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Bevezetés

Az első világháború a huszadik század egyik legnagyobb közösségi és egyéni traumájaként vonult 
be a történeti emlékezetbe. Mind a hadi események aránya és mértéke, mind a háború földrajzi és 
mentális színterei minden korábbi hasonló jelenségnél nagyobb változatosságot mutattak 1914  
és 1918 között. Már a kortársak – a háború résztvevői és átélői – tisztában voltak azzal, hogy külön
leges, és történelmi léptékkel vizsgálva is fontos időkben élnek. Talán ennek hatására döntöttek úgy 
sokan – politikusok, diplomaták, katonai vezetők, s természetesen az „egyszerű emberek”, a köz
katonák –, hogy háborús élményeiket írásban – naplóban, vagy visszaemlékezésben – is megörökítik.

Ilyen igénnyel íródott szövegeket adunk közre ebben a kötetben. A hódmezővásárhelyi Aszalai 
Kálmán, Marton Péter és Zádori Sándor, valamint a szegedi Balogh Gyula feljegyzéseit olvasva kö
zelebb – „emberi távolságra” – kerül hozzánk a Nagy Háború világa. Azonban nem a nagy történeti 
narratívák dimenziója érvényesül ezeken az oldalakon, hanem a mindennapok históriájának és a hét
köznapok történetének a nézőpontja. Ezeken a sorokon keresztül talán jobban megérthetjük, hogy  
az első világháborúban a magyar vidéki katona – legyen a lövészárokban, vagy éppen a hadifogoly
táborban – hogy élte meg az adott – mára már történeti – pillanatot.

A könyvünkben közreadott írásokat munkatársaim – Nagy Gyöngyi, az Emlékpont történésze, 
Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum tudományos munkatársa és Kovács Imre Attila, az Emlék
pont irodalmára – rendezték sajtó alá. Külön öröm, hogy kiadványunk helyet kapott a Hódmező
vásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott, Kószó Péter alpolgármester úr vezetésével  
működő helyi első világháborús emlékbizottság idei projektjei között. Könyvünk nem jelenhetett volna 
meg az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság anyagi támogatása nélkül, amelyért ehelyütt 
is köszönetet mondunk.

Miklós Péter
a kötet szerkesztője

Bevezetés





Egy jó magyar katona
Vitéz Balogh Sándor feljegyzései 

a Nagy Háborúból

Sajtó alá rendezte és a bevezetést írta 
Kovács Imre Attila
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„Azt szokták mondani, hogy az elhunyt úgy »él tovább« az utókor emlékezetében,  
mintha csak valami természetes továbblétezésről volna szó az illető saját erejéből.  

Csakhogy igazából a felelevenítés olyan aktusáról van szó, amelyet az elhunyt a csoport  
abbéli eltökélt szándékának köszönhet, hogy nem engedik az enyészet martalékává válni,  

hanem az emlékezés erejével megtartják a közösség tagjainak sorában és magukkal viszik  
a tovahaladó jelenbe. […] Az a tény, hogy emlékezünk rájuk, érzelmi kötődés, kulturális  

műveltség és a múlthoz fűződő tudatos, szakadásokon felülemelkedő viszonyulás dolga.”  
(Jan Assmann)

A „nagy háború” – bár az országok/nemzetek véres konfliktusaiban kinekkinek megvolt a maga  
haragosa – alapvetően nemzetközi jelenség volt. Tömegeket mozgatott, az átlagember elől elzárt  
világpolitikai megfontolások szerint hömpölygött végig a kontinens(ek)en, és mint szövetséges  
hatalmak modern erőpróbája igyekezett birtokba venni mindazt, ami Európából még megmaradt.  
Egy évszázaddal a nemzetek ébredése után átnyúlt a népek feje fölött, majd összeeresztette őket  
a „fajok cirkuszában”. Ez az ízigvérig modern „vállalkozás” (kommunikációs céllal) XIX. századi 
ideologémákat, nemzeti retorikát használt, hogy – legalábbis egy ideig – forrponton tarthassa a lelke
sültséget. A jókedv utóbb elszállt, a zsákmányt szétosztották, a hősök hazamentek.

Az első világháborúban nemcsak az új (globális) hatalmi technikák (és a tudománnyal megtámo
gatott hadigépezet) főpróbája zajlott, hanem a XX. századi propagandáé is. Magyarország számára 
annyira lesújtó volt a trianoni végelszámolás, hogy – a nemzeti identitás(oka)t egyébként is aláásó 
világháborús „multikulturalitás” tapasztalatán túl – kényszerítő szükséggel jelentkezett egy új törté
neti narratíva kialakításának a feladata. Tulajdonképpen a „nagy háború” – minden következményével 
együtt – az eddiginél sokkal szorosabban fűzte Magyarország és Európa viszonyát. De ez már egy ride
gebb, pragmatikusabb, a (legtágabb értelemben vett) kultúrát a politika mögé soroló, megváltozott 
Európa volt. Az e keretek között megfelelő, „aktuális” identitás nagy elbeszélése viszont nem fogal
mazódott meg.

Mind a háború, mind a propaganda tömegeket igényel(t). Ha nálunk nem is következett be olyan 
intenzitással az Ortegaféle „tömegek lázadása”, mint NyugatEurópában, a háború felgyorsította  
e folyamatot. A hadi sikertelenségek, a kifulladás jelei következtében ez a felemás módon modernizált 
tömeg magára maradt: sem átütő erejű vigasztaló elmélet, sem a régi narratívát érvényesnek mutató 
élettények nem álltak a rendelkezésére. A világháborús válság élménye lassanlassan alászállt az egyén 
egzisztenciális gondjai közé, és ott személyes problémává mélyült. Ennek a személyessé váló komp
lexumnak a kifejeződése többek között a – posztmodern történetírás által felkarolt – memoár irodalom.

Egy jó magyar katona
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Az első világháborús emlékiratok1 lehetnének akár a fentebb vázolt identitásproblémák naiv/ösz
tönös feloldására adott válaszok. Valahogy úgy, amiként Varga Enikő – Gyáni Gábort idézve – meg
jegyzi: azt az „első világháború után előkerülő nagy mennyiségű memoár sorsa […] bizonyítja, hogy 
ezek a privát emlékezések nem pusztán úgy maradnak meg, mint az individuum élettörténetének  
elbeszélései, hanem »csoportelbeszélésekké válnak, melyek […] az elbeszélő és az őt hallgató szá
mára egyaránt lehetővé teszik a közösséggel való érzelmi azonosulást, az egyén beléphet a hagyo
mány világába, így téve szert identitásra.«”2

Ha az identitásáért támpontokat keresőket nem is, de a históriából tájékozódási pontokat szol
gáltató/kijelölő történészeket érdekli az efféle elbeszélés(ek) igazságtartalma.3 Tudván tudják, hogy 
– mondjuk az első világháborús memoárok százaiból – nem lehet egy „igaz” és strukturált történetet  
összeállítani elmosódott vagy hiányzó részleteinek más forrásokból történő korrigálásával vagy 
pótlásával.4 A befogadó jelen idejében ható, vallomásossággal átitatott, retorizált, esztétikai minő
ségeket is hordozó affektív szövegek nem történelmi narratívaként, hanem irodalmi szövegműként 
hitelesek.5

Balogh Sándor tartalékos utász őrmester töredékesen fennmaradt emlékirata (az 1915. április – 
júliusi és az 1916. március – június időszakot felölelően)6 nem folyamatos elbeszélése az esemé
nyeknek, és műfajilag sem egységes. Keveredik benne az „annalista” típusú, az események listáját 

1 Az emlékirat műfaja jól jellemezhetőnek tűnik Hegel posztumusz, hallgatóinak egyetemi jegyzetei alapján összeállított/kiadott 
műve, az Előadások a világtörténet filozófiájáról alapján. Hegel kategóriái közül az eredeti szemlélet illik rá, idézem: „A szerző leírja 
azt, amiben többé vagy kevésbé maga is részt vett, legalábbis amit maga is megélt: rövidebb időszakok ezek, emberek és esemé
nyek egyéni alakulatai. […]…a szerző szelleme és az általa elbeszélt cselekmény szelleme egy és ugyanaz. Nem kell ennélfogva 
reflexiókkal élnie; mert magában a dologban él, és még nincs túl rajta.” Hegel elkülöníti a költői és a történetírói eljárást – hol van 
még a történettudomány nyelvi fordulatát kezdeményező Hayden White… –, melynek során az előbbi érzéki képzetbe, az utóbbi 
viszont szellemi képzeletbe viszi át anyagát, ezzel megőrizvén a történeti igazságot. Mindazonáltal okkal állapítja meg Kelemen Já
nos a hegeli háromfajta (eredeti, reflektáló és a filozófiai) történelemszemléletről: „A felosztás alapját az adja, hogy a történetírót,  
a »szerző szellemét« milyen viszony fűzi tárgyához, »az általa elbeszélt cselekmény szelleméhez«. Szükségtelen arra utalni, hogy  
a mai történettudomány változatos módszerei aligha osztályozhatók ennek az egyetlen kritériumnak a fényében.”

2 Tófalvy Tamás írja: „Az élettörténeti narrativitásinterpretáció diskurzusba emelőjének Diltheyt szokás mondani: ő volt az, aki 
először megfogalmazta, hogy az élettörténet, »az élet összefüggése« alapvető meghatározója az ismeretek szerveződésének. […] 
Az egyéni történetek összessége építi fel a közösség kulturális identitását biztosító történeteket, illetve a legtöbb értelmezés szerint 
fordítva: a közösség »nagy« elbeszéléséből származnak egyéni elbeszéléseink, ahogy azt például Halbwachs is tanította…” Ez tipiku
san a tyúk vagy a tojás dilemma. A kérdés szakirodalmában jó eligazítást ad magyar nyelven László János és Pléh Csaba.

3 A történetíró művével egyrészt az a gond, hogy tárgya nem ragadható meg a közvetlen tapasztalat útján. Rudolf Carnap szerint  
a „világra, Istenre, a lélekre vonatkozó metafizikai állítások nem egyszerűen hamisak, hanem értelmetlenek, mivel igazságuk és 
hamisságuk elvileg sem dönthető el a tapasztalat segítségével” – miként a múltra/történelemre vonatkozóké sem, toldhatná meg.  
Másrészt a történetíró narratívája (szövege) inkább az irodalmi jelenséggel rokonítható, mintsem az empirikus tényekkel operáló  
tudományos diskurzussal. (Ezért mondja White, hogy „a történelem nem tudomány, legjobb esetben is valamiféle prototudo
mány”, ami nagyjából Kuhn preparadigmatikus fogalmának felel meg – a normál tudományosság esélye nélkül.) Harmadrészt  
az Assmannféle kommunikatív emlékezet (mondjuk így: a népemlékezet) kihunytával már senki sem figyelmezteti/ellenőrzi  
a „hagyomány szakosodott hordozóit”. Ricœur végül az emlékezetben és a történelmi létállapot ontológiai elemzésében találta meg 
a történelem referenciális vonatkozását, s ezzel kellőképpen homályba is vonta a történetíró tennivalóit.

4 Az eltérő típusú/jellegű források elbeszéléseiről (és ből) szőtt elbeszélés csak száraz kompiláció és/vagy gyanús metanar
ratíva lehetne.

5 Kétségtelen, hogy a „borogyinói csata vagy a waterlooi csata tapasztalata jellemezhető azzal, ahogyan Pierre Bezuhov Tolsztoj
nál vagy Fabrizio del Dongo Stendhalnál a különféle hadi viszontagságokat átéli, de nem merül ki ebben az élményben. A történelem 
[…] egy érzéken túli és intellektuális tapasztalat tárgya…” (Tengelyi László). Útban az igazság narratív és paradigmatikus „meg
alkotottsága” közt.

6 A tanulmányomban közölt naplószöveg (lábjegyzetek nélkül, Balogh Sándor életútjáról szóló cikkel bevezetve) megjelent  
a Trianoni Szemle 2015ös évkönyvében. (Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány, Bp., 2015., 163172.)
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kronológiai sor rendjében magában foglaló, reflexiók nélküli narráció az anekdotikus diszkurzivi
tással. Épp ez az anekdotizmus kárpótol a (vélhetően a memoár elkallódott fejezeteire is jellemző) 
krónikaszerű lezáratlanságért. A Balogh mesélői szerepe köré szerveződő elbeszélésnek viszont van  
– az életút tekintetében – morális zárlata: a tartalékos utász őrmestert felvették a vitézi rendbe.

Mielőtt a feljegyzések elemzésére térnék, mindenképpen fontosnak tartom összefoglalni, hogy 
miről nem beszél Balogh. Írásából hiányoznak a hazafias szólamok (és a király!), valamint a vallásos 
utalások és megnyilatkozások. A „lemondás végtelen láncolatára” nem mint a nemzet magasztos 
céljaiért elszenvedett áldozatra tekint, szóba sem kerül az isteni gondviselésében bízó hit, miként 
elpalástolódnak a neki szánt könyörgései is (ha voltak – s bizonyára lehettek – ilyenek). Továbbá 
hiányzik a bajtársak egyedítő/beszéltető bemutatása, amiből kitűnik, hogy az emberséges és együtt 
érző Balogh végig távolságtartó volt a legközvetlenebb környezetével is. (Merevségét a rendfoko
zatával járó felelőssége és bizalmi helyzete indokolja: „a legénység a támadásról csak akkor érte
sül, amikor már minden előkészület megvan […], de én […] már napokkal előbb tisztában vagyok  
a bekövetkező eseményekkel, és mint altiszt, más körülmény is megvan, hogy előre tudjak valamit.”) 
Ami a legfeltűnőbb, hogy Balogh nem tér ki a harctéri halálesetek leírására, az összecsapások áldoza
tairól statisztikus tömörséggel emlékezik meg. (Mint aki a számokba saját kilátásait is bekalkulálja…) 
Ugyanakkor mélyen megrendül a baleset vagy gondatlanság következtében (értelmetlenül) elhuny
tak tragédiáján.

A memoártöredékek közül kétségtelenül az 1916. március 12i lavina szerencsétlenséget megörö
kítő a legplasztikusabb. Kerek egész, rendelkezik a novella műfajának minden kellékével. A szabadságá
ról visszatérőben már a vonaton rossz előérzetei vannak, s azt a szorongását osztja meg olvasójával, ame
lyet a lavinákról szóló helyi szóbeszéd váltott ki belőle. A félelmei nem csalnak: egy hegyi utánpótlási 
útszakasz megtisztítása közben lavina sodorja el őt és a csapatát. A hótömeg élve temeti el az embereket,  
majd iszonyatos percek következnek, mire néhányukat végre sikerül kiásni a háromméteres hóréteg 
alól. Balogh élve megússza, s erre a balesetre (amely hetven halottat követelt) a háború legszörnyűbb  
epizódjaként emlékezik.

A „novella” téridő kezelése lépcsőzetesen halad a konkréttól (részletes helyszínleírások és percre 
pontosan rögzített események) a szubjektívon át (az élve eltemettetés, a kezdődő haláltusa okozta  
hallucinációk szétcsúszott dimenziói) az általánosig (a háború teljes emléktára). A halált hozó lavi
nát két kisebb omlás előzte meg. A valós események véletlen dramaturgiája hozta így, mégis itt  
az előkészítő/fokozó hatásukkal retorikai elemként (is) működnek. Az énelbeszélés – csak túlélő 
emlékezhet, ezért kezdettől fogva „biztonságban van” – a lélektani/vallomásos részeknél válik igazán 
szuggesztívvé.

Az a néhány perc, amelyet betemetve töltött a többi szerencsétlennel, kettős küzdelemmel telt: 
a hóréteg alatti fulladásos halált és a fölébe szorultak markolászó fojtogatását is meg kellett úsznia. 
Iszonyatos küzdelem folyt a mélyben: a fuldoklók, akik bármiben megkapaszkodtak volna, egymást 
nem kímélve, elborult aggyal vergődtek. Balogh a torkához furakodó kezekbe/ujjakba harapott, rágta, 
őrölte őket, amíg a fájdalomtól vissza nem húzódtak. A szituáció emlékeztet Dante Alighieri Divina 
Commediája Inferno részének 3233. énekében a Cocytus tavába fagyott Ugolino della Gherardesca 
és Ruggieri pisai érsek bűnhődésére:
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Két megfagyottat láttam egy gödörben:
Egy fő a másik főn feküdt, kalapként.
És mint cipót fal a kiéhezett,
Ugy vágta bé fogát, aki felül volt
Az alulsó agya, s nyaka közé.
[…]
A rémes ételtől elkapta száját
A kárhozott, s hajába ama főnek,
Mit hátul megmart volt, belétörülte.7

A kilencedik kör befagyott tavának két foglya (Ugolino és Ruggieri) a hazaárulóknak fenntartott 
második gyűrűben, az Antenorában vezekel. A szinte csak ehhez fogható földi pokolból szabadul  
Balogh Sándor, mert – és itt válik jelképessé a párhuzam – híven megtette kötelességét. (Ott pusztult 
társai nem bűnösök, a háború poklát megjárt Balogh/Dante rájuk értelmetlenül elpusztult áldozatok
ként tekint.)

Egy látszólag apró, Balogh számára érthetetlen esemény magyarázatára még kitérnék. Így emlék
szik a megmenekülését követő percekre: „Amint a hó sírból kiemeltek, beletelt vagy 10 perc, amikorra  
némileg magamhoz tértem és lábra tudtam állni, de gondolkodóképességem elveszett. Ahelyett, 
hogy a borzalmas helyről lefelé iparkodtam volna, mint a holdkóros, azon az úton, ahol a lavina lejött, 
mászkáltam fel a sziklaoldalon, mígnem két bajtársam karon fogott, és levezetett a határkaszárnyá
ban lévő lakásunkra.” Miért nem a helyes irányba indult?

Balogh túlélését véletlen mozzanatok segítették: a szerencsétlenség bekövetkeztekor lelkileg már 
„kondicionálva” volt a lavina lehetőségére, s amikor dacosan szembefordult a rohanó hótömeggel, 
viszonylag kedvező, a fuldoklókkal szembeni védekezésre alkalmasabb, hátoldali pozícióba került; 
továbbá a lavinát kettéosztó nyeregszerű kiemelkedés rövidebbik ágában landolt, nem a medence  
alján: a zuhanás így csak pár másodpercig tartott, a bajtársai tudták, hol kell ásniuk. Amikor kisza
badult, mindenáron távolabb akart kerülni a lavina következtében feltorlódott hatalmas hótömeg
től, tehát nem a völgyet vette célba. Az elmúlt percek átélt gyötrelmei pedig a szabadulás (az élet)  
irányaként a „felfelét” égették az agyába, tehát amikor már mozgatni tudta a tagjait, csak a „felfelé” 
számított biztos iránynak. Balogh viselkedése – önmaga számára is – zavartnak tűnhetett, de az átélt 
izgalmak ismeretében nagyon is indokolható.

Az elkövetkező események láncolatára még mindig kihatott a Kleine Palon történt baleset. Az itt 
elszenvedett traumát – orvosi utasításra – a barakkban pihente ki Balogh, amikor március 19én éjjel 
a hadnagy álmából felköltötte, és útnak indította a Kleine Palon támadásra készülő csapattesthez.  

7 A részlet a Radó Antalféle, kevésbé ismert fordításból való. (Munkájáról írja: „…a legjelesebb idegen Dantefordítók – így 
a német Witte és Philalethes, az angol Cary és Longfellow – a tartalmi hűség mindennél fontosabb követelményének feláldozták  
a formai hűséget, és nem a szövevényes rímelésű terzinákban, hanem rímtelen ötös és hatodfeles jambusokban tolmácsolták Dantét.  
A jelen fordítás is az ő nyomukban jár, anélkül, hogy ezzel kisebbíteni akarná azok érdemét [Radó felemás gesztusa Babits felé  
– K.I.A.], akik nem vélték elejthetőnek a terzinás formát, s inkább a tartalmi hűség dolgában tettek engedményeket.”)
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Az őrmester egészségügyi panaszára azt válaszolta, hogy a magyar katona az utolsó leheletéig kitart, 
majd megszemlélte Balogh menetfelszerelését, amelyből kivetetett pár tárgyat. Nem könnyítéskép
pen, hanem mert halál vagy sebesülés esetén ezek úgyis szükségtelenek. (A harctéri takarékosság 
megszokott eljárása volt, hogy a tömegsírba helyezett halottak csizmáját/bakancsát lehúzták.) Vagyis  
a hadnagy meg volt győződve arról, hogy katonája nem éli túl az összecsapást. Balogh is felmérhette 
a kilátásait: vagy ott helyben agyonlövik parancsmegtagadásért, vagy nekivág a hegynek, és minden 
bizonnyal hősi halott lesz.

Az Elisabeth magaslatra érve, az útelágazásnál, a lábadozó, pergőtűztől megsüketített/össze
zavart, az életével leszámolt tartalékos utászőrmester rossz irányba indult: a Grosse Pal felé. Dehogy 
akart ő szembeszegülni az elöljárójával, csak irtózott a Kleine Paltól, s tudattalanul a másik útra tért. 
A Grosse Palon döbbent rá, hogy nem teljesítette a parancsot, vagyis vissza kell fordulnia, végig
vergődve a bajtársai tetemét hóval borító hegyoldalon, az olaszok golyói elé. Most ismét közbeszólt  
a véletlen: a támadást időközben lefújták, a hadnagy teljesítettnek vette a küldetését, egyszóval 
megmenekült. Balogh Sándor visszaemlékezéseiből (is) kiderül hát, hogy a szeszélyesen röpködő, 
véletlen halált osztó golyóknak és az elesetteknek nincs „történetük”, csak a túlélőknek. Ők viszont 
tudják, hogy a halálnál is lehet rosszabb.

A harmadik, többékevésbé kerek elbeszélésnek mondható részlet az 1916. március 26ai, 
Emánuelnapi támadásról írt beszámoló. Bár az olasz tüzérség ellentámadása az elfoglalt állások 
(lövészárkok) feladására kényszerítette a magyar hadvezetést, az ezt megelőző váratlan és győztes 
rajtaütést Balogh megörökítette. Írásában a roham előtti percek atmoszférájának érzékeltetése, majd 
a rumtól és a „vadászösztöntől” felajzott bakák virtuskodásának a bemutatása, illetve annak a mély 
szomorúságnak a megsejtetése a legfőbb érdeme, amely a (mesebeli távolságba került) otthon em
lékét lengte körül.

A polgári/civil miliőből kiszakítottak (saját világképük szerint) nemreális térként tekintettek  
a frontra, hiába kerestek okokozati kapcsolatot az átélt események között, és állandó lelki/érzelmi 
túlfeszítettségben éltek. A háború abszurditásával szemben kialakult bennük és mindennapi emberi 
kapcsolataikban egy egyezményes és sajátos „frontidill”, amely az irracionális mértékű elviselés 
békés technikáinak szolgált tudati keretéül.8 Ennek nyelvi kifejeződései Balogh memoártöredéké
ben az ilyesfajta mondatok: „A vidék elragadóan gyönyörű. Borzasztó utakon felmásztunk 20002500 
méter magasra…”; „Fekvőhelyem olyan helyre esett, ahol éppen a fejemnél egy gránát ütötte lyuk 
tátongott, de nem választottam másik helyet, mert a lábamnál álló nagy kőkemencében már vidá
man pattogott a tűz”; „A hangulat nagyszerű, mindenki vidám, közben megírjuk búcsúleveleinket”;  
„…mosolygó asszonyi szem helyett minden lépésnél a halál utálatos arca vigyorog szemeink közé… 
[…] Ettől eltekintve kedélyes hangulatban vártuk a támadás pillanatát”.

A katonák ragaszkodtak a részben tárgyi valóságként, részben ideiglenes morálként kialakított 
„frontidilljükhöz”. Balogh ennek illetéktelen és torz leegyszerűsítését látta az „Ideális élet a lövész
árokban” című hátországi propaganda kiadványban, amely ellentmondott a harctéri körülményekhez 

8 Későbbi és közismert példát véve: Radnóti Miklós naplója – a kiszolgáltatottságnak egy magasabb (mélyebb?) szintjén – 
ugyancsak az elviselhetetlen elviseléséről, valamint a halálnak és az idillnek egy különös szimbiózisáról szól.
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való alkalmazkodás általuk kidolgozott technikáinak. A kiadvány szerzőjének nyilván fogalma sem 
volt a túlélés végtelenül esetleges és a körülmények fenyegetően konkrét (vagyis bonyolultan sors
szerű és vaskosan materiális) összjátékáról. S ez súlyosabb probléma annál, mint hogy hazudott.

Balogh Sándor nemcsak a „nagy háború” néhány, általa megélt epizódját jegyezte fel, hanem 
memoárjába (akarvaakaratlan) beleszőtte lényének meghatározó vonásait is. Milyen személyiség
kép rajzolódik ki a történetépítés, a szóhasználat, a magyarázatok/érvek stb. nyomán a tartalékos 
utászőrmesterről? Énképének központi motívuma a harcedzettség volt („az a 13 hónap, melyet három 
harctéren eltöltöttem, […] eléggé megedzettek már”; „elég változatos harctéri eseményeket  
éltem át ahhoz, hogy minden emberi félelem és gyávaság kipusztuljon belőlem”; „én, az acéllá edzett  
katona”; „közel két évet töltöttem különböző harctereken, mindig a legelső vonalon”). A bajtársaival 
nem „bratyizott”, a gépies kötelességteljesítés és önfeláldozás mintáit sugározta. Útépítő mérnöki 
előéletéről akkurátussága, munkanaplószerű feljegyzései és az épített környezet iránti érdeklődése  
tanúskodik. Ugyanakkor a jelzői nagyfokú érzékenységről árulkodnak (kellemetlen, nyomasztó, 
utálatos, kétségbeejtő, tragikus, rémületes, förtelmes, kínos, borzalmas, iszonyú, őrületes stb.),  
amelyet – a művészetekre is fogékony szenzibilitásával együtt – nyilván palástolt a hely „szelle
mének” megfelelően. Balogh Sándor nem lázadt, nem személyes sérelemként fogta fel a hábo
rú személytelen mechanizmusának őt is bekanalazó eseményeit. Ha túlélésére nem is magyarázat,  
mindenesetre az emberségének (és ép eszének) megőrzésében segíthette az írásos emlékezethez 
való ragaszkodása. Számot akart adni a dolgairól.

Annak a néhány hónapnak a harci cselekményeit, amelyekre Balogh kitér, részletesebben és szak
szerűbben tárgyalja a hadtudomány. Ráadásul a szemtanú szubjektivitásával közvetített hadmoz
dulatok elbeszélése mögül/körül hiányoznak a históriai kontextusról való tudás elemei, egyáltalán:  
a történelmi tudat.9 Viszont Balogh memoártöredéke (és sok, hozzá hasonló emlékirat) tartal 
mazza a háború működésének áthagyományozható tapasztalatát. Ez röviden úgy foglalható össze,  
hogy a háború a civil létet uraló élet – halál dichotómiát lecseréli a parancsteljesítés – az ellenség 
megsemmisítése egydimenziós relációval. Az élet alárendelődik és függvényévé válik a parancs
teljesítésnek, a halál pedig – a tömegessége miatt – már értelmezhetetlen, s kizárólag az ellenség 
számára fenntartott, dicstelen állapot. Az életösztön helyére a parancsteljesítési ösztön lép, amely 
nem mérlegeli az egyén létét fenyegető körülményeket. Az is nyilvánvaló, hogy azok az eszmei/ideo
lógiai rendszerek és formulák, amelyek a háborút megelőző propagandában mindennél lényegesebb
nek mutatkoznak, a konkrét harci cselekmények során semmiféle jelentőséggel sem bírnak.

9 Lásd 5. lábjegyzet!
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Balogh Sándor harctéri feljegyzései
(1915)

Nagyon veszélyes napok!

Nagycsütörtök és nagypéntek! Szálnok10, Pusztaháza11, Köves12 között nagy ütközet, sok fogoly. 
500 lépésről néztem végig.

Húsvét másnapján Sztropkón13 és AlsóOlsván14 ismét ütközetek, ajándék küldözgetés kölcsönö
sen, attól fogva naponként 12 óra ágyútűz.

Április 1516. AlsóOlsva ágyúzása, kevés sebesült.

Április 1718. Újra ágyúzzák a falut. Benne vagyunk, illetve lakunk húsvét óta. A legborzalmasabb 
április 18. Iszonyú tűzzel lövik a falunkat. Rengeteg ágyúlöveg hullik a faluba. Egy gránát öt lépésre csap 
le mellettem. Érzem a légnyomást és telecsap földdel és kaviccsal, már szinte nem éreztem magam élve. 
Délelőtt 11től tart ez a borzalmas lövöldözés délután 6ig. Minden távolságra hull záporként közénk  
a gránát és srapnel. A mellettünk lévő nehéztüzérségből kettészakít egy embert egy gránát, több tüzér, 
tüzérló és huszár megsebesül. A helyet elhagyni nem szabad, állni kell a tüzet. Részünkről 5060 minden 
kaliberű ágyú viszonozza a tüzelést.

Április 1920. Itt csendes, balszárnyon nagyobb ütközet.

Április 2122. Elvétve ágyútűz. 2 hidat építünk az Ondaván15, az egyiket Minyevágása16 és Alsó 
Olsva között, a másikat Lomna17 és Turány18 között.

10 Ma: Soľník, Szlovákia.
11 Ma: Korunková, Szlovákia.
12 Ma: Kolbovce, Szlovákia.
13 Ma: Stropkov, Szlovákia.
14 Ma: Nižná Olšava, Szlovákia.
15 Ma: Ondava, Szlovákia.
16 Ma: Miňovce, Szlovákia.
17 Ma: Lomné, Szlovákia.
18 Ma: Turany nad Ondavou, Szlovákia.
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Április 23. Csend.

Április 24. Élénk ágyútűz jobbszárnyon a németeknél.

Április 2427. Elvétve ágyúharc. AlsóOlsvát erős tűz alatt tartják az oroszok, sok tüzérló pusztul el.

Április 27. Reggel rettenetes szerencsétlenség történik a faluban. Az iskolaépületben huszártisz
tek laknak. Mitőlünk kapnak 16 kg ekrazitot19 és ott helyezik el. Gondatlanságból valamelyik szolga 
tüzet dob közé. Az explózió rettenetes, az épület levegőbe repül és 9 ember daraboka tépve repül  
a levegőbe. Az utcán emberi testrészek hevernek széjjel. Nekünk kell a romhalmazt széjjelhányni  
és a halottakat kiszedni közüle. Egy alezredes súlyosan sebesült, egy főhadnagy és egy hadnagy, 
azonkívül 7 huszár darabokra tépve maradt a romok alatt.

Április 27május 1. Nappal tüzérségi harcok, éjjel árkásztámadások, repülők harca és bombaveté
sei izgatják az embert.

Május 1től előkészületek az általános támadásra.20

Május 56. Előnyomulás a határig erőltetett meneteléssel, megszámlálhatatlan fogoly, ló, ágyú, 
repülőgép, trén21, gépfegyver. Fut az orosz, mint a nyúl.

Május 7. virradóra értük el a határt. Az orosz megállt a mezőlaborc22nagycsertési23 vonalon, és 
itt harcba bocsátkozott velünk. Olyan ütközet fejlődött ki, hogy borzalmasságában talán felülmúlta  
az összes eddigieket. Mezőlaborcnál a németek, Nagycsertésnél mi olyan tüzet bocsátottunk reá, 
hogy nincs hatalom, amely olyat kiálljon. Legalább 200 ágyúnk záporeső módjára öntötte a gránátot 
és a srapnelt. Mezőlaborcból vonaton akart menekülni, az ott bevagonírozott rengeteg mennyiségű 
muníciót, élelmiszert, azonkívül a nehézágyúit. Repülőgépünk észrevette, és a németek irtózatos 
támadással elvágták a vasúti vonalat előttük, és mindenestől elfogták őket. Nálunk Csertésnél ott
hagyták a húst, szalonnát, és rengeteg szárított halat, azonban kétségbeesésükben felgyújtották  
az egész falut. A harc tartott este 11 óráig, amikor újra kezdett futni Sanok24Paswiska felé. Útköz
ben sok foglyot és hadianyagot fogtunk. A további üldözés leírhatatlan. A legborzalmasabb hegyi 
utakon leírhatatlan nehézségeken átmenve üldöztük lépésrőllépésre az ellenséget. Egyegy sza
kaszos megmegállt, sokszor 24 óráig tartotta magát, de minden esetben véres fejjel futott tovább.  

19 Főként a tüzérségnél és műszaki alakulatoknál alkalmazott robbanószer.
20 A Galíciában zajló Gorlicei áttörés 1915. május 2. és 5. között az osztrák  magyar és német szövetséges csapatok által végre

hajtott frontáttörés volt az 1915ös tavaszi hadjárat előzményeként.
21 Szállítóoszlop, ellátó oszlop, vonatosztály.
22 Ma: Medzilaborce, Szlovákia.
23 Ma: Čertižné, Szlovákia.
24 Ma: Сянік, város Ukrajnában.
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12én értük el Sanokot, onnan üldözési harcokkal mentünk előre, míg 17én elértük Przemyslit25.  
Ekkor a tüzérség minden kaliberű ágyúkból kezdte lőni az erődítéseket. Mi tartalékba álltunk az ost
romló 10. hadtest mögött.

Május 19én kaptuk a parancsot, vissza Magyarországba.

Május 28ig itt várjuk a bevagonírozást Mezőlaborcon. Indulás az olasz harctérre.26

Május 28. MezőlaborcBudapestBécsBécsújhelyGrácVillachGreifenburgig vonaton, onnét to
vább gyalog a karinthiai és tiroli Alpok közé. A vidék elragadóan gyönyörű. Borzasztó utakon felmászunk 
20002500 méter magasra, és még felettünk mindig vannak 10001500 méter magas hegyek. Örökös hó 
van fent. Ahol megyünk, még mindig másfél méter magas a hó.

Június 4től benn voltunk a tűzvonalban, de fontosabb esemény nem történt, mint naponként pár 
ágyúlövés mindkét részről.

Június 5től fogva naponkénti ágyúzások. Az olasz nehéz várágyúkkal lő, 24 cmes gránáttal és 
srapnellel27 ijesztget bennünket, de eredmény nélkül. Kisebb patraulok28 lövöldöznek egymásra.

Június 15. Lemegyünk a szorosba a volt állásunkból. 2500 mélyen a szoros cirka 100 méter széles, 
1000 méter hosszú, két oldalt 1800 méter sziklafal, majdnem függőleges. A szoroson túl már olasz 
falu és város van, Pontebba29. Itt rejtőznek az olasz patraulok. 10001500 lépés távolságról nézeget
jük egymást. Éjjelenként ők is, mi is bejárunk a házakhoz, mert sok jószág maradt ott, és itt jólesik  
a malac és csirkepecsenye. Ezek az állapotok uralkodnak egészen július 4ig. Naponként a már megírt  
 
 
 
 

25 Ma: Przemyśl, Lengyelország.
26 Amikor 1914 augusztusában kitört az első világháború, Olaszországot már 1882től kezdődően AusztriaMagyarországhoz 

és Németországhoz köti a Hármas Szövetség. Az első világháború kitörésekor Olaszország a Hármas Szövetség egyik záradékával 
élve semleges maradt. 1914 augusztusa és 1915 áprilisa között eltelt hónapok során Olaszország egyáltalán nem maradt tétlen,  
és bár kívül maradva a konfliktushelyzeten olyan pozíciót kezdett felvenni mind a Központi Hatalmakkal, mind pedig az angolfrancia 
orosz Hármas Antanttal folytatott, Olaszország háborúba való belépésére vonatkozó tárgyalások során, hogy azt Németország és 
AusztriaMagyarország – legalábbis kezdetben – valóságos árulásként értékelte. 1915. április 26án Olaszország aláírta a londoni 
egyezményt a Hármas Antanttal, majd május 24én belépett az első világháborúba.

27 A Srapnelféle lövedéknek a XIX. században több változatát dolgozták ki (kamra, csöves és hüvelyszerű srapnel), ezek 
egyebek mellett abban különböztek, hogy hol helyezték el a robbantó töltést, a gyújtócsövet. A fegyver „fénykora” az első világ
háború éveire esett, tömeges pusztító hatása jól érvényesült a kiterjedt harctereken, a kilométereken át kígyózó lövészárkok leküzdése
kor. A harcoló felek srapnellel lőtték a sáncok belsejében meghúzódó csapatokat, a földön fedezetlenül fekvő vagy a lövészárkokba 
beásott gyalogságot, a hidakon vagy szorosokon átvonuló, a felülről áradó repesztömeggel szemben védtelen ellenséget.

28 Járőrök.
29 Ma: FriuliVenezia Giulia régió, Udine megye, Olaszország.
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dolgok, csak néha nagyon heves ágyúzás az egész fronton az olasz részről. A mi ágyúink hallgatnak 
egész egy hónapig. Ha az olasz hevesen ágyúzott, már tudtuk, hogy vagy Plöckennél30 vagy Isonzó
nál31 vagy pedig Görznél32 támad, de eredmény nélkül.

Július 4én parancs jött hozzánk, hogy reggel öt órakor a mi összes ágyúnk megkezdi a tüzelést  
az olasz állások Pontebba és Pontafel, valamint ezen várostól 2 km távolságra fekvő Tarim33 község 
ellen. A parancs szerint minden ágyú 80 lövést fog leadni a 30 ½es kivételével, amely tetszés sze
rint fog dolgozni. Én az első állásokból néztem végig a tüzérharcot, amely rettenetes volt. Cirka 2500  
lövést tettünk, közte csak 6 db 30 ½es repült a városba az állami és más középületekre, azonkívül 
a mi minden kaliberű ágyúink este 10ig szórták a fenti helyekre tüzüket. Néha az olasz is felelt,  
de nagyon ritkán. Estére a fél város romokban hevert.

Templom, állomás, azonkívül sok 23 emeletes házak romokban hevertek. Ettől fogva ismét a régi 
állapot. Az olasz lőtt bennünket, néha eszeveszetten, minden találat nélkül, pedig 24es ágyúval lő. 
Ez tart július hó 20ig.

30 A Plöckenhágó (1357 m) (német: Plöckenpass, olasz: Passo di Monte Croce Carnico) egy a KarniAlpokban található közúti 
hágó elnevezése, amely az ausztriai Gailvölgyi KötschachMauthentől az olasz Friaultartományban levő Timau felé vezető közúton 
van. Az útvonal déli irányban Tolmezzo és Udine felé halad. A hágó közelében található a Karni Alpok legmagasabb pontjának számító 
Hohe Warte (Magas várta) nevű magaslat.

31 Az Isonzó (szlovénül Soča, olaszul Isonzo, németül Sontig) folyó Szlovéniában és Olaszországban.
32 Gorizia egy kisváros az Alpok lábánál, ÉszakkeletOlaszországban, közvetlenül a szlovénolasz határnál. Gorizia provincia 

székhelye, helyi jelentőségű ipari, kereskedelmi és turista központ. A város elnevezése a szlovén gorica szóból ered.
33 Esetleg Gráben? Kis település Pontebba közelében.
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Harctéri élményeim
1916. március 1. – június 16.
Olasz harctér, Karinthiai front

Szabadságom letelte után, február 25.én kellemes emlékekkel, de fájó szívvel tértem vissza téli szál
lásunkra, mely az úgynevezett Rattendorferalm 1800 méter határhegy lábánál fekvő hasonló nevű  
faluban volt kényelmes barakkban. Hazulról való elindulástól kezdve szorongás és nyomasztó érzé
sek nehezedtek reám, mely alól nem tudtam szabadulni az egész úton, sőt, még jobban nehezedtek 
reám ezen kellemetlen érzések, amikor vonatom átlépte a Staier határt, ahonnét kezdve szakadat
lan esett a hó.

Nem gyávaság volt ez, mert az a 13 hónap, melyet addig három harctéren eltöltöttem, nevezetesen 
szerb, orosz, olasz harctér, amelyeken ezer halállal néztem szembe, eléggé megedzettek már. Hogy 
mást ne említsek, a háború első hónapjába a szerb harctéren a pancsovai és belgrádi Dunapartokon 
és szigeteken partvédő szolgálatunk volt a komitácsik éjjeli betörései ellen. Innét a galíciai harctérre 
kerültem. 1914ben Lemberg34 eleste után való napon részt vettem a grandekomarnói csatákban,  
az utóvéd harccsapatban, melyet a mi nagy és szerencsétlen visszavonulásunk, mely a Kárpátokban 
ért véget, fedezésül szolgált.

Részt vettem az 1915. márciusi kárpáti csatákban a Duklaszorosban35, a húsvéti csatákban  
a Szálnok, Kövesd és Sztropkó között. Ezt követte 1915. május 2. gorlicei áttörés. Az Ondava part
ján fekvő AlsóOlsva községből kiindulva egész Przemyślig nyomultunk előre, amikor is az olasz 
hadüzenet diadalmas előnyomulásunkból visszafordította csapatomat az új harctérre, úgy hogy 
már 1915. június 4től Pontafel és Pontebba városok felett –Pontebba olasz város, Pontafel oszt
rák város, melyeket a Pontebbana hegyi patakocska választ el, ami egyben a határt is képezi – 
a Kronalpe és Brízia 18002000 méter magas sziklán mászkálva bámultuk az Alpok gyönyörű  
panorámáját. 1915. június 4től 1916. január 16ig a Pontafeltől nyugatra eső frontszaka
szon egész a Plöckenszorosig, mely 3540 kilométer, majdnem minden csúcsot megmásztunk,  

34 Lviv (ukránul: Львів, középkori magyar nevén Ilyvó, magyar forrásokban esetenként használt neve a német után Lemberg, 
németül: Lemberg, oroszul: Львов [Lvov], lengyelül: Lwów, latinul: Leopolis) Ukrajna háromnegyed millió lakosú nagyvárosa, a lvivi 
terület központja.

35 A Duklaihágó (szlovákul: Dukliansky priesmyk, lengyelül Przełęcz Dukielska, németül: Duklapass) egy igen fontos átkelő
hely és hágó Szlovákia és Lengyelország között. Az 502 méter tengerszint feletti magasságával az Északnyugati és a KeletiKárpátok 
legalacsonyabb hágója. Nevét a már lengyel oldalon fekvő Dukla nevű faluról kapta. Szlovák oldalon a Felsővízközi járáshoz tartozik, 
1920ig Magyarországon az azonos nevű járásbeli Felsőkomárnok (szlovákul Vyšný Komárnik) faluhoz tartozott. Jelenleg az E371es 
számú közúton lehet megközelíteni.
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sokszor kitéve az olasz tüzérség akkor még őrült ágyú, fegyver, kézigránát tüzének, tehát 
elég változatos harctéri eseményeket éltem át ahhoz, hogy minden emberi félelem és gyávaság  
kipusztuljon belőlem.

Mint írásom elején említetem, nem a gyávaság tett reám nyomasztó hatást, hanem az itteni la
kosságtól hallott lavina esetek, melyek nekem ismeretlenek voltak. Bár soha ne ismertem volna meg!

A hó egész utazásom alatt szakadatlan nagy tömegben hullott. Mire ideértem téli szállásunkra,  
már lenn a völgyben is elérte a 2 méter vastagságot, míg fenn a magaslatokon, ahol állásaink van
nak, már 45 méter magas volt. Annak tudatában, hogy március elején pihenőnk megszűnik, és 
újra felmegyünk az állásokba, amikor is itt a legnagyobb tömegekben van a hóesés, és az enyhébb 
idő beálltával megindulnak a lavinák, mindezek a tudatok tettek reám már az utazásom alatt olyan  
nyomasztó hatást.

Sejtelmem nem csalt. Március 6án parancsot kaptunk, hogy tovább megyünk Tirol felé. A hó ek
kor már 25.e óta szakadatlan esett. Háromnapi kínos gyaloglás után megérkeztünk Kötschachba36.  
Itt kaptuk 11én ebéd után a további parancsot, hogy még ugyanaznap fel kell mennünk a Plöcken 
szorosban levő határszárnyába, ahol a lakásunk is lesz. Előttünk állt 1200 méter magaslat, amely 
teljes felszereléssel négy órai út. Délután 3 órakor Kötschachból kiindulva félórai út után átértünk  
a Gailvölgy déli felében lévő Mauthen nevű községbe, mely a Mauthenalp lábánál fekszik, ami a  
szoros nyugati falát képezi, mindjárt a bejáratnál 1785 méter magas, vele szemben a Polenik, mely  
a keleti fala a szorosnak, 2078 méter magas. Az út Mauthenből kiindulva enyhe lejtővel kiépített szer
pentin, mely átvisz Olaszországba. Lassú tempóban megindultunk a szerpentinen fel a kitűzött cél 
felé, melyet este 7 órakor el is értünk. A szoros maga regényes szépségű kirándulóhely lehet békeidő
ben. Erről tanúskodik, hogy az út középső és felső részén egyegy nagyvendéglő áll, az alsó teljesen 
épen, míg a felső, úgyszólván a földdel egyenlővé lőve nehézgránátokkal.

Megérkezésünk után beszállásoltuk magunkat a határcsendőrség laktanyájába, mely négy tég
laépületből áll, egy közülük teljesen szétlőve, míg a többi három épület csak részben megrongálva.  
Egy ilyen épületrészbe szállásoltuk be magunkat, Fekvőhelyem olyan helyre esett, ahol éppen a fe
jemnél egy gránát ütötte lyuk tátongott, de nem választottam másik helyet, mert a lábamnak álló 
nagy kőkemencében már vidáman pattogott a tűz. A gránátlyukat fagyapottal betömtem és kelleme
sen aludtam reggel 6 óráig. Március 12ére virradtunk fel, amely nálunk az árvíz évfordulónapját 
jelenti, nekem pedig életem legborzalmasabb napját.

Reggel 8 órakor kaptuk azt a parancsot, hogy a Kleine Pal37 nevű csúcson levő állások közlekedőút
ját, melyen az élelmiszert, muníciót szállítják fel, a lavina teljesen elsöpörte. Már napok óta megkö
zelíthetetlen, és egy zászlóaljnyi legénység, mely a csúcsot tartja megszállva, teljesen el van zárva  
a külvilágtól. A mi feladatunk volt, hogy egy közlekedő utat teremtsünk a lavina utakon keresztül,  
és az összeköttetést a legrövidebb idő alatt helyreállítsuk. A dolog nagyon fontos és sürgős volt,  

36 Osztrák kisváros Karinthia Hermagor kerületében.
37 A Kleine Pal csúcsa 1915. június 14ig az olasz csapatok kezén volt. Az osztrák támadást követően a Monarchia csapatai is 

állásokat tudtak kiépíteni. A csúcs elfoglalására többször is volt kísérlet. A tüzérségi, majd az azt követő gyalogsági támadások csak 
rövid időszakokra tudták elfoglalni a csúcsot. Végérvényesen azonban sosem sikerült. Ezen a ponton egészen 1917 őszéig állt a front.
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mivel az ellenség is ugyanezen a csúcson van elhelyezkedve, 30 lépéstől 300 lépésig38 változik a két 
ellenséges állás közötti távolság, és ha az ellenség megneszeli, hogy a mieink milyen bajba jutottak, 
úgy egy támadással elfogja az ottani csapatot, és akkor szabad az út le a szoroson a Gailvölgybe,  
ami beláthatatlan következményeket szült volna.

