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őket. Szabó Vilmos zászlós előljárt a példaadó

vitézségben és erőt öntött embereibe. A legelkese-

redettebb küzdelmekben személyes bátorságával

ragadta magával honvédeit, kiknek szurony, roham-

kés és buzogány-harcainak nem tudott ellentállni

az ellenség. Tizennégy napon át dühöngött az ideg-

ölő közelharc, mely számtalanszor elkeseredett kézi-

tusákban robbant ki, de az 1-es honvédek tartot-

ták a vonalat, ami nagyrészt a vitéz zászlós férfias

magatartásának volt az eredménye.

Grössing őrmester a támadás során oly ügyesen vezette

osztagát, hogy sikerült az állásainkba betolakodott

olaszokat hatásos oldaltüz alá venni, mely megingatta

az olaszok ellenállását és elősegitette a 76-osok

rohamának sikerét.

Ez volt a derék őrmester utolsó hőstette. Néhány
órára rá már vérbefagyva, tehetetlenül feküdt a

Monte San Michele egyik árkában, melyért teste

épségét áldozta fel.

CSERVID IMRE

GRÖSSING SÁMUEL

Kötelességének teljesitése közben a Monte-St.-

■X »» Michelén vivott harcokban egy ellenséges grá-

nát lábát szakította le s örökre harcképtelenné tette

e vitéz őrmestert, aki az Isonso partján véghezvitt

hőstetteivel méltán szolgált rá a személyes bátorság

legszebb kitünteté-

sére : az arany vitéz-

ségi éremre. Csok-

rot lehetne kötni
azokból a fényes
haditettekből,

lyeknek hőse Grössing

Samu 76-ik

gyalogezredbeli őr-

mester. Ezen csokor

legszebb virágszálai
a karszt vértől ázta-

tott köveiből nőttek

ki. Sagrado mellett,

egy éjjeli támadás

alkalmával, a 76-ik

gyalogezred kikülönitett zászlóalja túlerőben lévő

ellenséggel szemben vette fel a harcot. A zászlóalj

jobbszárnya az órákon át tartó ádáz küzdelemben

munició hiánya és a nagy emberveszteség következ-

tében ingadozni kezdett. Grössing őrmester gép-

puskás osztagával a jobbszárny mögött helyezkedett
állásba és pusztitó tüzelésével feltartóztatta az át-

karolás veszélyével fenyegető olasz támadást. A meg-

lepett ellenség rövid időre beszüntette tüzelését, mit

a 76-osok erélyes támadásra használtak fel és elfog-

lalták az olaszok állásait. Egy más alkalommal

Castellnuovonál éberségével egy, a gyalogsági vonalak

közvetlen közelében álló hegyi tüzérüteget fedezett

fel, melyet tüzérségünk az ő pontos jelentései alapján

ártalmatlanná tett. Legtragikusabb emlékü hőstette

azonban a Monte St. Michele-i harcokhoz füződik.

1915 julius 20-ikán az olaszok átmenetileg megszáll-

ták eme hirhedt magaslatot. De nem sokáig örvend-

hedtek győzelmüknek. Még aznap éjjel támadásra

ment a 76-os zászlóalj a magaslat ellen. Bár

gyalogsági golyózápor és pokoli tüzérségi tűz fogadta

őket, feltartóztathatatlan erővel nyomultak előre.

1915 augusztus 18-ikán a hosszu harcokban

legyengült 37-ik közös-gyalogezred egyik zászlóalját
leváltották és a front mögé vitték vissza pihenőre.

Ugyanezen napon elfoglalták az olaszok Selo falu

mellett emelkedő egyik magaslatot, mire a pihenőbe
rendelt zászlóalj azt

a parancsot kapta,

hogy a seloi magas-

latot foglalja vissza.

A következő nap

reggelén meg is in-

dult az ellentáma-

dás, mely teljes
sikerrel járt.A 37-es

zászlóalj lendületes

irmban űzte ki az

olaszokat állásaik-

ból és megszállta a

magaslatot. Cservid

Imre őrmester, mint

a 13-ik század sza-

kaszparancsnoka vett részt az ütközetben. A véres

harcokban csak nyolc-tiz embere maradt meg sza-

kaszából, mellyel az elfoglalt állások egy jelentékeny

szélességű részén halálmegvető bátorsággal nyolc

napon át állt ellen az olaszok támadásának.

A küzdelmekben tanusitott kimagasló vitézsé-

géért és eredményes működéséért arany vitézségi

éremmel tüntették ki.

me-

MOSKOVSZKY LÁSZLÓ

A lezajlott második isonzói csata után, az ola-

i *• szok a birtokukba jutott gradiskai hidfő meg-

erősítésén és biztositásán fáradoztak, hogy további

támadásaikhoz támpontot nyerjenek. E hidfő bizto-

sitásának elengedhetetlen feltétele a Monte San

Michele elfoglalása volt, mely magaslat a Karszt

fensikot uralta. Minthogy e hegy szembetámadása

a lehetetlenséggel volt határos, az olaszok a San

Martino del Carso ellen inditották támadásaikat,

hogy az ettől nyugatra lévő terep meghóditása után,

délről karolhassák át és vágják el hátsó összekötte-

téseitől a Monte San Michelet. Hogy mily nagy

fontosságot tulajdonitottak az olaszok a San Mar-
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tino del Carso elleni hadmüveleteknek, bizonyitják
a kezeinkbe került olasz hadseregfőparancsnokság
iratai, melyek a 3-ik és 4-ik isonzói csatának elne-

