagy szívbeli gyönyörűséggel láttam, 
hogy egy suhancz valami fazék félét állit ágyam alá, a mit én persze hasz
nálatlanul nem hagytam. Eeggel, a mint világosodott, fölkelek ágyamból, 
húzom a csizmámat, s mit látok az ágy alatt, hát biz ott állt házigazdám
nak egész könyhakészlete, s a fazék is rendes főzöfazék volt s hallottam is 
később az erős súrolást. 

Lapaczon egy nap pihentünk, s a következő nap délutáni 3 órakor 
indult el az egész zászlóalj Nebluéba. Már előttevaló nap el-el kezdett esni 
az eső. Kevés oly felséges látványnak voltam tanuja, mint ott, a mint nyu
gatról borulni kezdett, a hegyek fölé sürü nehéz felhő ereszkedett, a nap 
még sütött, s már a hegyek csúcsa egészen gomolygó felhőkben állt, s az 
ember szinte megdöbbenve kérdezte magától, hogy vájjon nem az olympi 
istenek lakása van-e e fényes fehér felhők mögött? Lassanként azonban 
elsötétült, a felhők mind alább és alább ereszkedtek, csaknem a hegyek 
lábáig, el nem mosódva, megtartva mindenütt éles körvonalaikat; az eső-
éjjelre elállt, de másnap újra kezdte, s még délután is lanyházott, midőn 
utrakeltünk, s csakis útközben állt el egészen. Már egy korábbi levelemben* 
emiitettem, hogy milyen nyomorult úttalan ut vezet Nébluétól Lapaczig. 
Ezúttal bár nem a hegyi ösvényen mentünk, a mely nagyobb csapatoknak 
főleg jármüveknek járhatatlan, de az a kerülő ut is, a melyen haladtunk 
csak a legnagyobb fáradsággal mászható meg. Föl a hegynek s le a hegyre 
mindenütt kiálló kövekkel van borítva, s minden lépten nyomon akkora 
szikla élek feküsznek, hol keresztbe, hol hosszában, mint egy nagy ökörhát. 
A zászlóalj podgyászát 12 négy ökrös szekér vontatta s fedezetül egy fél
század katonasággal én maradtam hátra. Igazan festői kép volt s valódi 
táborias kinézésű. A szekerek Alsó Lapaczról voltak rendelve, valamennyi 
otromba famunka, maguk gyártmánya, s a mi a legeredetibb, az egész sze
kéren egyetlen szögecske vas sincs. A kerekek csak névleg kerekek, valóban 
szegletesek, hosszúkásak, girbe-gurbák, szóval a szabálytalan sokszögnek 
minden alakja képviselve van köztük. A küllők sem u?y sugárzanak ki az 
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agyból, mint nálunk, hanem négy küllöféle van keresztbe fektetve egymáson, 
ugy hogy a kerékagyat közrefogják, .szekéroldal helyett négy karó van a 
tengelyekbe szúrva s azokhoz két-két oldalfa erősítve. A járom is egész 
szokatlan, csakis a felsőrésze van meg, az alsót pedig egy U alakban meg
görbített pálcza képezi, ebbe teszik be az ökör nyakát, s hogy le ne essék, 
felül egy faszeget dugnak keresztbe. A vonó állatokat ökrökkel bikák (főleg 
fiatal bikák) képezik vegyesen, valamennyi alacsony, mintegy jókora borjú, 
de tömött vastag. 

Amint mondám, festői látvány volt a málhás szekerek vonulása "a 
sziklás utón. A szekerek ládákkal, táskákkal, s mindenféle bagázsiával ugyan
csak meg voltak pakolva. A fuvarosok oldalt ballagtak nagy kurjongátassal, 