Amint említém, szakaszommal, mely 38 emberből állott, nekiindultam a nagy munkának. Az úton 
csatlakozott hozzánk egy munkásosztag 50 emberrel és még néhány 8. karinthiai vadász pionier39, 
úgyhogy az egész mentőcsapat 100 ember lehetett tiszt nélkül. ½ 9 körül a felső Plöcken vendéglőhöz 
értünk40, amely közvetlen a határvonalon fekszik a regényes medencében, mely 1 km2 terjedelmű  
lehet. Itt van az átjáró a szorosból Olaszországba. Az átjáró két oldalán –mint két nagy oszlopos 
kapu emelkednek nyugatnak a Cellonkofel41, mely a medencéből kiemelkedve 1000 méter magas, 
majdnem függőleges sziklafal (az adriai tengerszinttől 2200 méter), a keleti oszlop pedig a Kis Pál  
(Kleine Pal)42, ami a medence felett 650 méter (az adriai tengerszinttől 1850 méter) részben 45 fo
kos, részben szintén függőleges sziklafal. A két fal annyira összeszűkül közvetlen határvonalon, hogy  
az átjáró43 nem szélesebb 50 méternél. Nekünk az utóbbira kellett felhatolni.

Szorongó érzések között megkezdtük a munkát ¾ 9kor. Az embereket körülbelül 300 méter hossz
ban egy szerpentinbe állítottuk fel. Nekünk, altiszteknek síp volt a szánkban azzal az utasítással, 
hogy abban a pillanatban, amint meglátjuk fentről a lavinát megindulni, azonnal sípoljunk, ami jel 
az embereinknek, hogy ki merre lát, meneküljön. Alig 10 perces munka után rémes dübörgést hal
lottunk, mely szinte megfagyasztotta ereinkben a vért. Széjjeltekintve látjuk, hogy a szemben lévő 
Cellonkofelről zuhan alá egy óriási lavina. Megnyugodtunk, sőt élvezettel néztük az első lavinát, amit 
életünkben láttunk, hogy zuhan alá az 1000 méteres sziklafalon. A munka folyt tovább. Nehéz, nedves 
hó esett, amely engem kezdett kétségbe ejteni. Munkahelyünkön a hó magassága mindenütt elérte 
az 56 méter magasságot.

Már az úton észrevettem figyelmeztető táblákat, melyeken az állt, hogy már 2 méteres hóesé
seknél lavinacsuszamlások vannak, tehát figyeltem. Én a szerpentin felső részébe mentem figyelni.  
9 órakor ismét morajt hallok, feltekintek, és rémülten látom, hogy közvetlen felettem vagy 500 
méterről egy óriási lavina indult meg. Azonnal vészjeleket adtunk embereinknek. Szerencsénk volt,  
pedig a lavina közvetlen a felállított embersor közepén rohant alá. Mindenki el tudott menekülni, 
kivéve pár embert, akiket a légnyomás vagy 100 méter mélyen lesodort, de minden baj nélkül. Bele
telt vagy 10 perc, mire magunkhoz tértünk és látni bírtunk, mert mindannyiunknak a szemét és száját 
televitte a légnyomás hóval. Tehát 100 embernek félórai munkája tönkrement.

38 Egy lépés 75 cm (szabályzat szerint).
39 Pionier = utász.
40 1244 méter magason található.
41 Frishenkofel/Cellon. A 2241 méter magas csúcs már a háború elején olasz kézen volt. A hágót és a rá vezető utakat és a Kleine 

Pal magaslatot is be tudta lőni a tüzérség. A Cellon keleti felét 1915. június 24én egy kis létszámú őrjárat elfoglalta. Egészen 1916. 
június 29ig birtokolták az Osztrák Magyar Monarchia csapatai, majd ismét olasz kézre került. A magaslaton csekély, mindössze 156 
főnyi egység tartózkodott.

42 Magassága: 1867 méter, Karintia és Olaszország határán.
43 Az átjáró neve: Pölckenpass.
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A hó folyton esett. Elhatároztuk, hogy másutt próbáljuk megközelíteni a csúcsot. Láttuk, hogy ahol 
a lavina jár, ott minden fa vagy cserje a földön fekszik. Embereinket egy enyhébb lejtőn állítottuk fel 
abban a reményben, hogy ott nem oly veszélyes dolgozni, mivel a sziklahasadékokból, ahol az új utat 
kezdtük, néhány törpefenyő és bokor látszott ki a hóból, amelyek nem voltak elfeküdve. A munka 
serényen folyt egész 11 óra 24 percig. Már felhatoltunk vagy 300 méter magasságig, de még előttünk 
volt 350 méter. Azonban a fenti időkben bekövetkezett az a rémes szerencsétlenség, amelynek kevés 
hívja, hogy én is áldozatául nem estem.

A már kiásott szerpentinút legfelső részén álltam, amikor a fenti időben mennydörgésszerű  
dübörgést hallok egyenes irányban felettünk, és borzadva látom is már a füstjét. Mindannyian egy 
rémületes kiáltást hallattunk, azonban menekülés nincs, az ég elsötétül előttem. Vagy 10 lépést sza
ladhattam oldalt, amikor már éreztem a légnyomást. Kétségbeesésem leírhatatlan volt. A következő  
pillanatban elszántan elébe fordulok, és két kezemet a szemem elé tartva várom a biztos halált.  
Az utolsó pillanatban feltekintek, amikor már csak 20 méterre lehetett tőlem. Ekkor már teljes tu
datában a megsemmisülésnek úgyszólván dacosan vártam a halált, és már éreztem is a borzasztó 
légnyomást, mely hanyatt lökött fejjel lefelé a hegyoldalon, és leszorított úgy, hogy nem tudtam 
megmozdulni sem. Ugyanakkor elsötétül előttem a világ, és borzasztó nyomást érzek magamon,  
és mintha csak repülnék a sötét sírban, illetve sírral a levegőben, magával ragadott, és vagy 150 mé
tert zuhant velem lefelé, rajtam egy ház magasságnyi hóval.

Az egész utazás egy pár pillanatig tartott, amikor éreztem, hogy megállt velem, tudniillik egy nye
reg részhez ért a lavina, amely kétfelé választotta. Az a rész, amely alatt voltam, egy enyhébb lejtőn 
megállt, míg a többi része a medence fenekéig gördült le. Most következtek a legborzasztóbb pillanatok. 
Öntudatom teljesen tiszta volt. Körülbelül 78an lehettünk egy rakáson, rajtunk 3 méter vastag  
hóréteg. Az életért rettenetes küzdelmet vívtunk egymás ellen. Akiknek keze előre volt szabadon,  
az karmolta és fojtogatta a mellette vagy az alatta valót, akiknek pedig kezei nem tudtak felszabadulni, 
úgy védekeztek, hogy a szájuk körül karmolászó kézfejeket és ujjakat rágták össze. Én is azok közé  
a szerencsétlenek közé tartoztam. Hanyatt fekve, fejjel lefelé a lejtőn, a test teljesen kinyújtva 
majdnem a megszakadásig, a kezem a testhez szorulva, teljesen a mozdulatlanságig összepréselve, 
tehát a legrosszabb helyzetben. A hirtelen megfulladás, illetve a fuldoklás rettenetes erőt köl
csönzött, úgyhogy sikerült a fejemet némileg szabaddá tenni abban az értelemben, hogy pár centi
méteres üreget vertem jobbról és balról a fejemmel, és ugyancsak felfelé az arcommal körülbelül 
egy tenyérnyi üreget, tehát meg voltam mentve a rögtöni megfulladástól. Erős természetemnél 
fogva szerencsém volt, hogy öntudatomat nem veszítettem el, és az élet után való ösztön óriási 
erőt kölcsönzött.

Teljesen kimerültem, és kezdtem magam átadni a sorsnak. Ép elmével gondolkodva beláttam, hogy 
ebben a helyzetben legfeljebb 1015 perc az élet, azonban a további erőlködéshez már nem volt erőm. 
Egyszer csak érzem, hogy a fejemnél balról a hó kezd meglazulni, kezdtem remélni, de a következő 
pillanatban már rémülten tapasztaltam, hogy görcsös ujjak marcangolják az arcomat, és már a nya
kamhoz is hozzáférkőzött. Védekezni sehogy sem tudtam, míg végre sikerült a megfojtással fenye
gető kezet illetve ujjakat fogaim közé fogni és rágni. Akkor a kéz visszahúzódott, de már a következő 
percben ismét ott volt, és így folyt az élethalál küzdelem lent a borzalmas sírban.
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Erőm borzasztó küzdelemben elveszett, ereim kidagadtak, egész testem mintha egy befűtött 
kazánban lett volna, olyan forróságot éreztem, torkom kiszáradt, tüdőm és mellem úgy sípolt, mint 
mikor a gőz kiszabadul. A levegő, amit a hóban kaptam, illetve ami abban a kis üregben volt, már 
elfogyott. Lélegeztem, mely elejében motorszerű volt, szakadozottá vált. Ekkor már kezdtem öntu
datom elveszíteni. Rémes víziók jelentek meg szemeim előtt. Láttam egész elmúlt életem, mint egy 
köd fátyolkép, magam felett láttam kisleányaim, amint parányi kezeikkel kaparják rólam a fagyos  
havat, de a hó nem fogy, hanem toronymagasságig dagad, mindig feljebb és feljebb, majd rémes ször
nyetegek jelentek meg szemeim előtt, gyermekkoromban olvasott rémregények förtelmes alakjai.  
Ezt követőleg kellemes, földöntúli érzések fogtak el, nem fájt már ekkor semmi, és nem vágyódtam  
az élet után, vártam a megváltó halált.

Öntudatlanságomból ismét némileg magamhoz térve múló emberi hangokat hallottam, a remény 
szikrája feléledt bennem, minden erőm összeszedve szinte állati hangokat adva kiabálni, illetve  
ordítozni kezdtem. Nem voltak már ezek emberi hangok. Egykét perc elteltével dübörgést hallok.  
Azt hittem, újra egy lavina rohant keresztül rajtam, de hál Istennek nem az volt, hanem a mentők lázas 
munkája hatolt le hozzám. Végső erőm összeszedve vártam a szabadulást a borzalmas sírból.

Végtelen hosszú másodpercek következtek. A verejték elöntötte egész testem, kínos várakozásban 
teltek a percek, míg végre világosodni kezdett felettem a hó. Először csak nagyon sötéten kékellett, 
és kezdett egyre világosabb lenni, már meg tudtam különböztetni az emberi hangokat is. Ezután egy
két rettenetes perc következett. A fejem körül levő kis üreg a felső nyomás által beszakadt, úgyhogy  
a hó teljesen odatapadt az arcomhoz, és minden levegőt elzárt tőlem. Szerencsére ekkor már a hóréteg 
olyan vékony volt, hogy már egykét lapát hó eltávolítása után kiszabadult. Hát azt az érzést, amit 
ekkor éreztem, nem tudom kifejezni és leírni!

Pár perc múlva a felső testem kiszabadult, és kezeim összetéve könyörögtem az embereknek, 
hogy szabadítsanak ki, pedig ezek a leglázasabb sietséggel ástak ki bennünket, és méghozzá az én 
embereim voltak, de én nem ismertem meg őket. Mikor derékig leszedték rólam a havat, végtelen 
rimánkodásomra megfogták a kezem, és húzni kezdtek, de a legnagyobb erőlködéssel sem tudtak 
kihúzni a hóból. Ismét dolgokhoz láttak, és végre pár perc alatt leszedték rólam az egész havat. Ekkor 
megfogtak és kihúztak a síromból, amelyben oly végtelen sokat szenvedtem. Meg voltam mentve!

Amint a hó sírból kiemeltek, beletelt vagy 10 perc, amikorra némileg magamhoz tértem és lábra 
tudtam állani, de gondolkodóképességem elveszett. Ahelyett, hogy a borzalmas helyről lefelé ipar
kodtam volna, mint a holdkóros, azon az úton, ahol a lavina lejött, mászkáltam fel a sziklaoldalon, 
mígnem két bajtársam karon fogott, és levezetett a határkaszárnyában lévő lakásunkra.

Ott lerogytam fekhelyemre, és én, az acéllá edzett katona több mint egy negyed óráig úgy sírtam, 
mint egy gyermek, könnyeim zápor módra ömlöttek. Ennek tulajdonítom, hogy komoly betegségem 
nem történt, úgyhogy 8 nap után már teljesen rendben voltam, de nem úgy sok bajtársam, például 
gyengébb szervezetű emberek, akik felettünk feküdtek a felső hórétegben, már mint halottakat húz
ták le rólunk. Körülbelül 70 halottja és 15 sebesültje és betege lett ennek a lavinának.

Négy napig a barakkban ápoltak. Addig negyven halottat szedtek ki, azokat mi temettük el közös 
sírba. Szívet tépő látvány volt. A sziklák között csak kevés hely van az ilyen tömegsírnak, úgyhogy há
romszorosan kellett az embereket egymás tetejébe rakni. A legkeményebb katonaszív is megremegett, 
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amikor végigtekintett a negyven egymásra rakott hullán, amely majdnem mind családapa volt. Eszünkbe 
jutott, hogy hány anya és gyermek imádkozik most, hogy édesapjukat segítse meg a Jóisten, és hogy 
mihamarabb viszontlássák, és ők már lent fekszenek a sáros, havas sírban. Némelyiket a sártól nem  
lehetett megismerni. A ruha rajtuk maradt, de a cipőt, illetve a bakancsot és csizmát lehúzták, mert arra 
nagy szükség volt!

Láttam és részt vettem véres csatákban, ahol százával és ezrével feküdtek a halottak és sebesültek, 
de az nem tudott reám olyan hatást tenni, mint ez a látvány.

A még eltemetett emberekből ebben a hónapban megtaláltak vagy tízet, és még vagy húsz van  
a hó alatt. Azok csak júliusban vagy augusztusban kerülnek elő, mert még mindig tíz méter vastag  
hó van rajtuk. Ez csak itt, ezen a rövid szakaszon történt, de mennyi volt még másutt, de azt nem tudom 
részletesen leírni.
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További élményeim a Kleine Palon

A március 12én történt katasztrófa után négy napig fent a Plöcken barakkban részesültem orvosi keze
lésben. A szakaszomból megmaradt emberek pár nap eltelte után, más csapatokból kiegészítve, újra 
nekifogtak a megkezdett, de oly tragikusan végződött munkához. Ezúttal szerencsésebbek voltak.  
Háromnapi megfeszített munka után sikerült az összeköttetést megteremteni a fent levő csapattal. 
Március 17én szakaszom megmaradt része régi lakhelyét –amely a határcsendőr kaszárnyában volt 
elhagyta, és felment az említett magaslaton levő állásokba, míg mi, akik orvosi kezelés alatt voltunk,  
lementünk ugyanaznap éjjel a szoros feljárójánál lévő Lamprecht nevű lankás hegyoldalban lévő  
trénünkhöz44, ahonnét naponként lejártunk Mauthenba orvosi vizitre.

Azonban ez sem tartott soká.
Március 19én délelőtt még lent voltam orvosi viziten, és újra kaptam kétnapi szolgálati szabad

ságot, hogy a sok szenvedés és izgalom által egész testemben lévő fájdalmakat kipihenhessem. Tehát  
az említett napon délben visszaérkezve a trénhez, kényelmesen berendezkedtem a pár napi pihe
nőhöz, kényelmes barakkban kellemesen befűtve, az esteli kávé után 9 órakor lefeküdtem. 11 óra 
felé ideges ajtócsapkodásra és ideoda való futkosódásra ébredtem fel, de nem tulajdonítottam neki 
semmit, nyugodtan visszafeküdtem, és aludtam tovább, de nem sokáig, mert ¼ 12kor egyik hadna
gyom, aki a trénnél volt beosztva, odajött az ágyamhoz és felrázott álmomból.

Tudtomra adta, hogy egy telefonjelentés jött le az állásokból, hogy az éjjel, illetve hajnalban 
támadást fogunk intézni az olasz állások ellen, tehát nekem még az éj folyamán fel kell menni.  
Én természetesen először szabadkoztam, mert beteg is voltam, és ugyanaznap kétnapi pihenőt 
kaptam az orvostól azzal a rendelettel, hogy feküdni kell. A hadnagyom elismerte igazamat, azon
ban hivatkozott a magyar katona bátorságára és az utolsó leheletig való kitartásra. Ez elől azután 
nem tudtam kitérni, összeszedtem holmiaimat. Amíg pakoltam hadnagyom mellettem volt és több 
dolgot a téli felszerelésemből nem hagyott becsomagolni azzal a megjegyzéssel, hogy arra úgy 
sincs szükség támadásnál, ha az ember elesik vagy megsebesül. Tehát éjjel ½ 12kor beteg testtel 
és lélekkel nekiindultam a nagy útnak teljes felszereléssel. 1400 méteres magaslat állt előttem, 
az úton térdig érő olvadásnak indult hó, parancs szerint hajnali három órakor kellett volna fent 
jelentkezni.

44 Ellátó oszlop.
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Azonban nem így történt. Az utat nem ismertem, mert csak egyszer voltam rajta, amikor  
a lavina szerencsétlenség történt. Tüzérségünk45 minden kaliberű ágyúval pergőtűzzé fokozta  
lövéseit. E pokoli koncert szinte megbénította öntudatomat. Az ágyúgolyók pokoli sikongása  
és jajgatása, valamint robbanásai minden idegem megbénították. Nem voltam én már ekkor em
ber, hanem egy gép.

Felérve az Elisabeth magaslatra az út kétfelé ágazik. A jobb oldali út megy keresztül a szoroson 
olasz földre és a Kleine Palra, a bal oldali pedig a Grosse Palra és a Freikofelre. Én a jobb oldali út 
helyett, mely a kitűzött célhoz vezetett, az utóbbit választottam, pedig ekkor már csak egy 600 mé
teres magaslatot kellett volna megmásznom, ami 1 ½ óra út és akkor célhoz értem volna már, de  
a helyes iránytól elérve a Nagy Pálra vezető úton egy óra hosszáig vonszoltam halálra fáradt tagjaim 
előre. Egyetlenegy lelket nem lehetett látni. Az éj átláthatatlan szuroksötétségbe volt burkolva, és én,  
mint egy hazajáró lélek, melyet a kakasszó messze talált sírjától, szinte lélek nélkül vánszorogtam  
a csúszós hegyi úton.

Az ágyúk rettenetes koncertje még jobban fokozódott, a sziklafalak ezerszeresen visszhangoz
zák az ágyúlövéseket, már nem lehetett megkülönböztetni, a moraj egybeolvadt, a levegő reszketett,  
a talaj szinte ingott alattam, mint mikor földrengés van. Végre egy alak bontakozott ki a sötétségből, 
szinte felkiáltottam örömömben, mert már a célnál képzeltem magam, de az örömet kétségbeesés 
váltotta fel, amikor a poszt vagy őrszem felvilágosított, hogy nem a Kleine Palon, hanem a Grosse 
Palon vagyok. Tehát egy órát kellett visszafelé menni, és másfél órát kellett a Kleine Palra.

A késedelem miatt futva mentem visszafelé az úton, hogy valahogy a késést, ami 1 ½ órát tett ki, 
behozzam, de minden erőfeszítésem hiábavalónak bizonyult, ezt már behozni nem lehet. Egy súlyos 
büntetés reményében értem az út elágazásához, és nekivágtam a jobbra eltérő útnak, mely a Kleine 
Palra vezetett fel. Futva igyekeztem elérni a szikla aljához. Közben az ágyútűz veszített hevességé
ből, úgyhogy amikor elértem a felvezető úthoz, teljesen megszűnt. Megnéztem órámat, fél négyet 
mutatott. Tehát már fél órát késtem, és még előttem állt 601 méteres magaslat, melyre csak az 56 
méter vastag hóréteg tetején négykézláb lehet felmászni. Az ágyúdörgést felváltotta a kézifegyve
rek, gépfegyverek és kézibombák46, valamint az aknavetők pokoli lármája, tehát számításom szerint 
most kezdődik a gyalogsági támadás, amelyben nekem is részt kell venni, és én meg lent vagyok  
a szikla lábánál. Kétségbeesve minden izmom megfeszítésével siettem felmászni oda, ahol a halál 
arat. Minden erőm összeszedve igyekeztem felfelé, de mintegy ötven lépés után szinte ájultan rogy
tam a fagyos hóra.

Végül felértem arra a helyre, ahol a nyolc nap előtti lavinakatasztrófa történt, melynek én is ál
dozatul estem. Vastag hótakaró alatt fekszik annyi hős bajtársam kihűlt teteme. Pillanatnyi borzadály 
futott rajtam át, amikor a hó síron másztam keresztül. 

45 A tüzérség hagyományos értelemben olyan eszköz, illetve katonai egység, mely háború során nagyobb lövedékek kilövés 
útján történő célba juttatására alkalmas. Önálló fegyvernem, amelynek legkisebb tűzvezetési és harcászati alapegysége a tüzérüteg. 
Az ütegeket és az ezekből kialakított szervezeteket (osztály, ezred) az összfegyvernemi kötelékek állományába szervezik, esetenként 
önállóak és fegyvernemi tartalékot képeznek.

46 Kézibomba = kézigránát. A kézigránát robbanóanyaggal töltött közelharci fegyver, amelyet kézi erővel hajítanak el.
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A végtelen szenvedéstől és kimerültségtől lépésrőllépésre vonszoltam agyongyötört testem. 
Szinte irigyeltem bajtársaimat, akik lábaim alatt feküdtek fehér sírjukban. Nekik már nem fáj semmi,  
ők már nem hallják az ágyúk és fegyverek dörgését, nem látják, hogy a gránát miként vágja cafattá 
bajtársaikat, nem hallják sebesült bajtársaik halálhörgését, és nem látják a haldoklók üvegesedő 
tekintetét. Ők már boldogok, mert a nyomorult vérengző vadállattá vedlett emberi élettől meg
szabadultak.

Végre halálosan kimerülve ¼ 5 órakor értem el az első telefonállomást, ahonnét ½ óra alatt 
lehet felérni a csúcsra, ahol állásaink vannak. Ott értesültem, hogy a támadás valamilyen okból 
nem lett végrehajtva. Megkönnyebbülten lélegeztem fel. Azonnal érintkezésbe léptem telefonon 
hadnagyommal, értesítettem megérkezésemről. Ő tekintettel volt a rendkívüli körülményre, mely
ben kötelességem, mint jó magyar katona teljesítettem, tehát a következő napra minden szolgálat 
alól felmentett.

A rendkívüli, minden izmot és ideget igénybe vevő út után lázas betegen feküdtem pár napig  
a fenti barakkban, és betegségemből ismét gyorsan talpra álltam. A következő napok egész márci
us 25ig elég nyugodtan teltek, eltekintve néhány lavinaomlástól, mely barakkunk fedelén rohant  
keresztül, de a barakk szilárd építésénél fogva biztos menhelyet nyújtott.

Természetesen tüzérségünk a közbeeső napokat sem töltötte tétlenül. Amikor csak a látási vi
szonyok megengedték gránát és srapneltűzzel borította be az ellenséges állásokat, közte két darab  
30 ½es47 és több nehéz hajóágyú borzasztó tüzükkel árasztotta el az ellenség távolabbi össze kötő
vonalait és ütegállásait, melyekből több örökre elhallgatott. Ezekből és más jelekből következtetve 
egy közeli támadást láttam kibontakozni. Persze a legénység a támadásról csak akkor értesül, amikor 
már minden előkészület megvan és az ellenséges állás megérett a támadásra, azaz legfeljebb 12 
órával hamarabb, de én, aki már közel két évet töltöttem különböző harctereken, mindig a legelső 
vonalon, már napokkal előbb tisztában vagyok a bekövetkező eseményekkel, és mint altiszt, más  
körülmény is meg van, hogy előre tudjak valamit.

Március 25én az ágyútűz részünkről alábbhagyott, sőt délután egészen megszűnt. Ebből lát
tam, hogy meglepő támadást fogunk végrehajtani, mert rendesen nyílt támadásnál a tüzérségi tüzet  
akkor szüntetik be, amikor a harcosok már rohamra készen állnak, vagy ha azt nem szüntetik be, akkor 
továbbirányítják a tartalékra, hogy zárótűzzel akadályozzák meg annak felvonulását. Ezután a leg
nagyobb csend volt mind a két részről, csak az őrszemek 1015 percenkénti lövései voltak hallhatók.

Éjjel 11 órakor egyszerre csak minden barakkban megszólaltak a villamos (alarm) riadócsengők. 
Dacára, hogy a Kleine Pal 1801 méter magas kopár sziklatető, nagyvárosi villanyvilágítása van minden 
barakknak, és csengőkkel van ellátva, azonkívül mivel fent egy csepp víz sem található, vízvezetékkel, 
mely 600 méter mélységből nyomja fel a vizet. Van továbbá sok olyan építmény, amelynek a háború 
után csodájára fognak járni az emberek, és bámulni fogják azt az energiát és hősiességet, mellyel hős 
katonáink itt a legnagyobb fáradtsággal, golyózáporban, vérükkel áztatva munkájukat, a legnagysze
rűbbet végezték.

47 A Škoda 30.5 cm Mörser M. 11 mozsár a Škoda Művek által készített fegyver az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege számára.  
A fegyver képes volt átütni a 2 méter vastag megerősített betont különleges páncéltörő lövedék segítségével. Ennek tömege 384 kg volt.
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Tehát a riadó után 10 perc múlva az egész legénység készen állott, persze nem gondolva semmire, 
mivel a riadó mindennapos dolog az ellenség közelsége miatt, és mert az a riadó is csak próbának 
volt jelezve. Minden tiszt átvizsgálta az alája rendelt legénységet, és utána vissza lettünk vezényelve  
a barakkokba azzal az utasítással, hogy teljes készenlétben várjuk a további parancsot. Ez ideig  
az állásokban csak a rendes őrszemek álltak 4050 lépésre egymástól,

Közben kezdik kiosztani a támadásnál szükséges dolgokat. Hóköpenyt, ami nagyon fontos do
log, mert télen a hóban láthatatlanná teszi a katonát, drótvágó ollókat, amivel a drótakadályokat kell 
széjjel vágni, azon kívül a kézibombákat, amelyek a legfontosabbak a támadásnál, mivel azok, mielőtt 
a támadók beugranak az ellenséges állásokba kézitusára48, pár lépés távolságról be lesznek dobva  
az ellenség árkaiba, ahol nagy pusztítást visznek véghez, és igen nagy a morális hatása, mely meg
könnyíti a támadók munkáját.

Itt a támadási módszer nem olyan, mint sík terepen. A legtöbbször óriási nehézségeket kell 
leküzdeni a támadóknak, és legjobban érvényesül a meglepő támadás, de bizonyos dolgokat itt 
nem mondhatok el, mivel erre írásos eskü és becsületszó köt, mit saját kézírással kell megpecsé
telni, és aki ez ellen vét, az nem látja meg a következő reggelen a napot feljönni, mert az leszámolt 
mindennel.

Tehát így mindennel elkészülve vártuk barakkjainkban a további parancsot. Kint a legnagyobb 
csend, csak az őrszemek megszokott lövései hallatszanak. Éjfélkor az olasz nyelvű munkásosztag, 
mely a partvidékről és a kiürített területekről lett toborozva, nagy mennyiségben kezdi behordani 
a töltényeket és bombákat az állásokba. 2 órakor forró rumos teát osztanak ki a legénység között.  
A hangulat nagyszerű, mindenki vidám, közben megírjuk búcsúleveleinket.

Csak levélíráskor borulnak el a homlokok. Látszik az embereken a belső küzdelem, amikor mind
egyik szeretteitől és magától az élettől búcsúzik, amely oly végtelen nagy szenvedést és megpró
báltatást tűzött elébe, de azért nekünk itt nagyon szépnek tűnik fel, talán azért, mert csak gondo
latban látjuk az elmúlt élet örömeit és szépségeit, amit már két hosszú év óta nélkülözünk, nem 
érezzük hozzátartozóinknak meleg és figyelmes szeretetét, lemondva minden emberi kényelemről, 
a lemondás végtelen láncolata, soha egy mosolygó megelégedett békés arc, a társalgás fonala 
mindig a legvadabb állati vérengzés, naponként látni a legborzasztóbb sebeket. A halállal, az ál
lások előtt fekvő temetetlen, foszlásnak induló halottakat, melyek förtelmes bűzt terjesztenek, 
mosolygó asszonyi szem helyett minden lépésnél a halál utálatos arca vigyorog szemeink közé, 
és mindezek miatt végtelen vágyódást érzünk az élet után. Ettől eltekintve kedélyes hangulatban 
vártuk a támadás pillanatát.

Hajnali 3 órakor kivezényeltek bennünket az állásokba, a legénységet felállították a megfelelő 
rendbe. A karinthiai 8as vadász zászlóalj 2 százada áll fel a rohamra, a másik 2 század marad tarta
lékba.

48 Testtest elleni küzdelem.
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Minket, pioniereket ötös csoportokban megfelelő távolságban közéjük osztanak. A mi feladatunk 
az állások előtt lefektetett ellenséges aknák eltávolítása, a drótakadály49 átvágása és felrobbantása, 
valamint az elfoglalt állások rögtöni megerősítése. Felkúszva a mellvédekre50 a legnagyobb csendben, 
de türelmetlenül vártuk a támadás pillanatát. Az ellenség gyanútlanul viselkedett, ami még jobban 
felvillanyozott bennünket. Csak figyelő őrszemeik51 adták le 10 percenként a megszokott lövései
ket. Ezek vagy a lábunk alatt a kőfalon csapódtak szét, vagy fülünk mellett sivították el, és hátunk 
mögött a sziklafalba csapódtak. Az ellenséget csakugyan sikerült félrevezetni a tüzérségnek, nem 
vártak támadást. Nálunk a hangulat olyan volt, hogyha a pokol minden ördögével szövetkezve várják 
a támadást, akkor is keresztülgázoltunk volna rajtuk. A hajnal kezdett derengeni, tehát már nem kés
het soká a támadás, mert különben észreveszik szándékunkat, és megnehezítik azt. Egyszerre csak 
suttogó parancsszavak hallatszanak fedezékeinkben, tehát kezdődik a tánc. Idegeink már végsőkig 
voltak feszülve.

Végre 4 óra 10 perckor elhangzik a jel, a roham megkezdődik. Könnyű lendülettel vetjük le magun
kat a ½ méter magas mellvédekről a süppedő hóba, és özönlünk a saját drótakadályainkon már előre 
elkészített nyílásokon kifelé. Az akadályok előtt újra csatarendbe fejlődünk, az ellenség még mindig 
nem vett észre semmit, pedig helyenként előretolt állásai és a mi állásaink között alig van 2530  
lépés, és a legtávolabbi is csak 250300 lépés. Tehát a legnagyobb csendben újra csatarendbe fejlődve 
óriási lendülettel vetjük magunkat az ellenség szinte várszerűen kiépített állásaira.

Támadásunk olyan váratlan volt, hogy az olaszok alig egyegy lövést tudtak közénk leadni,  
de a következő lövésekre már nem volt idejük, mert már ekkor kézi bombáink be voltak dobva fedezé
keikbe, és már a következő pillanatban megismerkedhettek bajonettjeinkkel52 és a puska boldogabb 
végével, vagyis a puskatussal, ami igen hatásos. Először a fedezék tetején állva vagy térdelve szúrtuk 
és ütöttük őket. A szegedi utászfiúkból vidám kacagás tört ki, eszükbe jutott otthonról az a divatos 
nóta, hogy „piszkáld ki, piszkáld ki”. Piszkálni csak itt lehet igazán. A kiindulástól számítva 10 perc 
alatt végeztünk a taliánnal, beugráltunk árkaikba, de ott már nem vártak meg, illetve nem bocsátkoz
tak velünk kézitusára, hanem kutya módjára meglapulva a fedezék fenekén, és üregekbe behúzódva 
fegyvert és felszerelést eldobálva, kezet feltartva kiabáltak „bravo collega, bravo collega”.

Gyávaságuk szinte komikus volt, pedig Olaszország szeme fényei, a 8. alpini zászlóalj voltak,  
és méghozzá háromszor annyian, mint mi. A mi egy zászlóaljunkkal szemben nekik három volt,  
és szerencséjük volt, mert karbantartott útjaikon a legnagyobb rész elmenekült, úgyhogy csak 27 em
ber maradt kezünk között egy tiszttel, két darab gépfegyver, nagyobb mennyiségű hadianyag, azon 
kívül egy csomó halott.

49 A lövészárokhadviselésre jellemző védelmi hadműveletek egyik legfontosabb eleme – a géppuska mellett – a szögesdrót volt.  
A szögesdrótakadályok jelentősen lelassították vagy megakadályozták a támadó gyalogság rohamát, enélkül a gyalogos vagy lovas 
egységek rohamtempóban, jelentősen kisebb veszteségekkel tudták volna elérni az ellenséges lövészárkot vagy géppuskafészket.  
A szögesdróton fennakadó gyalogságra azonban a védők koncentrált tüze zúdult.

50 Gyalogság vagy tüzérség oltalmára szolgáló fedezet. Fal vagy földhányás.  A mellvéd fő alkotó része minden erősítési épít
ménynek. Magassága attól függ, hogy állva vagy fekve, vagy térdepelve lövő katona lőe mögüle.

51 A háborúban a harctereken igen fontos kötelességei vannak annak a katonának, akit figyelőnek állítanak. A figyelő egy igen 
fontos őrszem: a harctéren több száz emberre vigyáz, akik rábízták azt a szolgálatot, hogy éber legyen, és minden neszt észrevegyen.

52 A bajonett – magyarul szurony – puskára tűzhető tőr, nyárs vagy kétélű egyenes kard féle szálfegyver, amely Bayonne francia 
várostól kapta nevét, ahol 1662ben az első szuronyokat gyártották.
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Az elfoglalt állásokat azonnal átfordítottuk az ellenség felé, amely a maradék állásaiba vonult 
vissza. A halottaikat nem tudtuk összeszámlálni, mert sok lezuhant a feneketlen szakadékokba,  
és akiket menekülés közben meglőttünk, a meredek lejtőn lebuktak. A mi veszteségünk minimális volt.  
A támadás alatt elesett egy vadász főhadnagy, öt vadász, és vagy 810 sebesült volt.

Mire megvirradt már el voltunk készülve az ellentámadásra, ami nem is késett soká. Reggel  
½ 7re teljesen világos lett, a köd felszállt. Ekkor az olasz tüzérség munkához látott. Borzalmas tűzzel 
borított el bennünket, közben erősítéseket vont össze. Ekkor már nálunk is az egész tartalékot be
vonták a tűzbe, mert még lentről a friss tartalék nem érkezett meg. 8 órakor kezdődött az olaszok első 
rohama. 19 századdal támadtak, a miénk mindent összevéve öt század volt, de már az első rohamukat 
a legvéresebben vertük vissza. Ez így ment egész nap és egész éjjel. Pár óra hosszat a legheveseb
ben lőtt bennünket ágyúval, és azután következett a gyalogsági támadások végtelen sorozata, amit 
mindannyiszor a legvéresebben vertünk vissza. Nálunk a veszteségek pótlása már nem volt más, mint 
összeszedték a szakácsokat, a tiszti szolgákat, úgyhogy csak a telefonisták maradtak.

A harc, mint említém, dühöngött egész nap és egész éjjel, de mi álltunk minden támadást, dacára 
annak, hogy két éjjel és egy nap nem kaptunk sem enni, sem inni és nem aludtunk semmit. Abban  
az értelemben nem kaptunk enni, hogy nem főzhettek, mert a szakácsok közöttünk harcoltak,  
de kenyér az volt a kenyérzsákban53. Amíg az ágyútűz tartott, addig ettünk. Másnap hajnalban már 
annyira kimerült az olasz gyalogság, és olyan véres veszteségeket szenvedett, hogy beérte azzal, 
hogy a kiindulási helyről, ahonnan rohamozott, éktelen lármával ordítozta „avanti, avanti”54, de már 
nem mozdult egy sem, mert ekkor már vagy 700 halott bajtársán kellett volna keresztülgázolnia,  
ha meg akar bennünket közelíteni.

Ekkor úgy látszik, tudatára ébredtek annak, hogy a gyalogsági támadásokkal soha vissza nem 
tudják venni elveszett állásaikat, tehát amint megvirradt, a legnagyobb ágyúit is működésbe hozta,  
és olyan őrületes ágyútüzet zúdított reánk, hogy a mi tisztjeink belátták a további emberpazarlás  
feleslegességét, és visszavontak bennünket régi állásainkba. Természetesen magunkkal hoztunk 
mindent, sebesültjeinket és halottainkat is. Délelőtt 10 óra volt, amikor visszavonultunk előbbi állá
sainkba, de az olaszok csak éjjel mertek visszamenni a szétrombolt állásokba.

Tehát mi visszavonultunk, de az olasz tüzérség még egész nap lőtt, most már a mi állásainkat is. 
Közben megkaptuk az erősítést, két századot, de már nem volt reá szükség, mert az olasz nem próbált 
meg támadást a mi állásaink ellen. A mi veszteségünk 274 ember volt, ebből körülbelül 100 halott. 
A veszteség 50%a az ágyútűztől volt. Az olaszoknak viszont legalább 2000 emberükbe került a harc. 
Csak a mi általunk elfoglalt olasz állások előtt feküdt vagy 700 halottjuk.

Tehát dél felé visszatértünk az ekkor már másfél nap és két éjjel óta elhagyott barakkjainkba,  
de a nyugalom még mindig nem állt be, mert az ellenség fáradhatatlanul lőtt bennünket. Úgy látszik, 
ki akarták köszörülni a csorbát. Közben megebédeltünk, és ebéd után minden katona fekvő helyzetbe 
tért, de a rém ágyúzástól aludni nem lehetett. Én is bebújtam a barakkomba, melyben ötven ember 

53 A kenyértarisznya vagy kenyérzsák az első világháborús baka egyik leghasznosabb és legkedveltebb felszerelési tárgya volt, 
amelyet a szabályzatokat ötletesen „kibővítő” katonai leleményesség csak még népszerűbbé tett: gyakorlatilag mindent hordtak 
benne, ami méreténél fogva elfért, és nem volt más, jobb helye a felszerelésen.

54 Előre, előre!
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feküdt, az egyik oldalon két sor fekvőhely egymás felett, a másikon pedig három sor. Az én helyem 
 az utóbbinál a középső helyen volt, két fekvőhely között egy méter széles járda volt. Habár az ágyú
golyók (gránátok) szünet nélkül csapódtak be minden távolságra barakkunk körül, mi azért nyugod
tan tárgyaltuk a lejátszódott véres eseményeket. 2 óra 20 perckor óriási robajjal becsap egy 15 cmes 
olasz gránát barakkunk felső élébe, mely a sziklához volt támaszkodva. Még kívül felrobbant, úgyhogy 
körülbelül csak egy 67 kilós darabja vágott be a barakkba. Közvetlen a fekvőhelyem felett áttörte  
a tetőt, a felettem fekvő ember bal combját tőben átvágta, és áttörte az alatta levő deszkákat, me
lyek közvetlen 5060 cm magasan voltak felettem, de csodák csodája, mert az Isteni gondviselés 
kiszámíthatatlan, a gránát megelégedett azzal, hogy engem csak megijesztett, mert a deszkákon 
irányt változtatott, és levágódott a két fekvőhely között levő keskeny útra anélkül, hogy még valakit 
megsértett volna, tehát itt is szerencsésen megmenekültem. Az olasz tüzérség még dühöngött egész  
az alkony beálltáig.

Nyugalmas éj borult a Kleine Palon levő állásaink fölé, csak a sebesültek kínos, halk nyöszörgése  
és a halottakat lehordó munkásosztag embereinek lármája zavarta az éjjeli csendet. Ilyen az élet  
az Alpok 2000 méteres csúcsain, és így végződik egy kis csetepaté az áruló szomszéddal.

A március 1129. közötti izgalmas napokat némi nyugalom váltotta fel. Természetesen az olaszok 
nem tudták feledni azt a kudarcot, amit elszenvedtek, mert támadásunk egy szép ünnepüket rontott 
meg, tudniillik az olasz király55 neve napjára, március 26. Emánuel napjára esett, és ezért az olasz 
tüzérség és bombavetők,56 hacsak egy kicsit tiszta idő volt, azonnal megszólaltak. Minthogy a mi  
legénységünk nem szeret elbújva lenni, hanem szabadon járkel és dolgozik az ellenség szeme láttára,  
ennél fogva úgyszólván minden napra esett egy pár sebesülés, sokszor halálos is. Március 29től 
április 19ig a fent említetteken kívül nevezetesebb esemény nem történt. Ez alatt az idő alatt  
az összelőtt állásokat újraépítettük, és a hiányokat pótoltuk.

Végre április 19én délután parancsot kaptunk, hogy lemegyünk Lamprechten levő trénünkhöz57 
pihenőre. Ez a legnagyobb öröm itt a frontot. A pihenő tartott egész 26ig, ezen időközbe beleestek 
a húsvéti ünnepek is. A lent töltött nyolc nap tisztálkodással és pihenéssel telt el. A tisztálkodásra 
végtelen nagy szüksége van a legénységnek.

Én már sokat olvastam „Ideális élet a lövészárokban”, és más hasonló dolgokat, amelyek a lövész
árokbeli élet kellemes dolgait igyekszik megvilágítani, azonban az illetők csak pár óra hosszat  
lehettek a lövészárokban, és olyan helyt, ahol az ellenség tisztes távolban van, és nem háborgatják 
egymást minden percben. Másként írnának ők is, ha az alpesek 23000 méter magasan lévő állásaik
ban 10 hónapos telet élnének át, mint mi. Vannak helyek, ahol nyári időben pár hetes nyugalom van, 
azonban a nagy általánosságban ezek olyanok, mint tenyérben az esőcsepp. Én most megpróbálom  
a valósághoz képest lefesteni a lövészárokbani életet.

55 III. Viktor Emánuel (Nápoly, 1869. november 11. – Alexandria, Egyiptom, 1947. december 28.), olasz királyi herceg, 1878tól 
az Olasz Királyság trónörököse, 1900. július 29től 1946os lemondásáig Olaszország királya, 1939–1943 között Albánia királya, 
1936–1941 között Etiópia császára, továbbá Ciprus, Jeruzsálem és Örményország címzetes királya. A Savoyaiház tagja.

56 Aknavetősök.
57 Ellátó oszlop.
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Tehát itt, aki a lövészárokba kerül, annak elsősorban le kell mondani mindenről. Először az élet
ről, másodszor pedig mindenről, ami emberi. Meg kell tagadni minden emberi voltát, és valósággal 
vaddá kell változni. Például nálunk a lakások, illetve a fekvőhelyek a lehető legrosszabbak, de nem 
csak nálunk, hanem általában. Parányi barakkok közvetlen az állások mögött, gránátnak, srapnelnek  
és a bombáknak kitéve, de még ez volna a legkevesebb baj, mert itt nem tud az ember egy lépést sem 
tenni, ahol nincs kitéve a halálnak, az elől pedig elbújni nem lehet.

A kis barakkok 40 ember részére vannak kiépítve, de 80nak kell bemenni, és természetesen így 
mindig egy része ülve alszik lent a sárban, a legnagyobb télben is. A tető és a falak mindenütt folynak, 
egyrészt, mert ha kint nem esik, a barakkok között és a tetején a néhol 10 méter vastag hó, ha néha 
fűtenek, olvad és folyik be, másrészt a páráktól, és a bent lévők reggelre teljesen átáznak. Egy ilyen 
szűk odúban alszik 7080 ember, átázott ruhákban és csizmákban –mert itt az alsóruhában való alvást 
nem ismerjük, itt mindig felöltözve kell lefeküdni, tehát 7080 piszkos emberi test kigőzölése és  
az átázott ruhák kipárolgása rettentő bűzt terjesztenek. Nyugodt pihenésről vagy alvásról szó sem 
lehet, bármennyire is fáradt, vagy álmos az ember.

A tetűk58 óriási mértékben el vannak szaporodva, minden ruhadarab el van lepve, tehát ha a ha
lálra fáradt katonának volna ideje a pihenésre, akkor a férgek miatt nem bír. Minden test sebesre van 
vakarva, mosdásra vagy mosakodásra a legtöbb esetben napokig, sőt hetekig nincs alkalom, vagy idő 
nincs. Vannak olyan helyek, hogy csak egy nagyon kevés vizet kap a katona inni. Alsóruhát a legjobb 
esetben kéthónaponként lehet váltani. El lehet képzelni egy jobb érzésű embernek a szenvedését.

Az étkezés a legtöbbször olyan silány, hogy civilben a legszegényebb ember is sokkal különben 
él, de nem lehet azt a végtelen sok szenvedést papírra vetni, amit a lövészárokban átél a katona.  
Két év óta ruhástól feküdni, mindig kemény fekhely, a végtelen sok nélkülözés, léptennyomon  
a halálos gondolatok, az elrettentő példaképpen végrehajtott halálos ítéletek, szigorú büntetések, 
amik szemünk előtt folynak le, ez mind megannyi jelenség, ami az embert egész az állatiasságig  
fásulttá és érzéketlenné teszik. Igazán hűen nem lehet leírni az itteni élet kálváriáját. Én mondom, 
hogy az otthoniaknak a leghalványabb fogalmuk sincs arról az életről, ami itt folyik. Akik hazakerül
nek innen, azok már nem tudnak panaszkodni sem, mert minden emberi érzésük el van már tompulva.

Nyolcnapi pihenő eltelte után április 26án ismét feljöttünk a Kleine Palra. Ma június 16. van, ezen 
idő közben is végtelen sok apró epizód játszódott itt le, de azokat nem tartottam érdemesnek fel
jegyezni, bár azok is kitennének egy kötet regényt. A végtelen rossz időjárás, az úgyszólván minden
napos ágyú, fegyver és bombatűz, naponként 56 bajtárs sebesülése vagy halála. 14 nap dolgoztat
tam éjjel 25 lépésnyire az ellenségtől, tekintet nélkül minden időre. Százszor egykét ujjnyi vagy egy 
arasznyi választ el a haláltól, illetve a halálos golyótól, és ugyanannyiszor szerencsésen megszaba
dulni, ezek nálunk olyan mindennapos dolgok, amit nem érdemes feljegyezni.

Kleine Pal
916. VI. 16.