vezett harcokat, mint a San Martino del Carso

ellen irányuló csatákat jelölték meg. A technikailag
kitünően felszerelt olasz gyalogság homokzsák-

torlaszok fokozatos előretolásával igyekezett meg-

közeliteni állásainkat, mit az e tekintetben tanusitott

páratlan ügyességével és fáradhatatlan, kitartó mun-

kájával el is ért. Műszaki felszerelés hiányában
szenvedő csapataink az olasz támadásokkal szem-

ben nagyon kedvezőtlen helyzetben voltak. Állásuk

primitiv volt, az erősen létszám alatt levő ujonc-
századok nehezen birták az időjárási viszonyokat,
a viz és étkezés hiányosságát; tartalékok alig állot-

tak rendelkezésre; az éjjel-nappal folyó munka

pedig alaposan kimeritette az első vonalban küzdő-

ket. Ily erőviszo-

nyok közt , várták
csapataink az ola-

szok készülő tá-

madásait. Ezen idő-

ben a 3-ik honvéd-

gyalogezred egyik
százada a San Martino

del Carsoról

Straussina felé ve-

zető uttól közvetlen

északra volt védel-

mi állásban. 1915

szeptember 16-iká-

nak reggelén Moskovszky

László

törzsőrmester, a század szolgálatvezetője, a drót-

akadályok előtt már jó idő óta mozgást tapasztalt.
Alapos megfigyelés után egy olasz katonát vett

észre, akire rálőtt, de ugy, hogy élve hozhassa be.

Lövés után az állás elé kuszott, honnan négy olaszt

hozott be. A foglyok kézzel-lábbal magyarázták,

hogy a honvédek meneküljenek el, mert az állások

nemsokára a levegőbe fognak repülni. Moskovszky
törzsőrmester Császi nevü őrvezetővel az olaszok
élénk tüzében az akadályvonalhoz ment ki, hol azt

tapasztalta, hogy az akadályokra három méter

hosszu, ekrazittal töltött vascsövek vannak felsze-

relve. Azonnal hozzálátott a robbantócsövek lesze-

reléséhez, nehogy a sikerült robbantás után az
olaszok betörjenek a különben is gyengén meg-
szállott állásba. Vakmerő vállalkozásával sikerült

leszerelnie a gyujtásra bekapcsolt ekrazit-csöveket
s ezzel megakadályozni a drótakadályok és az állá-

sok felrobbantását.

Az elfogott olaszok egy robbantó árkászjárőmek
voltak a tagjai, akiket „Biztos halál a hazáért és

becsületért" 1

jelszóval, sorshuzás utján küldtek ki
feladatuk megoldására.

ZÖLDY M. JÁNOS

Mint népfelkelő tiszthelyettes került a 17-ik

-*■
* JL népfelkelő gyalogezreddel a Doberdóra.

A szerb harctérről jött a Molináry-bakáktól, huszon-

egy ütközet tapasztalatával és a szveti-petári ütkö-

zetben szerzett első osztályu ezüst vitézségi érmé-

vel. Zászlóalja gép-

puskás osztagának

parancsnoka lett s

ebben a minőség-
ben 1915 junius3-á-
tól október 18-án

történt megsebesü-

léséig számos hős-

tettel tünt ki. Több-

ször terjesztették
fel kitüntetésre,

ugy hogy feljebb-

valói és ő maga is

nehezen tudják
megállapitani, me-

lyik hőstettéért

kapta az arany vitézségi érmet. Egyszer osztagával
és egy szakasz gyalogossal a „halálerdő" szegélyé-
ről visszavonult zászlóalja helyett az utolsó töltényig
s majdnem az utolsó emberig küzdött. Máskor a

doberdói országuton vak riadalomban visszaözönlő

zászlóalját állitotta meg, szedte rendbe és lenditette

ujra elszánt harcra. Talán az a legkimagaslóbb tette,

hogy a harmadik görci csata után öt napig tartott

olyan géppuskás állást, melyből előtte már öt osz-

tagot lőtt ki az olasz tüzérség. Erős ágyutüzben

foglalta el helyét. De nagyszerü találékonysággal
állást markirozott a szétlőtt géppuskamaradvá-

nyokból s ő maga embereivel együtt ettől

jobbra és balra foglalt állást. Az olaszok mindennap

pozdorjává lőtték a szinleges állást, Zöldy azonban

minden éjjel ott volt abban ujra és ernyedetlenül
lőtte az ellenséget. Ezzel támadásunkat hathatósan

támogatta. Még arra is volt ereje, hogy tartalék-

csapatainkat lelkesitse és harci állásaiba vezesse.

Később, 1916 augusztusában, mint népfölkelő fő-

hadnagy, vadászkülönitményével az orosz harctéren

maga foglalt el egy hegycsucsot. Ezért a Mária

Terézia-renddel való kitüntetésre ajánlották, mely-

nek elnyerését az összeomlás akadályozta meg.

ROTHER KÁROLY

/\ Arany vitézségi érmét az ellenséggel szemben
-*■ * tanusitott kiválóan vitéz magatartása elismeré-

séül a következő felterjesztés alapján kapta:
„A 3-ik honvéd-gyalogezred kitüntetési javas-

lata 1915 XI/9. Mint zászlóalj segédtiszt az 1915

október 18-tól 29-ig terjedő időben a Monte St.