.(sajátságos egy hang, a mivel barmaikat noszogatják, inkább állati, mint 
emberi hang s leginkább hasonlít a némák üvöltéséhez) ökreik mellett 
minden dülős helyen meg-megragadva az egyik hátulsó ökpr szarvát. Minden 
egyes szekér után közvetlenül egy fegyveres katona haladt, mig én fél 
századommal hátul követtem a jó hosszú karavánt. Az eső bár elállt, de 
az északi szél csipős ködöt vert szemünkbe s az egész tájnak szomorú őszi 
kinézése volt. A hegyekről hazatérő kecske- és juhnyájak húzódtak lefelé 
s az elszórva legelésző tehenek elnyújtott tompa bőgése hangzott fel távol 
és közel. Estére Nebluéba értünk és megkezdtük az igazi vig tábori életet; 
mint rendesen, most is együtt vacsorált az egész zászlóalj tisztikara, őr
nagyunk elnöklete alatt. Kedv volt elég (én ugyan nem sokkal járultam 
Jiozzá) ének és dal amennyi csak kellett. Én mint énekes nagy hírnévnek 
örvendek, elfogtak valamennyien, hogy énekeljek. Két szomorú nótát — nagy 
tetszés között — el is fújtam, többre azonban nem tudtak rávenni. Meg
lehetősen fáradt voltam és kedvetlen. A vig vacsorának éjfél vetett véget, 
akkor a községi iskola termében (nem csúfságból nevezem teremnek, bá-
muiatraméltó, hogy e nyomorult országban milyen szép és kitűnően fel
szerelt népiskolák vannak) a padlóra hintett szalmán aludtunk, egy sereg 
tiszt, főhadnagy és hadnagy. Reggel ismét szedtük-vettük a sátorfánkat s 
tíz óra felé megérkeztünk a kerek föld legnyomorultabb, legszegényebb, 
legelhagyottabb falujába: Melinováczra. Valamennyi háza meszeletlen, ta-
pasztatlan, ablaktalan, hidasólforma, fagunyhó. Én hadnagy kollégámmal 
(Bauer Lajos budai születés) egy egészen üresen álló házban kaptunk szállást. 
A szoba ablakai talán évek óta nem voltak kinyitva, hanem szépen be
rakva egy négyszegletes deszkával, olyformán, mint a tévővel a kemencze, 
a bennrekedt mindenféle, mintegy óriási hordó czefre bóditó szesszel ütötte 
meg az ember fejét. Mit volt mit tenni, az épület másik oldala istálló, ez is 
•rég elhagyatva, padlózatlan, közepén tűzhely, a tűzhely fölött pedig ha
talmas nyilas a fedélzeten. Itt az embernek jólevegöje is van, meg nincs is 
az Isten szabad ege alatt, legjobbnak láttuk ideköltözni. Egy sarokba szalmát 
hintettünk, a legényem nagy bajjal requirált a faluból egy lepedőt, takaróm 
a köpenyegem. Persze levetkezésröl nem igen lehet szó s midőn egy újonnan 
érkezett reserv orvos kérdezte tőlem (Mezey Gyula nagyváradi születés), 
ihogy feküdtem ? azt feleltem neki, «ugy a hogy most látsz, azon külömbséggel, 
hogy a czvikker mo3t az orromon van, éjjel pedig a zsebemben volt.» Ami 
.a kosztot illeti, az itt is jó, mert külön főzetünk; igy tebát sebaj. 
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Kedves Józsikám, immir három levelezési lapot irtam, levelem pedig 
ez már a negyedik, s tőletek mindeddig egy árva sorocskát sem kaptam. 
Az igaz, hogy erre a pőstaközlekedés átkozott rossz s például Srbig hat 
napba telt, mig a hírlap Bécsből, vagy Budapestről leért. De mindennek 
daczára legalább egy levelet mégis kaphattam volna ezalatt a tenger idö alatt. 

A mint előbbi levelemben irtam, csak czimezzétek Zavaljébe. Apro
pos, czefre, most jut e?zembe, hogy e hasonlat nem hasonlat többé, 
hanem valóság. Istállószállásunkon három nagy hordó szilva áM cefrének 
leborítva, pár nap múlva árasztani fogja a hatalmas szagot. Különben Melino-
váczon minden ház, tele van szilvával. A Boszniai határban 10—15 mérföld 
hosszúságban csaknem minden falu elpusztulva, lakatlanul áll, a melinovácziak 
tehát átmentek megszüretelni a temérdek boszniai szilvát. 

