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Nemes Boldizsár  

Kitekintés a frontokra  
Büszkén mondhatjuk, hogy 1916 a központi 

hatalmak éve volt! 

Románia augusztus 28.-án megtámadta országunkat. Erre lehetett 

számítani, mivel sok román nemzetiségű polgár él Erdélyben. Anglia és 

Franciaország Erdély megszerzésének lehetőségével csalta bele a 

háborúba a románokat. Országunkat felkészületlenül érte a támadás, de 

fiaink hősiesesen küzdöttek utolsó szálig. A románok nem élvezhették 

sokáig a sikereiket, ugyanis számos fronton lekötött szövetségeseink 

egyből a segítségünkre siettek. Német és bulgár szövetségeseink török 

segédcsapatokkal Dobrudzsa felől támadták meg Romániát. Csapataink 

sorozatos sikerei minden hódító román szándékot semmissé tettek. 

December 6-án Mackensen tábornok csapataival elfoglalta Bukarestet. 

Bakáink a román fővárosban töltötték a karácsonyt. Bár még nem kértek 

fegyverszünetet, esélyeik egyre rosszabbak. Kijelenthetjük, hogy 
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legyőztük ellenségünket, mely hosszú ideig folytatott alakoskodása után 

rabló módjára tört be hazánkba.   

  Az olasz fronton bár nem ilyen fényes a helyzet, de sikeresen 

megállítottuk 3 támadásukat az Isonzónál. Olaszország alattomos 

módon becsapta szövetségeseit és átállt az ellenség oldalára, de 

bármilyen nehéz is a háború győzni fogunk, mert az igazság a mi 

oldalunkon áll.  

   

Liszi Bálint 

Gyászol a nemzet  
Mély fájdalommal tudatjuk kedves olvasóinkkal, hogy a 

monarchia megtestesítője, maga Ferenc József császár 1916. november 

16-án, végelgyengülésben elhunyt.   

Az utóbbi évszázadok legnagyobb magyar uralkodója 68 évig 

foglalta el eme nagyszerű ország trónját és kijelenthetjük: munkáját 
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mindig fáradhatatlanul, önfeláldozóan, és nagyszerűen végezte. 

Kiemelkedik ő uralkodóink közül, a nép gondjait mindig szívén viselte, 

s mindent az ország felemelkedéséért tett. A történelem legnagyobb 

alakjai közé tartozott, ha szükségét látta szakított az addigi 

hagyományokkal, és mindig megtalálta a helyes utat a diplomácia 

labirintusaiban is. Egy boldogabb kort hozott el számunkra annyi év 

szenvedés, és borzalom után.  

Az uralkodó Schönbrunnban tartózkodott halála 

bekövetkeztekor. A 86 éves császár november 20-án rosszullétre 

panaszkodott. Megfázásából tüdőgyulladás lett, de ő továbbra is 

fáradhatatlanul végezte mindennapi munkáját. Halálának napján hajnali 

fél négykor 38 fokos láza ellenére már az íróasztalánál ült, és dolgozott. 

Ebéd után tovább folytatta a munkáját, de ekkor már 39 fokos lázával 

továbbra is rendületlenül cselekedett a birodalom ügyeit illetően. Este 7 

órakor ágyba fektették a rettentően legyengült, nagybeteg császárt, aki 

még ekkor is tovább akart dolgozni, habár már szólani is alig tudott. A 

tragédia este kilenc órakor következett be: Országunk vezetője végső 

nyugalomra szenderült, álmában érte a vég.  

"Ferenc Jóska" mint az egész nemzet apja, úgy gondoskodott 

rólunk, fiairól. Halálában is a népe érdekeit próbálta érvényesíteni. 

Életét szigorú szabályok szerint élte, meghatározott rend szerint, az 

erkölcs és a kötelességtudat mintaképe volt ő. A néhai császárt a bécsi 

kapucinusok sírboltjában fogják örök nyugalomba helyezni, aki úgy 

gondolja, elkísérheti ezt a nagyszerű embert utolsó útjára. Emléke nem 

csak szíveinkben fog örökké élni, hanem a történelem vaskos lapjain is, 

hiszen világraszóló dolgokat cselekedett, és vitt véghez életében.   