58 A ruhatetű (Pediculus humanus humanus, vagy sokszor P. h. corporis) emberen élő obligát ektoparazita. Szárnyatlan, vérszívó 
rovar, mely teljes életciklusát az emberi testen és ruházatban éli. Csak az emberben képes tartósan fennmaradni, állatokat nem fertőz.
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Vidéki Gusztáv főhadnagy Balogh Sándor vitézi címéhez adott ajánlása

M. Kir. Egyesített Hidászszakaszok.      Vidéki Gusztáv fhgy.

Nyilatkozat

Balogh Sándor, volt tartalékos utászőrmester, a háború alatt 1918. május hó 10től egész a forradalom 
kitöréséig szolgált alattam a 3/38as Sappeur Kompagninál59 az olasz harctéren, mely idő alatt állan
dóan, mint szolgálatvezető volt beosztva.

A század összes tisztjei Baloghról, mint igen derék, feltétlen és minden körülmények között meg
bízható, bátor, valódi kemény katonáról beszéltek. Komoly ember volt, ki a lelkiismeretességben pár
ját ritkította. A legnehezebb helyzetben is a reá bízott feladatot mindig híven önfeláldozóan teljesí
tette, s mindenkor buzdítva serkentette embereit a tettre és kitartásra.

Például szolgáljon kiváló katonai erényeire az alábbi tette, melyért az I. osztályú nagy vitézségi 
érmet érdemelte ki.

Az 1918. júniusi erőszakolt piavei átkelésnél Balogh a cadejutestadurai szakasz legnehezebb  
részén vezette az átkelést négy pontonnal és néhány facsónakkal. A rettenetes zárótűz dacára az 
adott jelre azonnal vízre szállítatta embereivel a járműveket, s az átkelést megkezdte. Borzalmas gép
fegyver és puskatűz s kézigránátzápor ellenére habozás nélkül kemény ütemben eveznek emberei  
az olasz partnak, s az első pontonnal Balogh kötött ki. Ám az olaszok a magas partról könnyedén  
és biztosan dobálják a kézigránát özönét pontonjainkba, melynek emberei nagyobb részt már csak 
holtan vagy sebesülve érnek partot. Balogh pontonja oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az olasz 
parton el is süllyedt. Veszteségeink kétségbeejtőek voltak, ám Balogh éles körültekintéssel nem adja 
fel a reményt, a megmaradt embereivel, karöltve a gyaloglással megrohamozza az olaszok állását, 
ahonnan csakhamar számos olasz fogollyal tér vissza. Ezeket átszállítja az innenső partra, és saját 
elhatározásából arra használja fel őket, hogy a tartalék járműveit vízre szállítsák.

A foglyok ugyan ellenkezni próbáltak, de Balogh revolverét szegezte nekik s úgy kényszerítette őket.
Az átkelés után századunk hadi hidat épített, mely minden ember és anyagra való tekintet nélkül 

épségben volt tartandó. Állandó ágyútűz, repülők bombázása, sőt az olasz haditengerészet is szám
talanszor pusztította el a hidat, melyet azonnal kijavítottunk. Jó altisztjeinknek, s ezek legderekabb
jának, Balogh őrmesternek volt nagy részük abban, hogy századunk mindig a legnagyobb elismerését 

59 3/38as árkász zászlóalj.
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érdemelte ki. A visszavonulásnál borzalmas tűzben szedtük szét a hidat, és megmentettünk mindent, 
ami csak menthető volt. Az offenzívában, mely 15 napig tartott, századunk 198 emberrel indult s 33 
tért vissza, a többi véres vereség volt. 

Mutatja ez is, milyen viszonyok között tanúsított Balogh olyan magatartást, melyért most bátran 
jelentem ki, hogy méltónak tartom a vitézek soraiba való felvételre.

Vidéki Gusztáv60 s.k.
főhadnagy

Budapest II. ker. Pállfi tér Gróf Radeczky laktanya.



Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom vitéz Balogh Sándor unokáinak: dr. Kószó Péternek, hogy rendelkezésemre bo
csátotta nagyapja eredeti (kéziratos) feljegyzéseit, illetve Kószó Imrének, aki betűhíven és nyomdai 
minőségben olvashatóvá tette a szövegeket. Továbbá hálás vagyok Rózsafi János hadtörténésznek és 
Böhm Martin egyetemi hallgatónak, akik a dokumentumokat lábjegyzetekkel egészítették ki.

60 Vidéki Gusztáv 1897. szeptember 9én született. Műszaki (utász) hadnagyként avatták 1916. augusztus 18án. 1937. novem
ber 1jétől alezredesként szolgált.



Egy vásárhelyi árkász emlékei 
az első világháborúból

Marton Péter hódmezővásárhelyi kőművesmester  
feljegyzései, 1916–1917

Sajtó alá rendezte, a bevezetést írta 
és jegyzetekkel ellátta

Nagy Gyöngyi





39

Marton Péter élete a Nagy Háborúba való bevonulásáig

Fejérváry József Vásárhely története családok tükrében című munkájában a Marton családról 1929
ben azt írta, hogy 1750ben települtek le Vásárhelyen, „hova a Károlyi grófok hozták, mint kedves 
emberüket Szatmárból.”1 Innen származik Marton Péter kőművesmester, aki az I. világháborúban több 
évig szolgált, és frontszolgálata közben naplót vezetett.

Marton Péter 1876. augusztus 7én született Hódmezővásárhelyen, a Ferenc utcában.2 Nagyap
ja 1848 előtt még a Vásárhely határában lévő szőllősi pusztát birtokolta testvéreivel együtt, édes
apja, Marton Antal azonban már takácsmester volt. Marton Péter hozzá hasonlóan iparos ember lett.  
A kőműves mesterséget Kruzslicz Péter3 ismert vásárhelyi építész mellett tanulta ki. Tanoncéveit 1889 
és 1892 között nála töltötte, bizonyítványát 1892. október 16án állították ki.4

Munkakönyvét a helyi Ipartestület egyik tisztviselője adta ki számára. Ebben a frissen munká
ba álló kőműves segédről személyleírást is találunk, amely kép híján is elképzelhetővé teszi alakját. 
Marton Péter középmagas termetű, barna hajú, sárgásbarna szemű, római katolikus vallású férfi volt. 
Első munkaadói Kovács Sándor5 és Petrecz Pál vásárhelyi építészek voltak. 1893 őszén Nagyváradon 
vállalt munkát, előbb Rimanóczy Kálmán, majd Hanslián János építészeknél. 1894 nyarán a munkácsi  
Grünwald testvéreknél dolgozott, majd 1895ben rövid időre visszatért Vásárhelyre, ahol áprilistól 
júniusig Kruzslicz Péternél volt állásban. 1895 őszétől 1896 tavaszáig Grünwald Mór budapesti épí
tésznél, 1896 nyarán pedig a kiskunfélegyházi Robelly Aladárnál dolgozott. Az 1897es esztendő 
nagy részét ismét a vásárhelyi Kruzslicz Péternél töltötte. 1898ban rövid időre újra Nagyváradon 
állt alkalmazásban, Neuschlosz Ödön és Marcel építési vállalatánál. Az 1900as évek elején dolgozott 
Kolozsváron, Nyitrán és Pozsonyban is. 1903ban visszakerült Vásárhelyre, és innentől kezdve 1906ig 
Kruzslicz Mihály6 és Kruzslicz Péter helyi építészeknél vállalt munkát.7

1 Fejérváry József: Vásárhely története családok tükrében. Erdei Sándor könyvnyomdája, Hódmezővásárhely, 1929. 428.  
(A továbbiakban: Fejérváry József: Vásárhely története családok tükrében. 1929.)

2 MNL CSML HL A5087 sz. mikrofilm a hódmezővásárhelyi római katolikus anyakönyvről, 1876.; Fejérváry József: Vásárhely tör
ténete családok tükrében. 1929. 428.

3 Kruzslicz Péter (18541919) építette Vásárhelyen a Nemzeti Szállodát, a Beretzkpalotát, a Zárdát. 189394ben társvállal
kozója volt a Városháza és a Fekete Sas építésének. Kruzslicz Károly építész édesapja. In: Kovács István: Hódmezővásárhelyi életrajzi 
kalauz. 500 év 2700 név. Hódmezővásárhely, 2015. 173. (A továbbiakban: Kovács István: Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz. 2015.)

4 MNL CSML HL Hódmezővásárhelyi iparlajstromok gyűjteménye, IV.B.1438, B/3/1914. Marton Péter bizonyítványa, 1373/1914.; 
Fejérváry József: Vásárhely története családok tükrében. 1929. 428.

5 Kovács Sándor (18451900) építész nevéhez fűződik Vásárhelyen a Nagytakarék bérházának, a közfürdőnek, az árvízvédelmi 
falnak, a Nemzeti Szállodának és a Városházának a kivitelezése. In: Kovács István: Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz. 2015. 166.

6 Kruzslicz Mihály (18831962) építési vállalkozó magánházakat tervezett és épített Vásárhelyen. In: Kovács István: Hódmező
vásárhelyi életrajzi kalauz. 2015. 173.

7 MNL CSML HL Hódmezővásárhelyi iparlajstromok gyűjteménye, IV.B.1438, B/3/1914. Marton Péter munkakönyve, 406/892.
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1907. február 24én, egy Szegeden lefolytatott vizsgálat alkalmával „Marton Péter úr, ki magyar
ország [sic!] Csongrádvármegye, Hódmezővásárhely községében született, a kőmüves mestersé
gekre vonatkozó tudományokból megvizsgáltatván, a kőműves mesteri teendők önálló kezelésére és 
vezetésére képesitettnek találtatott.”8

Részt vett Budapesten a millenniumi pavilon és a gyűjtőfogház, a komáromi igazságügyi palota,  
a szekszárdi törvényszék, a kolozsvári unitárius kollégium, a brassói kaszárnya, Vásárhelyen a Fekete 
Sas, a vágóhíd, a Kis Bertalan ház, a Simon palota, és a MagyarOlasz Bank építésében. Már önálló 
mesterként építette Vásárhelyen a Nap utcában a Lusztigféle házat, a Zsigmond utcában a Halmi,  
a Kistópart utcán a Prónay, a gróf Bethlen István utcán a Lindenfeldféle házat, valamint az Oldal
kosár utcában Mihály Pál szűcsmester otthonát.9

1900ban, még vidéki munkavállalásai közben alapított családot. Kruzslicz Máriát, a Hódmező
vásárhelyi Ipartestület elnökének, Kruzslicz Károlynak10 unokanővérét vette feleségül. Négy gyerme
kük született: Sándor (1902), Margit (1903), Péter (1909) és Ilona (1913).11

Marton Péter 1914. február 17én a hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányi hivatalnak kérvényt 
nyújtott be iparengedélyének kiváltása ügyében. Ekkor még a Daru u. 6. szám alatt lakott.12 Miután 
Hódmezővásárhely Város Házipénztárába befizetett 20 koronát, iparengedélyét megkapta, és felvet
ték a „B” jelű, azaz az állandó rendőri ellenőrzést igénylő iparágak lajstromába.13 Még ebben az évben 
házat vásárolt a Jókai utcán.14

Az első világháború kitörése szülővárosában érte. A négygyermekes családapát 1915ben soroz
ták be. Ahogy Fejérváry József fogalmaz „Id. Marton Péter három évet küzdött végig becsülettel és 
hűséggel a világháborúban s járt a francia fronton is.”15 Mindezt alátámasztja a napló is, amelyet 
Marton Péter frontszolgálata idején vezetett, s ami jelenleg az Emlékpont gyűjteményében található.

8 MNL CSML HL Hódmezővásárhelyi iparlajstromok gyűjteménye, IV.B.1438, B/3/1914. Másolat Marton Péter kőműves mesterré 
nyilvánításáról szóló bizonyítványról, Szeged, 1907. február 24. 1373/1914.

9 Fejérváry József: Vásárhely története családok tükrében. 1929. 428.
10 Kruzslicz Károly (18821950) építész 1921 és 1926 között az Ipartestület elnöke volt. Ő építette Vásárhelyen az unitárius 

templomot, a Tóth és a Bauermalmot, a Kiss palotát és a városi strandfürdőt. Részt vett az első világháborúban, 1914ben a cs. 
és kir. 46. gyalogezredhez vonult be, előbb a déli, később az északi harctéren küzdött. 1915. január elején megbetegedett, és fel
gyógyulása után, mint arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlant, az építőosztaghoz helyezték, ahol a háború végéig szolgált. In: Kovács 
István: Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz. 2015. 172.; Hódmezővásárhely thj. város Ipartestületének története 18891939. Kiadja 
a Hódmezővásárhelyi Ipartestület. Készült ifj. Dura Lajos könyvnyomdájában. 1939. 23.; Negyvenhatosok fegyverben. 19141918. 
Szerkesztette: Hirn László. A Délmagyarország Hírlap és Nyomdavállalat Rt. nyomása, Szeged, 1933. 123. (A továbbiakban: Negyven
hatosok fegyverben. Hirn László, 1933.)

11 MNL CSML HL Hódmezővásárhely Városi Tanács Árvaszékének iratai, 277/1933. Halálesetfelvétel, 1284/1926.
12 MNL CSML HL Hódmezővásárhelyi iparlajstromok gyűjteménye, IV.B.1438, B/3/1914. Marton Péter képesített kőművesmester 

kérvénye 1914. február 17. 1373/1914.
13 MNL CSML HL Hódmezővásárhelyi iparlajstromok gyűjteménye, IV.B.1438, B/3/1914. Marton Péter iparengedélye, 1373/1914.
14 Fejérváry József: Vásárhely története családok tükrében. 1929. 428.
15 Uo. 428.

<<< Marton Péter bizonyítványa  MNL CSML HL
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Marton Péter bevonulásának körülményei

Az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres ereje a kiegyezés óta az általános hadkötelezettségen alapult. 
Az 1868. évi 40. törvénycikk 1. §a kimondta: „A védelmi kötelezettség általános, és minden védképes 
állampolgár által személyesen teljesitendő.” A törvény alapján az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres 
ereje a közös hadseregből,16 a haditengerészetből, a Landwehrből,17 a magyar királyi honvédségből 
és a népfelkelésből állt.18

A cs. és kir. közös hadsereg a birodalom egész területéről egészült ki, vezényleti nyelve a né
met volt, és minden fegyver, illetve csapatnemmel rendelkezett (gyalogság, lovasság, tábori és 
vár tüzérség, műszaki, hadtáp, szállító és egészségügyi alakulatok). Nemzetiségi összetétele meg
egyezett a Monarchiában élő nemzetiségek arányszámával. Kiegészítése céljából a birodalmat 112 
kerületre osztották, amelyből 47 Magyarországon volt. A haderő második vonalát az 1868ban meg
alakult Magyar Királyi Honvédség, valamint ennek ellensúlyaként, az utánpótlás biztosítására létre
hozott császári–királyi Landwehr alkotta. Az első világháborút megelőző időszakban a két honvédség  
– létszámának növekedése, felszerelésének és harcértékének javulása miatt – a haderő első vonalába 
került. Így 1914ben a második vonalat a haderő mozgósításakor létrejövő magyar királyi népfel
kelés, a birodalom osztrák felében pedig a császári–királyi Landsturm alkotta, ahová 42 éves koráig 
minden hadköteles férfi tartozott, függetlenül attól, hogy korábban volte katona, vagy sem.19

A népfelkelésről az 1868. évi 42. törvénycikk szólt. Az 1. §. szerint „A népfelkelés olyan önkénte
sekből alakittatik, kik a sorhadhoz, a hadi tengerészethez és a honvédséghez nem tartoznak.”  
A népfelkelést a törvénycikk szerint akkor kell elrendelni „…a midőn s a mennyiben az ország az  
ellenséges megrohanás veszélye által közvetlen fenyegetve van.” A 3. §. meghatározza a népfelkelés 
rendeltetését: „…a sorhadat és honvédsereget támogatni az által, hogy a harczszintér előkészité
sénél alkalmaztassék, az ellenséget minél több oldalról nyugtalanitsa és kárositsa, a közlekedést 
meg szakitsa vagy helyreállitsa, akadályokat vessen, végre, hogy a küldöncz és a hadi czélok által 
igényelt egyéb szolgálatokat teljesitse.”20

Miután Szerbia a szarajevói merénylet után átnyújtott ultimátumban megfogalmazott feltételeket 
nem teljesítette, 1914 júliusának végén Bécs elrendelte a részleges mozgósítást. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia tizenhat hadtestéből nyolcat azonnal mozgósítottak. Köztük volt a VII. temesvári hadtest,21 

16 A K. u. K. rövidítés feloldása: kaiserlich und königlich (magyarul császári és királyi, cs. és kir.)
17 Landwehr ~ a Lajtán túli „honvédség”, amelyet a Monarchia osztrák tartományaiban hoztak létre.
18 1868. évi XL. Törvénycikk a véderőről http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5362. A letöltés ideje: 2016. március 31.; 

Balla Tibor: Az OsztrákMagyar Monarchia hadereje. In: Magyarország az első világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác, Kossuth 
Kiadó, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 2341. 2326.

19 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Scolar Kiadó, 2003. 1213. (A továbbiakban: Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003.)
20 1868. évi XLII. törvénycikk a népfelkelésről. http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5364. A letöltés ideje: 2017. január 31.
21 A VII. hadtestnek 1914 őszétől 1916. november végéig József főherceg, utána báró Hazai Samu volt a parancsnoka. Lásd Ajtay 

Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 19141918. Délmagyarország hírlap és nyomdavállalat rt. nyomása, 
Szeged, 1933.
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Marton Péter személyleírása a munkakönyvében  MNL CSML HL

Marton Péter munkakönyvének első oldala  MNL CSML HL
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amelynek kiegészítési körzetébe Vásárhely is tartozott. Sándor János22 belügyminiszter 1914. július 
27én éjjel táviratban közölte a város vezetésével, hogy a király elrendelte a mozgósítást és a nép
felkelés bevonulását. Ennek értelmében az összes tartalékosnak, póttartalékosnak és honvédnak már 
július 28án reggel el kellett utaznia csapattestéhez, a 43 év alatti, korábban katonai kiképzésben 
részesült népfelkelőknek pedig július 29én délig kellett jelentkezniük.23

Ez azt jelentette, hogy a mozgósítás elrendelése után huszonnégy órán belül be kellett vonulni 
a 29., a 33., a 37., a 39., a 43., a 46., a 61. és a 101. cs. és kir. gyalogezredek24 tartalékosainak,  
a 28as vadászoknak, az 1., 3., 4., 16. cs. és kir. huszárezredeknek, a 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. honvéd 
gyalogezredeknek,25 a 7es árkászoknak, a 7es utászoknak, a 7es vonatcsapatnak, a 7es tábori 
tarackezrednek, a 7es lovas tüzérezrednek, a 7es nehéz tábori tarackosztálynak, valamint a 19.,  
a 20. és a 21. tábori ágyús ezredeknek.26

1914. július 28án Vásárhelyről az első vonattal közel 3000 katona indult Szegedre. Őket más
nap 2500 katonailag kiképzett, A) alosztályú népfelkelő követte. A július 31i általános mozgósí
tás elrendelése után Vásárhelyen már csak a részleges mozgósítás után hazaengedett néhány száz  
másodosztályú népfelkelőnek kellett jelentkeznie, ami rendben meg is történt. A 38 évesnél fiatalabb 
népfelkelők csapattestük felszerelési állomására, míg az idősebbek az állandó lakóhelyüknek meg
felelő népfelkelői felszerelő állomásra, Szegedre voltak kötelesek bevonulni.27

A Monarchia 1914 végéig a pótlásokkal együtt több mint kétmillió katonát küldött a keleti frontra, 
s ennek közel felét el is veszítette. Az egységek feltöltésére először azokat a még otthon lévő ka
tonailag kiképzett népfelkelőket hívták be (18751881), akik korábban gyalogsági vagy lovassági 
alakulatoknál szolgáltak. Őket 1915 első harmadában az 1873 és 1894 között született B) alosztályú 
népfelkelők követték.28

A bécsi Hadilevéltár adatbázisa szerint Marton Péternek 1915ben kellett bevonulnia. 1914ben 
már 38 éves volt, így minden bizonnyal népfelkelő lehetett. Arra vonatkozóan nem rendelkezünk for
rással, hogy korábban volte katona. Vásárhelyen az A) alosztályú népfelkelőket 42 éves korig 1915.  
 

22 Sándor János 1913 és 1917 között Tisza István második kormányában volt belügyminiszter.
23 Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai. Hódmezővásárhely, 2004. 8. (A további

akban: Makó Imre: Életünket és vérünket! 2004.)
24 Nagybecskerek, Arad, Nagyvárad, Debrecen, Karánsebes, Szeged, Temesvár és Békéscsaba székhellyel
25 Gyula és Arad, Debrecen, Nagyvárad, Szeged és Nagybecskerek, Szabadka–Zombor–Újvidék, Versec–Oravicabánya–Pancsova, 

Lugos–Orsova székhellyel
26 Szenti Tibor: Vér és pezsgő. Harctéri naplók, visszaemlékezések, frontversek, tábori és családi levelek az első világháborúból. 

Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988. 34. (A továbbiakban: Szenti Tibor: Vér és pezsgő. 1988.)
27 Makó Imre: Életünket és vérünket! 2004. 11.
28 Makó Imre: Vásárhely a világháborúban (19141918) In: Hódmezővásárhely története II. 2. rész A polgári forradalomtól  

az őszirózsás forradalomig 18481918. Főszerkesztő: Szabó Ferenc, Szerkesztők: Kovács István, Kruzslicz István Gábor, Szigeti János, 
Hódmezővásárhely, 1993. 867868.

<<< Marton Pétert kőműves mesterségre alkalmassá nyilvánították  MNL CSML HL
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január–március havában hívták be, az 1873 és 1877 között született B) alosztályú népfelkelők pedig 
először 1915 áprilisában álltak bizottság elé. A 900 férfiból ekkor 325öt minősítettek alkalmasnak 
frontszolgálatra.29 Bizonyára köztük volt Marton Péter is.

A bécsi Hadilevéltár veszteségnyilvántartása szerint a 7. szegedi utászzászlóaljba sorozták be.30 
Naplójában többször említi a sappeur szót (árkász), amely ugyancsak műszaki katona voltára utal.

Műszaki alakulatok az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében

A műszaki katonák világáról Jacobi Ágost31 írta az első jelentős munkát. Ahogyan könyvében fogalmaz 
„Műszaki katonák32 alatt értjük azt a hadrakelt nagy családot, amely nemcsak fegyverrel a kézben 
küzdött, hanem tudásával, különleges fölszerelésével, kiképzésével és leleményességével a küzdő 
csapatok leghűségesebb és nélkülözhetetlen segítőtársa volt.”„A műszaki szolgálat eminens fon
tosságát és értékét legjobban mutatja a békebeli műszaki csapatoknak a háború folyamán történt 
hatalmas szaporítása és kiépítése. A régi műszaki csapatok megsokszorosodtak, átszerveztettek,  
új számokat, új neveket kaptak. Ezenkívül a szükség addig ismeretlen harci eszközökkel fölszerelt új 
csapatokat teremtett, amely új harceszközöket eleinte mindig utászok és árkászok kezeltek.”33

Az Osztrák–Magyar Monarchia műszaki alakulatait (technische Truppen) utász – és árkászcsapa
tokból alakították ki. Az árkászok alapvető feladata az erőd, az út, a vasút és a hídépítés volt. 
A Monarchia árkászcsapata 16 árkászzászlóaljból állt. Ebből 14 általános zászlóalj volt, kettő pedig 
különleges harcászatra (lángszórós és fényszórós alakulat, valamint gáz és lángszórószászlóalj) volt 
kiképezve. Ez utóbbi, 2. sz. árkászzászlóalj fedőnéven működött (Nr. 2.). Az utászcsapatokhoz 8 utász
zászlóalj és egy hídépítőzászlóalj tartozott. Az első vonalban teljesítettek szolgálatot, különösen a 
hídépítéseknél és a csapatok folyón való átkelésekor kaptak szerepet. A Monarchia utászai és árkászai 
az északi és a déli harctereken egyaránt kiemelkedően teljesítettek.34

29 Österreichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA), Verlustunterlagen (Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, 
Marton Péter; Makó Imre: Életünket és vérünket! 2004. 1213.

30 Österreichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA), Verlustunterlagen (Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, 
Marton Péter

31 Jacobi Ágost (1881, Segesvár – 1973, Budapest) 1900ban elvégezte a hainburgi utász hadapródiskolát. A mödlingi aka
démián sporttanár és oktatótiszt lett. 1914ben a 2./5. pozsonyi század főhadnagy századparancsnokaként került először a szerb 
harctérre. Később harcolt az olasz és a román fronton is. In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világ
háborúban. Szerk. Jacobi Ágost, Közlekedési Nyomda, Budapest, 1938. 517. (A továbbiakban: Magyar műszaki parancsnokságok 
csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938.)

32 Műszaki kategóriába sorolható az utász, az árkász, az aknász, a hidász, a vasutas, a híradós, a távírász, de ide tartozik a fény
szórós, a gáz és lángszórós alakulat, a kőfúró és az elektroalakulat katonája is. Vö. Magyarország az első világháborúban. AZs. 
Főszerkesztő: Szijj Jolán, Szerkesztő: Ravasz István, Petit Real Kiadó, Budapest, 2000. Műszaki csapat szócikk – 481482. (A további
akban: Magyarország az első világháborúban. AZs. 2000.)

33 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 12.
34 100 Jahre k.u.k. Sappeurbataillon Nr.2. Ein Beitrag zu Geschichte der Sappeure und Pioniere. In: Erhebt! PionierKurier. 
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Az Osztrák–Magyar Monarchiában az utászok (pionier) állandó jellegű szervezete az 1867től fel
állított k.u.k. PionierRegiment volt, amely 1893ig működött. Ekkor ebből az utászezredből és a volt 
két műszaki ezredből (k.u.k. GenieRegiment) megalakították az utászcsapatot, a k.u.k. Pioniertruppe 
szervezetét, amely tizenöt ötszázados önálló utászzászlóaljból állt. Ezek közül öt zászlóalj Magyarország 
területéről egészült ki (1. Pozsony, 2. Budapest, 3. Gyulafehérvár, 4. Komárom, 5. Szeged). Ezzel a szá
mozással 1912ig működtek, majd ekkor a 15 zászlóaljból 8 utász, 14 árkász, egy hídépítő zászlóaljat 
(Brückenbataillon) és egy folyamaknász keretet35 hoztak létre. A 8 utászzászlóaljból három, a 14 árkász
zászlóaljból pedig 6 volt magyarországi kiegészítésű (4. budapesti, 5. komáromi, 7. szegedi utászzászló
aljak és a 4. budapesti (pótkerete: Villachban), 5. komáromi, 6. polai (pótkerete: Komáromban), 7. sza
rajevói (pótkerete: Szegeden), 12. gyulafehérvári és 13. eszéki árkászzászlóaljak.36

Az utászokat és árkászokat 1917. december 15én – meglehetősen szerencsétlen módon – úgy 
szervezték át, hogy egyesített árkász (sappeur) csapatokat létesítettek. Ez a hibás döntés megbosszulta 
magát: 1918ban a Piave folyóhoz olyan árkászcsapatokat is beosztottak, akik számára a harctéren 

35 A keret azt jelenti, hogy a csapat nincs feltöltve legénységgel.
36 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 2. A pótkeretek feladata az 

új századok és menetszázadok felállítása volt.
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a víz szokatlan elem volt. Az átszervezés után, a 60 árkászzászlóalj közül 24 nyert magyarországi  
kiegészítést. Szegeden például a volt 7. utászzászlóalj századaiból keletkeztek a 38., a 41., a 42., az 51.  
és az 53. árkászzászlóaljak. A 24 magyarországi zászlóalj 72 századot tett ki.37

„Támadásban az elsők, visszavonulásban az utolsók!”38 
Utászok és árkászok a háborúban

Az utászok és árkászok – általában a műszaki alakulatok – sorsa nagyon különbözött a más csapategy
ségek alá tartozó katonákétól. Ez elsősorban a harctér sajátosságaiból adódott, illetve abból, hogy 
állandó beosztásban voltak vagy vándorszázadként működtek. Utóbbiakat mindig a legkritikusabb 
pontokon vetették be, tűzoltó jelleggel. A háború kezdetén, 191415ben a szerb harctéren folyam
átkeléseket hajtottak végre, amely minden esetben súlyos veszteséggel járt. Az utászok, árkászok 
számára a legegyöntetűbbnek az orosz harctér tűnt, de ez nem azt jelentette, hogy a legegyszerűbb 
is volt. Az itt végrehajtott hadműveletekben a műszaki katonák jelentős mértékben kivették a részü
ket, sokszor a győzelem érdekében mindazt le kellett rombolniuk, amit korábban hosszú órák alatt 
építettek. Az olasz harctér új, még ismeretlen feladatok elé állította őket. Feladatuk itt a sziklába való 
robbantás, az alagutak robbantása, a kavernák kialakítása, valamint a földalatti aknaharc volt.39

Legfontosabb általános feladataik közé előrenyomuláskor a folyamatos ellenséges tűzben történő 
folyami átkelés (pl. a Visztula, a San, a Dunajec, a Vjeprz,a Bug, a Nida, a Gwila, a ZlotaLipa, az Ikva, 
a Sztripa és a Dnyeszter folyóknál), az erőszakos felderítés (amíg ellenséget nem talál), a hadi és 
szükséghidak építése és javítása, valamint az utak járhatóvá tétele tartozott. Ezeket a tevékenysé
geket mindig a harcoló csapatok élén hajtották végre. Az utászok és árkászok „…legelőkelőbb és 
minőségben legkiválóbb harci tevékenysége” az erőszakos folyamátkelés volt. „Fütyülnek a golyók,  
kattognak a géppuskák, ordítanak az ágyúk, de ő csak egyenesen áll, verejtékezik és előre nézve tel
jesíti kötelességét. Tudja, hogy rajta, az ő hidegvérűségén, az ő példaadásán múlik a siker. Nem védi 
sem páncél, sem árok, sem a fegyverrel való önvédelmének megnyugtató lehetősége.”40 Az utászok
nak és az árkászoknak a védelem kialakításában is számottevő szerepe volt (drótakadályok „húzása”,  
azaz telepítése, spanyolbakok41 felállítása, géppuskafészkek létesítése, a peremvonal kiépítése, 
futóárkok ásása, bunkerek építése, telefonvezetékek kiépítése, reflektorok telepítése).42 Feladataik 
közé tartozott még az új fegyverek – drótvágók, aknavetők, lángszórók, légaknavetők, gránátvetők, 
vegyi harceszközök – kezelése is. Az erődítési, építési munkálatok mellett ugyanolyan fontosságú 
volt a visszavonuláskor végzett romboló tevékenységük.43

37 Uo. 25.
38 Az utászok és árkászok jelszava.
39 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 67.
40 Uo. 7. 11.
41 A spanyolbak X alakban felállított, fából vagy vasból készített, szöges dróttal átfont mozgatható akadály volt az ellenség 

feltartóztatására.
42 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 7.
43 Uo. 17.
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A műszaki alakulatok tehát az első világháborúban a gyalogsági alakulatok segítőiként szerepel
tek, és az utászok, árkászok tevékenységétől sokszor a gyalogság léte függött. Ha nem volt műszaki 
feladat, akkor rendes gyalogos katonaként harcoltak.44

Az Osztrák–Magyar Monarchia 1914től 1918ig 8,5 millió katonát vonultatott be, amelyből az utászok 
száma 221 000 főt tett ki. 1914ben ez a hadsereg 2,37 százalékát, a háborús évek alatt 2,6 százalékát, 
1918ban pedig a hadsereg állományának 2,8 százalékát jelentette. 1918 végére számuk már csak 93 000 
fő volt. Ez azt jelenti, hogy az állomány két és félszer cserélődött ki a háború folyamán. A többi műsza
ki csapatnemeknél a kicserélődés csak másfélszeres volt. 1914ben az utászzászlóaljakban a magyarok 
számaránya a legénységi állományban 40 százalék volt, a tiszti állományban pedig 20 százalékot tett ki.45

Az utászalakulatok veszteségei veszélyes feladataik ellenére kisebbek voltak, mint a gyalogságé. 
Ennek magyarázata abban keresendő, hogy veszteségeik egyes harctevékenységeknél ugrásszerűen 
jelentkeztek. Azok az utászok és árkászok, akik állandó frontszolgálatot teljesítettek, véres veszte
ségeket szenvedtek, vagy a kimerítő munka miatt harcképtelenné váltak. Azok a századok, amelyek 
rendszeresen folyamátkeléseket hajtottak végre vagy a gyalogság kötelékében vettek részt harci 
cselekményekben, rendszerint a gyalogsággal azonos veszteségeket könyvelhettek el. A nagy vesz
teséggel járó vállalkozások után azonban az utászokat a gyalogosokkal ellentétben kivonták az arc
vonalból, és az újbóli feltöltésig pihentették.46

 A veszteségek számokban is mérhetők. A műszaki alakulatok történetéről szóló, 1938ban meg
jelent emlékalbum szerzője az osztrák vezérkar által kiadott többkötetes mű, az ÖsterreichsUngarns 
letzter Krieg 19141918 és az 1918 végén keletkezett hivatalos veszteséglista, az Amtliche Verlustlist 
Ende Nov.1918 alapján tette meg számításait. Ezek szerint a Monarchiában 100 hősi halottból az utászok 
és árkászok 0,71 százalékot tettek ki, 100 sebesültből 0,65 százalékot, 100 hadifogolyból és eltűntből 
pedig 0,33 százalék volt az arányuk. A korábban fent említett 221 000 utász 7,4 százaléka elesett vagy 
megsebesült (16 140 fő), 2,6 százaléka eltűnt vagy hadifogságba esett (5704 fő). Az utászok vesztesége 
tehát az első világháború folyamán 10 százalékos volt. Ezzel szemben a műszaki alakulatokra vonatkozó 
1918as veszteséglista 18 000re tette az elesett, megsebesült, hadifogságba esett vagy eltűnt utászok 
számát. Ez a lajstrom elkülönítette az osztrákok és a magyarok veszteségeit.47

HALOTT SEBESÜLT ELTŰNT FOGSÁGBA ESETT

osztrák 1744 fő 5815 fő 957 fő 2972 fő

magyar 1170 fő 3578 fő 1019 fő 762 fő

Összesen: 2914 fő 9393 fő 1976 fő 3734 fő

Az utászok és árkászok vesztesége az első világháborúban a hivatalos veszteséglajstrom (Amtliche 
Verlustlist Ende Nov.1918) szerint

44 Magyarország az első világháborúban AZs. 2000. Árkászcsapat szócikk – 4344. 
45 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 810.
46 Uo. 9.
47 Uo. 910.
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A műszaki csapatok speciális tudásuk és felszerelésük miatt a kor elitcsapatának számítottak,  
s működésükben tetten érhető volt a kor legmagasabb technológiai színvonala. Katonai helytállásuk
ról József főherceg és Mackensen tábornagy is többször elismerően szólt.48

„Az utász ásója a baka vérét spórolja!” 
A 7. szegedi utászzászlóalj a háborúban

A szegedi utászzászlóalj 1907ig a 14., 1912től a 7. hadrendi sorszámmal volt ellátva. Parancsnoka 
1905 és 1912 között Gaugl József ezredes, 1912től Mjk Ignác őrnagy volt. A zászlóalj századai közül 
négy Szegeden (1.2.3.5.), egy pedig (4.) a boszniai Visegrádon állomásozott. Kiegészítési területe 
Szeged környéke, valamint a Tisza vidéke volt.49

Az 1893ban felállított cs. és kir. 14. utászzászlóaljat 1898ban Szegedre, a Hattyas sori laktanyába  
helyezték.50 A szegedi utászzászlóalj a háború folyamán két menetszázadot is felállított, amelyek  
az átszervezést követően ugyancsak árkászszázadokká alakultak.51

Az 1./7. utászszázad – Jenisch János százados parancsnokkal az élén – 1914ben először a szerb 
harctérre került, ahol folyamátkeléseket hajtott végre, hadihidakat épített és robbantott, s többször 
gyalogságként került bevetésre. 1915 elején az északi hadszíntérre került, s a német Linsingenhad
sereg kötelékében a 3./7. századdal együtt barakktábort, valamint szükséghidakat épített. A nyári 
(jún. 2223.) erőszakos folyamátkelésnél, a galíciai Zurawnónál nagy veszteségeket szenvedett. Nyár 
végén (aug. 27.) részt vett a Lehrgyalogezred támadásában a ZlotaLipa folyónál. Szeptemberben 
sikeresen fedezte a 3. kir. porosz gárdahadosztály visszavonulását. Október 7én a mintegy 120 fős 
század sikeresen verte vissza az oroszok támadását, e haditettéért soraiból többen kitüntetésben  
részesültek.52

A 2./7. utászszázad báró Wildburg Walter parancsnoksága alatt a Duna szerb oldalán, Temes
szigetnél esett át a tűzkeresztségen, amikor az ellenséges hajóparkot megsemmisítették (1914. aug. 
2.6.7.). Szeptembertől az északi hadszíntéren működött, részt vett az általános visszavonulásban, 
majd a 2. hadsereg előrenyomulásában. A legnagyobb veszteség október 16án érte a San folyón való 
átkelésnél, Plawonál, ahol a parancsnok is hősi halált halt.53

A 3./7. utászszázad 1914. augusztus 1jén indult a szerb harctérre Sólyom Fekete Gellért54 százados 
parancsnoksága alatt. Szeptember 8ig a Szerémségben végzett műszaki munkálatokat, ezt követően 
többször is alkalmazták erőszakos átkeléseknél (Poloj, Bossuth, Raca, Kolubara). December elején 

48 Uo. 10.
49 Szemelvények a 7. (szegedi) utászzászlóalj háborús történetéből. Írta: DeseőRődl Rudolf utászezredes, a háborúban a 3./7. 

utászszázad főhadnagya. In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 132.  
(A továbbiakban: DeseőRődl Rudolf: Szemelvények a 7. (szegedi) utászzászlóalj háborús történetéből.)

50 Szeged története 3. 2. rész, 18481919. Szerk. Gaál Endre, Szeged, 1991. 842.
51 DeseőRődl Rudolf: Szemelvények a 7. (szegedi) utászzászlóalj háborús történetéből. 132.
52 Uo. 133134.
53 Uo. 134136.
54 Sólyom Fekete Gellért (1880, Déva – 1936, Budapest) In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világ

háborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 505.
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bevonult az elfoglalt Belgrádba, majd a Schöncsoport Zimonyba hajózását végezte el sikerrel. 1915 
januárjában az 1. századdal együtt az orosz harctérre, a Deutsche Südarmee kötelékébe került, ahol 
részt vett egy hatalmas barakktábor, az ún. „Zweikaiserstadt”, azaz a „Kétcsászárváros” kiépítésében. 
Áprilisban megindult az előrenyomulás a Kárpátokból KeletGalíciába. Ekkor a század szükséghidakat, 
póthidakat, hadihidakat vert, gyalogbürüket55 épített. 1916. január végén – ismét más kötelékben – 
állásokat épített Oknán. Az 1917es átszervezés után az 51. honvédgyaloghadosztály árkászszázada 
(1./51.) lett. 1918ban rövid időre a Piave mellé került, de az átkelésben már nem vett részt.56

A 4./7. utászszázad már békeidőben is Boszniában állomásozott. Parancsnoka a háború kitörésekor 
Pleplár Lajos57 százados volt. Egyik legfontosabb haditettüket már a háború elején végrehajtották, 
sikerrel leereszkedtek a Drina folyón Staribródig.58

Az 5./7. utászszázad, melynek Hausner Adolf59 százados volt a parancsnoka, leginkább tartalé
kosokból és népfelkelőkből állt. 1914 augusztusának végén került az orosz harctérre. 1915 elején  
a VII. hadtest kötelékében erődített, utakat és hidakat javított. Május elején az olasz harctérre ke
rült. Itt új harci eszközöket – fényszórókat, gránátvetőket, aknavetőket és lángszórókat – is kezelt,  
és ebben a században állították fel a 15 cmes légaknavető szakaszt is.60 A 7. utászzászlóaljból tíz 
tiszt halt hősi halált.61



Az osztrák–magyar hadsereg műszaki csapatokkal meglehetősen gyengén volt ellátva. A háború  
végén is minden hadosztályra egy műszaki (utász – vagy árkászszázad) alakulat jutott, míg az antant 
hadseregei ennek négyszeresével rendelkeztek. Az állóháború kialakulása következtében a műszaki 
csapatokat egy sor új, különleges feladatra képezték ki. Így már 1915ben felállították a kőfúró,  
a drótkötélpályépítő  és az elektroalakulatokat. Az állásoklövészárkok kiépítése, a vízvezeték 
hálózatok lefektetése, a kavernák és óvóhelyek létesítése céljából építőszázadokat (Baukompagnie) 
rendszeresítettek. Az egyes különleges képzettséget megkívánó alakulatok, mint például a kőfúró
tanosztály (Gesteinbohrformation) vagy a gáz – és lángszórózászlóalj (Sappeurspezialbataillon),  
az árkászzászlóaljakból váltak ki és külön póttestet kaptak (61. árkászzászlóalj – lángszóró, 62. árkász
zászlóalj – gázzászlóalj).62

55 Kisebb folyókon, patakokon a legegyszerűbb megoldás az alacsonyan átfektetett deszkahíd, a gyalogbürü kiépítése.
56 DeseőRődl Rudolf: Szemelvények a 7. (szegedi) utászzászlóalj háborús történetéből. 136145.
57 Pleplár Lajos (1869, Johannistahl) In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk.  

Jacobi, 1938. 505.
58 DeseőRődl Rudolf: Szemelvények a 7. (szegedi) utászzászlóalj háborús történetéből. 145. 
59 Hausner Adolf (1872, Bécs) In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi,1938. 515.
60 DeseőRődl Rudolf: Szemelvények a 7. (szegedi) utászzászlóalj háborús történetéből. 146. Valószínű, hogy Marton Péter ebben  

a században teljesített szolgálatot, de erre egyértelmű forrás nincs.
61 Uo. 132. (A hősi halált halt tisztek: Báró Wildburg Walter szds. Boros Kálmán fhdgy. Dedy Henrik hdgy. Predragovics Rudolf 

hdgy. Predragovics Emil hdgy. Bata Péter hdgy. Pentsy Árpád hdgy. Gerő László hdgy. Sebestyén (Singer) Vilmos zls. Zechmeister 
Gusztáv Adolf hadapródjelölt)

62 A 62. különleges árkász (gáz) zászlóalj 1916ban, a 61. különleges árkász (lángszóró) zászlóalj 1918ban alakult Kremsben. 
A háború elején csak lángszóró szakaszok voltak, amelyeket 1918ban összevontak négyszázados zászlóaljjá, és Sappeur Bataillon  
Nr. 61. fedőnéven működött tovább. In: Magyarország az első világháborúban. AZs. 2000. Vegyi harccsapat szócikk – 712713.; 
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Marton Péter naplójában többször említi Krems an der Donau városának nevét, és több gáztá
madásról, valamint az ebben való előkészületekről is ír. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy  
a 7. szegedi utászzászlóaljba való bevonulása után átkerülhetett a Kremsben állomásozó 2. sz. árkász
zászlóalj63 fedőnéven működő Sappeurspezialbataillonba, azaz a 62. gázzászlóaljba.64

A gáz- és lángszórózászlóalj megalakulása Kremsben és a Monarchia első gáztámadása

A németek első gáztámadásának sikere 1915 tavaszán Conrad von Hötzendorf osztrák– magyar vezér
kari főnökre olyan benyomást tett, hogy azonnal javasolta ennek alkalmazását a Monarchia hadse
regében is. Ez akkor még lehetetlen volt, mivel Németország is csak 6000 gázpalackkal rendelke
zett, amelyet saját céljaira tartogatott. Valószínűleg a vezérkari főnök ez irányú érdeklődése lehetett  
az alapja annak, hogy 1915 nyarának elején, a hadügyminisztériummal egyetértésben, Max von Ow 
százados vezetése alatt létrejött egy fényszórósjárőralakulat. Max von Ow százados elsősorban azért 
volt alkalmas erre a feladatra, mert műszaki egyetemet végzett, majd Hainburgban, az utásziskolában 
tanított. Mindemellett 1915. május 3031én, a keleti fronton részt vett a német hadsereg máso
dik gáztámadásában, Bolimownál, ahol meg is sebesült. A százados tapasztalatairól szóló jelentést 
1915. szeptember 15én mutatták be Ferenc Józsefnek, aki ennek alapján kijelentette, hogy a har
ci gáz alkalmazását elveti. Max von Ow százados 1915 szeptemberében Berlinben, helyettese Tegel  
Rezső százados pedig Kremsben vett részt kiképzésen. Az új tapasztalatokat Max von Ow százados még 
1915 októberében, egy kéthetes tanfolyam keretében átadta a csapatoknak a délnyugati fronton.  
A gázvédelemre való felkészülés tekintetében József főherceg, a VII. hadtest parancsnoka és Boroevič,  
az 5. hadsereg parancsnoka is tett javaslatokat. Ugyanakkor egy bizonyos jelentésből kiderült, 
hogy Nápolyban gázpalackokat rakodtak ki. Ez a jelentés volt az, amely Ferenc József véleményét is 
megváltoztatta. A császár ennek tudatában engedélyezte az előkészületeket, de kizárólag megtor
lásként, támadó eszközként való bevetését továbbra is tiltotta. 1915. december 13án a délnyugati 
front parancsnoka engedélyt kért egy meteorológiai megfigyelőállomás felállítására és az Isonzó
nál végrehajtandó gáztámadás előkészületeinek megtételére. A megfigyelőállomás létrehozása  
és a gáztámadáshoz szükséges felderítés 1916 januárjában megtörtént. Az olasz fronton lévő 44.  
német gyaloghadosztály 1916. február 24én jelentette, hogy az olaszok gázbombákat akarnak be
vetni. Ez a hír lehetővé tette, hogy a Monarchiában is meginduljon a gázvédelmi tisztek kiképzése,  
s Ferenc József is feloldotta a korábbi tiltást. Az Osztrák–Magyar Monarchia gáztámadása előtt ezzel 
szabaddá vált az út.65

Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 3. 35. 314.
63 A 2. árkászzászlóalj 1912. október 1jén jött létre Kremsben az 5. sz. utászzászlóaljból. Parancsnoka Rudolf Herkner őrnagy 

lett. Ennek az alakulatnak tagja volt Julius Raab, egykori osztrák kancellár (19531961) is. In: 19122012. 100 Jahre k.u.k. Sap
peurbataillon Nr. 2 Kranzniederlegung beim Sappeurdenkmal am 8. Juli 2012 In: Erhebt! PionierKurier. Nummer 26/März 2012. 1.

64 Egyes szakirodalmak csak gázzászlóaljnak, mások gáz – és lángszórózászlóaljnak nevezik. A továbbiakban a gázzászlóalj meg
nevezést fogom használni.