VI. . 

Eredetiben fennmaradt levél. 
Melinovácz. S78, 2/&. 

Kedves Apám s kedves Anyám! 
Tegnap este futtábansírt levelemből kifelejtettem egynémely dolgot, a mit 

pedig múlhatatlanul közölni kívántam. Az egyik az, hogy a napokban a «Közvé
lemény» czimü budapesti lap egyik számában olvastam, hogy Dobojnál, vagy 
Gracseniczánál, vagy Isten tudja hol, Airoldi ezred is részvett az ütközetben. 
Ez a közlemény azt hiszem, benne volt a többi lapokban is, s így való
színűleg nagy félelmek között kedves Apámék is olvasták. Az említett újdon
ság azonban határozottan téves, mert mi még mindeddig nem léptük át a határt, 
hanem, a postabélyeg is bizonyítja, még mindig Zavaljéban és környékén 
áesorgunk, kérem tehát kedves Apámékat. hogy hírlapi közleményektől sem 
most, sem ezután ne engedjék magukat elrémíteni s főleg ne gyötörjék 
magukat időelötti aggodalmakkal. Még eddig veszély közt nem forgok s ha 
netalán ennek utána fogok : bízzunk a gondviselésben a melynek akarata 
ellen — hogy Hamlettel szóljak — még egy verébfi sem eshetik le. 

Itt úgy látszik a mai nappal beköszöntött az ősz, fehér ködfoszlányok, 
hamvas nehéz felhős a földet kotorják szárnyaikkal, s apró hideg szemcsékben 
szomorú egyhangúsággal szitál az őszi essö. 

Ma délelőtt Übunssmarsehon voltunk Nebljue télé, a legénységet szok
tatják a sok járáshoz, teljesen megrakva, felpakolva. A rég óhajtott hűvös 
szél felüditőleg hatott, mohón szívtam a fehér ködöt, s az őszi táj rejtelmes 
varázsa rég nem érzett és élvezett kellemes hangulatba ringatott, s én álmodva, 
álmodozva tettem meg az egész utat s egy boldogabb jövő csalogató képei 
között, mintha az istenség szavat hallottam volna: «ne csüggedj, hivatásod 
még nincs betöltve, a hazának szüksége van rád». 

Én bála Isten, egészséges vagyok. Idát, Józsit s az apróságot nagyon 
csókolom. Gyuri bácsiékat s Marczi bácsiékat tisztelem, kedves Apám és 
kedves Anyám kezeit pedig számtalanszor csókolva, maradok holtig szer* tö 
fiak Gyula. 
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VII. 
Melinovácz, Sept. 6-än 1878. 

Straub József sógorához a bihäesi ütközet előtti nap.1) 
Kedves Józsikám! 
Aligha több választ el immár néhány napnál a végzetes pillanattól, 

•midőn átlépjük Bosznia határát. Eddigi, haza intézett levelemben természe
tesen erről mit sem szóltam, minek ejteném kétségbe idő előtt szegényeket. 
Előtted azonban a leplezetlen valót: Mi Bihács nevű török erősséggel állunk 
•szemközt itt van összpontosulva a nyugatboszniai fölkelők fő ereje, közöttük, 
török rendes csapatok is, a mint a város fölötti hegycsúcsokon emelt sánczok 
vérvörös lobogója hirdeti, el vannak szánva az ellenállásra. Sok vér fog 
«lfolyni addig, míg a félhold helyére letelepedhetik a nehéz osztrák sas 
(nehéz mondom, mert hiszen két fej húzza lefelé.) 

i * * * 

Szept. 7-én zajlott le a hadjárat legvéresebb ütközete. Az osztrák-magyar 
csapatok hiába rohanták meg az erődített várost, huszonegy tiszt és ötszáz
harminchárom közlegény veszteséggel verettek vissza.2) Vargha Gyula soha
sem dicsekedett bátor magatartásával, egy-két epizódot emlegetett csupán, 
kortársai azonban (Kacziány Géza, Noszlopy Emil) lelkes hangon szóltak ottani 
•szerepléséről. Az egykorú lapok cikkeket irtak róla (Pesti Napló, Neues 
Pester Journal) s érdekes, hogy Szász Károly leánya, Póla, ki 1882-ben lett 
felesége, igy olvasta először a «hős költő» előtte eddig ismeretlen nevét. 