Köszönjük olvasóinknak, hogy velünk tartottak eme sötét órákban is, 

isten őrizze meg jó szokásukat.  



 

5 
 

  

  

 

 

 

 

Tolnai Alexa 

A Herceghalmi vonatbaleset 
A magyar vasút történetének legtöbb halálos 

áldozattal járó eseménye 

1916. november 30.-án helyezték végső nyugalomra Ferenc 

Józsefet, így az ország társadalmi elitje jelentős számban részt vett a 

gyászszertartáson és tiszteletüket tették. December első napjának 

hajnalában azonban olyan esemény történt, amelyre senki sem számított 

és újabb temetésekre kellett, hogy sor kerüljön. 

Az országba visszaérkező Pesti gyors jelentős késéssel indult már 

a helyszínről, Bécsből. A késések azonban az osztrák fővárosból kiérve 

egyre növekedtek, ehhez hozzájárult az is, hogy Hazai Samu miniszter 

különvagonját Komáromnál kisorozták. A Győr – Celldömölk - 

Szombathely útirányos vonat, ami Grazba tartott is jelentős késésben 

volt, a herceghalmi állomásra másfélórás késéssel érkezett meg.  
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A hibát azonban a herceghalmi állomás forgalomirányítója követte 

el, amikor az Ausztria felé tartó vonatot a szokásos 3. vágány helyett a 

2.-ra terelte. A vonatnak kitérőkön kellett visszatérnie a megfelelő 

vágányra. Mivel a vasútvonal kétvágányú volt, a forgalomirányító szabad 

utat adott a Graz felé tartó vonatnak, ami azonban nehezen tudott 

elindulni zsúfoltsága miatt. Éppen menetirány szerinti helyes vágányra 

tért vissza, amikor feltűnt Bécs felől érkező gyorsvonat. A bécsi gyors 

már elhagyta Herceghalom állomás előjelzőjét és az irányítónak csak 

akkor tűnt fel, hogy a sín foglalt, így 76 km/h-s sebességgel az állomásról 

kihaladó személyvonat hátulsó kocsijaiba csapódott. Az ütközés a 

személyvonat két kocsiját elszakította a szerelvénytől, maga alá gyűrte, a 

szalonkocsik egymásba csúsztak, a vonat pedig lefordult a pályáról.  

A szerencsétlenség összesen 72 halálos áldozatot követelt, köztük 

volt Thallóczy Lajos, a megszállt Szerbia kormányzója. További 180 

személy sérült meg. Az túlélők halálra rémültem a környező 

szántóföldekre menekültek, miközben az állomás személyzete segítséget 

hívott. A mentésben német katonák és orosz hadifoglyok is segédkeztek. 

A mentés még napokkal a katasztrófa után is tartott, holttesteket 

december 3-ig találtak. A sebesülteket Komáromba és Budapestre 

szállították. A halottak többségét Bia temetőiben helyezték végső 

nyugalomra
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Balázs Bence  

A monarchia új királya 
Ismét királyi főn a Szent korona! 

Monarchiánk szeretett uralkodójának, az idős Ferenc József 

császárnak, alig több mint egy hónapja közölt halálhíre után végre 

ismét ünnepélyes hangnemben cikkezhetünk, s közölhetünk 

örömteli hírt!  

Hadaink, parancsnoksága alatt a futva menekülő román 

intervenciósokat üldözve már éppen Bukarest felé meneteltek, 

amikor az ifjú trónörököst a nagybeteg uralkodó halálos ágyához 

kérették Schönbrunnba, így jelen volt amikor, idős „Ferenc 

Jóskánk” öröklétre szenderült. A trónöröklés a Monarchia osztrák 

tartományaiban annak rendje és módja szerint még aznap 

legitimitást nyert, és hazánk népének sem kellett soká várnia erre.  