65 Wolfgang Zecha: „Unter die Masken!” Giftgas auf den Kriegsschauplätzen ÖsterreichUngarns im Ersten Weltkrieg. Militär
geschichtliche Dissertationen österrechischer Universitäten herausgegeben von Manfried Rauchensteiner Band 13. Eine Publikation 
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Max von Ow századost 1915. november elején újból a német frontra küldték további ismerete
ket szerezni. Amíg ő a fronton tartózkodott, az időközben, 1916 januárjában megalakított kiképző
központba, Kremsbe rendelte az újonnan felállított árkászcsapatok különleges alakulatait. Ezeket  
a 61. és 62. árkászzászlóalj pótszázadából állították fel, és ettől 1916. február 21én leválasztották 
a SappeurSpezialBataillont (SSB), és 62. árkászzászlóaljnak nevezték el. Ez felelt a gáztámadásért 
és gázvédelemért, a kiképzésért, a raktározás szabályainak és az óvintézkedéseknek a betartásáért.66

A világháború folyamán több alkalommal bevetett alakulatot a Duna menti Krems városában kezd
ték el összeállítani von Ow utászszázados parancsnoksága alatt, 1916 januárjától. A cél egy német 
mintájú gázzászlóalj létrehozása volt. A szakaszokat főleg árkászalakulatokból átvett katonákból 
állították össze. A már januárban Kremsbe érkező vegyészekből, valamint vegyészmérnökökből álló 
tartalékos tisztek és tisztjelöltek kiképzését azonnal megkezdték.67 A kiképzési célok között szerepelt 
a gáztámadás lényegének és az emberi testre gyakorolt hatásának megismertetése, a légzőműszerek 
és gázmaszkok alkalmazásának elsajátítása, a gázmaszkok viseléséhez való hozzászoktatás, valamint 
az általános elsősegélynyújtásban való jártasság kialakítása.68

A gázzászlóalj – Sappeurspezialbataillon – hivatalosan 1916. március 1jén alakult meg Krems
ben. Állományába kb. 60 tiszt és 1200 fős legénység tartozott. Utóbbit főként magyar és cseh kato
nák alkották. Szervezetét négy század alkotta: időjárásfigyelő  és jelzőosztag, távbeszélőosztag, 
szerosztag és egy pótszázad a gáziskolával. A zászlóaljparancsnok 1916 szeptemberétől Tegel Rezső 
utászszázados lett. Az 1. század parancsnoka Pyro Pál százados, majd Heinrich Oszkár69 főhadnagy, 
1917 júniusától pedig Steibel Kornél70 utászfőhadnagy lett. A 2. század parancsnoka Höpflinger Ernő 
utászfőhadnagy, a 3. századé Schönpflug Károly százados, a 4. századé Skranika Frigyes71 százados 
volt. Az 1. században csak néhány, a 2. században kétszakasznyi, a 3. században pedig egyszakanyszi 
magyar nemzetiségű katona volt. A legtöbb magyar a 4. század kötelékébe került, több mint három 
és fél szakasszal. A zászlóalj teljes létszámának kb. egy harmadát, azaz 300 főt tettek ki a magyarok.  
A 4. századnak teljes tiszti állománya is magyar tisztekből állt.72

des Heeresgeschichtlichen Museums/ Militärhistorisches Institut. ÖBV& hpt, Wien, 2000. 7073. (A továbbiakban: Zecha:„Unter die 
Masken!” 2000.) Lásd még Holger H. Herwig: The first world war. Germany and AustriaHungary 19141918. Second edition. Publish
ing Bloomsbury Academic, 2014. 170171.

66 Zecha:„Unter die Masken!” 2000.) 77., Madaras Péter – Dr. Varga A. József: A gázharc – gázvédelem kezdete. In: Gáz! Riadó! 
A vegyvédelmi szolgálat története. Sorozatszerkesztő: Isaszegi János Zrínyi kiadó, 2015. 3165. 4647. (A továbbiakban: Madaras 
Péter – Dr. Varga A. József: A gázharc – gázvédelem kezdete. 2015. 3165.)

67 A gázzászlóalj (Gasbataillon) Írták: Siklósy (Steibel) Kornél és Skranika Frigyes. In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok  
és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 315324. 318.

68 Zecha:„Unter die Masken!” 2000. 214.
69 Heinrich Oszkár a hadapródiskola elvégzése után 1907ben hadapródtiszthelyettesnek lett kinevezve a cs. és kir. 46. gyalog

ezredhez. A háború kitörésekor a III/46. zászlóaljban szolgált Avtovácon. Előbb a montenegrói és a szerb fronton harcolt, majd 1915
1916ban a 62. különleges árkászzászlóaljhoz került, ahol a gázharcokban képezték ki, majd több fronton is gázspecialistaként gáztáma
dásokat vezetett és német tisztek kiképzésében vett részt. Kétszer sebesült meg. In: Negyvenhatosok fegyverben. Hirn László, 1933. 32.

70 Siklósy Steibel Kornél (1893, Zseliz) 1917 nyarától 1918ig a Sappeurspezialbataillonban (62. árk. zlj.) teljesített szolgálatot az 
első század parancsnokaként. In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 530.

71 Skranika Frigyes (1883, Bécs) In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 
1938. 531.

72 A magyar tisztikar: Heinrich Oszkár fhdgy. Siklósy (Steibel) Kornél fhdgy. Skranika Frigyes szds. mérnök, Zátony Sándor tart.
hdgy. vegyészmérnök, mezericzi Mezricky László tart.hdgy. vegyészmérnök, Berényi Lajos tart. zls. vegyész, Sensky István tart. zls. 
vegyész, Reiser Egon tart. zls. medikus, Jendrassik Aladár tiz. vegyészmérnök, dr. Szegedi István tiz. vegyész, Oswald Lóránt tart. 
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A gázzászlóalj első bevetése az olasz harctéren történt, s ezt a VII. hadtest parancsnoka, József 
főherceg is támogatta.73 A gáztámadás szükségességének okait naplójában 1916. május 7én így  
fogalmazta meg: „A VII. hadtest védelmi szakaszában közel egy éve súlyos küzdelem alatt oly hely
zet állt elő, hogy a jelenlegi állásnak biztos megtartása, az emberanyag kímélése és a csapatok  
ellenálló erejének fenntartása érdekében sürgősen cselekedni kell. […] Az ellenséget megközelítő 
és szabadon fekvő árkászmunkáknak robbanótöltetekkel való szétrombolására annak idején a kremsi 
különleges árkászzászlóaljtól szakértő közegeket kértem […] Nyíltan megmondom, hogy a gáz nem 
volt előttem szimpatikus. Alapos megfontolás után azonban azon meggyőződésre jutottam, hogy  
a Doberdófennsíkon a jelenlegi helyzet gyökeres megváltoztatását csakis gázzal való sikeres táma
dás útján remélhetem, annál is inkább, mivel a délnyugati harctéren idáig gázzal még nem próbál
koztak. Cadornának74 1916. április 9én kiadott intézkedése szerint a gáz elleni védekezés az olasz 
hadseregnél még nagyon kezdetleges. […] Egy sikeres gáztámadással az ellenséget egy csapásra 
visszazavarjuk veszélyes közelségéből, állásaink egyes kedvezőtlen helyeit kiigazíthatjuk, zsákmá
nyul ejthetjük gazdag műszaki eszközeit.”75

1916 tavaszára az 5. isonzói hadsereg állománya – a már egy éve tartó folyamatos állóháború 
után – jócskán megcsappant. Az év elején még 155 zászlóalja volt, míg 1916 májusában ennek már 
csak harmadával rendelkezett.76 A gáztámadás mellett szóltak más érvek is. Az 1916. május 15én 
megindult tiroli osztrák–magyar offenzíva következtében az olasz gyalogság és tüzérség elhagyta  
az isonzói harcteret, így a védelem ezen a területen fellazult. A támadás kulcsfontosságú volt abból  
a szempontból, hogy megállítsák az olasz ellencsapásokat, ezzel párhuzamosan pedig csökkentsék az 
osztrák–magyar csapatok veszteségeit.77

József főherceg pontosan tisztában volt azzal is, hogy a gáz bevetése milyen következményekkel 
fog járni. Erről tanúskodik 1916. június 28i bejegyzése: „Ez sok ezer olasznak életébe fog kerülni. 
Rettenetes gondolat, de ez az én vitézeim ezreinek fogja megmenteni életét, s így egy pillanatig sem 
töprenkedem – ennek meg kell történnie…”78

fhdgy. vegyész, Gellért Jenő tart. fhdgy. kohómérnök, Halusinszky László tart. hdgy. vasúti tisztviselő, a távbeszélő osztag parancs
noka, Horváth Ferenc szak. parancsnok gépészmérnök, Weress Ákos tiz. egyetemi hallgató, Békési István tart. hdgy. magántisztviselő.  
In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 318.

73 Kiss Gábor: Harci gázok alkalmazása az első világháborúban. http://nagyhaboru.blog.hu/2013/01/02/harci_gazok_alkal
mazasa_az_elso_vilaghaboruban A letöltés ideje: 2017. március 5. (A továbbiakban: Kiss Gábor: Harci gázok alkalmazása az első 
világháborúban.)

74 Cadorna az olasz hadsereg vezérkari főnöke volt.
75 Stencinger Norbert: Gáztámadás a Doberdó fennsíkon. http://nagyhaboru.blog.hu/2013/01/09/gaztamadas_a_doberdo 

fennsikon A letöltés ideje: 2017. január 3. (A továbbiakban: Stencinger Norbert: Gáztámadás a Doberdó fennsíkon.)
76 Vasja Klavora: Harcok a Doberdón 19151916. HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, 2010. 205. (A továbbiakban: Klavora: 

Harcok a Doberdón 19151916. 2010.)
77 Uo. 214.
78 A világháború amilyennek én láttam. Írta naplója és hivatalos akták alapján József főherceg tábornagy. III. kötet, Olasz háború. 

Doberdo. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Budapest, 1928. 312. (A továbbiakban: József főherceg: A világháború amilyen
nek én láttam. III. 1928.)
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Az eredetileg néhány hétre tervezett kiképzés elhúzódott, ezért a zászlóalj csak 1916 májusának 
végén érkezett meg79 az olasz frontra, ahol azonnal hozzákezdtek az előkészületekhez.80 A tervezett 
támadás előtt négy nappal, június 24én, a kijelölt alakulatok Temnica közelében gyakorlatoztak, 
amelyen a gázkifújás81 utáni teendőket éles körülmények között gyakorolták. A háromórás „főpróbát”  
Boroević 82 hadseregparancsnok tisztjei társaságában tekintette meg. „Érdekes volt nézni, mily hatal
mas erővel tódult ki a gáz a palack száján és milyen méltóságteljes lassúsággal hömpölygött tovább 
sárgás füstgomolyban, hogy gyilkos pusztítással mindent élettelenné tegyen maga előtt. A kifújt 
gázok roppant pusztító hatását mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy a szép zöld színben pompázó 
júniusi vegetáció abban a pillanatban, midőn a gázfellegek elborították, kénsárgává változott, majd 
pár pillanat múlva a megsárgult falevelek rozsdaszínűvé változtak át és mint késő ősszel a dértől meg
csípett levelek, kezdtek gallyaiktól leperegni.”83

A gáztámadás vezetésével Karl Gelb von Sigesstern altábornagyot, a 17. gyaloghadosztály parancs
nokát bízták meg.84

A gázzászlóalj első bevetésére 1916. június 29én, a Doberdófennsíkon, a VII. hadtest körle
tében, az Isonzófrontnak Gradiscától keletre eső szakaszán került sor. A támadás fő célja az olasz 
nehéz tüzérség számára legkedvezőbb tűzhatást biztosító Monte Fortin 115. magaslati pont harc
álláspontjának megtörése volt. A Monarchia csapatainak arcvonala a Doberdófennsík észak
nyugati részén húzódott, jóval magasabban az olaszok állásánál, ami éppen alkalmas volt egy  
gáztámadáshoz. Hátrányt egyedül a sziklás talaj jelentett, amelybe a gázpalackokat nem lehetett  
beásni, ezért ehhez a szilánkhatás ellen homokzsákokra volt szükség. A támadást a VII. hadtes
ten belül a 20. és a 17. honvéd hadosztály, valamint a XVI. hadtest 5. hegyi dandárának körleté
ben tervezték. A gáztámadás megindítása után a gyalogságnak a következő csoportosításban kel
lett rohamoznia: 1. A Monte Fortinra gyalogosztagok, az 5. dandártól utászrobbantó járőrökkel.  
2. A Monte San Micheleről Sdraussinára Sipos ezredes parancsnoksága alatt az 1. honvéd gyalogezred 
3. zászlóalja és a 17. honvédgyalogezred 2. zászlóalja. 3. San Martinotól délre a 197. magaslaton át 
Hiltl ezredes parancsnoksága alatt a 61. gyalogezred 3. zászlóalja és a 39. gyalogezred 2. zászlóalja.85 

79 József főherceg szerint június 4én, s ezt az adatot közli Klavora is.
80 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 319.
81 A gáztámadás klasszikus formája a fúvásos eljárás (Blasverfahren), amikor az ellenség állásai felé irányított gázcsövekből  

kiengedik a gázt. A palack kinyitásakor a palackban lévő gáz folyadék formában kilövell, s azonnal párává változik. Tartalma a levegő
ben kondenzálódik, így ködös gázfelhő alakul ki. A klór jelenléte a felhőnek zöldes színt kölcsönöz. Ennek a módszernek az a hátránya, 
hogy függ a szél sebességétől és irányától. A gázfelhőt a szél szállítja, melynek se túl gyorsnak, se túl lassúnak nem szabad lennie.  
Ha a gázfelhő túl lassan halad, az ellenség elmenekülhet, tüzérsége pedig támadásba léphet, még mielőtt a gázfelhő őket is elérné. 
A túl erős szélben a gázfelhő gyorsan áthalad az ellenség felett, így elveszti hatékonyságát. A legkedvezőbb a 3m/másodperc sebes
ségű szél. In: Klavora: Harcok a Doberdón 19151916. 2010. 211. 

82 Az „Isonzó oroszlánja”ként emlegetett Boroević Svetozar (18561920) katonacsaládban született a horvátbosnyák határon. 
A világháború kitörésekor hadtestparancsnok lett, majd a keleti fronton vezetett hadsereget, ahol a Kárpátok hágóit védte. Innen 
került az Isonzóhadsereg élére. Az osztrák–magyar csapatok az ő vezetése alatt verték vissza mind a tizenegy isonzói támadást. 
Emlékére sziklából szobrot faragtak a katonái. In: Dr. Bedécs Gyula: A Doberdótól a Dolomitokig. Útikönyv az első világháború magyar 
emlékeit keresőknek II. Zrínyi kiadó, 2015. 81.; Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrákmagyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezre
desek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Argumentum, Budapest, 2010. 8688.

83 Stencinger Norbert: Gáztámadás a Doberdó fennsíkon.
84 Klavora: Harcok a Doberdón 19151916. 2010. 208.; Zecha: „Unter die Masken!” 2000. 85.
85 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 319.; Zecha:„Unter die  

Masken!” 2000. 8489.
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A gázfegyver bevetésében eredetileg csak a 3., a 2. és az 1. gázszázad vett volna részt, de végül a  
4. század 2. szakaszát is bevetették. Nyolc nap alatt kb. 6000 klórgázzal és foszgénkeverékkel töltött 
gázpalackot telepítettek ki. Az állások közelsége miatt csak éjszaka lehetett dolgozni. 1916. június  
28án az olaszok órákig tartó pergőtűz után este 6 órakor támadást intéztek a Doberdófennsík 
ellen, ami éjfélig tartott. Az olaszok támadása olyan heves volt, hogy azt lehetett hinni, rájöttek  
az osztrákmagyar csapatok szándékára, ezért a harcok csillapodásával parancsba adták, hogy ha az 
időjárási viszonyok „csak féligmeddig is” megfelelőnek bizonyulnak, éjjel két órakor kezdjék meg  
a műveletet. Ez azonban a távbeszélővonalak megszakadása miatt csak hajnali 5 óra 20 perckor  
indulhatott meg.86 A június 29én hajnalban átélt percekre József főherceg így emlékezett: „A szél 
ingadozik. Úgy látszik, hogy északról kelet felé fordul. 3 óra 15 perckor gyenge keletdélkeleti  
szél indul meg. Hála legyen az Istennek. El akarom rendelni a készültséget és a kifújás előkészítését. 
A telefon megszakadt… Ellőtték!… Futárőrsökkel kiküldjük a parancsot: Riadó!!!... Reggel 4 óra… 
Egész énem megszakadásig feszül, mert semmi sem akar klappolni. Már világos reggel van; mindent 
magam látok, s a szél mind jobban lelohad. Cselekednem kell azonnal, különben kevés óra multával 
patakokban fog újra folyni hőseim vére. 4 órakor a tüzelés elcsendesül. Végre megvan minden össze
köttetés… 4 óra 30 perc… Elrendelem: Azonnal kifújni! Rajta!... Az Isonzón már szélcsend van. 5 óra! 
A csapatok készen állnak… 5 óra 10 perc. Elrendelem: Végrevalahára kifújni, mert ha a szél megáll,  
az én embereim fulladnak meg…Elfojtott lélegzettel néztem, amint a méregfelhő a magaslat mö
gött az Isonzo felé leszállva eltűnt. Látom 39eseimet, 61eseimet…Vége van!... Egy kő esett le  
a szívemről, hogy ez a rettenetes vállalkozás be van fejezve; a szörnyű veszély elmúlt!”87 A kedvező  
széljárásnak köszönhetően a palackok 1520 perc alatt kiürültek. Az olaszok vesztesége 50006000 
fő volt, s ennek oka az volt, hogy az általuk intézett támadás után szoros csoportokban tértek nyu
govóra, valamint nekik csak tüllből készült gázálarcuk volt.88 Pontosabban, 1916ban az olaszok  
az isonzói frontszakaszon egyáltalán nem rendelkeztek gázmaszkokkal.89 A támadó csapatok vesztesé
ge ennél jóval kisebb volt. A műveletben részt vett összes csapatok teljes vesztesége 225 elesett, 785 
sebesült, 223 gázmérgezést szenvedett és 426 eltűnt katona volt. A gázzászlóaljnál kilencen elestek,  
36 fő megsebesült, 37 fő gázmérgezést szenvedett, öten pedig eltűntek. József főherceg A világ
háború, amilyennek én láttam című munkájában ennél a veszteségkimutatásnál megjegyezte, hogy  
az orvosok nem voltak kellően kiképezve a speciális elsősegélynyújtásra és nem volt elegendő 
oxigén palack sem.90

A gáztámadás ugyan sikeres volt, de hadi szempontból nem nyitott új lehetőségeket, ehhez  
ugyanis tartalékokra lett volna szükség, ami nem állt rendelkezésre. Az olaszok ezzel szemben  
jelentős tartalékokkal voltak ellátva. Az ebben az időszakban tervezett 6. isonzói csatát mindenesetre  
Cadorna olasz vezérkari főnök e támadás miatt halasztotta augusztusra. Július második felében  

86 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 320.
87 József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. III. 1928. 315316.
88 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 320.
89 Klavora: Harcok a Doberdón 19151916. 2010. 213.
90 József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. III. 1928. 333.; Zecha:„Unter die Masken!” 2000. 88. A gáztámadás 

áldozatainak emlékműve Sagradóban van.
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Térkép forrása: BALLA Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon, 2003. 31.
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az egész gázzászlóaljat anyagkiegészítés és további kiképzés céljából visszahelyezték Kremsbe.  
A tűzkeresztségen áteső zászlóalj ott – ahogyan arról naplójában Marton Péter is beszámol – „csak 
sok, fölöslegesnek mondható árkászmunkálatot végzett.”91

A gázzászlóalj élén von Ow századost ekkoriban váltotta fel parancsnoki tisztségében Tegel  
Rezső százados. 1916. november 5én a 2. és 3. századot DélTirolba rendelték, hogy a Roveretó 
tól délre lévő Monte Testo alatti olasz állások ellen gáztámadást indítson. A havazás miatt azonban 
– egy próba után – erről a támadásról lemondtak, s december elején mindkét századot visszaren
delték Kremsbe. Az olasz sajtó túlzásai miatt, amelyek a gáztámadás kegyetlenségéről és ember
telenségéről szóltak, a Monarchia nem kívánta többé alkalmazni az új fegyvert. A gázzászlóalj harci 
tapasztalatait és más frontokon való bevetését felajánlották a németeknek, akik ezt el is fogadták.  
Így került a zászlóalj a német 36. sz. utászezred gázharcra kiképzett I. sz. zászlóaljával együtt  
a keleti fronton, Scheffer hadseregrészében bevetésre. 1916. december 14én indultak, s 18án 
érkeztek a keleti frontra.92 Ezt a tényt Marton Péter a december 15i és december 18i napló
bejegyzésében pontosan rögzítette. A zászlóalj, ahogyan Marton Péter is említi, Bogdanow vasút
állomáson vagonírozott ki, 1916. december 18án.

A Spezialsappeurbataillon a keleti fronton

A német csapatoknak a gáztámadással csak az oroszok gyengítése és demoralizálása volt a célja.  
A német és a magyar gázzászlóalj a keleti fronton vegyes összetételű volt. A németek 1. és 3. 
százada és a Monarchia 2. és 4. százada képezte a Bliesener őrnagy parancsnoksága alatt álló 
egyik zászlóaljat, míg a német 2. század, valamint a Tegel Rezső parancsnoksága alatt álló 1. és 
3. osztrákmagyar század alkotta a másikat. Az első gáztámadás ezen a harctéren az 57. német 
hadtestparancsnokság kötelékébe tartozó 11. porosz Landwehrhadosztály körletében, közel 
3 km hosszúságú frontszakaszon, 5100 gázpalack bevetésével történt. A gázpalackok beépítése 
1916. december 26tól 29ig tartott. Marton Péter december 26i bejegyzésében ezt az eseményt 
is megörökítette: „Karácsony másnapja ma megyünk ki az állásba én 6od magamal flaska kísérő  
vagyok nappal éjjelre pedig őrségbe vagyunk mind 6an Borzalmasan példás rendbe megy itt  
a készülődés az ember pusztítása aki nem látja fogalommal se birhat rolla itt a németeknél arány
talanul nagyobb rend van mint nálunk és az altisztek és tisztek nem olyan gorombák mint a mijeink 
éjjel 2 orától 4ig álltam őrt egy fegyver golyo épen a fejem bubjánál ugy hogy a sapkám horzsolta 
süvített el egyébként csendes a front néha néha egy egy lövés ugy hogy Rakétáttöbbet ellőnek 
mint fegyvergolyot Ma beépítettünk …… Lehet hogy holnap talán szünetünk lesz nekünk 6unk
nak.” A vegyes nemzetiségű katonákból alkotott gázzászlóaljnak ezt a támadást –20 °C hidegben és 
szélviharok közepette kellett végrehajtani az oroszok karácsony estéjén, 1917. január 6án, éjfél 

91 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 321. Lásd Marton Péter 1916. 
júliusi bejegyzéseit.

92 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 321.
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előtt, ahogyan azt Marton Péter is írta.„…a Támadás e hó 6káról 7kére virado éjjel volt elég szeren
csésen senki közülünk meg nem sebesűltt…” Hogy e támadásnak sebesültje a gázzászlóalj részéről 
nem volt, mint láthatjuk, szintén szerepel a naplóban.93

Az első gáztámadás után a zászlóaljakat ismét szétválasztották, és a továbbiakban egymástól füg
getlenül folytatták harci tevékenységüket. A Kremsben felállított Sappeurspezialbataillon a követ
kező támadást Smorgonnál hajtotta végre, az 1. és a 3. század közreműködésével, a 2. és a 4. század 
pedig ettől 30 kmre, északra támadott. 1917. március 1jei bejegyzésében Marton Péter erről is írt:  
„…kijárunk Smorgon város alá flaskát berakni…” 1917 februárjában és márciusában ebben a tér
ségben több gáztámadásra is sor került. A február 3i támadás alkalmával 2900 gázpalackot fújtak 
ki, veszteség nélkül. Február 17én Nechwjedy és Leschtschenjay között történt támadás, 2100 gáz
palack kifúvásával, mely az oroszok nagy veszteségével járt. A február 25i gáztámadás, Norocseetől 
északra az ellenségnek 1000 halottat és 6000 sebesültet eredményezett. A németek és a monarchia 
gázzászlóaljának utolsó közös gáztámadására 1917. március 24én került sor, ami szintén nagy vesz
teséget okozott az oroszoknak, és a keleti fronton első ízben a gázzászlóaljnak is (6 gázhalottjuk  
és 16 gázsebesültjük volt). A németeknek nagyobb arányú veszteségeik voltak, melynek oka az volt, 
hogy a szélcsend miatt a saját gázuktól szenvedtek mérgezést. Marton Péter ez utolsó gáztámadásról 
pontosan azon a napon írt, amikor az megtörtént. „1917.márc. 24. Lefuvás éjjel elég hideg van semi 
fontosabb…”94

Marton Péter 1917. április végéig volt a Sappeurspezialbataillon kötelékében. Május 1jén a len
gyelországi Giljanában kórházba került.

A Sappeurspezialbataillon utolsó bevetései

A Sappeurspezialbataillon 1917. május 31én az olasz harctéren lévő Sesanába95 érkezett, ahol ősz 
végéig árkászszolgálatot teljesített a Hermada96 területén. Október végén a 3. század a német 36. 
utászezred I. zászlóaljának lett alárendelve, mely a Flitschi97 gáztámadást hajtotta végre. Ezt már nem 
kifúvással, hanem gázvetéssel kivitelezték. A többi századot építési, erődítési munkákra különböző  
csoportparancsnokságokhoz osztották be. A 11. és a 12. isonzói csata alatt és után árkászmunká
latokat végeztek, például hidat építettek a Piavénál, Ponte nelle Alpi településnél. 1917 végén  
a had vezetőség elrendelte a gázzászlóalj gázvetésre való kiképzését. 1918 elején a zászlóaljtörzset 
és századait Palmanuovotól nyugatra, Casa Mangilliban vonták össze és képezték ki. A hadsereg 
főparancsnokság 1918 áprilisában, mivel még nem volt elegendő gázvetőjük, ismét fúvóeljárás
sal végrehajtott gáztámadást rendelt el a májusban Piavehez érkező zászlóalj számára. Ekkorra  
már rengeteg készlet halmozódott fel, így ez lehetett volna a háború legnagyobb gáztámadása,  

93 Uo. 321.
94 Uo. 322323.
95 Mai neve: Sežana (Szlovénia)
96 Magaslat Olaszországban.
97 Mai neve: Bovec (Szlovénia)
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ám a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt ezt a vállalkozást fel kellett adni. 1918. június 15én  
a Piaven való átkelésben az 1. és a 3. gázszázad utászcsapatként vett részt. Az olasz repülők bom
bázásai és a nehéztüzérség tevékenysége következtében veszteségeik ekkor nagyon nagyok voltak.  
A 2. és a 4. századot DélTirolba vezényelték, hogy az ott induló támadást gázvetéssel támogassa, erre 
azonban a gázvetők hiánya miatt nem került sor. A zászlóaljat 1918 júliusában ismét Casa Mangilliban 
vonták össze a vetőeljárásban való további kiképzésre. Októberre még terveztek egy gáz vetőtámadást   
a Montellotól északra, erre azonban már nem kerülhetett sor. A Sappeurspezialbataillon, a támadó
anyagok megsemmisítése után, 1918. október 31én kezdte meg visszavonulását. 1918. november 
6án Laibachban98 feloszlottnak nyilvánították.99

Marton Péter több naplóbejegyzése egyértelművé teszi, hogy az egykori árkász 19161917 folya
mán előbb az olasz, majd az orosz harctéren a fent ismertetett különleges gázzászlóalj 4. századában 
teljesített szolgálatot. Feljegyzései töredékekben maradtak fenn, amelyekből azonban háború alatti 
tevékenysége szinte teljes egészében rekonstruálható.

Marton Péter naplótöredékének leírása

A naplóíró a szürke, néhol pedig lila tintaceruzával írt élményeket egy négyzetrácsos, 9 x 14,5 cmes 
kis füzetbe jegyezte föl, melynek borítója hiányzik, hátlapja azonban megvan. A hátlapon pecsétek 
sokasága látható a következő szöveggel: 

Marton Péter
képesített kőműves-mester

Hódmezővásárhely

Marton Péter, mint fentebb ismertettem, 1915ben vonult be a 7. szegedi utászzászlóaljba, fenn
maradt naplója azonban csak az 1916. július 8. és 1917. június 21. közötti időszakról számol be.  
Naplótöredékkel van tehát dolgunk, s erre nem csak 1915ös bevonulása utal. A napló első lapja előtt 
valószínűleg lehettek még lapok, erről tanúskodik egy kis papírdarab az első oldal alján, amelynek 
többi részét valamikor kitéphették. A napi jegyzetek végeztével több különböző feljegyzést is talá
lunk. Külön lapokon, 1916. június 25i dátummal ellátva, három oldalon keresztül olvashatunk egy 
pár soros élménybeszámolót, amely egyértelművé teszi, hogy Marton Péter nem 1916. július 8án 
kezdte el írni harctéri élményeit. Emellett éppen ebből a jegyzetből derül ki, hogy járt az olasz harcté
ren, és 1916 nyarán részt vett a Monarchia első gáztámadásában. Figyelembe véve, hogy a Kremsben 
állomásozó gázzászlóalj 1916. június 4én érkezett meg az olasz harctérre, Marton Péter megérkezé
sének idejét is erre a napra kell tennünk.

98 Ma Ljubjana, Szlovénia fővárosa.
99 Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháborúban. Szerk. Jacobi, 1938. 323324.
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Ezután következik egy saját készítésű naptár 1916. májusdecember és 1917. januárfebruár idő
szakra vonatkozóan. Nagyon érdekes, hogy a napló tartalmaz egy névsort100 24 katona nevével és an
nak a városnak, vagy megyének a megjelölésével, ahonnan ezek a katonák feltehetően származtak. 
A sorban az első maga a naplóíró. Annak ismeretében, hogy Marton Péter abban a Sappeurspezialbata
illonban teljesített szolgálatot, amelyet utász – és árkászcsapatokból hoztak létre, és amelyben jelentős 
számban voltak magyarok is, a névsorban valószínűleg a gázzászlóaljban szolgáló bajtársait sorolta fel. 
Ez a névsor arra a korábban megfogalmazódott kérdésre is választ ad, vajon harcolte ebben a különle
ges gázzászlóaljban más vásárhelyi katona is? A névsor 12. sorszáma adhatja meg erre a választ. Bodor 
Ferenc szintén hódmezővásárhelyi volt. Makó Imre korábban idézett munkájában, a hódmezővásárhe
lyi első világ háborús áldozatok között találunk egy Bodor Ferenc nevű katonát, aki 1896ban született 
Hódmező vásárhelyen. 1915. július 15én vonult be a 7. utászzászlóaljhoz, Szegedre. 1917. szeptember 
12én hunyt el tüdővészben az allensteini I. sz. tartalék kórházban.101 Marton Péter naplója 1917 nyarán 
megszakadt, így arról már nem számolhatott be, hogy bajtársa szeptemberben elhunyt.

Marton Péteren és Bodor Ferencen kívül valószínűleg több vásárhelyi katona is szolgált olyan 
műszaki katonaként, akiknek a központjuk az ausztriai Kremsben volt. Ezt alátámasztja az a visz
szaemlékezés is, amely Szenti Tibor Parasztvallomások című könyvében található. Az 1896ban 

100 Marton Péter Hmv., Korin József Hadháza, Urbán Bálint Zenta, Vámos Ignácz N.Kőrös, Lacó István Zala megye, Hegedűs István 
Debrecen, Cs. Nagy Sándor Biharugra, Szele György Debrecen, Zagyva Miklós Bihar megye, Kiss András Szeged, Rapos János Zenta, 
Bodor Ferencz Hmv., Andreáj Vazul Erdély, Didoj Domonkos Brasó megye, Sprung Lőrinc Bács megye, Bocsi Sándor Fehér megye, 
Simon György, Gulyás András Fehér megye, Lindenfeld Ferencz Bihar megye, Tóth Gyula , Tóth József Debrecen, Marjai Sándor 
Debrecen, Ipáns István , Papdi János Szeged

101 Makó Imre: Életünket és vérünket! 2004. 99.

Marton Péter rajza
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Hódmezővásárhelyen született Tárkány Szűcs Sándor gazdálkodó röviden így emlékezett katona
éveire: „1915ben mint népfölkelőt besoroztak. Ausztriába vonultam be, Kremsbe. Pár hónap gya
logkiképzés után a nehéz hídépítő zászlóaljhoz kerültem. Innen csak 1917ben vittek ki a frontra,  
Ukrajnába, Csernovicba. Őszig itt voltunk tartalékban. A lerombolt hidakat köllött helyreállíta
nunk…”102 Tárkány Szűcs Sándornak 1915ben tehát egyenesen Kremsbe kellett bevonulnia, ahonnan 
hídépítő zászlóaljával csak jóval később került ki a harctérre. 

Mindezek mellett a naplóban megtaláljuk egy korabeli híres katonadal szövegét (Nem látlak én  
téged többé), az egyik utolsó lapon pedig egy rajzot láthatunk, amely egy házat ábrázol. Ez jól mu
tatja, hogy Marton Péter kőműves voltáról a fronton sem feledkezett meg, számára ez a mesterség 
minden élethelyzetben sokat jelentett.

Mindezeken kívül – valószínűleg szabadidejében – készített magának egy kétoldalas ABCt, egy 
oldalon keresztül pedig egy kis szótárt, amelyben néhány német és orosz szó magyar jelentését  
tüntette fel.

102 Szenti Tibor: Parasztvallomások. Gazdák emlékezése Hódmezővásárhelyről. századvég Kiadó, Budapest, 2008. 73. 705.
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Marton Péter hódmezővásárhelyi kőművesmester naplótöredéke
19161917ből

Unalmas napok telnek szomoruan és lassan az ember örökös gondolata hogy ugyan mikor lesz vége 
ennek a borzalmas háborúnak hol lehet az emberiségnek az észjárása hogy enyi tenger vérontásal 
sincs betelve hisz borzalmas reágondolni is a most folyo emberpusztításra menyi…

M

Élemény103

Leszállot az éjj homálya reá borult az olasz harcztér köves hegyhát. Erdős fái koronájára elme
rengve járjuk előőrsi utunkat a hegyhát szakadékai között;104 Haza gondolok a szerető feleség és 
kedves kis gyermekek álmaira. – ugyan mit álmodhatnak ők? édes e nyugodt eálmaik? vagy pedig 
az ő álmaik is nyugtalan és zavaros, mint az én gondolataim, mert figyelmem az Olasz Gránát105  
és srapnel106 hova csapódására kell fordítanom. Gondolatom azonban távol jár, az édes otthon,  
a Fehér kis házikó szomoru lakoi között ugyan jó Istenem látom e még valaha az én kedves szeretett 
feleségem Drága kicsiny gyermekeim Halom e még vidám nevetésöket és kedves vidám beszéd
jöket. Gondolatom menete megszakad, mivel a harcztér néma Hősök sírhalmaihoz értünk önkény
telenül felsohajtunk menyi szerető édesanya és feleség várja hiába haza az ő Kedves fiát Szerető 
férjét? és menyi árván maradt gyermek siratja a gondos apát? Hány hős magyar alussza itt örök  
álmát? Merengésünkből felriaszt egy 24 cm srapnel levágódása ami bugva, sustorogva szántja  
végig a magyar hősök néma sírhantjait. Reá gondolok Isten büntető kezére hogy ugyan mit vét
kezhetett ez a szegény Magyar nemzet, hogy fiai itt mesze hazájoktól idegen érdekért ontják Drága 
véreiket.

103 Élmény – Ez a külön lapokra tett bejegyzés a napló végén található, mégis előre kívánkozik, hiszen időben megelőzi a rend
szeres napi feljegyzéseket. Marton Péter számára ez lehetett az első olyan élethelyzet, élmény, amellyel a Kremsben felállított gáz
zászlóalj kötelékébe tartozva találkozott.

104 Marton Péter 1916. június 25i bejegyzése az olasz fronton történt, a Doberdófennsíkon, azon az 5 kmes frontszakaszon, 
Mainizza és San Martino del Carso között, ahol a Monarchia az első gáztámadás előkészületeit tette. Vö. Klavora: Harcok a Doberdón 
19151916. 2010. 213214.; Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 29.

105 A kézigránát robbanótöltettel ellátott közelharceszköz, amely az I. világháború idején terjedt el tömegesen. Az állóháború 
jellemző fegyvere, melynek kezelésére fokozatosan minden katonát kiképeztek. Vö. Magyarország az első világháborúban. AZs. 
2000. Kézigránát szócikk – 362363.

106 A srapnel tüzérségi lövedéktípus, amely nevét feltalálójáról, Henry Shrapnel (17611842) angol tüzértisztről kapta.
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1916. junius hó 25ikén írtam a gázkamránál107 voltunk őrségen108 unaloműzésképen leírtam a teg
nap éjjeli utunk élményeit a mai napnak fontosabb eseménye az hogy itt feletünk lévő olasz repülőt 
ágyúzták a mi tüzérségünk és a kilőtt srapnel hüvelyek itt hulotak lefele Hála Istenek benőnk nem tett 
kárt a lehulo vasdarab.

107 A gázkamra egy deszkából épített 8 m hosszú, 3 m széles és 2 m magas, kátránnyal bevont fabarakk, amelyet a harci gázok 
megjelenésével egy időben kiképzési céllal használtak, orvosi felügyelet mellett. A kiképzéseket az ezred gázvédelmi tisztje irá
nyította. Egyszerre 40 embert vezettek az izgató, illetve könnyeztető gázzal telt kamrába, ahol legfeljebb 10 percig tartózkodtak. 
In: Kiss Gábor: Harci gázok alkalmazása az első világháborúban. 

108 A gázpalackok kezelése az utászok feladata volt, és a gázkamrák őrzésére is beosztották őket. A Monarchia első gáztáma
dására éppen e bejegyzés után négy nappal, 1916. június 29én került sor a Monte San Michele térségében (275. számú magasla
ti pont). A katonák 15%a ezen a napon a gáztámadás következtében halt meg. In: Ungváry Krisztián: Isonzó, Doberdó, Caporetto 
 Magyarok az első világháborúban. In: Rubicon, 2014/9. 523.; Klavora: Harcok a Doberdón 19151916. 2010. 217.

Részlet Marton Péter naplójából – Az 1916. június 25i bejegyzés
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1916. július. 8 Szombat.
mareggel fél 3 órakor indultunk el Ranzianóbol109 a Szegeti Lagerba110 megérkeztünk 6 orakor Na 

milyen hely ez és hozá mikor megérkeztünk a kapitány ur jo lepiszkolta111 a századot a hely olyan hogy 
ezt leirni nem lehet hát mi kell hogy megtudja az ember hogy milyen itt még a gondolat is más nem 
lát az ember csak követ és követ nagyon ritka bozotott fa nagy távolságra van egy kető szoval ez csupa 
kopár sziklás hely rengeteg sűrűn megszaggatva első látszatra pedig sígságnak néz ki és…

109 Ranziano, ma Renče (Szlovénia) Kókay László szegedi önkéntes doberdói naplójában érzékletes leírást ad a faluról. 
Vö. www.nagyhaboru.blog.hu

110 A Segeti tábor a hadtesttartalék elhelyezésére szolgáló barakktábor volt a Doberdófennsíkon, amely József főherceg szor
galmazására 1915. november közepén kezdte meg működését. A mai Lokviça (Szlovénia) település mellett építették ki. In: Pintér 
Tamás: Élet a Doberdói frontvonal mögött, a Segeti tábor. http://nagyhaboru.blog.hu/2015/07/02/elet a_doberdoi_frontvonal_
mogott_a_segeti_tabor A letöltés ideje: 2016. október 27.

111 Leszidta.

Részlet Marton Péter naplójából – Az 1916. június 25i bejegyzés
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1916. julius hó. 9. Vasárnap
ma végre kaptam hazulrol levelet ami igen felviditott épen 39 napra tehát egy hó 9 nap enyi épen 

elég volt az agodalombol. De hála a jó Istenek a levél keltezésekor irja a feleségem hogy egéségesek 
hála Istenek aminek én nagyon örülök más feljegyeznivaló nemigen van. Tonitól is kaptam ma levelet.

1916. julius hó 10 Hétfő
mai nap kirukolás112volt fegyverfogás délután iskola a gázról113 amiből megtudtuk hogy az első gáz 

támadásnál114 saját felünknek is ártottunk vele és megtudtuk hogy egykis gáztámadásnál amit 8 em
ber hajtott végre egy ügyet gyáva oláh frájter115gyávasága miat 80 emberünk meghalt a gáztol. este 
az olasz repülőcédulát116 dobot le és irja hogy az orosz bukovinát megszállta117 és ők a tiroli118 részen 
visszaszoritottak bennünket Kétszáz ezer katonánk veszett ebben a harczba ami talán nem is igaz

1916. julius 11. Kedd
mainaprol nemigen van mit feljegyezni foglalkozás119 ugyan az vollt mint tegnap

1916. julius 12. Szerda
Semi ujabb mint tegnap

112 rukkolni = jelentése itt: fegyveres erővel vonulni egy területre
113 A harci gáz, az első tömegpusztító fegyver, amely elsősorban támadó fegyverként ismert, de védő fegyverként is használható, 

az első világháború idején jelent meg. A lőfegyverekkel ellentétben, amelyek mechanikai úton keletkezett sérüléseket okoztak, ezek  
a vegyi anyagok az élő szervezetben okozott vegyi változások révén tették harcképtelenné a katonát. Hatástartamuk napokig, sőt hetekig 
is eltarthatott, végső esetben pedig halált is okozhattak. A harci gáz tömeges alkalmazásának ötlete Fritz Haber német kémikustól ered.  
A világháborúban az „első gáztámadást” a franciák hajtották végre 1914 augusztusában és szeptemberében. Az ekkor alkalmazott 
ingerlő gáz azonban még nem okozott komoly kárt, ezért is szoktak elfeledkezni erről a kísérletről. A németek 1915 elején, a keleti fron
ton, Bolimownál alkalmazták először, majd 1915. április 22én a franciák ellen, Ypern előtt. A szakirodalom ez utóbbira tekint úgy, mint 
az első komolyabb kárt okozó gáztámadásra. Az Ypernnél elért hatás még a németeket is sokkolta. A néhány perc alatt kifújt klórgáz 
azonnal elsöpörte a francia védelmet. Az elért eredményre a németek sem voltak felkészülve, a 6 kmes frontszakasz birtokba vételé
hez ugyanis nem tartalékoltak elegendő csapatot. Mire a szükséges erő megérkezett, a francia csapatok újra birtokba vették állásaikat.  
A Monarchia csapatainál, a hiányosságok kiküszöbölésére, a legénység körében mindennaposak voltak a nappali és az éjszakai gázvédel
mi gyakorlatok. A gyakorlatok során a katonák elsajátíthatták pl. a gázálarc gyors felvételét. In: Németh István: Lövészárkok, kézigránát, 
gázálarc. Rubicon, 2014/45. sz. 92.; Kiss Gábor: Harci gázok alkalmazása az első világháborúban.; Frederick A. Praeger: A concise history 
of world war I. USA, 1964. 40. 85.; John Laffin: The Western Front illustrated. 19141918. United Kingdom, 1991. 129.; John Keegan:  
Az első világháború. Második kiadás, Akadémiai kiadó, Budapest, 2014. 287290.; Madaras Péter – Dr. Varga A. József: A gázharc – gáz
védelem kezdete. In: Gáz! Riadó! A vegyvédelmi szolgálat története. Sorozatszerkesztő: Isaszegi János Zrínyi kiadó, 2015. 3165. 32.

114 Marton Péter a Monarchia első gáztámadására utal, mely 1916. június 29én történt.
115 der Obergefreite = tizedes, oláh = román
116 A röpcédulák ledobása a harctérre az ún. lélektani hadviselés (Psyops=psychological operations) körébe tartozik. A fogalom 

olyan a kommunikáció és egyéb eszközök módszereit alkalmazó lélektani műveleti tevékenységet takar, amely egy célcsoport ész
lelésének és magatartásának befolyásolására irányul, ezáltal támogatja a politikai és katonai célok elérését. A lélektani hadviselés 
kialakulásának és kiteljesedésének kora az 1914 és 1945 közötti évekre esett. Ebben az időszakban a propagandaanyagokat már  
a legváltozatosabb módon juttatták célba, köztük a röplapokat repülővel, hőlégballonnal, tüzérségi eszközökkel „továbbított” röplap
gránátokkal, vagy elengedett hadifoglyokkal. In: Mező Ferenc: Psyops – avagy: kalandozás a hadak útján, a pszichológia ösvényein, 
a történelem útvesztőiben. Kocka Kör Tehetséggongozó Kulturális Egyesület, 2014. 11. 3739.

117 A röplapon lévő állítás igaz, mert az oroszok a Bruszilovoffenzíva idején, 1916. június 18án elfoglalták Czernowitzot, így  
az osztrákmagyar csapatoknak fel kellett adni KeletBukovinát. Vö. Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 24.

118 Az osztrák–magyar csapatok 1916. május 15én DélTirolban kezdtek támadást az olaszok ellen.
119 A foglalkozások a saját csapatok gázvédelmét szolgálták.
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1916. julius 13 Csütörtök
ma reggel eljöttünk a Lágerbol120 a századnak helyet keresni 5en 1 zugfürer1211 káplár őrvez 7en en 

a Kapitány ur vezetése alatt. De ahol kellene lennünk hely nincs is a kevés embernek így majd akinek 
nem lesz hely az sátor alat fog tanyázni ez a hely az többi nagy Lágerhoz képest barátságosabb ám ez 
is köves hegy valé de füvesebb és még termő föld is van fa is sűrűbben van most a zugfürer vissza
ment a századhoz a többi emberekkel én magam marattam itt a risztungal122a hely nagyon unalmas. 
De bezeg nem lett unalmas mikor a század megjőtt fél tizenegyik szaladgáltam és akkor parancsot 
kaptam hogy menyek a Szegedi [Segeti] lágerbe vissza a Traktorokér vizet kellett hozni 4 ora lett mire 
visszajöttünk már a század akor elment ki a lövészárokba123 már egy sebesült is volt akora bent Pető 
István nevezetű a századunktol ez a 4ik sebesűltt halálozás még ez idejig hála Istenek nem történt.  
Ma péntek mivel babonás ember vagyok azt hiszem hogy a mi századunknak szerencséje lesz mivel 
épen péntekenment ki a lövészárokba önállóan mert az első kintlétnél csak kisegitője voltt a 3ik szá
zadnak. feljegyzem még hogy Lajos sogortol is kaptam elsőbb levelet

1916. julius hó 15. Szombat
ma kint voltunk lövészárkot mélyíteni124 2 szakasz jöttünk be a talián125 lövészároktol egy helyt alig 

10 lépésre voltunk

1916. julius hó 16 Vasárnap
ma tiszti barak126 építéséhez keztünk én mint kőműves oda lettem komandozva127 követ furunk és 

hordunk. Ma sok vesztesége volt a 39 eseknek.128 van itt halott elég sok, mészárolják itt az emberek 
egymást ma reggel a napos az ébredött129 későn kezdte ezért nagy kavarodás volt.