A hadjárat krónikása, Ferenczy József »Bosznia felé» c. munkájában, 
a 105. lapon igy emlékezik meg róla: «Csapataink jól viselték magukat, 
dacára, hogy a fél zászlóaljból egyetlen tisztet sem láttunk, kivéve dr. 
Vargha Gyula tartalékos hadnagyot, ki valóban önfeláldozó bátorsággal 
követte csapatát s az erejét felülmúló feladatát hősiesen tölte be, midőn az 
egész fél zászlóalj számára osztogatott parancsot. Embereink éljenzéssel vet
ték ott körül s minden parancsát buzgón teljesítették.» 

Kacziány Gézától kaptam a következő adatokat: 
Az Airoldi ezred két százada, melyet Vargha Gyula vezényelt, legto

vább kitartott s csak futár által küldött felsőbb parancsra kezdte meg a 
visszavonulást a sziklás hegyoldalon felfelé. A visszavonulók közt utolsónak 
maradt a parancsnok, ki golyózáporban —• Arany János Keveházának ezt a 
strófáját mondogatta: 

«Előre hun, Nimród fia! 
Meg kell nekünk itt halni ma: 
A vészbanyák ott fenn vadul 
Csikorognak s nem jő Hadúr. 
Előre hát, ugy forgassad 
Utoljára kemény vasad, 
Hogy sok vitézt küldhess levágva 
Szolgáidul a másvilágra.» 

A kora reggeltől késő estig tartó kemény küzdelemben Vargha Gyula 
a sziklás talajon elzuhant s jobb térdét összezúzta; csontja is megrepedt. 

*) Ezen levél töredékben elküldetlenül maradt. 
2] Szept. 18-án azonban mégis elfoglalták. 
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A fájdalomtól és kimerültségtől eszméletét vesztve, ájultan maradt a földön. 
Katonái azonban észrevevén elmaradását, visszamentek érte, fellocsolták és 
magukkal vitték. Ekkor vette csak észre Vargha Gyula, hogy kardja elma
radt. Féllábon visszakúszott érte s megtalálván, magához vette. 

Néhány nappal később kelt a következő, ceruzával írt levele az otto-
• csáci kórházból, mely szintén eredetiben maradt fenn: 

VIII. 

Eredetiben fennmaradt levél. 
Ottocsácz 878. 11/9. 

Kedves Apám s kedves Anyáin! 
Három napi ut után megérkeztünk Ottocsáczba s ezzel egyszersmind 

kiértünk a háborús világból s valahára civilizált helyre jutottunk. Otto-
• csáczban azonban a mint értesültem, nem sokáig időzünk. Minden tiszt ott
hona felé indul s igy én Budapestre. Alig várom a viszontlátás boldog per-
czét, de hogy mikor érkezem meg, nem tudom s igy Budapestről tudósítom 
kedves Apámékat. 

Lábbajom, bár hatalmasan meg van ütve, nem veszélyes, de valószí
nűleg egy hónap is bele telik, mig tökéletesen meggyógyulok. Most ágyban 
fekszem s hideg vizes ruhával borogatom a lábamat, ellátást és gondosko
dást kívánva sem lehetne kívánni jobbat. 