Az 1916. esztendei, december 30.-ai koronázási ceremónia a 

millenniumi ünnepségek óta nem látott pompával zajlott és 
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legalább akkora szervezés, hosszú hetek izgatott készülődése 

szükségeltetett hozzá. A magyar nép e napon, s az azt megelőző 

hetekben a körülötte tomboló háború lángtengerében is, 

ismételten tanúbizonyságát adta hűségének, s történelmi 

gyökereiből fakadó megingathatatlan állhatatosságának! A 

külföldi sajtó nagyszámú képviseletének köszönhetően, 

Európának most számos országában születnek hasonló, elismerő 

hangvételű cikkek az ágyúdörejben fogant koronázásról, a 

szövetséges országokban pedig mellettük való kitartásunknak 

ezen ékes és megcáfolhatatlan bizonyítékáról, a végső 

győzelembe vetett töretlen hitünkről!  

Az ifjú Károly, népünk iránt érzett határtalan szeretetét, s 

közénk tartozását mi sem fejezhetné ki jobban, mint, hogy a 

koronázási ünnepségre felesége, Zita hercegnő, és fia, a kis Ottó 

kíséretében, magyar sújtásos díszegyenruhában érkezett meg! 

A díszmenet december 30.-án reggel indult el a Budavári királyi 

palotából a Mátyás templomba, s az oda vezető úton a hideg és az 

eső ellenére is több ezres tömeg éljenezte tántoríthatatlanul, 

lelkesen a leendő uralkodó párt és a kis trónörököst.  

A pár, ágyúdörgés és harangzúgás kíséretében vonult be a 

templom főtermébe, ahol Tisza István Gróf, miniszterelnök, mint 

nádor helyettes, maga helyezte az esztergomi hercegprímással, 

immár IV. Károly nevű uralkodónk fejére a Szent Koronát. Ezt 

követően a jogar és az országalma átvételével, majd a trón 

elfoglalásával befejeződött a királyaink sorába való beiktatás, 

hogy a ceremónia sorozat másik, hasonlóan fontos aspektusa 

következzen.  
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A szentháromság téren a 72 vármegye földjéből emelt 

koronázási dombon új uralkodónk, kardjával a négy égtáj felé 

suhintva felesküdött nemzetünk védelmére, melynek biztonsága 

miatt egyetlen pillanatig sem kell aggódnunk, míg a győzedelmes 

erdélyi hadak főparancsnoka védi határait, aki a háború első 

éveiben maga is a fronton szolgált!  

Az új és fiatal király személyével együtt új távlatok is 

nyílhatnak számunkra. A köztudottan békés habitusú IV. Károly 

személye, toleranciája és nyitásra való természetes hajlandósága 

eljövendő és olyannyira várt békénk, egy boldogabb jövő záloga 

lehet.  

A magasztos ünnepet természetesen mi más tehette volna 

teljessé és magyarrá, mint a sok ezer ember torkából felcsendülő 

himnusz, melyet új uralkodónk, népünk fiához illő magyarsággal 

énekelt a tömeggel! 

 

Tudomány 
Nemes Boldizsár  

Az általános relativitáselmélet  
Albert Einstein a Vilmos Császár Fizikai Intézet igazgatója az általános 

relativitáselméletet előadássorozatban adta elő a Porosz Tudományos 

Akadémián novemberben.  
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Az általános 

relativitáselmélet alapja az 

ekvivalencia elv, mely a 

gravitációt és a gyorsulást 

ugyanannak a dolognak két 

látásmódjaként írja le.  

Az utolsó előadás tetőpontja 

az volt, hogy bevezette a 

newtoni gravitáció elméletet 

felváltó egyenletét. Az 

elmélet szempontjából 

minden megfigyelő 

egyenértékű, nem csak azok, akik állandó sebességgel mozognak. Az 

általános relativitáselméletben a gravitáció nem erő (ahogy a newtoni 

elméletben), hanem a téridő görbületének következménye.  

 A Barnard-csillag  

Szeptember 16.-án Publikálták a Barnard-csillag felfedezéséről 

szóló beszámolót. Nevét Edwar Emerson Bernardról a felfedezőjéről 

kapta.   

A Földről nézve ez a legnagyobb ismert sajátmozgású csillag, 

természetesen a Nap után. Olyan halvány, hogy csak távcsővel látható, 

ha a Nap helyére tennénk, a telihold fényének alig százszorosával 

világítana az égen.  
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