120 das Lager = tábor
121 der Zugführer = szakaszvezető
122 die Ristung = katonai felszerelés
123 A Monarchia vezérkari ezredese, Conrad von Hötzendorf 1915. május 15én DélTirol ellen indított támadást. Az osztrák–

magyar tüzérség ekkor kezdte bombázni az olasz erődlánc és lövészárok vonalat, mintegy 50 km hosszúságban. Conrad ezt egy
fajta büntető hadjáratnak tekintette Olaszország árulásáért. Az offenzíva utolsó szakaszában (1916 júniusában) az olaszok átvették  
az irányítást. Közben 1916. június 4én megindult a Bruszilovoffenzíva, ezért az osztrák–magyar csapatokat át kellett csoportosítani 
a keleti frontra. Cadorna olasz vezérkari főnök 1916 júliusának elején ellentámadást rendelt el, mely során visszafoglalta Asiagót 
és Arsierót az osztrák–magyar csapatoktól. Marton Péter naplójában a július 13i bejegyzés ezekre a harcokra utalhat. In: Galántai 
József: Az első világháború. Gondolat kiadó, Budapest, 1980. 300.;  Horváth Jenő: Az 1916. tavaszi déltiroli osztrákmagyar támadás. 
http://nagyhaboru.blog.hu/2016/06/10/az_1916_tavaszi_deltiroli_osztrak_magyar_tamadas A letöltés ideje: 2016. november 11. 

124 A lövészárok építése és karbantartása az utászok, árkászok feladata volt.
125 talján = az olaszok megnevezése
126 die Baracke = barakk, tábor, szállás
127 komendírozni = kommandieren = parancsolni, vezényelni
128 A cs. és kir. 39. gyalogezred ebben az időszakban szintén az olasz fronton volt, és a Monarchia első gáztámadásában is részt 

vett. In: József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. III. 1928. 316.
129 ébresztő
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1916. julius hó 17. Hétfő
mai nap szintén baraképítésnél dolgoztunk este 9 óra után jött a parancs hogy Mikolibol130 vissza 

jövünk a Segeti Lagerba Devet Laszi131 és Lokvicán132 keresztül jötünk vissza kedden reggel 5 orakor 
indultunk

1916. julius hó 18. Kedd
ma dél előtt itt vagyunk a Segeti Lagerba inen indulunk dél után 2 orakor Ranzianoba

1916. julius hó 19. Szerda
Ranzianobol indultunk 12 orakor Provocsinába133 itt bevagonoztunk megyünk hogy hova még most 

se tudja senkise közülünk

1916. julius hó 20 Csütörtök
utba vagyunk. hova nem tudjuk

1916. julius hó 21. Péntek
ma hajnal 2 orakor Bécsbe vagyunk. dél után 4 orakor indulunk Kremsból134 Maultenbe135 ide meg

érkeztünk dél után 6 orakor hogy medig leszünk itt nem is sejtjük

1916. julius hó 22. Szombat
Merdingbe136 vagyunk egy magtárba elszálásolva ma nincs semi rukolás

1916. julius hó 23. Vasárnap
ma nincs semmiféle foglalkozás

1916. julius hó 24. Hétfő
ma nincs semmiféle foglalkozás estefele leveleket kaptam és későn fél tízkor haljuk hogy szabad

ságolás lesz egész éjjel azon tanakszunk

1916. julius hó 25. Kedd
ma fürdés és határoznak a szabadságolásba én is megyek az első tránszportba137 6 napra

130 Micoli (ma: Olaszország) a Segeti tábortól délnyugatra található település.
131 Devetacchi (ma: Olaszország) a Segeti tábortól északnyugatra található település.
132 Lokviça (ma: Szlovénia) közvetlenül a Segeti tábor mellett található település.
133 Prvačina (ma: Szlovénia) A gázzászlóalj 1916 júliusának második felében innen indult tovább vonattal a zászlóalj szék

helyére, Kremsbe.
134 Krems an der Donau, város AlsóAusztriában, létezik Krems nevű folyó is. A városnak van vasútállomása. Az Osztrák–Magyar 

Monarchia közös hadseregének ebben a városban három zászlóalja is állomásozott. In: Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első 
világháborúban. Térképek történelmi áttekintéssel. Kárpátia Stúdió, Budapest, 2014. 4647.

135 Mautern an der Donau, község AlsóAusztriában, Krems an der Donau településsel szemben.
136 Merding (Ausztria)
137 der Transport = szállítmány
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1916. julius hó 26. Szerda
ma dél után fél háromkor kaptuk ki az urlapot138 és gyalog mentünk be Kremsbe nagyon el fárad

tunk. 15 klmt. utat sora és 45 percz alatt tettük meg öt orakor indultunk Kremsből Bécsbe vagyon 
8.40kor Bécsből indulunk 10.26 Pesten vagyunk 8kor Reggel van szerda elmult

1916. julius hó 27. Csütörtök
utba hazafelé este fél 9 orakor értem haza Istenem milyen jol esik idehaza leni139

1916. julius hó 28. Péntek
idehaza nagyon jó leni

1916. julius 29. Szombat

1916. julius 30 Vasárnap

1916. julius 31 Hétfő
ma elkell indulni visza még reá gondolni se jó

1916. aug 1. Kedd
utban visza felé

1916. aug 2 Szerda
megérkezés  Kremsbe még hozá a Bründli grában140 van a laktanya

1916. aug 3 Csütörtök
egyhangu lélekölö élet még tán a rabbnak is jobb mint rabbszolgának

1916. aug 4. Péntek
Kremsbe vagyunk

1916. aug 5. Szombat
ma ment a második transzport szabadságra

1916. aug 6. Vasárnap
egész nap alvás semitevés

138 die Urlaub = szabadság
139 Ebből az érzelmi megnyilvánulásból arra következtethetünk, hogy szabadságát Vásárhelyen töltötte.
140 Bründlgraben Krems an der Donauhoz tartozik, az említett laktanya ma már valószínűleg nincs meg, ugyanakkor a régi 

kremsi gyalogsági laktanya a Mauternbe vezető híd közelében ma katonai támaszpontként működik.
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1916. aug 7 Hétfő
itt vagyunk Kremsbe most marsantot141 tanítanak velünk igazán nevetséges

1916. aug 8. Kedd
Ma Maultenbe ásni voltunk semi ujság

1916. augusztus hó 9. Szerda
Rendes Übungok142 vannak

1916. aug 10. Csütörtök
Semi feljegyezni való nincs

1916. aug. 11. Péntek
mai déltől Brájtcsahef143 vagyok

1916 12 Szombat
semi ujság

1916. aug. 1314151617. Csütörtök
semi ujság

1916. aug 18. Péntek
ma van a Király144 születési évfordulója. Ma levelet kaptam hazorol

1916. aug. 19. Szombat
Semi különösebb eset nincs az első századtól 26 ember ment valamelyik harcztérre.

1916. szeptember 6. Szerda
Semi fontosabb feljegyeznivaló nem fordult idáig elő

141 marschieren = menetelni
142 die Übung = gyakorlat
143 der Bereitschaftsdienst = napos, ügyeletes (tiszt, altiszt vagy legénységi állományú) felügyeli a század vagy kisebb egység 

napirendjét
144 Ferenc József császár 1830. augusztus 18án született. Koch Rudolf budapesti agrármérnök a következőképpen írta le nap

lójában a császár születésnapjának megünneplését, 1915ben, a keleti fronton: „Délelőtt tábori mise volt, utána díszszemle és defi
lierung (díszmenet), délben a legénység kitűnő menázsit kapott (leves, vagdalt hús, krumpli saláta, mákos tészta, bor), ezen kívül 
dohányt és szivart. …d.u. 3kor nagy athletikai viadal volt, futás, magas – és távugrás, kődobás, zsákfutás, cigánykerék verseny, 
stb., utána football mérkőzés … győzött a mi legénységünk. A szép délután végén ismét jó vacsorát kapott a legénység, pörköltet és 
½ l bort, ezután pedig megkezdődött nálunk a tiszti díszlakoma. 23an voltunk jelen az egész divisióból (hadosztály) és katonazene 
hangjai mellett vidáman kebeleztük be a finom kosztot, a menü: barna leves tojással, töltött palacsinta, krumpli hachée (tört krump
li), töltött káposzta, sertés karaj, francia saláta és garnierungok (köretek), főzelékek, krumplifánk, alma omlette, sajtok, torták, apró 
sütemények, kompót, feketekávé, sör, borok, pezsgő, likőrök…” In: Szenti Tibor: Vér és pezsgő.1988. 249250. Koch Rudolf tiszt volt, 
s ez a naplóbejegyzése pontos képet ad arról, hogy mennyire különbözött a tisztek és a legénységi állomány ellátása.
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1916. Szeptem. 13. Szerda
Arnsdorfba145 kijöttünk vasárnap azaz e hó 10ikén itt kint utjavításon dolgoztunk más semi fonto

sabb esemény nincs

Nagyméltóságu Kapitányur,
Sappeur146 Marton Péter azon alázatos kérelemmel járulok a magas színe elé ha kegyeskedne 

ügyemet meghalgatni és lehetséghez képest részemre 1214 napi szabadságolást kieszközölni 
odahaza 5 tagu családom hajlék nélkül marad a tél beáltával mivel a meglévő kicsiny házikóm  
a tavaszi sok esőzéstől a falai anyira megrongálódtak, hogy kikelet a családomnak belölle köl
tözni és ideig lenesen a nyár tartamán majdnem a szabad ég alatt huzotak meg. De jön a tél és 
irgalom nélkül fedél alá kel huzodni ha a falak ki nemigen javitodnak nincs hely hova huzodha
sanak mint Kőműves kérem ezen rövidszabadságot hogy családomnak télire helyet csinálhassak  
a kérelmem igazolására mellékelem a hatosági bizonyítványt bizva nemes szivű jo akaratába ma
radok alázatos tisztelettel147

1916 december 15 Péntek
Lundburgba148 vagyunk. Dél előtt 9 orakor reggelit kaptunk egy virsi és kevés kis fekete kávét. 

Kremsből indultunk csütörtök dél után 4 orakor

1916 decz. 18. Hétfő
Bodanovba149kiszáltunk a vonatbol reggel ¼ 7 orakor és onan gyalog mentük Megáltunk egy faluba 

a nevét nem tudom ott voltunk Péntek hajnal 4 oráig

a címzés
Speciál Sappeur Batalion IV Feld Kompagnie Dautsch Ost Ármee L.D. Felpost. 11.150

145 Arnsdorf (Ausztria) Krems an der Donautól nyugatra található település.
146 der Sappeur = árkász
147 Marton Péter 1916 szeptemberének közepén, a tél közeledtével szabadságot kért, hogy otthon maradt családján segítsen.  

A napló szeptember 13i bejegyzése után található meg kérelmének befejezetlen piszkozata. A napló legvégén egy befejezett kére
lemmel találkozunk. Az, hogy szeptember közepétől december közepéig egyetlen feljegyzés sincs a naplóban, talán arra enged kö
vetkeztetni, hogy szabadságát megkaphatta. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy ebben az időszakban, novembertől, a gázzászlóaljjal 
együtt DélTirolban volt. Az 1916 novemberében, DélTirolban tervezett gáztámadás nem sikerült, a gázzászlóaljat pedig december 
elején visszavonták Kremsbe. Hogy ebben az időszakban Marton Péter hol volt, határozottan eldönteni tehát nem lehet. 

148 Lundenburg (ma: Ausztria) Van vasútállomása.
149 Bogdanow (ma: Fehéroroszország, Minszki terület) Van vasútállomása. A Sappeurspezilabataillon 1916. december 18án 

érkezett meg a keleti frontra, Bogdanow vasútállomáson vagoníroztak ki.
150 Marton Péter, a keleti frontra való érkezéskor naplójában megadta az alakulatát, és a tábori posta számát is: Gázzászlóalj IV. 

tábori század, keletnémetországi hadsereg, tábori posta 11.
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1916. december 22. Péntek
Ma reggel 4 orakor indultunk keresztül jöttünk Több falun egy helyt hol fogolytábor volt a falu 

neve Geistung151 keresztül jöttünk egy nagyobb falun a neve Petro Wischi volt onan vala jöttünk unter 
standonba152 lakunk megérkeztünk reggel fél 9 orakor

1916. December 24. Vasárnap
itt vagyunk távol falutol várostol föld alatti lakásokba153 Ma van Karácsony estéje végtelen jóságos 

Isten mennyire bűnösnek kell az emberiségnek leni hogy enyi szenvedés és nélkülözés után sincs 
nyugodalma. Karácsonyi ajándékba kaptunkegy fél kilos kalácsot és ma este mintegy 2 dekányi vajat 
szoval Karácsonyunk van emlékezetes mert legalább ma jó laktunk ez pedig nagyon jeles, mert bizony 
jólakásig itt nem kapunk eni igaz hogy holnap majd megkoplaljuk a mai jolakást mert holnapra nem 
igen van csak némelyiknek kenyere.154

1916 December 25. Hétfő
Ma Karácsony első napja így semi foglalkozás nincs ma kaptunk karácsonyi ajándékot egy papír

dobozba az enyém tartalma volt 11 drb alma 6 drb cukrászsütemény 1 kis notesz 6 képes levéllap, 
egy cigaretta szipka kaptunk még egy kis doboz marmeládét155 és egy kis doboz mű mézet156 50 drb 
cigarettát 20 drb cigaretta a csomagba is volt.157

1916 decem 26 Kedd
Karácsony másnapja ma megyünk ki az állásba158 én 6od magamal flaska159 kísérő vagyok nappal 

éjjelre pedig őrségbe vagyunk mind 6an Borzalmasan példás rendbe megy itt a készülődés az ember 
pusztítása aki nem látja fogalommal se birhat rolla itt a németeknél aránytalanul nagyobb rend van 

151 Geistung – orosz hadifogolytábor lehetett
152 die Unterstand = fedezék, szállás, hajlék
153 Karácsonykor a keleti frontvonalon van.
154 A katonák élelemmel való ellátása a háború idején egyáltalán nem volt kielégítő, s a hátországi utánpótlás rendszerességétől 

függött. 1916tól a frontvonalban harcoló katona napi ellátmánya 70 dkg kenyér, 37 dkg hús, 10 dkg főzelékféle, 2 dkg zsír, 2 db 
kávékonzerv és 10 szál cigaretta volt, 1918ban ez 50 dkg kenyérre és 18 dkg húsra csökkent. Az olasz harctéren naponta 2 liter vizet 
kapott minden katona, ivásra, tisztálkodásra és főzésre. Télen mindenhol lényegesen rosszabb volt az ellátás. A katonák alultápláltak 
voltak, különösen a háború utolsó évében. Ellátásuk meghaladta a Monarchia gazdasági erejét, de számos alkalommal szervezetlen
ség és emberi mulasztás miatt maradt el a megfelelő élelmezés. Vö. Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 40.

155 die Marmelade = lekvár
156 A háborús esztendőkben a valódi mézet úgy próbálták pótolni, hogy kristálycukrot, valamilyen teafőzetet, pl. hársfát, és egy 

kis sósavat kevertek össze. Ez idővel mézsűrűségűvé vált, még ikrásodott is. Ezt nevezték műméznek.
157 Az Auguszta Alap és a Hadsegélyező Hivatal már 1914 novemberétől karácsonyi dobozokat állított össze a fronton harcoló  

katonáknak, melyeket a Hivatal juttatott el a harctérre. Ezek általában mézeskalácsot, szivart, csokoládét, cigarettát, tábori levelező
lapot, ceruzát, szappant, kétszersültet tartalmaztak. A háború idején a katonák minden év karácsonyán kaptak ilyen jellegű ajándékot. 
 Vö. Magyarország az első világháborúban. AZs. 2000. Katonák karácsonya szócikk – 351.

158 állás = lövészárok. A gázzászlóalj a keleti fronton 1916. december 26án kezdte meg a gázpalackok telepítését a következő 
gáztámadáshoz.

159 A flaska eredetileg tábori kulacsot jelent (die Flasche = kulacs), de itt valószínűleg a gázpalackokra utal. A gázpalackok 
először a kereskedelemben használatos, súlyos és nagy, később 42 kg súlyú és 20 kg folyékony gáztartalommal rendelkező, belül 
ónozott Mannesman acélcsőpalackok voltak, belsejükben majdnem a fenékig érő vezetőcsővel. A katonák kezdetben vállon, később 
függőleges helyzetben, kosarakban hordták a hátukon. In: Magyar műszaki parancsnokságok csapatok és alakulatok a világháború
ban. Szerk. Jacobi, 1938. 318. 
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mint nálunk és az altisztek és tisztek nem olyan gorombák mint a mijeink éjjel 2 orától 4ig álltam őrt 
egy fegyver golyo épen a fejem bubjánál ugy hogy a sapkám horzsolta süvített el egyébként csendes 
a front néha néha egy egy lövés ugy hogy Rakétát160 többet ellőnek mint fegyvergolyot Ma beépítet
tünk161 …… Lehet hogyholnap talán szünetünk lesz nekünk 6unknak

1916 Decz 28 Csütörtök
semi fontosabb esemény a falu neve ahol el járunk Vrolasch,162 az út vezet Borunynak163 Bovek

nek,164 Vischnewkának165a vasúti állomásnak a neve Bogdanov az van legközelebb ide vala ott vago
noztunk ki is

1916. decz. 30. Szombat
ma lettünk Batri166 szerent beosztva 4 ember egy batrihoz ahova én belettem osztva az a batri 80.as 

számu Megjegyzés még az hogy mi a Fabek nevű Lagerbe lakunk egy erdőbe épített föld alati kis 
város ez és ilyen földbe épített város az egész harcztér környéke a Példás rend megvan mindenüt ezek  
a németek rendszerető tiszta népek a mijeinknél jobban megtartják a rendet és a tisztaságot.  
ez a része a harcztérnek olyan csendes hogy alig alig hallik lövés is hogy harcztér csak a trén167 forgal
mazásából lehet leghamarabb észreveni a kis vasút egész a futó árokig bemegy

1916 decz. 31. Vasárnap
Ma az év utolsó napja a századnak fele kiment a stelungba168 akik idehazamaradtunk elmentünk  

a templomba Vischnevkába egy pajta épület van a templom.

1917. január hó 20. Szombat
Mai nap elmegyünk inen a fabek Lagerbol ez ideig semi fontos feljegyeznivaló nem volt egyébb 

mint a Támadás e hó 6káról 7kére virado éjjel169 volt elég szerencsésen senki közülünk meg nem sebe
sűltt 2szer voltunk még alak[…]írozva170 de ki nem kellet mennünk a mai naprol feljegyzem még hogy 
ma láttam először botbüntetés végrehajtását ami elég retenetes még nézni is hát még kiállani 7 ember 
a századbol kapot 2525 botbüntetést lényeg és érték nélküli tárgyak ellopása miat amit a velünk 
együtt lévő német Pionír V. oktol loptak el egynek a 7 közül még az a bűne is volt hogy a Lagerba lévő 

160 A világítórakéta az éjjeli harc segédeszköze volt, amelyet világítópisztollyal lőttek ki, s a peremvonal előtti terület megvilá
gítására használtak. A 40 mp égési idejű rakétával 500600 m2t lehetett jól bevilágítani. Vö. Magyarország az első világháborúban 
AZs. 2000. Éjjeli harc segédeszközei szócikk  148.

161 Ismét a gázpalackok telepítésére tesz utalást.
162 Vrolasch (ma: Fehéroroszország)
163 Baruny (ma: Fehéroroszország), a bogdanowi vasútállomástól északra.
164 Bovek (ma: Fehéroroszország)
165 Vishnyeva (Fehéroroszország), a bogdanowi vasútállomástól délkeletre.
166 batri = die Batterie = üteg
167 A trén a hadsereg ellátását szolgáló ellátó és szállító oszlop, amely állhatott szekerekből, esetenként motorizált járművekből.
168 die Stellung = állás, lövészárok
169 A keleti fronton történt első gáztámadásra utal, mely 1916. január 6án indult, s amelyet a Kremsben felállított gázzászlóalj 

már a németekkel közösen hajtott végre.
170 Ebben az esetben szemlét jelent.
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macskát megölteés megfőzte és megette szoval ezek megbűnhődtek a tettjükért embertelen modon 
szigoru volt nagyon a büntetés De egy része megérdemelte mivel olyan is voltt köztük akik kenyeret 
lopot171 a németektöl más fontos esemény ez ideig nem történt ez évben ezért is nincs dátum szerént 
a feljegyzéseim a mai nap összegezve az edigi helyzetünket elég türhetőnek mondhatja az ember  
az itt eltöltött idejétt túlsokat nem nélkülöztünk se tul sokat nem dolgoztunk helyünk pedig az un
ter standba elég jo voltt fütottünk elég meleg voltt egyszoval hálohelyünk jo voltt panaszra ok nincs  
ma este indulunk hogy hova nemtudjuk még Isten velünk legyen segítsen benönket továbbra is.

1917. január 21. Vasárnap
Elindultunk a Fabek Lagerbol tegnap este 7 orakor Bogdanovba bevagonírozni reggel 5 orára le

tünk készek indultunk Vilna172 irányába Vilnán tul Soly173 nevű állomáson száltunk ki este 10 orakor 
kivagoníroztunk és gyalog mintegy 6 kilométer távolságra lévő faluba mentünk már az uton a vasúti 
kocsiba fáztunk nagyon hát még a faluba rosz pajta szerű épületbe helyeztek el benünket füteni igaz 
hogy lehet de azért egy ember se birt aludni a hideg miat szoval itt nagyon rosz helyünk van éhesek 
is vagyunk nagyon mivel éjjel már nem alutunk és majdnem mindég dolgoztunk eni azért többet nem 
kaptunk174 szoval olyan sanyaru és szenvedö helyzetbe vagyunk hogy a legnagyobb elenségemnek  
se kívánom Hej de boldog is aki ezt a szenvedést elkerülheti Istenek elég hálát nem adhat mert bizony 
még talán a halál megváltás volna reánk bár ragaszkodunk az élethez

1917. január 22. Hétfő
Itt vagyunk ebben a faluba majdmeg fagyunk ebben a rongyos pajtába hiába tüzelünk nagyon 

hideg van a fene ené meg ezt a vidéket hej de roszabb itt mint a kedves Magyarországon hej Istenem 
ugyan látjuk emég valaha hej de jo messze vagyunk töle

1917. január 23. Kedd
Ma dolgozni voltunk barak építésen

1917. január 24. Szerda
Ma is dolgozni voltunk Hej de borzasztó hideg van de sokat kell szenvedni és éhezni a menázsi175 

kicsi a kenyér meg felényi mint volt szoval 75 deka kenyér 2 napra176 edig volt 140 deka most felényi 
a hálási helyünk hideg éjjel aludni nem birunk anyit szenvedünk hogy csoda hogy még birjuk

1917. január 25. Csütörtök
Ma is dolgozni megyünk

171 A kenyérlopás említése is azt erősíti, hogy a katonák ellátása rossz volt, különösen télen. A macska megölése és megevése  
a Monarchiára, s annak gazdaságiellátó képességére rossz fényt vethetett, ezért büntették meg az illetőt.

172 Vilnius az első világháború kezdetén orosz terület volt. 1916tól német terület, ma Litvánia fővárosa.
173 Soly (ma: Fehéroroszország)
174 A katonák megfelelő élelmezését az egyik helyről másik helyre való utazás is akadályozhatta.
175 die Menage = élelmezés
176 Az 1916os napi 70 dkg kenyéradaghoz képest a katonák 1917 elején két napra kaptak 75 dkgot, ami azt jelenti, hogy 

adagjuk – valószínűleg a háború elhúzódása, a gazdaság rossz teljesítőképessége miatt – a felére csökkent.
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1917. január 26. Péntek
Ma szolgálatba vagyunk így nem mentem dolgozni Hideg van nagyon ma tetütt177 találtam az ingem

be szoval le tetvesedik itt az ember a fene ené meg ezt a büdös helyet ez a Német Katonaság határozottan 
piszkosabb és rendetlenebb mint a mi katonaságunk Mégis ezt dicsőítik Pedig sokal félösebb a harczba 
és bár épen gyávának nem nevezhetö178

1917. január 27. Szombat
Ma is dolgozni voltunk és mivel a Császár179 születése napja van hát 2 orahosszat hamarabb fel

hatunk a dologgal. Ma már tapasztalhata az ember ezeken a híres németeken hogy menyire önzök 
Dohány anyi van a kantinjukba mint a fene és mégis a Magyar Katonának nem ád el szoval a Magyar
nak csak a sturmnál180 és nehéz dolognál van becse.

1917. január 28. Vasárnap
Ma nem dolgoztunk mivel az Osztrák császár Magyar Király181 neve napja van ebédre leves és fő

zelék van hus és konzerv nélkül szoval teljesen hustalan nap Miota itt a Német182 fronton vagyunk ez  
a második nap hustalan bár a töbit se igen lehet husosnak nevezni.

1917. január 29. Hétfő
Ma dolgozni voltunk ma kaptam elsőbbüntetést mert a tüznél melegedés közbe a cipöm megéget 

ezért 12 ora vasat183 kaptam

1917. január 30. Kedd
Ma is dolgozni van a század és mivel a mi czugunk184adja a szolgálatott igy nem mentünk dol

gozni én a büntetésbe kapot 12 ora vas második 4. orahosszáját töltöm ezen sorokat is vasba irom 
dél után fél kettő igen szép idő van de nagyon hideg van itt ebben az istálóbol alakitott helyen ez 
a falu nagyon emlékezetes lesz ha életbe maradok a falu neve Medriki185 kicsiny falu alig van bene 
2025 ház olyan urasági féle falu ez itt mellett van egy uradalmi majorság nem igen kisebb mint  
a falu Hej emlékezetes lesz ez azért először hogy sokat éhezünk másodszor nagyon sokat szenve
dünk a hidegtől 3szor a Büntetés miat szoval anyit szenvedtem ebben a faluba hogy azt átélni nem 
kívánom az ellenségemnek se

177 A higiéniás körülmények a frontokon talán még az élelmezésnél is rosszabbak voltak. Tisztálkodásra ritkán adódott lehe
tőség, amely az élősködők (tetvek, poloskák) elszaporodását eredményezte. Vö. Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 40.

178 Az utolsó sorokból jól érzékelhető, hogy a naplóíró a keleti frontra való érkezéskor még jó véleménnyel volt a németekről és 
az ellátásról, egy hónap elteltével azonban ez megváltozott. Bizonyára a rossz élelmezés, a mostoha időjárási körülmények okozták ezt.

179 Vilmos császár 1859. január 27én született Potsdamban.
180 der Sturm = roham
181 IV. Károly 1916. november 21én lépett trónra, magyar királlyá 1916. december 30án koronázták. 
182 Német frontnak említi, mivel a németek mellé vannak beosztva, de ez valójában a keleti front.
183 A vas ebben az esetben kéz és lábbilincset jelent.
184 der Zug = szakasz
185 Medriki (ma: Fehéroroszország)
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1917. január 31 Szerda
Ma 20an eljötünk Medrikiből kvártélyt186 csinálni kis vasuton jötünk 30 kilométert ropant hideg 

van 33 fok hideg Sohodischin keresztül jötünk ide Pilovoisizybe ez olyan uradalom féle helység alig 
810 ház bene

február 1. Csütörtök
Hideg van de nagyon Február 10ig semi fontos feljegyzés egyébb mint hideg van éjjel se birunk 

aludni hideg pajtába lakunk 3035 fok a hideg most már ma csináltunk kemencéket bár sokat ez se 
segit most ugyan ma egy kicsit megenyhült az idő

1917. feb 11. Vasárnap
Semi fontosabb.

1917. feb. 12. Hétfő
Ma vagyunk elsőbb a Sletungba.

1917. feb.  13. Kedd
Ma szintén kint vagyunk olyan tűz van majdnem Pokoli gáz nem lett kieresztve187

1917 feb. 14. Szerda
Ma ugyancsak egész éjjel kint vagyunk

1917. feb. 15 Csütörtök
Ma éjjel nem voltunk kint

1917. feb. 16. Péntek
Semi fontosabb a sok szenvedésen kívül egész 25ikéig akor eljötünk ide vissza Medrikibe ez jo 

4550 kilométer távolság ez aznap tetézi be a szenvedést egész éjjel vasárnapra viradora fent be  
Solyiostbaonan este ….. ki Medrikibe, hideg van fütetlen helyen fekvő hely nincs második éjjel fent
leni nem eni és anyi út és dolog után alig birunk vánszorogni De Isten segitségével talán az éjjelt 
fűtött helyen fogjuk tölteni

1917. feb 2728.
Ma eljöttünk Medrikiből
Be Solyiostba Barakba kvártélyoztam be itt elég jó helyünk van hogy medig leszünk itt nem tudni

186 das Quartier = szállás, lakás
187 1917 februárjában a gázzászlóalj két gáztámadást is végrehajtott az orosz harctéren. Ezt a bejegyzést a napló írója a lövész

árokban írhatta ellenséges tűz közben.
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1917 március 1
Semi fontosabb esemény kijárunk Smorgom188 város alá flaskát189 berakni

1917 március 26ig
Semi ujság más mint hogy ma vagy holnap inen is megyünk

1917. március 7 Szerda
Ma este elindultunk vonatal mentünk Zinytupig ott kis vonatra ültünk és Goduzsíny190 kiszáltunk le 

onan gyalog jöttünk ide az unter Standokba itt vala hol nem mesze van Velka olsa itt ahol most lakunk 
a front igen közel van nem valami jo helyünk van azért mégis a Pilovoyzihoz képest uras mert nincs 
oly hideg De itt a menázsi sokal roszabb és kevesebb ma már 10ike van De nagyon éhesek vagyunk 
ma kenyeret kaptunk 2. napra előre de alig van köztünk egy is aki ma meg nem ete az egészet mivel 
délbe is csak egy kanál lé volt az ebéd egy pár szem kása benne szoval itt mai ez alatt a pár nap alatt 
majdhogy éhen fel nem fordulunk ha így lesz éhen kell hogy veszünk

1917. március 11 Vasárnap
Semi fontosabb csak nagyon éhesek vagyunk Lénung191 nincs

1917 már 12 Hétfő
Ma este kenyérosztás alig van köztünk aki az egész két napra valot meg nem eszi este egy ételen 

szoval anyira ki vagyunk már éhezve hogy alig van jártányi erőnk hát még későb

1917 már 13 Kedd
 Ma menek először a Stelungba a 2ik Zug192 én többedmagammal a tiszti menázsba193 Kályhát ta

karék Tűzhelyet csinálok nagyon hideg van a hidegtől itt is nagyon sokat szenvedünk Hideg éhség  
és Isten tudja a dolog sok és mégse igen dülki közülünk ezideig még senki most ugyan többen betegek 
Bár itt az orvos egy fiatal gyerek és csak az marodi194 akit esetleg meg…

1917. március 14. Szerda
Semi fontosabb ma már 17ike van hideg van nagyon még én a Stelungba nem voltam kint a mai 

napig Kályhát és sparheltet csináltam a tiszti étkezdénél

188 Smorgon (ma: Fehéroroszország)
189 Ebben a bejegyzésben egy újabb gáztámadás előkészületeire utal. Smorgon térségében a gázzászlóalj századai több táma

dást is végrehajtottak. 
190 Goduszyn (ma: Lengyelország)
191 lénung = Löhnung = zsold
192 der Zug = szakasz
193 menázs = tiszti étkezde
194 maródi = Marode = gyengélkedő ember
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1917. már 18. Vasárnap
Ma este szolgálatba mentem a flaskákhoz195 oly retenetes átkozot valö voltt hogy rém a ho eset  

és esös hideg szél futa olyan idö amit alig ért az ember és hozá meg hideg hely az állás után

1917. már19. Hétfő
Ma szolgálat letelte után pihenés volt az éjjel mosok és úgy alszom magam ki a tegnapi rosz éj után

1917 már 20 Kedd
Semi fontosabb Hideg van nagyon szerda akár csak tegnap ma este vagyunk készek a flaskák be

hordásával éjjel 12 orakor196

1917 már 22 Csütörtök
Ma Lénung fizetés semi jó esemény nincs

1917 már 23 Péntek
Semi azaz éhezünk

1917. már 24. Szom
Lefuvás197 éjjel elég hideg van semi fontosabb egész áprill 2.ika feljegyezni valo nincs csak nagyon 

sokat éhezünk különösen a héten már 3 nap csak mindég egy kanál leves Délbe a kenyeret 2 napra
valot egy ételen megeszi az ember olyan éhes szoval éhezünk nagyon sokat

1917. aprill. 3. Kedd
ugy halatszik hogy megyünk inen Kremsbe piheni hogy igaz lesz e bizonytalan tegnap megkez

dödöt a szabadságolás minden nap 2 ember kap szabadságot 14 napra Istenem mikor kerül reám  
a sor hogy még egyszer láthatom a családjaimat Ki tudja megérem e azt az idöt Bár adná Isten hogy 
Kremsbe menénk talán hamarab lene szabadság

1917 aprill 4. Szerda
Ma Nova Goduzsiniből198 ide jöttünk Starcuniba199 a vezető kadett az utat eltévesztette és nagy 

kerülövel járatlan uton sok vizen keresztül jöttünk a csizma szárán ment a víz a csizmába szoval elég 
keserves ut volt De már most helyt vagyunk hogy medig leszünk itt bizonytalan csak az bizonyos hogy 
kenyerem nincs és nagyon éhes vagyok ma pedig menázsi se lesz holnap se igen igy 2 napi éhezésre 
van kilátás ez majdnem állandoan igy van hogy mikor lesz vége ennek a szenvedésnek Isten tudja.

195 Az 1917. március 24én végrehajtott gáztámadás előkészületeire, a gázpalackok kitelepítésére utal.
196 Az 1917. március 24én végrehajtott gáztámadás előkészületeinek befejezésére utal.
197 Ez a bejegyzés a keleti fronton 1916. március 24én indított gáztámadásra utal, mely a németek és a kremsi gázzászlóalj 

utolsó közös támadása volt.
198 Goduszyn (ma: Lengyelország)
199 Starachowice (ma: Lengyelország)
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1917 aprill 5. Csütörtök
Ma gyönyörű szép reggelre ébrettünk ha a nagy havat nem látná az ember szinte tavasz volna bár 

jó is volna már talán kevesebb lene a szenvedés Istenem jön a húsvét ma nagycsütörtök és az emberek 
hogy mészárolják egymást

1917 aprill 69ig
Ma elindultunk Staracsunyiból200 3 faluval arább mentünk

1917 aprill 10.
 Ma itt vagyunk Romaskovitochibe ma pihenés holnap dolgozni megyünk ide valahová a falu alá 

ez falu igen kicsiny

1917 áprill 11 Szerda
Ma dolgozni ment a század én marodi201 vagyok

1917 áprill 12 Csütör.
Ma szintén marodi vagyok a század dolgozni van

1917 áprillis 13. Péntek
Ma igen szép napos idő van én beteg vagyok illetve csak a lábom202 fáj és így nem rukoltam ma se 

a századdal. Istenem nem is tudom elképzelni hogy milyen jol eset a dél előtt egy kis rosz lengyel203 
kovácsműhely előtt reszelgettem alumíniumbol gyűrűnek valot és egy kis ideig ugy éreztem magam 
a szép napsütésbe mint teljesen szabad ember a gondolatom mesze odahaza a kedves családjaimnál 
járt csak egyszer az ágyuszó és a repülőgép zugása ébresztett öntudatra hogy nem szabad hanem 
rabb vagyok és azonnal elfogott az éhség kínozni nézem az orámat hogy ugyan sokat kell e még a déli 
menázsira várni. Fél 11 ora. Bementem a szobába és ott fekve hánykolodva vártam meg míg a század 
hazajött hogy mehetem menázsiért nade ilyen étel mint egy 10 dekányi sovány kis hus egy kanál 
krumpli lé és ez a déli ebéd kenyeret az este kaptunk de alig volt már az ebédhez 10 dekányi szoval oly 
piciny hogy mikor megetem a levest és azt a kis kenyeret az éhség tán még jobban kínoz mint azelőtt 
és ez igy folyik már honapok otta és mégis türjük és mégis hüségesen dolgozunk. Ugyan? Édes jo  
Istenem mikor lesz már anyi a türésünk hogy megelégeld a büntetésünk és add meg az általunk ohaj
tott békeséget Istenem mily jo volna már a családi tűzhelyhez viszatérni. Bezeg most fogadjuk hogy 
menyivel más emberek lenénk ha hazamehetnénk és hogy Istenfélök és Imádok lenénk. De hogy a jobb 
sors jötével nem e viszaesnénk az előbbi rosz életre bizonytalan. Istenem ugyan hogy is van alkotva  

200 Starachowice (ma: Lengyelország)
201 Először említi, hogy beteg.
202 Marton Péter naplójában nem tesz arról említést, hogy megsebesült volna. A háború idején a sebesülésen kívül számos kato

nai betegség létezett. Lábfájással járó betegség volt pl. a lövészárokláb, amely akkor alakult ki, ha a katona túl sokat állt a lövészárok
ban, ahol nagyon sok esetben hideg volt és víz, valamint sár. A folyamatos állás akár érzészavarhoz is vezethetett. Vö. Magyarország 
az első világháborúban. AZs. 2000. Katonai betegségek I. szócikk – 338339.

203 Lengyelországban vannak.
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az emberiség hogy a bajba és veszedelembe fohászkodik hozád a baj szüntével a további károm
lásod folytatjuk végtelen joságos Isten enyi éhség enyi türés és mégis kevés bár nekünk soknak 
tetszik. De te tudod hogy menyit érdemlünk. Legyen meg a te szent akaratod. Más feljegyeznivalo 
nincs mint éhes, de nagyon éhesek vagyunk De ebben bűnös csak a mi vezető uraink a Kompani 
Komandánt204 nem nézi soha hogy a legénység mit és menyit kap eni anyit lopnak el tölünk az iro
dások amenyit épen akarnak mert lehetetlen hogy enyire éhezne a más katonaság is mert már azota 
kitört volna a forradalom hisz ez valami rettenetes amilyen éhes vagyok. De nem csak én magam, 
hanem a többiek is.

1917. IV/16 Hétfő
Tegnap eljöttünk Romaskovitochibólgyalog Gvolozoihcskiba ott bevagoníroztunk éjjjel 12 orakor 

¾ 4kor Zinytupiba onan 10 orakor Szoliba indultunk Velejkán vagyunk 4 ora délután Szoliosztba meg
háltunk onan reggel 7 orakor gyalog indultunk és délután 2 ora tájt megérkeztünk egy kicsiny faluba 
a nevét nem tudom még

1917 áprill 20 Péntek
Semi fontosabb itt vagyunk és dolgozunk kábel vezeték csatornázáson

1917 áp 21. Szombat
Éhezünk fél illetve 3an kapunk egy kenyeret egy napra egy ételre is kevés soká ki nem birjuk  

az bizonyos jobb volna meghalni mint enyit éhezni levelet még most se kaptam semeröl se a falu neve 
Chenvezevítschi Szent Isten ugyan mikor lesz már vége az éhezésnek most fél 12 ora dél előtt De olyan 
éhes vagyok szinte szédülök bele

1917 áprillis hó 22 Vasárnap
Ma vasárnap éhezünk ma is ilyen végtelen kínt kiállani mint az éhség valami borzasztó hogy mi 

lesz az emberrel azt még nem tudni azt hiszem hogy nem sokáig birjuk ki ha igy lesz ma délbe olyan 
menázsi volt hogy biz az minden volt csak épen az nem aminek nevezték összetétele állot gríz vízbe 
feleresztett liszt egy kis hus szoval olyan plakátragasz féle volt csupa lé hus alig anyi mint egy …. 
és ilyen menázsi mellett éhen kell vesznünk 2 nap kenyér nincs mert ahogy kikapjuk 2 napra valo kis 
kenyeret ami alig fél kilonyi oly éhes az ember hogy akor mindjárt megeszi szoval minden 2 napba 
eszünk egy kis kenyeret Istenem mi lesz velünk csak vége lenne egyszer

1917 áprillis 23 Hétfő
Ma második napja hogy kenyeret nem ettem most már fáj a fejem este talán lesz kenyér osztás 

már majdnem megörül az ember utána a kenyérnek anyira kívánja az ember ugyan milesz Istenem 
bellölünk ilyen kevés enivalo mellett

204  Századparancsnok
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1917 áprillis hó 24. Kedd
Mai nap semi fontosabb idáig az este kikaptuk 2 napra valo kenyeret én majdmind megettem 

azonnal most 12 ora dél van kenyér nincs és olyan éhes vagyok a gyomrom csak úgy korog. Istenem 
ugyan mi lesz velünk edig még csak gondoltam, hogy talán egy kicsit hozászokunk ehez a szűk élet
hez és majd jobban birom tűrni De bizony nem lehet ezt megszokni Édes jo Istenem segíts meg ovjál  
az éhhaláltol benönket

1917 áprill 27 Péntek
Semi egyéb éhezünk ma Zita205 névnap a királyné neve napja ünnep van

1917 áprill 28 Szombat
Semi fontos még mindig marodi vagyok lábam fejem és bélvég

1917 majus 1 Kedd
Ma elküldtek korházba hogy mi lesz velem nem tudom nagyon fáj a bélvégem a lábaim nem akar

nak birni nagy baj hogy nem tudok németül itt vagyok Giljanába206 egy kis falu felől spitál207 ugy értem 
hogy tovább visznek inen ez nagyon is kezdetleges hely az első éjjel a korházba nagyon jol aludtam 
a fürdés után ez már maga fél gyogyulást hozot ma sokal jobban érzem magamat a fejem igaz hogy 
alaposan feldagadt Hála a jó Istennek nagyon jol virradtam fel a mai napra

1917 máj 2. Szerda
ugyan mit hoz a mai nap ma dől el hogy küldenek e operálni vagy se elküldtek ide egy kisebb 

korházba ma 3ikán megvizsgáltak ma 4ikén az ürülékem vizsgálták fürdőt kaptamez jo volt más felje
gyezni valo csak az hogy itt a németek még jobban lenézik a magyart mint bárhol van velem a szobá
ban 2 német ezek olyan svindler208 félék mert semi bajuk nem látszik és jobb kosztjuk van és ők osztják  
a kenyeret és vajat ők maguknak mindenből duplát meg triplát huznak nagy svindlerek roppant ma 
5ike ugyancsak fürdőt kaptam mást nem igen jegyezhetek fel máról mint az ottlévő Németek azt 
mondják mi vagyunk nagyétűk pedig ők 2szer anyit kapnak mindenből és igy nekik nem kell a ma
radék mint nekünk fene a fajtájába és ahol csak egy van a magyart lenézi az orvos is, ugy szolitnak 
bundás, pedig máskép jo embernek látszik

1917 máj. 6. Vasárnap
Nemigen van feljegyezni valo egész 12dikéig akor áttetek az első számu házba most itt vagyok 

már meg az a baj hogy még roszabb mintha németek között ezek itt mind speciál batalionhoz209 tar
toznak de csehek és totok vagy mifenék ma már a kávén is osztoztunk bár adná a jo Isten hogy hamar  

205 IV. Károly felesége, Zita, a Bourbonpármai házból származott.
206 Giljana (Lengyelország)
207 spitál = das Hospital = kórház
208 der Schwindler = szélhámos, csaló, hazudozó
209 A gázzászlóaljhoz.
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szabadulnék közülök tudja Isten az aranyerem már nemigen fáj csak a lábaim és a karjaim hasoga
todzik De eről semit nem adnak hogy mi lesz velem nem tudom ma szombat május 12ike talán majd 
mint gyogyultat a századhoz küldenek

1917. május hó 13. Vasárnap
Feljegyeznivalo nemigen van egyébb mint utálatos cseh és Horvát Román és totok között még élni 

se jo azért vagy ma vagy holnap másik szobába kéredzek.

1917 május hó 14. Hétfő
Ma az orvosi vizitnél átkérezkedtem másik szobába az utálatos csehek közül a fene a fajátjukat 

egye meg nem tudom mér utálom ugy oket de nagyon utálatosak lopnak csalnak a fene őket megenék 
az ember szájábul az enivalot210

1917 május 15. Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
Mai napig nincs különösebb feljegyeznivalo hogy mi lesz velem nem tudom fája a lábam meni alig 

birok sokszor azt hiszem hogy semi bajom máskor meg olyan betegnek érzem magam hogy alig birok 
meni Istenem ugyan mi lesz velem bár vagy a Kompanihoz211 vagy másik házba küldenének talán jobb 
volna

1917 május 18. Péntek
Elküldtek Vilnára212 ma megérkeztünk 11 orakor este mikor megfürdetek nevünket felirták éjfél 

volt mire lefekütünk

1917 május 19 Szombat
Ma hát itt volnánk Vilnán a korházba délbe megvizsgáltak felületesen és slusz cigarettázás a szo

bábol valo távozás meg van tiltva a menázsi ma nagyon gyenge volt reggel vékony kicsiny kenyér kis 
fekete vizel 9 orakor még vékonyabb kis kenyér délben hus nélküli aszalt körte és szilva leves csupa 
lé este tejes levesnek csufolt víz egy kis kenyérrel ettől bizony soha vissza nem kapjuk az erőt nade  
ha Isten segít és felviraszt majd meglátjuk hogy jobb lesz e a menázsi

1917 május 20 Vasárnap
Felvirasztott a Jo Isten hála neki ezért elis mult a mai nap semi ujság

210 A Magyarországon korábban is létező nemzetiségi ellentéteket a háborús körülmények, a betegség és a rossz ellátás még 
jobban fokozhatta.