Idáékat nagyon csókolom. Kedves Apám és kedves Anyám kezeit pedig 
a viszontlátás boldog reményével, számtalanszor csókolva, maradok holtig 
szerető fiuk Gyula 

Vargha Gyulát Ottocsácból Zenggen át hajón vitték Fiúméba s onnan 
tovább Budapestre. De még hátra volt egy nehéz próba. A teljes napig 
tartó ütközetben felhevült férfi szállítás közben megfázván, tüdőgyulladásba 
esett. Súlyos betegen érkezett a fővárosba, hol sógora, Straub József és hü 
barátja, Mészöly Dezső ölben vitték, ez utóbbi szüleinek Mészöly Rudolfok
nak, a vármegyeházán levő lakására. Itt ápolták nagy szeretettel egy-két 
hétig, mig a tüdőgyulladás nagyja lezajlott. Aztán vonatra tették, hogy 
Kávára vigyék szüleihez. Pilisen, a vasúti állomáson az a kellemetlen meg-

1 lepetés érte őket, hogy a táviratot Vargha János idejére nem kapván meg, 
nem várta kocsi a beteget. Egy éjtszakát Pilisen Nyáry báró vendégszerető 
kastélyában töltvén, jutott aztán haza szülei karjai közé. Majd két hónapig 
feküdt otthon a leggondosabb ápolás alatt. Puky György és Márton leányai 
minden nap eljártak betegágya mellé, hogy mulattassák. A súlyos testi és 
lelki megrázkódtatáson átment fiatalemberre ez nagy jótétemény volt. A 
háború borzalmai, a gránáttól széttépett társainak halálordítása, mindig fülébe 
csengettek s megzavarták éjjeli nyugalmát is. 

Fiatal szervezete lassan mégis legyőzte betegségét, de csontjarepedt, 
zúzott lábára majd egy esztendeig sántított. Késő ősz lett, mire visszatér
hetett Budapestre. Ez időtájban látogatta meg Kacziány Géza, ki ugy találta, 
hogy barátja nagyon gyenge, széles melle összeesve s az ágyat őrizni 
kénytelen. 
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BOSZNIA 
— Aesopusi mese. — 

Egy házi kertben csinos méhes állt, 
Ö a méhes árnyas ereszétől óva 
Szépen font kasban élt a méhcsalád. 
Volt méze bőven, népe sok. A regg 
Alighogy felpirult, vig zümmögésseí 
Repültek szerteszét munkára ki. 
A többi méh közt egy méhe is kiszállt, 
Nem mézkeresni, uri volta azt 
Nem engedé, csak éppen sétakép. 
S amint egy kőkerítés oldalán 
Repülne, im! felzúdul valami, 
Figyelve néz: hát egy nyilas előtt 
Két-három vad darázs borzolja szárnyát 
S fullánkot öltöget. — Hü! gondola, 
Itt lehet ám csak sok méz összehordva, 
Hogy ekkép őrzik; és siet haza, 
S elmondja, itt meg itt mennyi méz van 
S nem őrzi már csak egy pár rongy darázs, 
A jó szerencse int, foglaljuk el! 
Tiltó morajjal zúgott rá a kas; 
De ám akadt néhány, ki pártolá. 
Jött a királyné, kérdez, hall, parancsol. 
S az engedelmes, hü nép, bús morajjal 
Süni rajokban szállt tovább. De volt is 
Szörnyű tusa, rakásra hullt a méh, 
Míg bevették az átkozott ódul. 
Kiölve őreit — de mit találtak ? 
Pár szürke sejtet,' azt is üresét. 
Bus sejtelemmel otthon a királyné 
Várt, várt feszülten. Nagysokára kezd 
Haz-a szállingani a megmaradt rész 
Fáradtan, búsan. Ira kel a királyné 
S körültekintve népén igy beszél: 
«Népem csalódtunk, ám szolgáljon ez 
Máskorra intő példaképp: soha 
A munkás méhe, rabló ne legyen. 
Dolgozzatok, mint eddig, sőt a vészt 
Tekintve jobban, és hazánk megél.» 
Meg ám — ha meg ! Leselkedő, falánk 
Rabló méhek neszét vevék a bajnak 
És rajt ütöttek a kason — s mi történt ? 

-Népet, királynét gonoszul leöltek 
S dúskálva híztak méze birtokán. 

Közli: &. VARGHA ZOLTÁN. 