211 die Kompanie = század
212 Vilnius (ma: Litvánia)
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1917. május hó 21 Hétfő
Mai nap sincs csak a rendes éhezés semi más nem azért tán még kevesebb voltt az enivalo mint 

máskor

22 Kedd
Na ma este jol tartottak tejes levessel a kedves nővér a legnagyobb darab kenyeret választotta ki  

a számomra és három kanál tejes levest kaptam szoval ma este jolaktam és a lábam alat melegvizes 
üveg van egészen jol érzem magam Hála a jo Istennek ma jo napom volt elmondhatom az orvos is 
mondta hogy sokat egyek de ha nem mindig adnak beszélik a németek hogy aligha el nem visznek 
beljebb valo korházba bár adná a jo Isten bizunk benne legyen meg az ő szent akarata

1917 május 23 Szerda
Hála Istenek mai nap is eltelt semi különösebb az előbbi napoknál az orvos nézet nagyon a délutáni 

vizitnél hogy megvolt az arcom dagadva azt hiszi hízás

1917 május 24 Csütörtök
Márol mit jegyezek fel mást mint Hála Istenek enék birnék eni csak volna mit de olyan kevés az 

ami valo hogy azért is nincs tán erőm előbb ugy gondoltam csak teszem magamat hogy nem is vagyok 
olyan gyenge de ma délután senki nem láta probáltam sebesen meni és nem bírtam és érezni csak azt 
érzem hogy semi más a lábaimon kívül nem fáj és mégis ha megyek kevés a levegő nem akarok eleget 
szuszogni szoval kifáradok ezt a kevés enivalonak213 gondolom pedig azt hitem hogy majd a korházba 
erőhöz jövök és itt van még legyengültem most meg már félek, hogy a századhoz küldenek visza ott 
még gyengébb leszekakármi kis nyavalya erőt vesz rajtam itt pedig soká nem tartják az embert seki 
nem gyogyitják az egész gyogyszer éhezés és fekvés ugyan jo Istenem mi lesz velem sokszor elgon
dolom hogy tán jo volna Kompanihoz meni de a szivem másik korházba vágyik hogy sikerül e vagy 
sem nem tudom Legyen Isten szent akarata szerént bár szeretnék másik korházba jutni nagyon de  
ez bizonytalan Kérem a joságos Istent hogy segitsen másik korházba el ugyan eljutok e bizony talán 
azt hiszem hogy nem fogok eljutni pedig dacára hogy előbb leírt bajomnál mást nem érzek mégis 
szeretnék másik korházba kerülni bár a jo Isteneljuttatna Legyen meg az ő gondviselő akarata

május 27 Vasárnap
Szombat reggel indultunk Vilnáról ide Marienburgba214 érkeztem vasárnap reggel 10 orakor a sze

mem vizsgálták meg hogy mit találtak nem tudom a lábam is nézte a fejem is szoval csak ott nem ahol 
tényleg a baj van az uton olyan kényelemel utaztam amit elgondolni se mertem volna itt azonban már 
elég kényelmetlenül bának ami azt ileti velem gyalog jöttem be egy jó fél orányalában már alig birt 
eni a vonaton vékonyan atok De itt még vékonyabb az élés Istenem ugyan mi lesz velem most szédülök 

213 1915 óta már minden bizonnyal meglehetősen gyenge, sőt alultáplált lehetett, ezért is voltak ezek a tünetei.
214 MalborkMarienburg (Lengyelország). Marton Péter a bécsi Hadilevéltár nyilvántartása szerint is 1917. május 27én érke

zett a Marienburgban lévő helyőrségi kórházba. In: Österreichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA), Verlustunterlagen 
(Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, Marton Péter
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egy kicsit azt hiszem az éhségtől ebéd 3 krumpli 2 körte hus nincs ettől ugyan soha vissza nem kapot 
az erottHála a jo Istennek felvirrasztott az uj helyen Pünkösd másnapja van elég jol alutam és jol érzem 
magamat nem érzek csak nagyon kevés fájást a lábaimba és néha a fejem szoval jol vagyok Istenek 
hála érette nem tudom mit hoz a mai nap ugyan leszek e betegebb vagy teljes gyogyulásnak indultam 
bár adná a jo Isten és inen kapnék szabadságot hazamenésre vagy 14 napra Hej Istenem de jo is volna 
megjegyzem még hogy itt nagyon szabadjára vannak a betegek mindenki a saját akarata szerént él 
ahogy jolesik neki.Még anyit a mai naprol hogy bizony ezek a németek nagyon lenézik az embert  
a magyart mer éhes hisz ők idehaza vannak és hoznak nekik meg ők kapnak a kereskedésbe is de mi 
szerencsétlenek mit csináljunk éhezünk hej ha hozánk kerülne velem együtt német biz én mindég 
jol tartanám hogy emlegese még él magyarországot de ne ugy mint én hogy én is emlegetem de  
az éhezésről leves itt az egész élet hugyozni kell csak máskép nem kel az a…. csak honaponként egyszer 
nade jo az Isten majd elsegít men vagy visza a Kompanihoz vagy szabadságra az lene nagyon jo ha sza
badságot kapnék De hát semi kilátás nincsreá bár egy pár nap mulva megprobálkozom kéredzeni Magyar 
korházba hátha sikerül Isten neve legyen áldva öröké hátha sikerül magyarországba jutni Ki tudja

29májusKedd
Márol feljegyezhetem az orvosnak leírtam egy papírra hogy küldjön magyar korházba hogy mi 

lesz nem tudom Istenem de jo volna ha elküldene bár adná a jo Isten hátha meghalgatja a kérésem  
Még azt is feljegyezhetem hogy a kenyér porció215kicsi létének tanuja voltam amit én csak sejtettem 
valo mert tényleg aki darabolja szét egy darabot ellopot és a melletem fekvőnek elata ez bizonyos 
saját szemeimel látam nade ezen nem lehet segíteni Istenem de jo volna magyar korházba kerüli márol 
más feljegyezni valo nincs fekszem Istenem segits meg

1917 május 30 Szerda
Istenem ugyan jora fordul e a sorsom ma proba vért vetek a jobb karombol hogy mi lesz velem nem 

tudom csak adná a jo Isten hogy elküldene magyarországba elég betegnek talál reá bár kevés kilátásom 
van reá inkább a frontra küld visza Hátha a jo Isten meghalgatja a kérésem és haza segit De jo is volna 
nade legyen Isten szent akarata szerént az ördög csak ugy bujt igazán nem is tudom elképzelni sokszor 
hogy jön az a gondolatom hogy én haza kerüljek hisz nálam betegebbek szenvednek mesze idegenbe 
és ami fő szolgálatot tartanak én meg itt a lehető legkényelembe heverek Istenem de gonosz is az em
bermikor bajba van akor kéri az Istent csak. Itt pedig jo helyem van nagyon a Doktor aligha el nem küld  
a jo Isten áldja meg érette. Ma és tegnap itt tejet is kaptam itt kezdenek jol táplálni az Isten áldja meg 
ezeket a jo népeket csak egyesek vannak irigy németek a művelt aránylag mind nagyon jo emberek

1917 május 31 Csütörtök
itt ma vizsgáltak meg alaposan tegnap a jobb karombol vért vetek ma megvizsgáltak alaposan  

a lábamat hogy mit talált hibát e vagy sem nem tudom csak elég sokat iratott rollam a szemem dél után 
vizsgálják bár adná a jo Isten hogy anyi hibát találna hogy magyarországba küldene ehez ugyan semi 

215 die Portion = adag
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reményem sincs hanem inkább ahoz hogy a kompánihoz küld de hát legyen Isten szent akarata sze
rént ahogy lesz ugy lesz most nagyon jol érzem magamat anyi bizonyos és ami fő jol vagyok lakva itt 
adnak eleget enni csak le ne huznák vagy 8 napig jo lene akora meg vagy kiküld vagy magyarországba 
Istenem de jo volnahazakerülni

1917 junius 1 Péntek
Mai naprol hála a jo Istenek csak jot jegyezhetek fel jol éreztem magam egész nap csak a tokám 

dagad meg egy kicsit

1917. junius 2 Szombat
Ma is csak azt jegyezhetem fel hála a jo Istenek jolvagyok csak a tokám és a lábam dagadt estére 

kelvén meg.

1917 junius 3. Vasárnap
Istenem hála neked érette ma már 8ik napja hogy itt vagyok jol érzem magamat

1917 jun 4 Hétfő
Mai naprol sincs valami fontos feljegyezni valo dohányom nincs és nagyon izgatott vagyok miata 

Istenem segits meg

1917 junius 5 Kedd
Hála istenek jol virattam az Isten kiparancsolja ma reggel kísértésbe jöttem egy nyomorult kis 

szapan miat alig birtam az ördög viselkedésének elentállani de mégis jo az Isten a melletem fekvő 
borbély megajándékozott ismét egy cigarettával Istenem de jol eset áldja meg az Isten érette ugyan 
Istenem mi lesz velem ugyan elkerülök e magyar korházba vagy se ugy érzem nincs semi bajom mégis 
erőm alig van

1917 junius 6. Szerda
Istenek hála felvirattam az éjjel a lábaim és a szemeim hasogatodztak csak a jobb szemem be van 

egy kicsit dagadva tegnap a bal volt én nem tudom mitől van csak adná a jo Isten hogy eljuthatnék 
magyarországba. Istenem de jo volna de sokal bünösebb vagyok mint ezt megérdemleném

1917 junius 7 Csütörtök
Hála a jo Istenek elmulik a nap rajtam csak jot jegyezhetek fel ma kétszer vettek Rötgen216 sugár

felvételt a fejemről De Istenek hála a csontoknak semi baja se látszik ugyan joságos Istenem eljutok 
e Magyarországba de jo volna Istenem segits el. Márol még feljegyezem hogy a fő sveszter217 2. szer  
 

216 Helyesen Röntgen. Az első Röntgenfelvételt még a 19. század utolsó éveiben készítették.
217 die Schwester = nővér, ápolónő
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adott egy csésze tejet az Isten áldja érette ez tartja az emberben a vért Hej édes jó Istenem ha békét 
adnál és haza segitenél az én Kedves családjaim közé hej de sokkal más életet folytatnék hej de sok 
jot és helyeset tanul itt az ember. Istenem segits meg.

1917 junius 8. Péntek
Hála Istenek felvirattam

1917. jun 9. Szombat
Istenem megsegitett jol érzem magamat

1917 junius 10. Vasárnap
Hála legyen a jo Istenek felvirattam a mai napra vasárnap van Istenem de jo volna haza vala haza 

leni bár itt a németek között se rosz. Tegnap egy Snuppe nevű adott egy Márkát mivel látta hogy 
nagyon rosszul érzem magamat hogy nem cigarettázhatok ma egész más az érzésem Istenem de  
ki is rendelted még a számomra mindég érdememen felül. Most már csak az agaszt hogy adom vissza 
a Márkát lénungot egy márkát kapok ha azt odaadom ha esetleg még itt kikapom akor nem lesz dohá
nyom. Isten majd megmondja hogy csináljam legyen áldott a szent neve örökre.

1917 junius 11. Hétfő
Hála a jo Istenek jol virattam

1917. junius 12 Kedd
Hála a jo Istenek jol virattam a lábam zsibolyog

1917 junius 13. Szerda
Hála a jo istenek jol virattam semmiféle bajom nem érzem csak a lábam egy kicsit gyenge ugyan 

Istenem eljutok e pestre vagy pedig viszakerülök a Kompánihoz Istenem segits meg hogy pestre  
kerüljek

1917 junius 14. Csütörtök
Hála a jo Istenek még ilyen jol nem éreztem magamat miota a korházba vagyok most már tény

leg egészséges leszek és így nem is jutok el pestre pedig Istenem deszeretem volna hej de jo volna  
ha Isten elsegitene tegnap első levelet kaptam hazorol

1917 junius 15. Péntek
Hála a jo Istenek jol virattam Istenem segits meg a mai napon is

Marienburg, 1917. junius 16 Szombat
Joságos Istenem hála neked elég jol virattam a bal arczom fel van dagadva a lábaim egy kicsit 

hasigatodzik Istenem talán ma elindulok Budapestre. A jo Isten ha hazasegitene szerencsésen.  
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Istenem segits meg itt nagyon jo volt hozám az ápolónő Isten áldja érette itt az egész idő alatt jól él
tem mert minden nap eleget ehetem. Istenem de jo is voltak hozám ezek az emberek. Kettő különösen,  
M és Snuppe nevezetű ….se cigarettám se pénzem majd a jo Isten kiparancsolja hogy az uton is dohá
nyozhatok az ő végtelen jósága kifürkészhetetlen legyen az ő szent akarata meg

1917 junius hó 18. Hétfő
Ma érkeztem Budapestre Istenek hála érette nagyon zavaros volt a veres kereszt218 felvétele ide  

a Garnizion korházba219 utaltak itt nem valami jo helyre kerültem ugy látszik még idáig az élés nagyon 
gyenge már 20ikán szerdán küldeni akartak váczra mégis hála a jo istenek nem küldtek el

1917 junius 21. Csütörtök
Hála a jo Istenek jol virattam nem tudom mit hoz a mai nap bár adná a jo Isten hogy kiküldenének 

fürdőre de ez bizonytalan nagyon hej Istenem de jo volna

Összegzés

A hódmezővásárhelyi Marton Péter – az új fegyverek megjelenésének és elterjedésének köszön
hetően – meglehetősen különleges körülmények között töltötte el azt a két évet, amelyről napló
jában részletesen beszámolt. 1915ben vonult be a cs. és kir. 7. utászzászlóaljba, ahonnan átkerült  
a Sappeurspezialbataillonba, ennek pontos idejét azonban nem tudjuk. Naplótöredékében, mely 1916 
júniusának végétől maradt fenn, időrendben, szinte hiátusok nélkül írta le az olasz, majd az orosz 
harctéren töltött napjait.

A gázzászlóalj négy százada Kremsből 1916. június 4én érkezett meg az olasz harctérre, így Marton  
Péter is ekkor léphetett először olasz földre, ahol az első nagyobb hadművelet, amelyben részt vett,  
a Monarchia első gáztámadása volt 1916. június 29én. A fennmaradt napló első bejegyzése júli
us 8án arról tudósít, hogy csapatával a Segeti táborba érkezett. Július közepén – utászfeladatokat 
teljesítve – részt vett az olasz ellentámadás visszaverésében, ezután a gázzászlóaljat visszarendel
ték helyőrségébe, Kremsbe. 1916. július 26tól 31ig Marton Péter szabadságon volt. Naplójában 
nem tesz rá egyértelmű utalást, de ezt a néhány napot minden bizonnyal Vásárhelyen töltötte, majd 
1916. augusztus 2án visszaérkezett Kremsbe. Naplóbejegyzései 1916. szeptembertőldecember  
közepéig szünetelnek. Ennek több oka is lehetett. Vagy megkapta korábban kérvényezett szabadságát,  

218 Vöröskereszt (Magyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt Egylete), a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi szerve
zete. Feladataik közé tartozott a háborúbanmegsebesült vagy megbetegedett katonák gyógyításaés ápolása, valamint állapotukról  
és hollétükrőlhivatalos adatok alapján tájékoztatás adása. Vö. Magyarország az első világháborúban. AZs. 2000. Vöröskereszt szócikk 
725726.

219 Garnizon = helyőrségi kórház. Marton Péter a bécsi Hadilevéltár veszteségnyilvántartása szerint a budapesti 17. számú 
helyőrségi kórházba került. A XVII. számú helyőrségi kórház (Budai Helyőrségi Kórház) létesítéséről a katonai kincstár 1870ben 
döntött. Az intézet 18701872 között épült Dodier bécsi műegyetemi tanár tervei alapján. Eredetileg csaknem 700 beteg befogadásár 
a készült, személyzete pedig kezdetben a XVII. császári és királyi egészségügyi csapatból került ki.Lásd http://tisztikorhaz.mindenki
lapja.hu/html/24751702/render/atisztikorhaztortenete. A letöltés ideje: 2017. január 11.
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vagy Kremsben tartózkodott, ahol nem történt semmi olyan esemény, amelyet szívesen leírt volna, 
vagy DélTirolban volt csapatával. Legvalószínűbbnek az első feltételezés tűnik.220 Naplóját decem
ber 15én folytatja, s december 18án már arról számol be, hogy megérkeztek az orosz harctérre.  
A karácsonyi időszakban, december 26tól részt vett a januárra tervezett gáztámadás előkészületei
ben. 1917. januárjában, februárjában és márciusában részt vett több gáztámadásban, s azok előkészü
leteiben (1917. jan.6., 1916. febr., 1917. március 24.). Naplójában április 11én említi meg először, 
hogy beteg, lábfájásra panaszkodik. Május 1jén került először kórházba, többek között Vilniusban.  
Május 27én Vilniusból megérkezett a Lengyelország területén lévő marienburgi helyőrségi kór
házba, ahonnan június 18án a budapesti 17. helyőrségi kórházba küldték. Június 21i bejegyzé
sével naplója véget ér. 

A bécsi Hadilevéltár veszteség nyilvántartásából tudjuk, hogy a Budai Helyőrségi Kórházból 1917. 
július 1jén gyógyultan elbocsátották. A kórházban csúzzal, azaz reumával kezelték.221

Fejérváry József szerint járt a francia fronton is. Ez Marton Péter saját közlése volt még az 1920as  
években, így ezt értékelhetjük tényként, azonban – ennek megerősítésére – jelenleg semmiféle  
dokumentum nem áll rendelkezésre. Ugyanakkor József főherceg említett munkájában, a Monarchia 
első gáztámadása után összefoglalta az eredményeket, s megemlítette, hogy „A hadseregfőparancs
nokság Op. 24.944. számú rendeletével rendelkezésemre bocsátotta a különleges árkászzászlóaljat, 
mely a francia hadszíntéren gázharcban kiképztetett.”222 Lehetséges, hogy Marton Péter a francia 
frontot azért említette Fejérváry Józsefnek, mert a gázzászlóaljba való bekerülése után (valamikor 
19151916 fordulóján), de még az olasz frontra való érkezése előtt (1916. június 4.) valóban járt 
a francia, azaz a nyugati fronton, ahol a zászlóalj kiképzése megtörtént.223 Érdekes, hogy a lap
szerkesztő Fejérvárynak azonban a gázzászlóaljba való tartozásáról egyetlen szót sem említett,  
és arról sem tájékoztatta, hogy az olasz és az orosz fronton is járt, sőt frontélményeiről naplót is ve
zetett. A háború alatt és után a vegyi fegyverek alkalmazását – bármelyik harcoló félről is volt szó –  
az európai társadalom nem nézte jó szemmel. Ha Marton Péter nem említette, hogy frontszolgálatá
nak nagy részét a Sappeurspezialbataillonban töltötte, annak oka lehetett az is, hogy – a kor véle
ményét ismerve – szégyellte, vagy csak pusztán nem tartotta ildomosnak erről beszélni. Az 1920as 
években háborús emlékei mármár feledésbe merülhettek, és lehet, hogy a gázzászlóaljban való rész
vétele miatt ő maga sem emlékezett szívesen a fronton töltött időkre. Naplójának stílusa, az esemé
nyekről való beszámolás módja is azt mutatja számunkra, hogy ő a háborús szolgálatot egy kötelező  

220 Amennyiben DélTirolban tartózkodott volna csapatával, arról készített volna feljegyzéseket.
221 Österreichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA), Verlustunterlagen (Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, 

Marton Péter
222 József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. III. 1928. 321.
223 Ha ez valóban így volt, talán érthetővé válik, hogy miért is nem kezdte naplóját már rögtön a bevonulásakor és miért nem írt 

egyetlen sort sem a kiképzés menetéről. Különleges és veszélyes feladatra képezték ki, amelynek leírását esetleg meg is tilthatták 
számára.

<<< Marton Péter halálának megállapítása – MNL CSML HL
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kényszernek tekintette, amikor egyetlen viselkedési forma volt megengedett, az engedelmesség. 
Marton Péter megadóan, sorsába beletörődve élte mindennapjait a fronton, a háborút pedig az egyén 
és a közösség által elkövetett bűnök miatti büntetésként fogta fel. Iparos emberként, a világháború 
kitörése előtt, munkavállalásai során jórészt már bejárta Magyarországot, tehát nem azok közé a ma
gyar férfi ak közé tartozott, akik a háborúnak köszönhetően hagyták el először szülőföldjüket. Ennek 
ellenére valószínűleg számára is a Nagy Háború lehetett élete legmeghatározóbb élménye, s ennek 
fontossága szinte azonnal tudatosult benne, amint kiért a harctérre, hiszen élményeit írásba foglalta. 
„Világlátottsága” ellenére azonban megdöbbenti a kopár doberdói táj, a zöld növényzet hiánya, 
a mostoha időjárási viszonyokkal és az éhséggel való küzdelem pedig olyan megpróbáltatások elé 
állítják, amilyenben korábban még nem volt része.

Hazatérése után belépett a helyi Iparegyletbe, s folytatta 1914ben megkezdett tevékenységét, 
a kőműves mesterséget. 1926. február 19én halt meg Hódmezővásárhelyen, miközben a Szeremlei 
utcán hazafelé tartott az Iparegylet gyűléséről.224 Az iparos mester hirtelen halálát régóta tartó szervi 
szívbaja okozta. 1926. február 21én temették el a római katolikus temetőben.225

Hadi kitüntetései nem voltak, kitüntetésre való felterjesztési javaslat sem áll rendelkezésre, mint 
ahogy arról sincs adat, hogy felgyógyulása után hazakerült Vásárhelyre, vagy visszakerült valamelyik 
frontra.226

224 Fejérváry József: Vásárhely története családok tükrében. 1929. 428.
225 Megölte a szíve. = Vásárhelyi Reggeli Újság, 1926. február 21. 2. és Marton Péter gyászjelentése. = Vásárhelyi Reggeli Újság, 

1926. február 19. 4.
226 Österreichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA), Verlustunterlagen (Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, 

Marton Péter

Marton Péter halálhíre 
Vásárhelyi Reggeli Újság, 1926. február 21.

Gyászjelentés 
Vásárhelyi Reggeli Újság, 1926. február 19.
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Naplója a népi emlékezet fontos darabja, mely új nézőpontból, egy iparos ember szemszögéből 
világítja meg a magyarság, köztük a hódmezővásárhelyiek első világháborús szerepvállalását.
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Aszalai Kálmán élete a Nagy Háború kitöréséig

Aszalai Kálmán református szegény paraszt szülők – Aszalai István és Arany Julianna – harmadik gyer
mekeként látta meg a napvilágot 1880. december 2án, Hódmezővásárhelyen.2

Az elemi iskola elvégzése után – szüleihez hasonlóan – földműveléssel foglalkozott. Tényleges 
katonai szolgálatra 1901ben vonult be a cs. és kir. 46. gyalogezredhez3 Szegedre, majd 1902ben 
feleségül vette a szintén paraszti családból származó Forrai Rozáliát, akivel Mátyáshalmon tanyások 
lettek. Három gyermekük született, Imre (1909), Jusztina (1911) és Sándor (1920).4

Aszalai Kálmán a Nagy Háborúban

Az első világháború kitörésekor, 1914 nyarán, a cs. és kir. 46. gyalogezred kötelékében az első menet
tel az orosz frontra került, ahol részt vett a lembergi, a bródi és a krakkói ütközetekben – tudjuk meg 
A magyar katona. Századunk legszebb magyar csatái című könyvből. Ugyancsak ez az emlékalbum 
tudósít bennünket arról, hogy 1915 januárjában megsebesült.5 Aszalai Kálmán megmaradt feljegy
zései között azonban csak egy sebesülést említ, és ennek időpontját egyértelműen 1916 januárjára 
teszi. Ugyanakkor a családi emlékezet két sebesülés emlékét őrzi. Feltehetően 1915ös sebesülése 
nem volt olyan súlyos, hogy az indokolta volna a feljegyzések között való megemlítését, ugyanakkor 
az 1916. januári sebesülés tényét – a feljegyzésen túl – mindenféleképpen igazolja a bécsi Hadi
levéltár veszteségnyilvántartása is. Eszerint Aszalai Kálmán 1916. február 5től megfigyelés alatt 
állt Munkács városában, majd a nagyszőlősi kórházba került.6 Az emlékalbum említi továbbá, hogy 
felgyógyulása után a m. kir. 5. honvéd gyalogezredhez osztották be, valamint hogy 1916 nyarán újra  
az orosz fronton harcolt, ahol még ebben az évben hadifogságba esett.7

2 Daru Péterné: Régimódi történet. In: Írások vásárhelyi nyelvön. Szerk. Benkő László – Földesi Ferenc – Fülöpné Rákos Éva, 
Hódmezővásárhely, 2016. 60. (A továbbiakban: Daru Péterné: Régimódi történet. 2016.)

3 A Monarchia 102 közös ezredének egyike, amelyet 1762ben állítottak fel. Ekkor még az 1. Erdélyi Határvidéki Gyalogezred, 
1849től az 1. Román Határvidéki Gyalogezred nevet viselte. A 46os sorszámot az 1851es átszervezést követően kapta, 1853tól 
hadkiegészítési területe Szeged és környéke lett. In: Négyesi Lajos: 46os szegedi bakák a tolmeini hídfőben. Csatatér útikönyvek. 
Hadimúzeum Alapítvány, Budapest, 2007. 11.

4 Daru Péterné: Régimódi történet. 2016. 60.; A magyar katona. Századunk legszebb magyar csatái. Szerk. Ajtay Endre, Nyomta 
az „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt., Budapest, 1944. Tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek, 49. (A továbbiakban: A magyar katona. 
Szerk. Ajtay, 1944.) 

5 A magyar katona. Szerk. Ajtay, 1944. 49.
6 Österreichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA), Verlustunterlagen (Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, 

Aszalai Kálmán  „ab 5/II. 1916 von der Beobachtungs Stat in Munkács in Allg. Spit. Nagyszőllős in Perény.”
7 A magyar katona. Szerk. Ajtay, 1944. 49.
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A m. kir. 5. honvéd gyalogezredben szolgáló katonák 1915 márciusában, Przemyśl elestekor mind
annyian az oroszok fogságába estek.8 A 23. honvéd gyaloghadosztály, amelynek kötelékébe az 5ös 
honvédek is tartoztak, ennek következtében megszűnt, és helyére az 51. honvéd hadosztály lépett, 
amelyet a Kárpátok védelme hívott életre még 1914ben. 1915. február 21től Kornhaber Adolf9  
táborszernagy parancsnoksága alatt átalakult gyaloghadosztállyá, amelynek gyalogságát a 200.  
és a 201. (1918. júliustól 101. és 102.) gyalogdandár, és az ennek kötelékébe tartozó 300., 301., 302. 
és a 305. honvéd gyalogezredekben szolgálatot teljesítők alkották. Tüzérségét az 51. tüzérdandár 
adta. Későbbi parancsnokai 1915 októberétől 1916 novemberéig Foglár József, Tanárky Béla és Viktor 
von Mouillard vezérőrnagyok voltak.10

Aszalai Kálmán feljegyzéseiben csak egyetlen utalás van arra vonatkozóan, hogy a császári és 
királyi 46. közös gyalogezredből átkerült egy honvéd gyalogezredbe: „Negyvenhatos voltam /  
De honvédnak öltöztem…” Feljegyzéseinek ez az egy sora önmagában még nem bizonyítja azt, hogy 
az 5ös honvédekhez került, ám a továbbiakban a 300. honvéd gyalogezred többszöri említése ide 
vezet el bennünket. Az említett honvéd gyalogezredbe Aszalai Kálmán a fentebb ismertetett átszer
vezések következtében került. Ennek pontos idejét nem tudjuk, de feltételezhetően az 1915ös első 
sebesüléséből való felgyógyulása után történt, valamikor 1915 tavaszán. Innentől kezdve 1916 nya
ráig, hadifogságba eséséig, az 51. honvéd gyaloghadosztály kötelékében harcolt az orosz harctéren.

Aszalai Kálmán feljegyzései 1916 – 1918 

Aszalai Kálmán Oroszországban töltött hadifogsága idején egy 9x15 cmes kis füzetbe, több mint 80 
oldalon keresztül készítette feljegyzéseit. Háborús szolgálatát és hadifogságát illetően számos adatot 
és tényt rögzített, ám rendkívül töredékesen.

Feljegyzéseit 1915 szeptemberétől hazautazásáig, 1918 márciusáig írta. Az események teljes és 
pontos megörökítésének legfőbb akadálya valószínűleg halványuló emlékezete lehetett, amelyet jól 
mutat az is, hogy írását nem a bevonulással és az 1914es őszi eseményekkel kezdte, hanem egy  

8 Az erőd átadásakor összesen 120 000 katona esett fogságba (9 tábornok, 2593 tiszt és 117 000 altiszt és legénységi állományú 
katona.) Lásd Balázs Károly: Magyarok a Przemyśli erődben 19141915. In: Trianoni Szemle. VI. évfolyam, 2014. júliusdecember,  
Budapest, 2014. 8589. 89. A német és osztrákmagyar csapatok a gorlicei áttörés után, 1915. június 3án visszafoglalták az oro
szoktól az erődrendszert. In: Szabó László: A nagy temető. Przemyśl ostroma 19141915. Kossuth Könyvkiadó, 1982. 159.

9 Kornhaber Adolf (1856, Galícia – 1937, Budapest) 1914. november 22től a Kornhabercsoport parancsnoka az orosz fronton; 
1915. január 16tól a m. kir. 51. gyaloghadosztály parancsnoka az orosz fronton. In: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrákmagyar 
tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Argumentum, Budapest, 2010. 
188189. (A továbbiakban: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrákmagyar tábornokai. 2010.) Lásd még A volt m. kir. szegedi 5ös 
honvédek világháborús emlékalbuma. Összeállította: Réti Béla. Nyomatott Ablaka György Könyvnyomdájában Szegeden 1933ik  
évben. Kiadja a volt m. kir. 5. honvéd gyalogezred Világháborús Emlékalbumának kiadóhivatala. 103104. (A továbbiakban: A volt  
m. kir. szegedi 5ös honvédek világháborús emlékalbuma. Réti Béla. 1933.)

10 Uo. 3. 77.;  Magyarország az első világháborúban. AZs. Főszerkesztő: Szijj Jolán, Szerkesztő: Ravasz István, Petit Real Kiadó, 
Budapest, 2000. Hadosztály szócikk – 255256. (A továbbiakban: Magyarország az első világháborúban. AZs. 2000.)

<<< Aszalai Kálmán bajtársaival 1901ben
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évvel később. Az általa fontosnak vélt történéseket, a sebesülését és a fogságba esését ráadásul 
megismétli, és néhány esetben ezekről a második változatban részletesebben ír. Az elsőben például  
csak azt közli, hogy kórházba került, a másodikból már az is kiderül, hogy melyikbe. A második 
változatban részletesen feljegyezte, mely városokon keresztül jutott el a kórházba, és ugyan
csak sokkal részletesebben írt fogságba esésének, valamint hazautazásának körülményeiről. Ezek 
az ismétlések is arra mutatnak, hogy feljegyzéseit már hadifogságba esése után, emlékezetből  
írhatta. A cselekmények időrendi elbeszélését sűrűn szakítják meg másfajta bejegyzések, mint 
pl. bajtársainak és feletteseinek névsora, egy közismert katonadal szövege, egy levél a szüleinek  
és számos általa írt vers, amely bemutatja az Oroszországban lévő hadifoglyok életét, így az ő min
dennapjairól is számot ad. 

Az első világháborús magyar emlékezetkultúrában az elitek diskurzusa mellett jelen van a szegé
nyebb rétegek múltértelmezése is. Az utóbbi, az ún. népi emlékezet egészen más jellegű élmények
ből táplálkozik. Az egyszerű emberek leginkább a hadseregben megtapasztalt alá és fölérendeltség, 
a modernitás, valamint a hadifogság és a magyarság fenyegetettségének élményéről számolnak be 
visszaemlékezéseikben. Írásaikat többször érezzük naturalistábbnak és kevésbé következetesnek, 
mint a tisztek vagy tábornokok feljegyzéseit, ugyanakkor számos esetben érdekesebbek, szórakoz
tatóbbak.11

Igaz ez Aszalai Kálmán feljegyzéseire is, aki ahhoz a magyar paraszttársadalomhoz tartozott, 
akinek az első világháború valószínűleg élete legnagyobb élménye volt. Sok más magyar férfihez 
hasonlóan ő is ekkor hagyta el először hosszabb időre a szülőföldjét, látóköre a háborúnak köszön
hetően egyszerre hirtelen kitágult, majd keserű tapasztalatokkal tért vissza hazájába. De addig is, 
míg hadifogságát töltötte, emlékeit írásba foglalta. Aszalai Kálmán tipikus vásárhelyi paraszt ember 
volt, akinek a föld és a család mellett nagyon sokat jelentett a származása, a magyarságtudata,  
és az, hogy ezeket az érzéseket kifejezésre jutassa. A verselés és a nótázás, mely a vásárhelyi 
paraszt ember kedvtelései közé tartozott, a háború előtt és után is jellemző volt rá. Ahogyan Hód
mezővásárhely néprajzi monográfiájában is olvashatjuk, „A vásárhelyi paraszti lelkület valamivel 
érzékenyebb, elmélyültebb és fogékonyabb a kultúra, a művészet befogadására vagy alkotására, 
mint általában a parasztságé.”12 Így van ez Aszalai Kálmán esetében is, aki hadifogságában írt fel
jegyzéseinek nagy részét versekben örökítette meg. A megörökítés vágyán túl emlékezetének és 
írástudásának ébrentartása is ösztönözhette erre egy egészen más kulturális környezetben, amely 
egy magyar katona számára teljesen idegen volt.

11 Romsics Gergely: Az első világháborús magyar emlékezetkultúra. In: Magyarország az első világháborúban. Főszerk. Romsics 
Ignác. Kossuth Kiadó, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 179196. 190196.

12 Katona Imre: Vásárhelyi népköltészet. In: Hódmezővásárhely néprajza II. kötet. Főszerkesztő: Dr. Novák László. Szerkesztők: 
Nagy Vera – Szenti Tibor. 10791124. 1117.

Aszalai Kálmán az első világháborúban (1914) >>>
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Feljegyzése a már eddig napvilágot látott naplók, visszaemlékezések között különleges helyet 
foglal el, hiszen a magyar parasztember szemszögéből láttatja az eseményeket. Ilyenre az első világ
háborús szakirodalomban mindezidáig kevés példa akadt, ugyanakkor Hódmezővásárhelyen ez sem 
előzmények nélküli. Szenti Tibor Parasztvallomások című emlékezésgyűjteményében13 már 1985
ben megszólaltatta a vásárhelyi gazdákat, földműveseket különböző témákban, így az első világ
háborús emlékek is közkinccsé váltak. Miután Magyarország azok közé az országok közé tartozott, 
ahol a bevonult katonák nagy többsége paraszti származású volt, ennek feltétlenül nagy jelentősége 
van, mert a háború természetéről és az emberekre gyakorolt hatásáról csak ezek ismeretében kapha
tunk teljes képet. 

13 Szenti Tibor: Parasztvallomások. Gazdák emlékezése Vásárhelyről. Gondolat, Budapest, 1985. és Századvég Kiadó, Budapest, 2008.

Térkép forrása: NAGY Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 82.
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A legfontosabb hadszíntéren – A keleti fronton

Az Osztrák – Magyar Monarchia számára az első világháborúban végig az orosz volt a fő hadszíntér,  
a többi front (balkán, olasz, román és török) csupán mellékhadszíntérnek számított.14

A Monarchia Oroszország ellen csak 1914. július 31én rendelte el az általános mozgósítást,  
a had üzenet átadására pedig még később, augusztus 6án került sor.15 Ennek a késlekedésnek az volt  
az oka, hogy ekkor már zajlott a Szerbia elleni felvonulás, amely teljes mértékben igénybe vette  
a Monarchia vasúthálózatát.16 Ebben az időszakban a Monarchia a világ egyik legsűrűbb vasúthálóza
tával rendelkezett, de ezek földrajzi elhelyezkedése erős aránytalanságot mutatott, és a kereskedelmi  
igényekhez igazodott. Ennek következtében a gazdaságilag fejlett területeken (Bécs, Graz, Linz, 
Csehország, Szilézia, NyugatGalícia, Budapest környéke, Dunántúl, a Felvidék egy része, Bácska, 
Bánság) a vasúthálózat meglehetősen sűrű volt, ami nem volt jellemző az Alpokra, a tengermelléki 
területekre, valamint Magyarország keleti és északkeleti részeire.17

Az Osztrák – Magyar Monarchia császára, Ferenc József 1914. július 25én rendelte el a részleges 
mozgósítást Szerbia és Montenegró ellen. Ez a Monarchia hadseregéből a 2., az 5. és a 6. hadse
regeket érintette. A cs. és kir. 46. gyalogezred – ahová 1914 nyarán Aszalai Kálmán is bevonult –  
a 2. hadsereghez, azon belül a temesvári székhelyű VII. hadtesthez tartozott. Mivel nem lehetett tudni,  
hogy a szerbek betörneke a Monarchia területére, a felvonulási terület közelében lévő csapatokat 
még békeállományban a határ biztosítására rendelték. Ezt a feladatot kapta a szegedi helyőrségű  
46. gyalogezred is. A VII. hadtest parancsnoka ekkor Otto Meixner18 gyalogsági tábornok, a 2. hadse
reg parancsnoka pedig BöhmErmolli19 gyalogsági tábornok volt.20

A részleges mozgósítás csak a Szerbia és Montenegró elleni háborúra vonatkozott.21 Abban az 
esetben, ha a Monarchia csak Szerbiával kényszerül háborúzni, a 2. hadsereg feladata az lett volna, 
hogy csatlakozzon a Szerbia területén lévő 5. hadsereghez, és együtt betörjenek az országba. Ameny
nyiben a Monarchia Oroszországgal is háborúba keveredne, a 2. hadsereget északra kellett irányítani. 

14 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Scolar Kiadó, 2003. 19. (A továbbiakban: Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003.)
15 „Tekintettel Oroszországnak az Osztrák–Magyar Monarchia és Szerbia viszályában elfoglalt fenyegető magatartására,  

s tekintettel arra a tényre, hogy a berlini kabinet közlése szerint Oroszország a viszály során szükségesnek tekintette ellenséges
kedések megindítását Németország ellen, s ennek következtében hadiállapotban áll nevezett hatalommal, Ausztria–Magyarország  
e pillanattól szintén hadiállapotban levőnek tekinti magát Oroszországgal. AusztriaMagyarország hadüzenete Oroszországnak, 1914. 
augusztus 6. Út a háborúhoz. Dokumentumösszeállítás. Válogatta: Németh István. In: Rubicon, 2014. 45. 7681. 80.; Nagy Miklós 
Mihály: Magyarország az első világháborúban. Térképek történelmi áttekintéssel. Kárpátia Stúdió, Budapest, 2014. 88. (A továbbiak
ban: Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014.)

16 Uo. 88. 
17 Nagy Tamás: A Monarchia vasútjai az első világháborúban. In: „…kedves bajtársaim kössétek be sebem” A Nagy Háború emlé

kezete. Szerk. Kiss Gábor Ferenc és Vincze Gábor. Belvedere Meridionale, Ópusztaszer – Szeged, 2015. 141178. 144.
18 Meixner, Otto, von Zweienstamm gyalogsági tábornok (1858, Galícia – 1946, Mondsee) 1914. augusztus 1től a cs. és kir.  

VII. hadtest parancsnoka a szerb fronton; 1914. augusztus végétől a cs. és kir. VII. hadtest parancsnoka az orosz fronton. In: Dr. Balla 
Tibor: A Nagy Háború osztrákmagyar tábornokai. 2010. 233234.

19 BöhmErmolli, Eduard Josef Arnold tábornagy (1856, Ancona – 1941, Troppau) In: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák 
magyar tábornokai. 2010. 8889.

20 Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 19141918. Délmagyarország hírlap és nyomdavállalat rt. 
nyomása, Szeged, 1933. 56. A (A továbbiakban: Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 19141918. 1933.)

21 Pollmann Ferenc: A balkáni front. In: Magyarország az első világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác, Kossuth Kiadó,  
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 4257. 43.
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Ez 1914. július 31én bekövetkezett, Oroszország ezen a napon ugyanis elrendelte az általános moz
gósítást. A 2. hadsereg szerelvényei ekkor azonban már úton voltak dél felé. Az átirányításokra égető 
szükség lett volna, ám ez hatalmas technikai akadályokba ütközött. A hadtestparancsnokság ezért úgy 
döntött, hogy a már elindult szerelvényeket hagyja megérkezni a déli hadszíntérre, ahonnan később 
küldik őket eredeti rendeltetési helyükre, az északi hadszíntérre. Oroszország hadüzenetére számítani 
lehetett, ezért az osztrák – magyar hadvezetőség a 2. hadsereg egyes részeit – a VII. hadtest kötelé
kébe tartozó 20. honvéd gyaloghadosztályt és az 1. lovashadosztályt – a hadüzenet megtörténtekor 
azonnal az északi hadszíntérre irányította.22

A cs. és kir. 46. gyalogezred I., II. és IV. zászlóalja – amely a 17. honvéd gyaloghadosztály 
kötelékébe tartozott – 1914. július 27én hagyta el Szegedet. Az első két zászlóalj Pancsován,  
a IV. Hertelendyfalván kapott elhelyezést. A III. zászlóalj már békeidőben Boszniában állomáso
zott, és a mozgósításkor a Pongrátz tábornok parancsnoksága alatt működő 6. hadsereg kötelékébe 
tartozott. A határ biztosítását a három zászlóalj megérkezéséig a csendőrség és a pénzügyőrség 
végezte, akik a Duna magyar partján őrszolgálatot adtak. Július végétől már a VII. hadtest katonái 
álltak a helyükön.23

Aszalai Kálmán feljegyzései között különösen fontos tájékoztató jelleggel bírnak a versei.  
Első versét (Bucsu vers, 1916. szeptember 10.) a következőképpen kezdi: „Negyvenhatos voltam / 
De honvédnak öltöztem / Mint őrszolgálatos védtem / A hazámat / Későb neki fordítotak / A csunya 
muszkának /” Mindebből arra következtethetünk, hogy Szegedre való bevonulása után rövid időre  
a balkáni hadszíntérre kerülhetett, ahol az ezred három zászlóalja kezdetben a magyar – szerb határon 
őrszolgálatot adott, és az orosz harctérre csak ezután került.

Az ezred 1914. július 31én értesült az általános mozgósítás elrendeléséről, amelynek első napjául 
augusztus 4ét tűzték ki. Életbe lépett az északi hadszíntérre való átcsoportosítás terve. A VII. hadtest 
nagyobb szabású vállalkozásba elszállításának megkezdéséig nem kezdett. Augusztus 1jére, a Sze
gedről érkező pótlással, az ezred teljes hadilétszáma összeállt, majd egy hónapi tétlenség után 23án 
berakodott. 1914. augusztus 25én a cs. és kir. 46. gyalogezred zászlóaljai lelkes ünneplés közepette 
hagyták el Szegedet. Sok magyar katona ekkor látta életében először a Kárpátok csúcsait.24

Az időveszteség arra kényszerítette az osztrák – magyar vezérkart, hogy változtasson az eredeti 
terveken. A harcot az oroszok mozgósítása után nem Galícia keleti határai mentén kezdték, hanem már 
a Monarchia államterületén belül. Az osztrák – magyar csapatok a San és a Dnyeszter folyók mentén 
vették fel csoportosításukat, ami azt jelentette, hogy a határig néhány napi menetet kellett végrehaj
taniuk. A későn elrendelt mozgósítás, valamint a tervezettnél hátrább történő kirakodás tehát egy
hetes előnyhöz juttatta az oroszokat.25

22 Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 19141918. 1933. 8.
23 Uo. 89.
24 Uo. 1118.
25 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 88.
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Az orosz katonai vezetés két front létrehozását tervezte, az egyiket KeletPoroszország, a másikat 
a Monarchia keleti tartományai26 ellen. Galícia körül egy hatalmas félkörben állította fel hadseregeit, 
mellyel célja az volt, hogy KeletGalíciát elfoglalva a Kárpátokon át kijusson a Nagyalföldre.27

A Monarchia fegyveres ereje a Visztula két partján vonult fel. A szélső balszárnya Krakkóból in
dult ki, és egy német hadtesttel együtt a Visztula bal partján haladt előre. A közép  és a jobbszárny  
a Visztulától délkeletre, az orosz–osztrák határ hosszában csoportosult.28

A Monarchia vezérkari főnöke, Conrad von Hötzendorf29 a Visztula és a San folyók között tervezett 
északi irányú támadást még a szerb frontról átirányított két hadtest beérkezése előtt megindította.  
A Viktor Dankl30 lovassági tábornok által vezetett 1. hadsereg augusztus 2325én Krasniknál31 egy 
ütközetben visszaverte az oroszokat. A Moritz Auffenberg32 gyalogsági tábornok vezette 4. hadsereg 
ezzel egy időben, augusztus 26. és szeptember 1. között Komarownál33 majdnem bekerítette az 5. orosz 
hadsereget.34 A komarowi csatában mindkét fél részéről kb. 200.000 ember vett részt. Az osztrák–  
magyar csapatok birtokába került több mint 150 löveg és 10 ezren felüli fogoly. Veszteségük 40 000 
fő volt.35 Időközben azonban KeletGalíciában kedvezőtlenül alakult a helyzet. A Rudolf Brudermann36 
lovassági tábornok vezette 3. hadsereg augusztus 26án Zloczównál37 vereséget szenvedett. A tőle 
délre elhelyezkedő Kövesshadseregcsoport sem tudta útját állni az oroszoknak.38 A keleti fronton, 
1914 nyarán sor került néhány lovas ütközetre is, így augusztus 15én Stojanownál,39 17én Goro
doknál,40 21én pedig Jaroszlavicénél41 futamította meg az osztrák – magyar lovasság az ellenséget.42

26 A Monarchia keleti tartományai voltak Galícia (17721918) Lemberg központtal és Bukovina (18491918) Czernowitz köz
ponttal. Galícia egy történelmiföldrajzi fogalom, az Északi illetve a KeletiKárpátok vonulatát kívülről 150200 kmes sávban kísérő  
területet jelenti. Ma egyik fele Ukrajnáé, másik fele Lengyelországé. II. Endre nyolcszor vezetett hadjáratot a Galícia területén lévő 
Halicsba. A magyar királyok később is használták címeik között a „Galícia és Lodoméria királya” címet. 1867 után az OsztrákMagyar 
Monarchia része lett. 1910ben 8 millió lakosa volt, melynek 58 %át lengyelek, 40 %át rutének alkották, akik főként mezőgazda
ságból éltek. Területén négyszáz katonatemető található. Lásd A Kárpátok hágóin át Galíciába. Útikönyv az első világháború magyar 
emlékeit keresőknek I. Írta és összeállította: Dr. Bedécs Gyula, Zrínyi Kiadó, 2013. 1821.

27 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 90.
28 Hadifogoly magyarok története két kötetben. Szerkesztették Baja Benedek – Pilch Jenő  dr. Lukinich Imre – Zilahy Lajos.  

II. kötet. Az oroszországi hadifogság és a magyar hadifoglyok hazaszállításának története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai részvény
társulat kiadása, Budapest, 1930. 29. (A továbbiakban: Hadifogoly magyarok története. II. kötet, 1930.)

29 Franz Conrad von Hötzendorf (18521925) 1906tól 1911es leváltásáig az osztrák – magyar haderő vezérkari főnöke, majd 
1912től újra a császári és királyi vezérkar élére került. 1914től 1918ig az osztrák – magyar haderő hadműveleteinek irányítója. 
Hadelméleti munkássága kiemelkedő. Lásd  Balla Tibor: Az Osztrák – Magyar Monarchia hadereje. In: Magyarország az első világ
háborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác, Kossuth Kiadó, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 2341. 37.

30 Dankl, Viktor Julius Ignaz Ferdinand vezérezredes (1854, Udine – 1941, Innsbruck) In: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák 
magyar tábornokai. 2010. 110112.

31 Krasnik (ma: Ukrajna)
32 Auffenberg, Moritz Friedrich Josef Eugen gyalogsági tábornok (1852, Szilézia – 1928, Bécs) In: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború 

osztrákmagyar tábornokai. 2010. 6366.
33 Komarov (ma: Ukrajna)
34 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 19.
35 Deseő Lajos: Az 191417. évi osztrákmagyar orosz háború 18 vázlattal. Magyar Nemzeti Könyv és Lapkiadóvállalat Részv.

Társ. Debrecen, 1925. 27. (A továbbiakban: Deseő Lajos: Az 191417. évi osztrákmagyar orosz háború. 1925.)
36 Brudermann, Adolf Rudolf Theodor lovassági tábornok (1854, Bécs – 1945, Bécs) 1914. augusztus 1től a cs. és kir. 3. lovas

hadosztály parancsnoka az orosz fronton. In: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrákmagyar tábornokai. 2010. 9293.
37 Zoloshiv (ma: Ukrajna)
38 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 1921.
39 Stojanów (ma: Ukrajna)
40 Horodok (ma: Ukrajna)
41 Jaroslawice (ma: Ukrajna)
42 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 19.
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A szegedi bakák augusztus 29én érkeztek meg rendeltetési helyükre, Chodorowba,43 ahol a 34. dan
dár parancsnoka, Resch Ferenc tábornok fogadta, s egy felsőbb parancs ér telmében Knihyniczebe44 irá
nyította őket. Mindeközben Rohatynnál45 már folyt a harc, s Chodorow községbe özönlöttek a sebesültek 
és az ép katonák, akik olyan híreket hoztak, hogy a 8. lovashadosztályt szétugrasztották, a 20. honvéd 
gyaloghadosztály teljesen megsemmisült, aki pedig megmaradt, az pánikszerűen rohan vissza a köz
ségbe. Mindezzel szembesülve másnap elrendelték a pánikba esett csapatok pihentetését.46 Ez ugyan
akkor azt is jelentette, hogy a frissen megérkezett csapatokat azonnal be kellett vetni. A szegedi bakák  
– közöttük minden valószínűség szerint Aszalai Kálmán is – 1914. augusztus 30án Rohatynnál estek át 
a tűzkeresztségen. A 3. hadsereg rosszul kezdődött lembergi csatájának sorsát az időközben megérkező 
2. és 4. hadsereg csapatai már nem tudták megfordítani. Az első lembergi csatában (1914. augusztus 
2630.) hősi halált halt Haut Antal főhadnagy és Szarvady Lajos zászlós. A legénységi állomány is súlyos 
veszteségeket szenvedett. A halottak és sebesültek száma 377 fő volt, ami az újonnan érkezett három 
zászlóaljnak 12 százalékos veszteséget jelentett.47 A lembergi csatában bevetett 2. hadsereg csapatainak 
óriási nehézségekkel kellett megküzdeniük, ugyanis vasúti szállításuk már részben a harcok alatt, rész
ben közvetlen a harc előtt zajlott le, így vonataikat hátrahagyva sem lőszerutánpótlásuk, sem élelme
zésük nem volt.48 A vereségnek több oka volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai nem rendelkeztek 
háborús tapasztalatokkal, emellett rosszul voltak felszerelve, és tüzérségi erejük is jóval gyengébb volt 
az oroszokénál. Ez utóbbi a csapatokra meglehetősen demoralizálóan hatott.49

Szeptember 5én fordulat állt be, mert az orosz csapatok Lembergtől északra irányították csapatai
kat, amely alkalmat szolgáltatott a Monarchiának egy támadásra. A 46. cs. és kir. gyalogezred zász
lóaljai Komarnonál50 szálltak táborba, ahol szeptember 8án megütköztek az oroszokkal. Ugyanerre 
került sor Einsiedelnél51 szeptember 11én. A sorozatos győzelmek ellenére szeptember 12én el
rendelték a visszavonulást. Az ezred második lembergi csatában (1914. szeptember 811.) kifejtett 
teljesítményét Henriquez52 hadosztályparancsnok a következőképpen értékelte: „Ihr habt als wahre 
Löwen gekämpft.” /Igazi oroszlánokként harcoltatok./ Ennek ellenére a veszteségek óriásiak voltak. 
A tisztek közül tizenketten hősi halált haltak vagy megsebesültek, a legénységből 28an haltak hősi 
halált, 505 fő megsebesült, 85 fő pedig eltűnt.53

 A központi hatalmak csapatai szeptember közepén a San, majd később a Dunajec mögé vonultak 
vissza, ezzel együtt feladták Galícia keleti és középső területeit.54

43 Khodirov (ma: Ukrajna)
44 Knihynicze (ma: Ukrajna)
45 Rohatyn (ma: Ukrajna)
46 Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 19141918. 1933. 1820.
47 Uo. 2023.
48 Deseő Lajos: Az 191417. évi osztrákmagyar orosz háború. 1925. 31.
49 Pintér Tamás: „Az emberek hullottak, mint a répa” Részletek dr. Szojka Kornél emlékirataiból. 7. rész. http://nagyhaboru.blog.hu/ 

2014/01/27/_az_emberek_hullottak_mint_a_repa A letöltés ideje: 2017. január 18.
50 Komarno (ma: Ukrajna)
51 Odynoke (ma: Ukrajna)
52 Henriquez, Johann Nepomuk gyalogsági tábornok (1891, Belovár – 1924, Budapest) 1914. augusztus végétől a cs. és kir. 

17. gyaloghadosztály parancsnoka az orosz fronton. In: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrákmagyar tábornokai. 2010. 155156.
53 Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 19141918. 1933. 2329.
54 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 1921.
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Ugyanakkor augusztus végén a németek fényes győzelmet arattak KeletPoroszországban, Tan
nenbergnél (1914. augusztus 2531.), szeptember közepén pedig a Mazuri tavaknál (Angerburg, 
1914. szeptember 914.) verték meg az oroszokat, kiszorítva ezzel őket KeletPoroszországból. Ezek 
a győzelmek némileg kiegyenlítették a Monarchia vereségeit.55 Az angerburgi győzelemmel és a má
sodik lembergi csatával véget ért az Oroszország elleni háború első időszaka.56

Az őszi harcok után – Przemyśl első ostroma (1914. szeptember 1619.), Chyrowi csata (1914. 
október 13. – november 2.), San menti harcok (1914. október 13. – november 2. ), Ivangorodi csata 
(1914. október 2227.), Opatowkai csata (1914. október 31. – november 2.) – az osztrák–magyar 
hadvezetés november elején ismét elrendelte az általános visszavonulást. A KrakkóSzilézia felé való 
visszavonulással befejeződött az Oroszország elleni háború második szakasza, amely során hadsere
geink nagy veszteségeket szenvedtek. Elvesztettük csaknem egész Galíciát, és az oroszok komolyan 
veszélyeztették az Alföld kapuit.57

A KrakkóSzilézia felé való visszavonulás majdnem mindenütt teljesen zavartalanul ment végbe. 
Az oroszok ekkor figyelmüket NyugatLengyelország felé fordították, az antant sürgetésére megerő
sítették a Visztulaívben lévő hadseregeiket, hogy a legrövidebb úton Berlinbe jussanak. A hatalmas 
túlerő ellen védekezni csak támadással lehetett. Ezt Conrad és Hindenburg vezérkari főnökök úgy ter
vezték, hogy míg az osztrák–magyar erők Galíciában és a Visztula felett az oroszok balszárnyát kötik 
le, addig a németek fő ereje tőlük északra, az oroszok jobb szárnyát rohanja meg. Ekkor bontakozott ki 
az első Łódźi58 és a Krakkói csata (1914. november 1125.)59 Utóbbiban A magyar katona című emlék
album szerint Aszalai Kálmán is részt vett, de erről feljegyzéseiben nem tesz említést.

 A LimanówaLapanówi60 csata december 3. és 15. között zajlott. A döntő nap december 11én volt, 
amikor az oroszok megpróbáltak áttörni a LimanowaKanina műút két oldalán. A védők felváltására 
megérkezett a 9. Nádasdy – és a 13. Jászkun huszárezred, akik eldöntötték a csatát. Nekik köszön
hetően az orosz gőzhenger nyugati irányba megállt, és a Monarchia lélegzetvételnyi szünethez jutott. 
Az oroszok 110 000, a Monarchia 90 000 embert veszített.61 1914. december közepén megindult az 
általános orosz visszavonulás.62

Az őszi hadjáratok Galíciában és KeletPoroszországban is az osztrák–magyar csapatok győzelmei
vel végződtek. Ennek ellenére a helyzet egyáltalán nem volt kedvező. Nem vált be a németek azon 
számítása, hogy nyugaton gyorsan megverik a franciákat. Ez által a korábbi terv – az oroszok fel
tartóztatása – már nem volt elegendő. Most már a keleti fronton is döntő győzelemre volt szükség.63

55 Hadifogoly magyarok története. II. 1930. 29. Paul von Hindenburgot, a német vezérkar főnökét ezután KeletPoroszország 
megmentőjének nevezték, s ennek köszönhetően egyfajta vezérkultusz alakult ki a személye körül. Lásd Vejas Gabriel Liulevicius: 
A keleti front – A megmérgezett győzelem. In: Az első világháború. A XX. század őskatasztrófája. Szerk. Stephan Burgdorff – Klaus 
Wiegrefe. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 102. 

56 Deseő Lajos: Az 191417. évi osztrákmagyar orosz háború. 1925. 45.
57 Uo. 5374.
58 Łódź (ma: Lengyelország)
59 Deseő Lajos: Az 191417. évi osztrákmagyar orosz háború. 1925. 75.
60 Limanowa (ma: Lengyelország)
61 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 22. 
62 Deseő Lajos: Az 191417. évi osztrákmagyar orosz háború. 1925. 88.
63 Uo. 89.
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Az 1914/1915ös tél fő eseményei a Kárpátokban játszódtak le (első Kárpáti csata /1915. január 
21. – február 20./, második Kárpáti csata – Przemyśl felmentési kísérlete /1915. február 25. – március 
10./, harmadik Kárpáti csata /1915. március 20. – április 9./) Az orosz rohamok kudarcot vallottak, 
és mindkét oldalon óriási veszteségeket szenvedtek.64

Az 1915ös év végre meghozta a Monarchiának a sikereket a keleti fronton. Az általános erőviszo
nyok ugyan az oroszoknak kedveztek, de a központi hatalmak hadvezetése jól felkészült a hadjáratra.65 
A Gorlice66 és Tarnów67 közötti szakaszon a központi hatalmak több mint másfélszeres erővel és kö
zel háromszoros tüzérségi fölénnyel rendelkeztek. Az áttörés május 2án reggel 6 órakor kezdő
dött. Május 5én a központi hatalmak megkezdték a visszavonuló ellenség üldözését. Az előrenyo
muló szövetségesek június 3án felszabadították Przemyśl várát, június 22én pedig a 2. hadsereg 

64 Uo. 92101.
65 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 91.
66 Gorlice (ma: Lengyelország)
67 Tarnów (ma: Lengyelország)

Térkép forrása: BALLA Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 20.
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vissza foglalta Lemberget. Az offenzíva július közepétől kiterjedt az egész keleti frontra. Július 30án 
az osztrák–magyar csapatok elfoglalták Lublint, augusztus 4én a németek Varsót, augusztus 26án az 
osztrák–magyar 4. hadsereg bevonult BresztLitovszkba. Augusztus végére a központi hatalmak tel
jes OroszLengyelországot, Kurlandot, Litvániát, és KeletGalícia nagy részét elfoglalták. 1915 szep
temberében a frontvonal a korábbihoz képest 450 kmel keletebbre húzódott, a Riga – Dünaburg – 
Baranow – Pinszk – Dubno – Tarnopol – Czernowitz vonalon, s itt állóháború alakult ki, mely 1916 
nyaráig tartott.68

A központi hatalmak a világháborúban a gorlicei áttörés és az azt követő négyhónapos táma
dássorozat idején érték el legnagyobb sikereiket. Az oroszok mintegy 2,2 millió, a központi hatal
mak fél millió katonát veszítettek.69 Mackensen70 tábornoknak Gorlice falunál 16 km szélességben 

68 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 2324.
69 Uo. 23.
70 August von Mackensen (1849– 1945) német tábornagy. Az első világháború kitörésekor KeletPoroszországban harcolt 

az oroszok ellen, majd a 9. hadsereg parancsnoka lett. A gorlicei áttörés megvalósítója. 1916ban nagy szerepe volt Románia 

Térkép forrása: BALLA Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 21.
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és 4 km mélységben sikerült megvalósítani az áttörést, és ezt május közepéig hadműveleti sikerré 
tudta fejleszteni, azonban ezzel még nem tudták kierőszakolni a különbékét. Csak a keleti front tar
tósságát érték el.71

1915. szeptember elején az 51. honvéd gyaloghadosztály Brody vidékén, a Makutramagaslaton, az  
V. hadtest pedig Podkamiennél törte át az oroszok állásait. Különösen a podkamieni áttörés volt nagy hord
erejű. Főként ennek volt köszönhető az, hogy az oroszok az áttörés másnapján Podkamientől északra,  
az Ikwáig mindenütt visszavonultak.72 A rownoi hadjárattal (1915. augusztus 26. – szeptember 8.) szinte 
egy időben zajlottak a SeretStrypa menti csaták (1915. szeptember 617.). Szeptember 13án, az oro
szok Dubnotól délre Tarnopolig hatalmas erőkkel általános támadást intéztek a 2. hadsereg ellen és a Déli 
hadsereg Marschallhadtestére is.73 Aszalai Kálmán feljegyzéseit ezeknek a csatáknak a leírásával kezdi.

Az 51. honvéd gyaloghadosztály – ahová Aszalai Kálmán is tartozott – ebben az időszakban a Soka
low környéki harcokban, Bródy elfoglalásában és a Makutra magaslat bevételében tüntette ki magát. 
Az oroszok Zlocow irányába indítottak általános támadást, ezért a gyaloghadosztályt erőltetett me
netben a XIX. hadtesthez irányították. Az állomány a szeptemberben vívott harcokban (NovoPoja
cow, Swinjuchi, Baszuki, NowoAleksziniee) annyira kimerült, hogy pihentetésére és kiegészítésére is 
szükség volt. December elején Snyatin vidékére szállították őket. A karácsonyt Czernowitz környékén 
töltötték, majd az 1916. újévi rarancei csatában nagy dicsőséget szereztek maguknak.74

1916 első csatája az ún. újévi csata volt, amikor az oroszok megrohanták a KeletGalíciában tartóz
kodó osztrák–magyar csapatokat.75 Az oroszok elhatározták, hogy a központi hatalmak arcvonalának 
a román határra támaszkodó déli szárnyát – PflanzerBaltin76 seregét – megtámadják. A Lecsicki 
seregnek az volt a feladata, hogy Besszarábiában, a Pruth és a Dnyeszter között, arcvonalukat át
törje és Czernowitzot elfoglalja. A támadást december 24én kezdték. A nagy hevességgel dúló csata 
1916. január 7ig tartott, majd január közepén, a besszarábiai határon újra fellángolt, ahol Lecsicki 
még négy nagy rohamot intézett. PflanzerBaltin, akihez Conrad vezérkari főnök az arcvonal többi 
részéről – BöhmErmollitól és Linsingentől – erősítéseket küldött, az orosz támadásokat visszaverte.  
Az „újévi” rarancei csatában a magyar honvédek különösen jól harcoltak.77 Aszalai Kálmán ekkor se
besülhetett meg második alkalommal. Mint feljegyzései között írja „[1915. december] 21dikén men
tünk Csernovitz felé Rohoznaköz. itt Dece 27ig voltunk. Szadagorán keresztül men. Rarancsára 28diká 
és 8dik ütközet 1916 ujév első napján  kezdődött itt, és voltunk 5ig ekor kivontak mert 72 ember 
maradt a százlóaljba / 5diké mentünk Mahala községbe itt voltunk Január 13 ekór 14dikén Lenkoutz 
községb, itt voltunk 20ig ekor gyerünk visza a lagziba [1916.] Január 21én megsebesültem…”78

elfoglalásában is. In: Pollmann Ferenc: A román front. In: Magyarország az első világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác, Kossuth 
Kiadó, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 93109. 102. 

71 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 92.
72 Deseő Lajos: Az 191417. évi osztrákmagyar orosz háború. 1925. 135.
73 Uo. 136137.
74 A volt m. kir. szegedi 5ös honvédek világháborús emlékalbuma. Réti Béla. 1933. 7879.
75 Hadifogoly magyarok története. II. 1930. 30.
76 PflanzerBaltin, Karl Alois Johann Wilhelm vezérezredes (1855, Pécs – 1925, Bécs) 1914. szeptember 30tól a PflanzerBaltin 

hadseregcsoport parancsnoka az orosz fronton. In: Dr. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrákmagyar tábornokai. 2010. 245247.
77 Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1933.149.
78 Aszalai Kálmán feljegyzései – 45.



115

Aszalai Kálmán emlékei a Nagy Háborúból

1916 februárjától az 51. honvéd gyaloghadosztály a grodeki Dnyeszterhídfő védelmét látta el, 
amelyet júniusban felsőbb parancsra ki kellett üríteni. A készülődő Bruszilovoffenzíva ellensúlyozá
sára ugyanis minden erőt Okna mögött, Zastawna környékén kellett összevonni.79

1916. június 4én Alekszej Bruszilov, az orosz Délnyugati Front parancsnoka megtámadta a köz
ponti hatalmakat. A támadás több újdonságot is tartalmazott. A rohamot rövid ideig tartó, de jól szer
vezett ágyútűzzel kezdték, és ez akkor sem maradt el, amikor a gyalogság megindult. Mivel korábban  
a gyalogság megindulásakor az ágyútűz mindig befejeződött, ez meglepetésszerűen hatott.  
Az oroszok már másnap 25 km szélességben és 6 km mélységben benyomultak az osztrák–magyar 
állásokba.80 Az offenzíva a frontnak Pinszktől délre, a román határig terjedő szakaszán bontakozott 
ki.81 Június 6án Jastowiecnél, 10én Oknánál szakadt át a front. A központi hatalmak jelentős erőket 
vontak el az olasz frontról. Az oroszok június 18án elfoglalták Czernowitzot, így az osztrák–magyar 
csapatoknak fel kellett adnia KeletBukovinát.82 Aszalai Kálmán valószínűleg e harcok közben eshe
tett fogságba, ahogyan feljegyezte: „…és [1916.] Julius 1 elfogtak…”83

 A küzdelem szeptember második feléig tartott, és 400 km hosszan 60120 km mélységű betörést 
értek el. Ez azonban végleg kimerítette az orosz és az osztrák–magyar csapatokat egyaránt.84 Az oro
szok közel 300 ezer foglyot ejtettek, és további 200 ezer fő megsebesült vagy meghalt.85

Oroszországban 1917 elején Alekszandr Fjodorovics Kerenszkij lett a miniszterelnök, aki a hon
védő háború jegyében újabb nagyszabású támadást indított a központi hatalmak ellen.86 1917.  
június 29én kezdődött a Kerenszkijoffenzíva, melynek haditervét ugyancsak Bruszilov dolgozta ki.87  
Ez néhány helyi siker után elakadt, majd következett a központi hatalmak nyári hadjárata. A németek 
ennek folyamán elfoglalták Rigát, az osztrák–magyar csapatok pedig felszabadították KeletGalíciát 
és Bukovinát.88

Az Oroszországban időközben megalakult új bolsevik kormány 1917. december 5én fegyverszü
netet kötött a központi hatalmakkal. 1918. március 3án BresztLitovszkban aláírták a békét, amely
nek értelmében SzovjetOroszország elveszítette Finnországot, a balti államokat, Lengyelországot, 
hadisarcot kellett fizetnie és megállapodás született a hadifoglyok kölcsönös hazaengedéséről is.89

79 A volt m. kir. szegedi 5ös honvédek világháborús emlékalbuma. Réti Béla. 1933. 79.
80 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Korona kiadó, Budapest, 2001. 218.(A továbbiakban: Galántai József: 

Magyarország az első világháborúban. 2001.)
81 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 92.
82 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 24.
83 Aszalai Kálmán feljegyzései – 7. Valószínűleg a lucki áttörés alatt esett fogságba. Az ekkor hadifogságba esetteket az öreg 

plennik (hadifoglyok) a táborokban „Bruszilovgyermekek”nek nevezték. Lásd Hadifogoly magyarok története II. 1930. 188. 206.
84 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 92.
85 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. 2001. 220.
86 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 94.
87 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 24.
88 Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 94.
89 Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. 2003. 24.
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A fentebb ismertetett keleti hadszíntéri hadműveletekben sok magyar katona jutott az oroszok 
fogságába. Aszalai Kálmán feljegyzései között rögzítette, hogy 1916. július 1jén esett orosz hadi
fogságba. Ez valószínűleg a Bruszilovoffenzíva elleni védekezés során történhetett, Luck és Dubno 
közelében. A Monarchiának 1916 közepén majdnem 600 000 fős vesztesége volt. Egy korabeli katonai 
statisztika szerint 37 916 fő eltűnt, 187 262 fő megsebesült és 359 738 fő fogságba esett.90 Ez utóbbi ak 
között lehetett Aszalai Kálmán is.

Hadifogságban orosz földön

A 19. század elejéig a hadifoglyok jogállása teljesen rendezetlen volt. Ettől kezdve hadifogollyá csak 
az válhatott, aki egy adott hadsereg tagja volt. A hadifoglyokat nem lehetett többé hadizsákmánynak 
tekinteni, ugyanis a fogságba vetés egyfajta óvintézkedés volt arra nézve, hogy az ellenséges államok 
katonáit megakadályozzák a háborúban való újbóli részvételben.91

Mindezen gondolatok írásba foglalása csak a 19. század utolsó harmadában történt meg. Az első 
tanácskozásra Európa országai között ebben a témában Svájc kezdeményezésére, 1864ben került 
sor. A tanácskozások Genfben a sebesültek és a betegek helyzetéről szóltak, a hadifoglyokról ekkor 
még nem esett említés.92 Henry Dunant svájci kereskedő solferinoi emlékei (1859) alapján ekkori
ban tette azt a javaslatot, hogy már békeidőben alakuljon minden országban segélyszervezet a kato
nák ellátására. Az első genfi egyezmény (1864) végül el is határozta, hogy létrehozzák a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottságát.93 Az 1864es genfi egyezmény emellett kimondta, hogy az egészségügyi  
személyeket és a papokat egy ellenséges megszállás után sem lehet hadifoglyoknak tekinteni.  
A Habsburg Birodalom ezen az értekezleten ugyan nem vett részt, de 1866ban csatlakozott az egyez
ményt aláíró államokhoz. 1868ban – ugyancsak Svájc kezdeményezésére – újabb értekezletet hívtak 
össze, ahol számos kiegészítést fogadtak el. A hadijog végleges szabályozására akkor tettek kísérle
tet, amikor 1874ben II. Sándor orosz cár Brüsszelbe hívta össze a hatalmakat. Az oroszok a száraz
földi háború törvényeit és szokásait kívánták írásba foglalni. Az 1874es brüsszeli deklarációt végül 
senki sem ratifikálta, ennek ellenére ez lett az alapja a későbbi hágai egyezménynek. Legközelebb  
II. Miklós orosz cár kezdeményezésére Hágában gyűltek össze1899ben, „abból a célból, hogy revízió 

90 dr. Bodard Gaston osztrák katonai statisztikus adatai alapján Lásd Hadifogoly magyarok története II. 1930. 32.
91 Hadifogoly magyarok története két kötetben. A balkáni, olasz, román, francia, angol, amerikai és perzsaafgán hadifogság, tör

ténelmi és nemzetközi jogi bevezetéssel. I. kötet. SzerkesztettékBaja Benedek – Pilch Jenő – dr. Lukinich Imre –Zilahy Lajos. Athenaeum 
Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadása, Budapest, 1930.43. (A továbbiakban: Hadifogoly magyarok története. I. 1930.)

92 Uo. 43.
93 Nagy Gyöngyi: Az 1956os magyar forradalom és szabadságharc a nemzetközi jogi vonatkozások tükrében  A Szovjetunió 

felelőssége. In: Tehetségek a történettudomány szolgálatában, a 2012. májusi TDKkonferencia résztvevőinek tanulmányai. Szerk. 
Ferwagner Péter Ákos – Vukman Péter, Szeged, 2012. 3752. 41.

<<< Térkép forrása: NAGY Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. 2014. 93.
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alá vegyék az 1874. évi brüszszeli értekezlet által kidolgozott s a háború törvényeire és szokásaira 
vonatkozó, mai napig azonban ratifikáció nélkül maradt deklarációt.” Ez a tanácskozás már sikeres 
volt, így 1899ben megszületett a hadifogság első nemzetközi tételes szabályozása. Ezt követte  
az 1907ben, szintén Hágába összehívott értekezlet. Az 1907es hágai egyezmény már tételesen tar
talmazta a hadifoglyokra vonatkozó rendelkezéseket.94 Ezek közül érdemes néhányat idézni, amelyek 
az oroszországi hadifogságban lévőkre is vonatkozhatnak. A IV. cikkely kimondja, hogy „A hadifoglyok  
az ellenséges kormánynak, nem pedig az őket foglyul ejtő egyéneknek vagy csapattesteknek hatal
ma alatt állanak. A hadifoglyokkal emberiesen kell bánni. Mindaz, ami személyesen az övék, tulaj
donukban marad, a fegyvereket, lovakat és katonai iratokat kivéve.” A V. cikkely szerint „Az állam  
a hadifoglyokat a tisztek kivételével, rendfokozatukhoz és képességeikhez mérten, mint munkásokat 
alkalmazhatja…Az állam részére teljesített munkákat azon díjszabás szerint kell fizetni, amely a bel
földi hadsereg tagjai által teljesített hasonló munkákra nézve érvényben áll…” A 17. cikkely kimondja,  
hogy „A fogoly tiszteknek oly fizetést kell adni, amilyenre az őket fogságban tartó ország hasonló 
rangfokozatú tisztjeinek igénye van.” A 20. cikkely arról rendelkezett, hogy „A béke megkötése után 
a hadifoglyokat a lehető legrövidebb idő alatt vissza kell bocsátani hazájukba.”95

Már a világháború első évében rengeteg katona esett fogságba, és már ekkor szárnyra keltek 
olyan hírek, hogy a hadifoglyokkal – főként Oroszországban – rendkívül rosszul bánnak és a kö
rülmények is szélsőségesek. Ezért a Monarchia és Németország már 1915 elején tárgyalásokat 
kezdeményezett Oroszországgal, melyben közvetítőnek Svédországot kérték fel.96 A stockholmi  
Vöröskeresztkonferencián, amely 1915. november 19. és december 1. között zajlott, Németorszá
got Miksa badeni herceg és Koerner, Ausztriát Spiegeljeid tiroli helytartó, gróf Stadnicky Szaniszló 
és Eppstein, a Magyar Vöröskeresztet gróf Apponyi Albert és Farkas László udvari tanácsos, Orosz
országot pedig Arbusov szenátor és Karkusov képviselték.97 Az értekezleten a következő panaszok 
merültek fel: rossz bánásmód és élelmezés, egészségtelen elhelyezés, nem megfelelő ruházkodás 
és orvosi kezelés. A legtöbb kritika az oroszokat érte (az orosz tudakozódóirodák lassan és rosszul 
működnek, a hadifoglyok és halottak névjegyzékei pontatlanok, az orosz posta feltűnően lassú,  
sok levél és csomag elvész; az egészségügyi személyzetet mindenütt hadifogolyként kezelik,  
az elhunytak személyes tárgyait nem juttatják haza, a hadifoglyok összeírása és nyilvántartása 
egészen kezdetleges, az istentiszteletek megtartását nem engedélyezik vagy megzavarják). Mind
ezek orvoslására több határozatot hoztak, és egy kilenctagú vegyes ellenőrző bizottságot is felál
lítottak, amelynek az volt a feladata, hogy a hadifoglyok életét az adott országokban ellenőrizzék. 
Működésüknek azonban – annak ellenére, hogy az első stockholmi ülést követően többször is tar
tottak még értekezletet – nem voltak látványos eredményei, különösen az után, hogy 1917ben 
Oroszországban gyökeres változások kezdődtek.98

94 Hadifogoly magyarok története. I. 1930. 4345. 
95 Uo. 4662.
96 Uo.67. 
97 Barabás Béla: Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. Dick Manó kiadása, Budapest, 1916. 42. (A továbbiakban: 

Barabás Béla: Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. 1916.)
98 Hadifogoly magyarok története. I. 1930. 6869.
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Az első világháborúban több mint 7 millió katona esett hadifogságba. Az antant országai 3.330.000, 
a központi hatalmak szövetségesei 3.940.000 foglyot ejtettek. A legnagyobb veszteséget hadifog
lyokban Oroszország után (2.250.000 fő) az Osztrák – Magyar Monarchia szenvedte el (1.673.000 fő). 
Közülük legtöbben orosz hadifogságba estek.99

A Monarchia az orosz fronton 1,1 – 1,2 millió hadifoglyot vesztett, ebből már 1914ben több mint 
300 000 főt. Oroszország nem volt felkészülve a hadifoglyok ilyen tömeges elhelyezésére. Kezdet
ben európai táborokban helyezték el őket, de elég hamar Turkesztánba és Szibériába kerültek, ahol 
kiürített katonavárosok álltak rendelkezésre. A hirtelen jött fogolyáradat olyan meglepetés volt  
a had viselő felek számára, amely nem tette lehetővé a kellő felkészülést. A foglyok szállítása, élel
mezése és orvosi ellátása így nem a nemzetközi előírásoknak megfelelően történt. A jobb ruhadarab
jaiktól az oroszok már a fogságba esés pillanatában megfosztották a Monarchia katonáit, akik eleinte  
80 dkg kenyeret, 10 dkg húst és 10 dkg kását kaptak, ezenkívül a táborparancsnokságok számára napi  
2,5 kopejka állt rendelkezésre a főzéshez szükséges további élelmiszerek beszerzéséhez. Ennek 
nagyobb része azonban mindig az orosz parancsnok kezében maradt, így az ételeket kellő zsiradék  
és fűszerek nélkül készítették el. Oroszországban a hideg csak fokozta a hadifoglyok rossz körülmé
nyeit, megfelelő mennyiségű tüzelő és sokszor a világítás sem állt rendelkezésre. A túlzsúfoltság, 
az egyhangú táplálkozás és a rossz tisztálkodási körülmények nagyon hamar járványokhoz vezettek. 
19141915 telén Krasznojarszkban 8000 főből ezren, Novonyikolajevszkben 8600 hadifogolyból 
4500, a Turkesztánban elhelyezett 200 000 fogolyból pedig 45 ezren haltak meg tífuszban.100

A hágai egyezmények értelmében a tiszteket nem lehetett dolgoztatni, sőt 50 rubel fizetést101 is 
kellett nekik adni, amelyből sokszor nemcsak élelemre, orvosi ellátásra és ruházatra jutott, hanem 
a legénységi állomány segélyezésére is. A tisztekkel ellentétben a legénységet lehetett dolgoztatni, 
amelyre nagy szükség is volt. A bevonulások miatt kiesett orosz munkaerőt ugyanis pótolni kellett. 
1916ban már több mint egy millió hadifogoly dolgozott a mezőgazdaságban, a bányákban, a gyá
rakban és a vasúti építkezéseken.102

1916ban, a Bruszilovoffenzíva után ismét foglyok ezrei jutottak orosz fogságba, pedig ekkor 
már sokan a békében reménykedtek. Az orosz hadifogolytáborokban ebben az évben alakult ki végle
gesen és igazán a hadifogolykultúra. Zenekarok, hadifogolyszínházak alakultak, és a Vöröskereszt 
segítségével majdnem minden táborban könyvtárak létesültek.103

Az oroszországi hadifoglyok életében az 1917es esztendő sok változást hozott. A háborús ki
adások ekkorra már nagyon megterhelték az orosz gazdaságot, áru – és élelmiszerhiány lépett fel.  
A forradalom következtében meglazult az őrzési rendszer, és a lakosság is a hadifoglyok ellen fordult. 
A hazatérő orosz katonák munkahelyének biztosítása miatt a forradalmi kormány elrendelte, hogy  

99 Uo. 7475. Az oroszt követte az olasz, a szerb és a román hadifogság. A legkevesebben a franciák és az angolok fogságába 
kerültek.

100 Bornhardt Attila: Hadifogságban. In: Magyarország az első világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác, Kossuth Kiadó, 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 134151. 134136. (A továbbiakban: Bornhardt Attila: Hadifogságban. 2010.)

101 Vö. Barabás Béla: Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. 1916. 11.
102 Bornhardt Attila: Hadifogságban. 2010. 134138. Ebből az uradalmakban mezőgazdasági munkát folytatók száma közel fél 

millió volt. Lásd Hadifogoly magyarok története II. 1930. 175.
103 Hadifogoly magyarok története II. 1930. 206207.
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a városokban és a falvakban dolgozó hadifoglyok térjenek vissza a táborokba. A gondokat fokozta  
az új forradalmi gondolatok terjedése, amely sok hadifogolyban ébresztett új reményeket.104

A hadifoglyok helyzete Oroszországban volt a legrosszabb,105 ennek ellenére itt nyílt először  
lehetőség a tömeges hazatérésre. Az 1918 márciusában megkötött bresztlitovszki béke ugyanis  
kimondta, hogy a hadifoglyokat a lehető leggyorsabban haza kell szállítani. Az Osztrák–Magyar  
Monarchiának 1918 októberéig 4595 tisztet és 675 719 katonát sikerült hazaszállítani. Amikor 1918 
végén bekövetkezett az összeomlás, a hadifogságot illetően végzett missziós tevékenységük foly
tatását átadták a dán követségnek. Az összeomlás híre a hadifoglyokhoz is eljutott, akiknek ezután 
még rosszabb körülmények között kellett élniük. Sokan abban látták a kiutat, hogy beléptek a Vörös 
Hadseregbe. Az itt szolgáló hadifoglyok 1920 végén szereltek le, s mehettek haza.106

1918 után a magyar hadifoglyok hazaszállításáról először a Károlyikormány gondoskodott. 
1919. július 31ig 43 877 hadifogoly tért haza Magyarországra. 1919. augusztus végétől megindult  
az olaszországi hadifoglyok szállítása is, év végéig 2198 tiszt és 93748 katona tért haza Olaszország
ból. 1919 őszén angol hadifogságból 3400 fő tért haza. 1919 végén többen hazatértek francia és ame
rikai hadifogságból is, de pontos számukat nem lehet tudni. Románia 1920ban 7840 személyt adott 
át, akik között lehettek orosz és román hadifoglyok is. 1920 áprilisáramájusára 5905 hadifogoly tért 
haza a francia fogságból. 1920. október 25. és 1921. szeptember 9. között két hajóval Vlagyivosztok
ból és KeletSzibériából 13395 hadifogoly tért haza. 1922 decemberéig Oroszországból még 37647 
fogoly tért haza a Riga – Stettin – Berlin – Passau – Bécs vonalon. A rigai szállítmányból a szovjetek 
1500 tisztet túszként tartottak vissza, és csak azután engedték el őket, hogy a magyar kommunistákat 
felajánlották értük cserébe. Az utolsó orosz szállítmány így Rigából 1922. augusztus 2án indult haza. 
A magyar állam 1922 végével a hadifoglyok hazaszállítását befejezettnek nyilvánította, azonban még 
a ’20as, ’30as években is tértek haza egyénileg vagy kisebb csoportokban első világháborús magyar 
hadifoglyok, leginkább a Szovjetunióból.107

A hódmezővásárhelyi Aszalai Kálmán 1916 nyarán esett orosz hadifogságba. Feljegyzéseiben  
nyomon követhetjük, hogyan élte át azt a két évet, amit egy oroszországi tanyán töltött.

104 Uo. 138.
105 Az újabb kutatások fényében ez a kijelentés ma már módosításra szorul, ugyanis az Asinara szigetén tartózkodó hadifoglyok 

hasonlóan szörnyű körülmények között, betegségektől megtizedelve voltak kénytelenek végig szenvedni hadifogságuk éveit. Lásd 
Margittai Gábor: Szamársziget szellemkatonái. A nagy háború eltitkolt halálmarsa. Külső Magyarok. Scolar Kft., 2014.

106 Bornhardt Attila: Hadifogságban. 2010. 147148.
107 Uo. 149151.
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Aszalai Kálmán feljegyzési az első világháborúból

Első szakasz108

Brodiba109 háltunk Szeptember 1re 2 dikán fejlődtünk rajvolnalba s ütkö a mikutra110 magaslatra 
és tartot a támadás 7éig ekor fogtuk el a muszkát111 két ágyuval és kevés gyalogságal és inen mentünk 
Szemlice és Obenecz közt 6 viszavertek 12 és 13 Sep viszavertek benönket és nagyon sok az elvidek112

Brodiba aludtunk [1915.] szeptember 1jén, 2án fejlődtünk rajvonalba, az ütközet a Makutra 
magaslaton volt, a támadás 7ig tartott, ekkor elfogtunk néhány oroszt két ágyúval. Innen Szemlice 
és Obenec közé mentünk. Szeptember 1213án visszavertek bennünket és nagyon sokakat elvittek 
közülünk.

és 7dik ütközet Szeptember 28 Noviaklekszininél113 itt megint nagy ütközet volt itt fogtam  
12 muszkát Oktober 12 ig Ekor mentünk Uzsnya114 községbe itt voltunk 12 napi. inen Markopolba115  
itt 40 nap pihenő December 5dikén Locsba vagoníroztak116

A 7. ütközet szeptember 28tól október 12ig tartott Noviaklekszininél. Itt 12 oroszt fogtam el. 
Október 12én Uzsnya községbe mentünk, ahol 12 napot töltöttünk. Innen Markopilbe mentünk, 
ahol 40 napig pihentünk. December 5én Locsbavagoníroztunk be.

108 Aszalai Kálmán feljegyzései, 18. oldal – A könnyebb olvashatóság és a megértés kedvéért elkészítettem a szöveg átiratát.  
A szögletes zárójelbe írott szavakat és dátumokat a megértés könnyítésére szúrtam be.

109 Brody (ma: Ukrajna nyugati részén) 
110 Helyesen Makutra.
111 Az oroszok megnevezése Moszkva városa után.
112 Az 51. honvéd gyaloghadosztály 1915 szeptemberében – mint fentebb említettem – részt vett Brody elfoglalásában,  

és a Makutra magaslat bevételében.
113 Novyi Oleksynets  Новий Олексинець – (ma: Ukrajna) Az 51. honvéd gyaloghadosztály 1915 szeptemberében NovoPojacow, 

Swinjuchi, Baszuki és NowoAleksziniee mellett vívott harcokat, mely után pihentetésükre volt szükség. Ezt a pihenőt Markopilben 
töltötték.

114 Ushnya (ma: Ukrajna, Lemberg)
115 Markopil  Маркопіль (ma: Ukrajna)
116 vonatra szálltak
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és mentünk Krasnaszék,117 Kutkorz,118 Barzevice119 Podvorce.120 Lemberg.121 Olikov.122 Dolina. Kric
kovce, Janiszlauv Markoce kiszáltunk Decy Uzice álomáson mentünk Pokicsek községbe értünk Dec 
9én voltunk 19ig 20 háltunk Csepelin123 községbe Bukovinába

117 Krasne  Kpacнe (ma: Ukrajna, Lemberg)
118 Kutkorz – Куткір (ma: Ukrajna, Lemberg)
119 Előfordul, hogy ez a település ma már nem is létezik, ezért nincs rajta a térképen.
120 Podvorce – Підгірці (ma: Ukrajna) Aszalai Kálmán valószínűleg a lengyel nevet használta a könnyebb kiejtés miatt – Podhorce.
121 Lviv  Львів (ma: Ukrajna) A történelmi Galícia központja, Budapest, Bécs, Krakkó és Prága mellett az Osztrák – Magyar 

Monarchia egyik legjelentősebb nagyvárosa. A térség akkor kapcsolódott be a Monarchia vasúthálózatába, amikor 1866ban átadták 
a Budapest – Kassa – Lemberg vasútvonalat. Vö. Sós Judit – Farkas Zoltán: Kárpátalja. Csernovic és Lemberg. Útikönyv. Budapest, 
2004. 39. 156. A Monarchia keleti tartományaiban a vasúti központ Lembergben volt, ahonnan fő vonalak futottak Magyarországra, 
Oroszországon és Krakkón át Sziléziába, és a Német Császárságba. A Magyarországra vezető vonal önálló belső gyűrűvel is rendelke
zett: Budapest – Szolnok – Debrecen – Kolomea – Lemberg – Sátoraljaújhely – Miskolc – Budapest. Vö. Nagy Miklós Mihály: Magyar
ország az első világháborúban. 2014. 44.

122 Olika (ma: Ukrajna, Volhínia)
123 Chepelin –Чепелі (ma: Ukrajna, Lemberg)

Aszalai Kálmán naplójának első oldala
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[Vonatra szálltunk] és mentünk Krasnaszék, Kutkorz, Barzevice, Podrvorce, Lemberg, Olikov, 
Dolina, Krickovce, Janiszlauv, Markoce, kiszálltunk Decy Uzice állomáson. Innen Pokicsek községbe 
mentünk, ahová december 9én érkeztünk meg. December 19ig voltunk itt, 20án már Csepelin 
községbe aludtunk.

21dikén mentünk Csernovitz124 felé Rohozna125 köz. itt Dece 27ig voltunk. Szadagorán126 keresztül 
men. Rarancsára127 28diká és 8dik ütközet 1916 ujév első napján kezdődött itt, és voltunk 5ig ekor 
kivontak mert  72 ember maradt a százlóaljba128

[December] 21én Csernyivci felé mentünk, Rohizno községbe, ahol december 27ig voltunk. 
Sadhorán keresztül Raranceára mentünk 28án. A 8. ütközet 1916 újév első napján kezdődött.  
Raranceán voltunk [1916.] január 5ig, ekkor kivontak, mert [csak] 72 ember maradt a zászlóaljba.

5diké mentünk Mahala129 községbe itt voltunk Január 13 ekór 14dikén Lenkoutz130 községb,  
itt voltunk 20ig ekor gyerünk visza a lagziba131 Január 21én megsebesültem és Március 15ig korházba 
voltam ekor a káderhoz132 gyötem és Junius 16án ismét ki a frontra

[Január] 5én Mahala községbe mentünk, ahol január 13ig voltunk. Január 14én Lenkoutz 
községbe [mentünk], itt voltunk 20ig, ekkor visszamentünk a lagerba/táborba. Január 21én meg
sebesültem és március 15ig kórházba voltam. Ekkor a káderhez mentem. Június 16án visszakerül
tem az [orosz] frontra.

[………]

124 Csernyivci (ma: Ukrajna délnyugati részén) az Osztrák – Magyar Monarchia legkeletibb tartományának, Bukovinának volt  
a központja, az első világháború után Romániához került. 

125 Rohizno – Рогізио (ma: Ukrajna, Lemberg)
126 Sadhora – Садгора (ma: Ukrajna, Csernyivci terület)
127 Rarancea – Ridkivtsi (ma: Ukrajna, Csernyivci terület)
128 1915. december elején az 51. honvéd gyaloghadosztályt Snyatin vidékére szállították. A karácsonyt Csernyivci környékén 

töltötték, majd az 1916. újévi rarancei csatában vettek részt.
129 Mahala – Maгала (ma: Ukrajna, Csernyivci terület)
130 Lenkivtsi – Ленківці(ma: Ukrajna Csernyivci terület)
131 A lagziba való visszatérés itt arra utal, hogy visszamentek a frontra harcolni. Hasonló kifejezés a katonai szlengben a „kez

dődik a tánc”, amely ugyancsak a harc megkezdésére vagy folytatására utal.
132 A káder szó békében keretet jelentett, azt a keretet, amelybe háború esetén a pótzászlóaljat helyezték. Káder = pótzászlóalj, 

ami a mögöttes országrészben helyezkedett el. Vö. Dr. Csabai István: Fakeresztek mentén, népek országútján. Élmények, tanulmányok 
az 191418. évi világháborúból. A cs. és kir. 39. gyalogezred. Budapest, 1935. 238239.
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és Julius 1 elfogtak Javorov133 községbe csoportositotak a muszkák benönket  és 15 nap hajtotak 
gyalog134 mikor vonatra Proszkorov135 városba ültünk és 22én Perejaszlovba136 értünk itt dolgoztunk 
27ig. ekor továb vitek egy Grofi birtokba Augusztus 6án

[1916.] július 1jén elfogtak. Az oroszok Javoriv községbe csoportosítottak bennünket és 15 na
pon át gyalog hajtottak. Azután Proszkurov városában vonatra ültünk. [Július] 22én érkeztünk meg 
Perejaszlavba. Itt 27ig dolgoztunk. Ekkor elvittek egy grófi birtokra.

Tamarovkára137 és it voltam Márczius 6 ekor tanszporáltak138 Szupojovkára,139 és elszöktünk Április 
3án. 5énmentem a muzsikhon140 Tasányra és ott voltam 1917141Március 4én szöktünk haza és értünk 
Május elején

Tamarivkára augusztus 6án érkeztünk meg. Itt voltam [1917.] március 6ig. Ekkor átszállítot
tak Supoivkára, ahonnan április 3án megszöktünk. [Április] 5én elmentem Tasányra, egy orosz  
paraszthoz, ahol [1918.] március [elejéig] voltunk. [1918.] március 4én elszöktünk és május ele
jén értünk haza.

Bucsu vers142

Irtam Szeptember 3.143

Nagy unalom közbe
Fogolyéletembe
De bizon töbnyire
Majdnem pityeregve
Mert eszembe vagyon
Hogy hát hogy s hol vagyok

133 Javoriv  Яворів (ma: Ukrajna, Lembergtől északranyugatra)
134 Miután az oroszok összegyűjtötték a foglyokat egy gyűjtőállomáson, onnan akár több napon vagy héten át is hajtották őket 

a további szállításukra rendelt vasúti állomásra. Vö. Hadifogoly magyarok története II. 1930. 36.
135 KamjanecPogyilszkij  Камянець-Подільський. Csernyivcitől kb. 90 kmre, északkeletre található. A mai Ukrajna legrégebbi 

városai közé tartozik, Podólia történelmi központja. 1941ig a mai Hmelnickiji területtel megegyező KamjanecPogyilszkij terület 
székhelye volt. 1941 márciusában a területi székhelyet áttették Proszkurivba (oroszul: Proszkurov), melyet 1945ben Hmelnickijre 
neveztek át. Lásd www.mapnall.com/hu/TérképKamjanecPogyilszkij A letöltés ideje: 2017. február 3. 

136 PerejaszlavHmelnickij  Переяслав-Хмельницький (ma: Ukrajna, Kijevi terület) KeletEurópa egyik legrégibb városa. A Kijevi 
Rusz idején a perejaszlavi fejedelemség központja volt.

137 Tamarivka – Тамарівка (ma: Ukrajna) Kijevtől északra található település.
138 transzportálni = szállítani
139 Supoivka – Супоївка (ma: Ukrajna) PerejaszlavHmelnickijtől északkeletre található település.
140 A muzsik az orosz paraszt megnevezése.
141 Ez valószínűleg elírás lehet, mert az ismétlésben már 1918at ír.
142 Aszalai Kálmán feljegyzései 9 – 18. oldal
143 Valószínűleg 1916. szeptember 3.
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És azt is gondolom
Hogy tán itt maradok
Mert megemész a gond
Meg a bánat
Pedig talán odahaza 
Is még reánk várnak
De biz aba nyilván
Még bele fáradnak
Mikorra meglátnak
Mert tán sose lesz vége
Enek a zavaros világnak

2. vers
Hazavágyodásomba írtam
Szeptember 10.144

Magyar vagyok magyar
Anak is születem
Negyvenhatos voltam145

De honvédnak öltöztem146

Mint őrszolgálatos147 védtem
A hazámat
Későb neki fordítotak
A csunya muszkának148

Küzdötem vele teljes
Nyolcz hónapig149

Míg miata meg löt
Saját csapataim150

De kigyogyitott
Derék orvosaim
Hála Istenek meg
Maradt testi épségem
Visza hoztak küzdeni

144 Valószínűleg 1916. szeptember 10.
145 Utalás arra, hogy 1914ben a cs. és kir. 46. gyalogezredhez vonult be.
146 Utalás arra, hogy a cs. és kir. 46. gyalogezredből átkerült egy honvéd gyalogezredhez, mint kiderül az 5ösökhöz.
147 Aszalai Kálmán valószínűleg járt a szerb fronton is, ahol a VII. hadtest kötelékébe tartozó 46osok a Duna magyar oldalán 

őrszolgálatot teljesítettek.
148 Ez a sor is arra utal, hogy mielőtt az orosz frontra került, még máshol is járt, nevezetesen a szerbek betörése ellen védte  

a déli határt.
149 Ez utalás lehet arra, hogy ugyan 1914 őszétől 1916 nyaráig volt az orosz harctéren, de nyolc hónapot tett ki az az időszak, 

amely számára harccal telt, hiszen a köztes időszakokban többször kerülhetett sor pihenőre.
150 Megsebesült, és e sor arra utalhat, hogy nagy valószínűséggel valaki saját csapatai közül ejtette rajta a sebet.
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E csuf elenségel151

De nem soká hagyott 
A sors küzdeni
Mert sikerült neki
El magadezni [ragadozni]152

És elvitt benünket
Az ínség országába153

Ráfogott [a munkára.]
Halgasd meg uram
A könyörgésemet
Hogy nyerlyem visza
A szabad életemet.

3. vers.
Szeptember 19dikén154

Füvet kaszálgatam155

Mikor megyek haza
Azon spekuláltam
Mert nálunk ilyenkor
Kaszálni nem szoktam
Más olyas dologal azért foglalkoz
Elszökni nem merek156

Már mint a gyerek
Mert én azal igen
Nagyon kicsit nyerek
Beszélni nem tudok157

És így felakadok
Aztán pedig biztos hogy
botot kapok.

151 Felgyógyulása után visszakerült az orosz frontra.
152 Ez a sor a fogságba esésére utal.
153 Az ínség országa ebben az esetben Oroszországot jelenti.
154 Valószínűleg 1916. szeptember 19.
155 Aszalai Kálmán hadifogolyként mezőgazdasági munkákat végzett egy tanyán. A foglyokat tömegesen 1915 januárjától  

vezényelték munkára. 1915. február 28án az orosz hadvezetőség rendeletet adott ki arról, hogy megengedi a foglyok mezőgaz
dasági munkákban való foglalkoztatását. A foglyok őrzéséről előbb a helyi rendőrségnek, később magának a munkaadónak kellett 
gondoskodnia. A hadifoglyoknak naponta 12 órát kellett dolgozniuk, vasárnap is, és munkabérüknek csak bizonyos részét kapták meg 
munkaadójuktól. Eleinte ilyen munkára csak a szláv és a német nemzetiségű katonákat vezényelték, de később a magyarok váltak  
a legkeresettebb munkaerővé. Lásd Hadifogoly magyarok története II. 1930. 5960. 64.

156 1916 szeptemberében még olyan új lehetett számára a hadifogolylét, hogy a szökés gondolata is megfordult a fejében,  
de mivel tudta, hogy ez büntetéssel jár, letett róla.

157 Arra utalhat, hogy nem ismeri az orosz nyelvet.
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És azt mán tudom
Milyen csemege
Azért nem kérek
Töbet belőle
Mily sokat szenvedek
Ártatlan szívemmel
Lesem tudom írni
Reszkető kezemmel
Bujdosója lettem
A széles viágnak
Orosz nép közt járva
Gunyszóval bántanak
Incselkedve mondják
Magyar vagy te magyar
Mert sejtik imár
Hogy gyávábak sokal
Ők mint a magyar nép
Ki megál a talpán
Nem retten ám visza
Mert egymást nem hagyván
Akor is ha szinte
Veszély fenyegeti
Felvilan lelkükbe
Bátran a legszebik
Mondván a magyarok
Istenem segics meg
Ne hagyjel pusztulni
Amíg el nem fogtak
De a sors üldözi és hajtja
Otthagyja az embert akár kimit
foronszeretett
Otthagytam a hazám
Bánatos szivemel
Lelkem csodálkozva
Tekinget most széjel
Mert idegen földön158

Szedtem fele magamat

158 Aszalai Kálmán hadifogsága idején került először igazán távol szülőföldjétől, és ez érezhetően fájdalommal, kétségbeeséssel 
töltötte el.
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Lelkem bánatosan
S mélyen sohajtozgat
Orosz fogolyéletem
Hazámért szenvedek
Iszonyuan reszketnek
Testemben az erek
Mert ha rá gondolok
A magyar hazámra
Kérem a jo Istent
Mért vagyok ily árva
Felsohajtok sokszor
A csilagos égre
Istenem segits meg
A szabad életemre159

[…………]

Második szakasz160

18tol 27ig voltunk akor mentunk egy nagy erdőbe piheni mentünk Augusztus 29 a Buzg161 folyo 
Szuszmani Angelovka Brodiba háltunk Szeptemberre ütk 1re 2… fejlödtünk rajvonalba. 7dikéreitt még 

ütközet mentek el a muszkák ekor léptük átnagy ágyú tüzet az orosz határt 7dikén 7 ora 31 perc inen 
mentünk Szemlice és Obernec közöt Szep 12 és 13dikán viszavertek benőnket és nagyon

1915.[augusztus] 18tól 27ig egy nagy erdőbe mentünk pihenni. Augusztus 29én a Bug folyó
nál, Szuszmani Agelovkánál, Brodiba aludtunk szeptember 1jén. 2án fejlődtünk rajvonalba. 7ére 
elmentek az oroszok, mi ekkor léptük át az orosz határt nagy ágyútűzben, [szeptember] 7én, 7 óra 
31 perckor. Ekkor Szemlice és Obenec közé mentünk. Szeptember 1213án visszavertek bennünket 
és nagyon [sokat közülünk elvittek].

sokat elvitek162 közülünk és Szep 29 fejlődtünk6 ütk163 Novialekszanderhon és fogtam 12 muszkát 
nagyon nagy ütközet volt inen gyötünk Uzsonyá községbe Oktober 12ig 12 nap voltunk inen Marko
polba itt voltunk 40 nap és inen vonatra ültünk Decem 5dikén Locsovba mentünk. Krasznék Kutkorz 
Barszcevic.  Podvorce.

159 A hadifoglyoknak minden testi, lelki gyötrelemnél nagyobb fájdalmat jelentett a szabadság hiánya. Lásd Hadifogoly  
magyarok története II. 1930. 507.

160 Aszalai Kálmán feljegyzései – 2037. oldal. Itt megismétli azt, amit már korábban is leírt, némileg kiegészítve, így csak 
azokat a helyneveket jegyzem, amelyeket az első változatban nem említett.

161 A Bug folyó Ukrajnában, Fehéroroszországban és Lengyelországban folyik.
162 Sokan fogságba estek.
163 Ez nagy valószínűséggel elírás lehet, mert az első változatban a 7. ütközetről beszél.
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Sokat elvittek közülünk. [1915.] szeptember 29én felfejlődtünk. Ekkor kezdődött a 6. ütközet, 
Noviaklekszininél. Tizenkét oroszt fogtam, nagyon nagy ütközet volt. Október 12én Uzsnya köz
ségbe mentünk, ahol 12 napig voltunk. Onnan Markopolba mentünk, ahol 40 napot [töltöttünk]. 
December 5én Locsban vonatra ültünk. Utunk vezetett Krasnaszék, Kutkorz, Barszevic, Podvorce.

Lemberg, Olékov, Dolina164 Krichovice, S/Jariszlauv, Markovce, kiszáltunk 7dikén Decem. Uzice 
álomáson, mentünk Pokicsek községbe ertünk Decem 9 voltunk 19ig 20án háltunk Csepelin községbe 
Bukovínába, és mentűnk 21 Csernovitz felé Rohozna kőzségbe. inen én Dec 27 J/Szadagorán keresztűl 
Rarancse községbe 28 Dec újév első

Lemberg, Olikov, Dolina, Krichovice, Jariszlauv, Markovce. [1915.] december 7én szálltunk ki 
Uzice állomáson. Pokicsek községbe december 9. és 19. között voltunk. 20án Csepelin községbe 
aludtunk, Bukovinába. 21én Czernowitz felé mentünk, Rohozna községbe. Innen decmeber 27én 
Szadagorán keresztül Rarancse községbe mentünk, ahová december 28án érkeztünk meg. 

napján kezdödöt 8dik ütköz nagy ütközet 1 2 3 4 nap tartot a nagy ütközet 5én gyötünk a Mahala 
községbe voltunk 13dikáig ekor győtünk 14 Lenkoutz. községbe. itt voltunk 20ig ekor visza győtünk 
Barancse kőzségbe 

21dikén megsebesültem vonatra ültünk Csernovitszon 23 mentünk Luzan Zablatov, Kolomea165  
itt háltunk 24 mentünk

[1916.] újév első napján kezdődött a 8. ütközet, amely négy napon át tartott. Január 5én Maha
la községe jöttünk, itt voltunk 13ig. 14én Lenkoutz községbe mentünk, ahol 20ig voltunk. Ekkor 
visszajöttünk Barancse községbe. [Január] 21én megsebesültem. Czernowitzon, 23án vonatra 
ültünk és mentünk Luzan, Zablatov. 24én Kolomeában aludtunk.

25 ért Delatin,166 kőrösmező167 visovölgy,168 Szigetkamara,169 Máramarossziget,170 Bustyaháza171 
Szeklence,172 Királyháza,173 Nagyborzsova174 nagymozsaj.175 Beregszász.176 25 este értűnk Munkácsra177  

164 Dolina  Руська Долина / Oroszvölgy (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Nagyszőlősi járás)
165 Kolomea – Коломия (ma: Ukrajna) Lembergtől délre fekvő város, amely a hucul kultúra központjaként ismert.
166 Delatyn – Делятин (ma: Ukrajna)
167 Kőrösmező – Ясіня (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Rahói járás) Alig 10 kmre fekszik a határtól.
168 Visóvölgy – Valea Vișeului (ma: Románia, Partium, Máramaros megye)
169 Szigetkamara – Camara Sighet (ma: Románia)
170 Máramarossziget – Sighetu Marmației (ma: Románia)
171 Bustyaháza – Буштинo (ma: Ukrajna)
172 Szeklence – Сокирниця (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Huszti járás)
173 Királyháza – Королеве (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Nagyszőlősi járás)
174 Nagyborzsova – Боржава (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás)
175 Nagymuzsaly – Мужієве (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás)
176 Beregszász – Берегове (ma: Ukrajna, Kárpátalja)
177 Munkács – Мукачеве (ma: Ukrajna, Kárpátalja)
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itt voltunk Feb 5ig meg figyelőbe178 ekor mentűnk mentünk Mezőterebes,179 Bakszola,180 Bátyu,181  
Beregcsony,182 mezőkasony,183 Beregszász, Tiszaujlak,184 Nagyszőllös,185 itt mentünk korházba186 5én, 
és voltam Marcius

[Január] 25én érkeztünk meg Delatinba, ahonnan folytattuk utunkat Körösmező, Visóvölgy, 
Szigetkamara, Máramarossziget, Bustyaháza, Szeklence, Királyháza, Nagyborzsova, Nagymuzsaly, 
Beregszász felé. 25én este értünk Munkácsra, ahol február 5ig megfigyelőbe voltunk. Február 
5én elindultunk Mezőterebes, Bakszola, Bátyu, Beregcsony, Mezőkaszony, Beregszász, Tiszaújlak, 
Nagyszőlős. Február 5től március 15ig Nagyszőlősön voltam kórházban.

15ig. ekor gyötem a káderhoz… Királyháza, Feketearnod,187 Halmi,188 Mikula,189 Szatmárnémeti,190 
Zsaladani, Gilvács,191 Nagymajt,192 Dombhegy,193 Nagykány,194 Bezsege.195 Ermihály.196

[1916. március] 15ig kórházban voltam. Azután a káderhez mentem. Királyháza, Feketeardó, 
Halmi, Mikola, Szatmárnémeti, Zsaladani, Gilvács, Nagymajtény, Domahida, Nagykároly, Reszege, 
Érmihályfalva.

század parancsnok neve és a töbi Szava Rezső hadnagyur
szak. Grunfald Sándor törzsőrm

cím Poltava Perieszlo Johatin Rokitrinin Tamarusz Vengrif

178 Ezt alátámasztja a bécsi Hadilevéltár adata is, miszerint Aszalai Kálmán 1916. február 5től megfigyelés alatt állt Munkács vá
rosában. „ab 5/II. 1916 von der Beobachtungs Stat in Munkács” In: Österreichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA),  
Verlustunterlagen (Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, Aszalai Kálmán

179 Mezőterebes – Страбичово (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Munkácsi járás)
180 Bakszola – talán Barkaszó (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Munkácsi járás)
181 Bátyú – Батьово (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás)
182 Beregsom – Шом (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás)
183 Mezőkaszony – Косонь (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Beregszászi járás)
184 Tiszaújlak – Вилок (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Nagyszőlősi járás)
185 Nagyszőlős – Виноградів (ma: Ukrajna, Kárpátalja, Nagyszőlősi járás)
186 A bécsi Hadilevéltár adata szerint Aszalai Kálmán 1916. február 5től megfigyelés alatt állt Munkács városában, majd  

a nagyszőlősi kórházba került. „ab 5/II. 1916 von der Beobachtungs Stat in Munkács in Allg. Spit. Nagyszőllős in Perény” In: Öster
reichisches Staatsarchiv/ Kriegsarchiv, Wien (ÖStA/KA), Verlustunterlagen (Veszteségiratok) fonetikus nyilvántartás, Aszalai Kálmán

187 Feketeardó – Чорнотисів (ma: Ukrajna, Nagyszőlősi járás)
188 Halmi – Halmeu (ma: Románia, Szatmár megye)
189 Mikola – Micola (ma: Románia, Szatmár megye)
190 Szatmárnémeti – Satu Mare (ma: Románia, Szatmár megye)
191 Gilvács – Ghilvaci (ma: Románia, Szatmár megye)
192 Nagymajtény – Moftinu Mare (ma: Románia, Szatmár megye)
193 Domahida – Domănești (ma: Románia, Szatmár megye)
194 Nagykároly – Carei (ma: Románia, Szatmár megye)
195 Helyesen Reszege (ma: Románia, Szatmár megye)
196 Érmihályfalva – Valea lui Mihai (ma: Románia, Bihar megye)
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Gyaponyi József 1 szakasz
akszer Pál
Bocz Lajos
Bozo Gergely
Csonka Simon
Dőmsődi János

második utazásunk
Csaba, Gyula, Debrecen, Szatmárnémeti, Királyház, Faracköz, Krako

300. ezred parancsnokai
hadosztály p. Benke Béla tábor
dandárp Foglár Antal vezérezredes úr
ezred p Markoci Antal ezredes úr
helyetese Kriszeli István őrnagyur
zászlóaljp Srőder Dénes főhadur
százp Jakab Béla hadnagyur
szakaszp Vágner Mátyás hadap.
Luck és Duvnov közöt197

rajp Petla János tizedes

Fogságba kerültem Julius 1én szakaszparancsnok volt Vágner Mátyás hadaprod és Varnai Imre hadaprod

Fogságba kerültem [1916.] július 1jén, szakaszparancsnok volt Vágner Mátyás hadapród és Varnai 
Imre hadapród.

(összesen körülbelül 100an)198 – a lap oldalán 

Összesen kb. százan estünk fogságba.

Jovranov községbe csoportositotak benőnket Junius199 1én első orosz város Kamanész. 13án (14) 
ültünk vonatra Proszkorov városba. Jmerenka, Kazetin 16án értünk Kievbe onan Darnicára200 és ott 
táborba voltunk 18ig 20án Poltabán kiadtak Valasztoje város (áthúzva) Perejaszlavba Juliús 22. dol
goztunk Julius 27től Agusztus 6ig Piereszlovba.

197 Ez a fogságba esésének helyszínére utalhat – Luck és Dubno között (Луцьк és Дубно ma Ukrajna nyugati részén található)
198 Valószínűleg nem egyedül esett fogságba, hanem ahogyan írta is, közel száz társával együtt.
199 Ez elírás lehet, mert július 1jén esett fogságba.
200 Darnica (Дарниця, ma: Ukrajna) egy KijevMoszkva vonalon fekvő város, Kijevtől nem messze, ahol az oroszok egy erdőben, 

„facsonkokkal körülkerített szabad térségen” alakították ki a fogolytábort, ahová csak később építettek sátrakat. A kárpáti csata után 
sok magyar hadifogoly került ide. A táborban 1000 főnek volt hely, de előfordult, hogy 1015 ezren is kénytelenek voltak összezsú
folódni. Vö. Barabás Béla: Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. 1916. 10. 9194.
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Javoriv községbe csoportosítottak bennünket július 1jén. Első orosz város Kamanész. 13án 
Proszkorov városában vonatra ültünk. Jmerenka, Kazetin. 16án értünk Kijevbe, onnan Darnicára 
mentünk, ahol egy táborba voltunk [július] 18ig. 20án Poltaván kiadtak. Perejaszlavba 22én 
értünk. Itt július 27től augusztus 6ig dolgoztunk.

ott Agusztus 6ig 6án egy grofbirtokába mentünk dolgozni Tarn/Tara a major201 megégett Szeptem
ber 10én Tamarovkáról elmentü Szupojovkára Március 6 ott hagytuk  Április 3án13 16án és Aprilis 5én 
mentem Tasany községbe, Álmodtam, hogy bátyám meghalt Április 9dikén Tasányra mentem Április 5

[1916.] augusztus 6án egy grófi birtokra mentünk dolgozni. A gazdaság kigyulladt. Szeptember 
10án Tamarivkáról elmentünk Supoivkára, ahol [1917.] március 6ig voltunk. Április 5én mentem 
Tasány községbe. Álmodtam, hogy bátyám meghalt.

Ao 2489 Tasány községbe mentem Aprilis 5én a cím ez. Poltavicki gubernya Peireszlovszkij ujezd 
Tasány202 Szumatyin Alekszandr203

Tasány községbe mentem [1917.] április 5én. A cím ez: Poltava tartomány, Perejaszlov megye, 
Tasány falu. A gazda neve Szumatyin Alekszandr.

Mikor fogságba kerültem
300. ezred parancsnokai204

hadosztály p. Benke Béla tábor
dandárp Foglár Antal vezérezredes úr
ezred p Markoci Antal ezredes úr
helyetese Kriszeli István őrnagyur
zászlóaljp Srőder Dénes főhadur
százp Jakab Béla hadnagyur
szakaszp Vágner Mátyás hadap.

Amikor fogságba kerültem, a hadosztályparancsnok Benke Béla tábornok, a dandárparancsnok 
Foglár Antal vezérezredes, a 300. honvéd gyalogezred parancsnoka Markoci Antal ezredes, az ezred
parancsnokhelyettes Kriszeli István őrnagy, a zászlóaljparancsnok Schröder Dénes főhadnagy, a 
századparancsnok Jakab Béla hadnagy, a szakaszparancsnok Vágner Mátyás hadapród volt.

201 major = gazdaság
202 Ролтавйскй губерния Переяславскй уезд = Poltava tartomány, Perejaszlov megye, Tasány falu
203 Szumatyin Alekszandr valószínűleg annak a tanyának volt a tulajdonosa Tasányban, ahol Aszalai Kálmán hadifogságát  

töltötte. A mezőgazdasági munkára alkalmazott hadifoglyok sorsa általában sokkal jobb volt, mint azoké, akiket más jellegű mun
kákra vitték (vasút , csatorna, útépítés vagy bánya). Azonban ők is akkor jártak jobban, ha kisebb parasztgazdaságokba kerültek.  
Az uradalmi birtokokra került hadifoglyokat már bántalmazták, és a munkabérüket sem kapták meg. Lásd Hadifogoly magyarok  
története II. 1930. 189.

204 A 300. honvéd gyalogezredről van szó, amely az 51. honvéd gyaloghadosztály kötelékébe tartozott.
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Pajtásaim neve.205

Magyar Mihály
Pázas köz Temes megye
utolsó post Temesrekás
Láda János Hmvásárhely 
4 k Andrási utca 22 szám
Tóth Pördi PállFülöp Gyula Komárom Guta nagyszigeti tanya
Csóngrád megye Szeged Rőszke 129
Benke József Dáni utca VI k
Ganglaf Ádám utolsó posta kisvaszar Baranya megye
Úr István cím Bereg megye. Kisdobron.
Horváth János Zemplén megye. Karcsa.

Pajtásaim neve: Magyar Mihály Bázos község Temes megye; Láda János Hódmezővásárhely,  
4. kerület, Andrássy u. 22.; Tóth Pördi Pál, Fülöp Gyula Komárom Guta nagyszigeti tanya; Benke 
József Röszke Csongrád megye; Ganglauf Ádám Kisvaszar Baranya megye; Úr István Kisdobron Bereg 
megye; Horváth János Karcsa Zemplén megye

Agusztus 5 Szeptember 11 sok eső
1916 Október 13 és 20 sok ho let és Április 1ig tartot
1917be a tél kezdödöt December 1 7én let elég

[1916.] augusztus 5. és szeptember 11. között sok eső volt. 1916. október 1320. között sok hó 
esett, amely 1917. áprilisig tartott. 1917ben a tél kezdődött december 1jén. 7én lett elég.

Hazautazásom
Március 8. indultunk Kiev, Voloncuszki (határszél), Tarnopol,206 Loczov, Lenberg, Zolkiovba, itt 18 

Április 2án mentünk Ravaruszkán207 túl Rovinovba

Hazautazásom
[1918.] március 8án indultunk: Kijev, Voloncuszki, Tarnopol, Loczov, Lemberg, Zolkiewbe. Innen 

1918. április 2án mentünk Ravaruszkán túl Rovinovba.

205 A bajtársak és a parancsnokok nevének említése, felsorolása megszokott dolog volt a naplóíró katonáknál, annak ellenére, 
hogy a feljegyzések között nem volt célszerű megemlíteni sem a csapattestet, sem a felettesek vagy a bajtársak nevét, nehogy fog
ságba eséskor ezt fel tudják használni a fogoly katona vagy csapatteste ellen.

206 Ternopil – Тернопіль (ma: Ukrajna)
207 Рава-Руська (ma: Ukrajna, Lemberg)
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Bucsu vers.208

Bünteted Isten népedet, mert
tégedet nem ismertek, elfordul
tak már te tőled, nem is imád
tak tégedet, én Istenem bocsa
sál meg, ved oltalmadba nép
pedet, szüntesd meg e nagy
háborút, ne hagyd el veszni
kis korut, mert már apa 
a fiával, mén a golyok zápo
rába, én Istenem tekincsél
ránk, van még nekünk sok
kis árvánk, mondhasanak
hős apánknak, mert már
aki ott elesett, jobb jővőt az
nem remélhet, de még a kik
itten élünk, Én Istenem té
ged kérünk, Hogy azoknak
árváira, Száljon Istennek 
áldása, Halgasd meg uram
kérésem, Teljesísd be könyör
gésem.
Irtam 1916. Agusztus 27én209

Nagy unalom közbe
Fogolyéletembe
De bizon töbnyire
Majdnem pityeregve
Mert eszembe vagyon
Hogy hát hogy s hol vagyok
És azt is gondolom
Hogy tán itt maradok
Mert megemész a gond
Meg a bánat
Pedig talán odahaza 

208 Aszalai Kálmán feljegyzései – 3845. oldal
209 1916. augusztus 27.



135

Aszalai Kálmán emlékei a Nagy Háborúból

Is még reánk várnak
De biz aba nyilván
Még bele fáradnak
Mikorra meglátnak
Mert tán sose lesz vége
Enek a zavaros világnak
Kelt Szeptember 3210

Mennek sürün a gyászos hónapok,
Apát férjet visznek a vonatok,
Amellükön három színű pántlika
Kiáltod fiam hogy éljen a haza,

2. vers
Én Istenem de hoszu ez a nyár
Szegény apád ki tudja mere jár,
Csak jőne már az ősz jőne már
Kiáltod fiam hogy éljen a Király211

3. vers
Menyit nyomorgunk nincs egy falat kenyere
A szegény valahány ma már mind eni kér,
Oh menyien vanak már oda meghalva
Kiáltod fiam hogy éljen a haza,

4. vers
Nagy mesziről szép hará… kél
Golyó süvitést hoz felénk a szél
Orkán vihar zug most a föld felet
Engedj anyám apám után megyek.212

5. vers
Kakukszó panasz elhalgat zug az est.
Egy nota mindent bíbor színre fest
Magyar határon milio puska kard
Hatalmas Isten áld meg a magyart

210 1916. szeptember 3.
211 Az 1914es nyárra gondol.
212 Az otthon maradt fiú aggódása édesapjáért.
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Hazavágyódásomba írtam Szeptem 10en213

Magyar vagyok magyar
Anak is születem
Negyvenhatos voltam
De honvédnak öltöztem,
Mint őrszolgálatos védtem 
A hazámat,
Későb neki fordítotak
A kutya muszkának,
Küzdötem vele teljes
Nyolcz hónapig,
Míg miata meg löt
Saját csapataim
De kigyogyitottak
Derék orvosaim
Hála Istenek meg
Maradt épen tagjaim,
Visza gyötem küzdeni
E csuf elenségel,
De nem soká
Hagyott a sors küzdeni
Mert sikerült neki
El magadézni
És elvitt benünket az inség
országába, rá fogott kosztol
ni a dohos kására,214 halgasd
meg mán uram a könyör
gésemet, hogy nyerjem visza a 
szabad életem.

Szeptember 19dikén215

Füvet kaszálgatam
Mikor megyek haza
Azon spekuláltam

213 1916. szeptember 10. A korábbi vers ismétlése.
214 Ez a sor a vers első változatában olvashatatlan volt.
215 1916. szeptember 19. A korábbi vers megismétlése.
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Mert nálunk Kaszálni 
ilyenkor nem szoktam
Más valami dologal foglalkoztam
Elszökni nem merek mán mint a gyerek
Mert én azal igen nagyon kicsit nyerek
Beszélni nem tudok és így felakadok
Aztán pedig biztos hogy botot kapok, 
És mán tudom azt milyen 
csemege, ezért mán nem ké
rek töbet belőle, mert ötöt
kaptam saját országomba,
jol rá ileszeték a valagam
ra, ezért ilyesmit követni
nem merek, ilyesmi félé
vel én már megelégszek,
csak várom erősen szabadulá
somat, hátha még meglátom
kedves családjaimat.
kelt Szeptember 19én

Kelt December 27216

Emlék a hadifogoly életből

Szerencsés jó napot édes jó szüleim, örülök hogy meglátom még egyszer hajlékid, mert azt hitem 
nem látom töbet a hazámat, nem hogy még meglátom a szülői házamat, mert sok ezren ott találtak 
örök nyugalomra, aba a nagy piszkos tetves országba. A Jó Isten oltalma még nem hagyott el, anak  
segistségével ide jutotam el, kívánok hát még egyszer szerencsés jó napot, hogy éljünk ezután csen
des békés napot.

Nem látlak én téged töbet217

soha soha sem, nem látod te sem,
hogy érted könyes a szemem, nevedet hiába mondom,
véremet hiába ontom, harcok mezején, valahol te tőled,
ott ahol senki sem gyászol, ott halok meg én,

216 1916. december 27. Aszalai Kálmán feljegyzései – 4647. oldal – Lehetséges, hogy ebben a levélben hazaérkezésének  
pillanatait képzelte el.

217 Aszalai Kálmán feljegyzései – 4849. oldal – A közismert dal sok katona naplójában, feljegyzéseiben megtalálható.
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nem lesz egy tenyérnyi föld sem puszta síromon,
elesett katonák teste lesz a vánkosom, 
ahová le fognak tenni, nem borul síromra senki, 
senki aki él tavasz sem fakaszt rám zöldet 
lehordja mesze rólam a földet mesze majd a szél

szeretném, hogyha hátegyszer lennél még velem
öledbe hajtanám egyszer őszülő fejem
szeretnék boldogan élni karodban boldogan élni
csak egy éjszakán, azután akármi érhet
boldogan halok meg érted hitvesem s hazám.

ha meg halok meg hagyom az anyámnak,
ne sirason engemet, csak vasárnap, mert vasárnap
rá ér engem siratni, a síromra nefeletcset ültetni

van két lovam van két lovam218

mind a kető sárga, még az éjjel
beugratok nagyoroszországba
visza nézek visza nézek
szép magyarországra, 
érted kiért fáj a szivem nagyon
meghasada utánad

1918 Február 2 jött a plakát hogy elfogadta orosz ország a békét219

És Február 11én jött telefonon hogy két hadtest jön Kievbe tölünk
Oroszországból elgyöttem220 Március 8 18 gyötünk Tarnopolból221 Zoliovbe222 és itt voltunk 14 nap 

megfigyelőbe

218 A népdal, melynek Aszalai Kálmán csak az első versszakát jegyezte le, ebben a formában is ismert: „Van két lovam két jó 
lovam, mind a kettő sárga / Még az éjjel átugratok Csehszlovákiába / Még onnan is visszanézek szép Magyarországra / Fáj a szivem 
édes hazám meghalok utánad.”

219 Aszalai Kálmán feljegyzései – 5051. oldal – 1917. december 5én az egy hónappal korábban hatalomra került bolsevik kor
mány fegyverszünetet kötött, és BresztLitovszkban megkezdődtek a béketárgyalások. A szovjetorosz delegációt Lev Trockij vezette, 
aki 1918. február 10én felmondta a fegyverszünetet, mert nem volt hajlandó teljesíteni a németek követeléseit. Ezután a németek 
elfoglalták a Baltikumot és benyomultak Ukrajnába. A német sikerek hatására SzovjetOroszország 1918. február 22én fegyverszü
netet kért, március 3án pedig aláírta a központi hatalmakkal a bresztlitovszki békét. In: Pollmann Ferenc: Az orosz fronton. In: Ma
gyarország az első világháborúban. Főszerkesztő: Romsics Ignác, Kossuth Kiadó, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. 5874. 74. 

220 A bresztlitovszki békeszerződés értelmében az OsztrákMagyar Monarchia Szentpétervárra, Moszkvába és Kijevbe egyegy 
cs. és kir. hadifogolymissziót küldött ki. A kijevi misszió keretében Kijevben, Harkovban, Odesszában és Rosztovban állítottak fel 
helyi bizottságokat. A hazatértek az átvevőállomáson estek át a fertőtlenítésen, tetűtlenítésen, orvosi vizsgálaton és a bemutatáson. 
Csak innen jutottak el a hadsereg területén lévő vesztegzárállomáshoz. In: Hadifogoly magyarok története II. 1930. 550552.

221 Tarnopil átvételi állomás volt. Lásd Hadifoglyok gyűjtése, hazaszállítása és fogadása a bresztlitovszki béke után című tér
kép. Tervezte és szerkesztette: Gerő László. In: Hadifogoly magyarok története II. 1930. 545.

222 Zolkiew (ma: Ukrajna) Itt az említett térkép szerint Hazatérők tábora volt, azaz itt történt az Aszalai Kálmán által is említett 
megfigyelés, mielőtt tovább engedték volna őket Magyarországra. Lásd Hadifogoly magyarok története II. 1930. 545.
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Április 1én onan mentünk Ravárziszkó keresztül Dobrinovba itt volt tizenkét nap 14 mentünk 
Jerviszlibe 16 Homona223 ebéd Sátoraljaújhely224 Olaszliszka225 Zolosovoc226 Miskolc227 Vámos győr228 
Brot229 Hatvan230

1918. február 2án jött egy plakát, amelyen az állt, hogy Oroszország elfogadta a békét. Feb
ruár 11én telefonon közölték, hogy két hadtest jön Kijevbe tőlünk. Oroszországból eljöttem 1918. 
március 8án. Tarnopolból Zolkiewbe mentünk, ahol 14 napig megfigyelés alatt voltunk. Innen 
április 1jén továbbmentünk Rn keresztül Dobrinovba. Itt töltöttünk 12 napot. 14én Jerviszlibe, 
16án Homonnára mentünk, Sátoraljaújhelyen ebédeltünk. Utunkat folytattuk Olaszliszka, Tolcsva,  
Miskolc, Vámosgyörk, Hort, Hatvan

dec 27 Emlék hadifogoly életből231

Magyar hazám dicső hazám
bővölködj áldásba. Özvegyeket
és árvákat részesisd a jóba.
Vigasztald a sziveket is kedves
családjaimnál. Bátorisd
a hősöket is és győzelmet al
kotsál. Bátor hőse voltam 
én is a hazámnak. Vitéz
ül harcoltam amíg el nem 
fogtak. De a sors üldözi 
és hatja az embert Ott hagy
ja akárki mit foron szere
tet. Ott hagytam a hazám
bánatos szivekel. Lelkem
csodálkozva tekinget most
széjjel. Mert idegen földön szed
tem fel magamat. Lelkem

223 Homonna (ma: Szlovákia, Homonnai járás)
224 Sátoraljaújhely, település ÉszakMagyarországon (BorsodAbaújZemplén megye, Sátoraljaújhelyi járás)
225 Olaszliszka, település ÉszakMagyarországon (BorsodAbaújZemplén megye, Sárospataki járás)
226 Tolcsva, település Észak Magyarországon (BorsodAbaújZemplén megye, Sárospataki járás)
227 Miskolc, település ÉszakMagyarországon (BorsodAbaújZemplén megye, Miskolci járás)
228 Vámosgyörk, település ÉszakMagyarországon (Heves megye, Gyöngyösi járás)
229 Hort, település ÉszakMagyarországon (Heves megye, Hatvani járás)
230 Hatvan, település ÉszakMagyarországon (Heves megye, Hatvani járás)
231 Aszalai Kálmán feljegyzései – 5258. oldal – Némileg ez is ismétlése, másik változata egy korábbi versnek.
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bánatosan és mélyen sohajtoz
gat, Orosz fogoly lettem ha
zámért szenvedek, Iszonyu
an reszketnek testemben 
az erek, Mert ha rá gondolok
a magyar hazámra, Kérem
a jo Istent miért vagyok ily
árva, Fel sohajtok sokszor a 
csilagos égre. Istenem segics meg
szabad életemre.
Mily sokat szenvedek ártatlan
szivemel. Lesem tudom
 írni reszkető kezemel
Bujdosója lettem a széles
világnak, Orosz nép
közt járva gunyszóval bán
tanak, Incselkedve mond
ják magyar vagy te magyar
Talán sejtik immár, hogy
gyávábak sokal, Ők mint
a magyar nép ki megál a
talpán, Nem retten ám
visza mert egymást nem
hagyván
Akor is ha szinte veszély fenyegeti
Felvilan lelkükbe bátran a
legszebik, Mondván a ma
gyarok Istenem segics meg
Ne hagyjel pusztulni e
vérszomjas népnek, Mert
hát mit lehesen mondani
e népnek, Kár hogy a fé
nyes nap ragyog a fejek felet
Mert ezek butábak a kinőt
gombánál, Tátot szájal né
zik a magyart mit csinál
Olyan vagyok köztük mint
az árva madár
Ki el hagyta párját s az esze
azon jár, Hol találná ő
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meg a páros életet, Azután
busul s folyton kesereg,
Kesereg a szivem nékem is
untalan, Mert nehéz napo
kat élek e világban, Szörnyű
az életem, hová is gondo
lok, Szabad életemre
mit epedve várok, Oj 
nehezen várom azta bol
dog percet, Hogy még
éljek újra szép szabad életet
Mij szép volt az élet valami
kor régen, Mikor békében
élt minden ember szépen
És most milyet élünk
mily nagy a különbség.
Nincs mentve az élet pusz
tit az elenség, Borzasztóan
dühöng szerteszét az ágyu
Kesereg a népség, a feje elkat
bul, Földön futo lett most
bizon sok ember, Öszekeve
redve sokfajta nyelve
kel, Sajnos az életem nagy
orosz országba
Szörnyű modra élek s
vagyok sok kinzásba
Nem tudom feledni cs
ládi házamat
Lelkemben kovájok min
dig a gondolat
Hogy mikor leszek már
hazámnak lakosa
Istenem Istenem lesze ez
valaha
Nagy a kívánságom édes
jo Istenem
Segics haza menem ne
hagyj ittel vesznem
Hogy még éljek egykor boldo
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gab életet
Amely meggyogyítná
szivemet lelkemet
Istenem Istenem hagyd
még azt el érnem
Hogy a szép hazámba
imádjalak szépen
Mondjak hálát egykor
atyám jóságodért, 
Magyarok Istene áldott légy
áldott légy. vége

Egy keserű kis vers232

Magyarok Istene hozád
szol a nyelvem,
Ezsdeklő kéréssel áhí
toz a lelkem
Testem borzongási
szivem érzelmei
Nyugalmát egyedül
csak te nálad leli
Hozád fohászkodok
oh édes Istenem
Szabad napjaimért
mit el vettél tőlem
Amagyar hazámtól és
kedves családjaimtol.
Föl kelet cserélni csalá
di életemet
Egy idegen földön
szörnyű modra élek
Távol estem tőled
kedves magyar hazám
Iszonyu fájdalmas
minden gondolatom
Nehéz az életem idegen országba

232 Aszalai Kálmán feljegyzései – 5968. oldal
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Keletlen a dolog egy
rongyos tanyába233

Grofi birtok volna
melyben midolgozunk
De a vagyon tárgyak
nem egyéb mit látunk
Fábol öszetákolt egy nagy
fészkes fene
Utálat volt nézni szoval
itt mindenre
Undorító látvány 
ahol mi tanyázunk
Álatok tanyáznak jobb 
helyen mi nálunk
Tetves szalma fészek
volt a vetett ágyam234

Vakaroztam soká a
míg el aludtam
Néhány percek mulva
újra fől ébredtem
Mert nem türhetem a
mik rágták testem235

Éjelenkint háromszor is
vadásztuk a vadat
Ijenkor a testünk
meztelenül maradt
Igyesnek kellett leni ám
a hajtonak
Igy tett ő eleget a napi
dolognak.
Mert mikor vége lett a nagy
vadászatnak
Be kelett a vadat számolni
egymásnak. 
Ezrekre rugott ott ki minde
vadászatunk

233 Itt is megtaláljuk az utalást, hogy egy tanyán dolgozott, mely valaha grófi birtok lehetett.
234 Az elhelyezési körülmények nem voltak éppen a legjobbak.
235 A rossz elhelyezési körülmények következtében a foglyoknak különböző élősködőkkel (tetvek, poloska stb.) kellett együtt 

élniük és megküzdeniük a mindennapokban.
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Száma a vadaknak amit
meggyilkoltunk
Igyes vadász voltunk 
ugye egytől egyig
Nem kiméltük őket csak
untuk egy kicsit236

Ezek voltak nekünk minden
napi dolgunk
Melyekért boszusan ezer
átkot mondtunk
Átkoztuk a földet a népje
ivel együtt

236 Az élősködőkkel való együttélés szinte mindennapos feladatot rótt a foglyokra.

Aszalai Kálmán verse
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Kárhozatos élet amit
mink itt élünk
Étkezésünkről is írok
ám egy pár sort
Ami szent és valo én
másat nem írok
Köles avagy árpa zupa237

volt regelre238

Dohos olajal volt ez is
keverve

237 zupa = leves (oroszul: cyn)
238 Az oroszok, különösen a legénységi állományú katonákat, rosszul élelmezték és egy keserű humorú fogoly katona tréfálkozó 

kedvében joggal írta le egyszer így a változatos menüt: Egyik napon hajdinát (kása) kapunk csájjal (tea), másik nap csájt hajdinával. 
Lásd Barabás Béla: Magyar hadifoglyok élete orosz és olasz földön. 1916. 10.

Aszalai Kálmán verse



146

Aszalai Kálmán emlékei a Nagy Háborúból

Ebédet is kaptunk szin
tén csak eféle
De nagy a különbség mert
mostám kétféle
Híres volt a zupa a 
déli ebédre
Ilyenkor a kölest ki
hagyták belőle
Cukor répa krumplival volt
bele vegyítve
Szintén olajjal volt ez is
csak keverve
Jött aztán a kása mejet
hunyászkodva
Kezdtünk falatozni eléb megvizsgálva
Találtunk ebe is minden féle
piszkot239

Kavicsot zsuzsokot
nagyon sok kukacot
Ne gondolják eztse hogy
ez zsiral készült
Szintén mint a zupa
olajban részesült
Volt még vacsora is de
nem cukros kávé
Hanem mint regelre
tatárk zupa lé
Hanem csak az az egy vigasz
tal benünket
Hogy barna kenyérből
ehetünk eleget
Ijen élelmezés volt ne
künk rendelve
Ösmeretlen volt mindegyik
ünk képe240

239 „Mesélte atyánk mit öttek a háborúba: a patkány, az egér bele vót főzve a bablevesbe, ami zsúzsokos is vót! Azt rakták a 
csajkába nekik. Sosé felejtöm el, hogy vót égy nagy alpakka övőkanala, ami mán kicsit ki is vót lyukatva, de ű csak azzal vót hajlandó 
önni, mer azt a hadifogságbul hozta haza.” In: Daru Péterné Aszalai Eszter: Atyánk emlékére: Történetök az I. világháborúrul Aszalai 
Kálmán elmondása nyomán, Bodajk, 2017. február 13.

240 Utalás arra, hogy a rossz élelmezés miatt a hadifoglyok olyan sokat fogytak, hogy egy idő után már rájuk sem lehetett ismerni.
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Halván volt az arcunk
erőtlen a testünk
El kel itt pusztulni ha
soká itt leszünk
Kérjük az Istentől sza
bad napjainkat
Hoza el hamarab vidám óráinkat
Hogy örvendjünk egyszer 
családunk körében
Könyörgünk tehozád
Istenem Istenem
vége
Írtam az orosz karácsonyba
Január 8án Kelt 1916;Tamarovka

1916 vége már közeleg241

Nehány napok vannak
ezek is eltelnek.
Jo kedvel dolgoztunk fojvást
a napokba.
Sok ünnep közeleg ezeket
mind tudja
Eltelt tizenhatnak majd
minden napja
Reménykedtünk nagyba
ünnep lesz ez nekünk
A szentháromságnak tiszteletet
teszünk
Ehez ragaszkodtunk mindnyájan
erősen
Oh év vasárnapján242 dolgot
egysem tészen
Csakhogy ám mi történt vasárnap
hajnalba
Keljetek fel karpák mert vár

241 Aszalai Kálmán feljegyzései – 6974. oldal
242 Az 1916os év utolsó vasárnapján nem akartak dolgozni.
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a buraka
Elkelene meni messze egy 
tanyába
Erőszakal muszáj ez is kilett
mondva
Mikor ezt halotuk haragra
lobantunk.
Mi e szent vasárnap bizony nem
dolgozunk.
Történjék ám bármi de mi csak ki
tartunk.
Ünep nap van máma hát 
nem robotolunk.
Igy volt megszentelve öszeesküvésünk
Ám hát ez bántotta ropant a tisztünk.
Bántotta ám nagyon mert
megfenyegetett
Boszujából mindjárt 
a rendőrt kérette.
De ám nem akarta velünk ezt
tudatni
Ezért okoskodott ugy lopva megteni
Hogy policárt hozot mink nem is remélve
Csak mikor reánk tűz meg
leszünk lepetve
Meg is lett nem soká a bohó
kívánság
Ott látta a rendőrt a fényes
lakásba
Mink meg csak jokedvel ültük 
az ünepet
Boszut nem gondolva hogy
még mi történhet.
Volt köztünk dáridó és még

<<< Aszalai Kálmán és Forrai Rozália. Plohn József felvétele (1928)
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valcer243 tánc is
Szoval nagy volt a kedvünk
Bögetett a brugós meg még …
Hanem hát nem soká már meg
szűnt kedvünk
Mert nyilot az ajtó s kántór belép
rajta
Nagy lihegve mondja rögtön
irodába
Mi lesz most magyarok
igen találgatunk
Biztosan ruha jött és aztat
faszolunk244

Mentünk ám nem késünk az
…irodára
Ki mántlit245 ki luzt246 szedetfel
magára.
Egyesével sorba léptünk a terembe
Jobra viszakoz volt frontunk a
 rendőre
Szemünk elébe tűnt a kancsuka247

mindjárt
Gondoltuk mindnyájan
mindjárt szál ez miránk
Mert ordit a rendőr dühöng a 
pofája
Kezébe a korbács na cso nyero
bota
Néma volt az arcunk feleni nem
tudtunk
Nemsokára aztán püfögöt a 
hátunk
Farkas szemet néztünk a 
hitvány alakra

243 der Walzer = keringő
244 faszolni = vételezni
245 mándli = kabát
246 Esetleg a блузаra gondol, ami zubbonyt jelent.
247 A kancsuka rövid, vastag szíjból font korbács. A kozákoknál nágájka néven ismerik. A munka megtagadása tilos volt a hadi

foglyok számára, ha mégis megtették, a kancsukával büntették őket. Lásd Hadifogoly magyarok története II. 1930. 66.
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Ki a mustár magot bőven 
osztogatja
Tehetetlen voltunk és meg
ártatlanok
Szeretük volna rögtön boszulni
e dolgot
Mert ahogyan forott mindegyi
künk vére
Kevés lett volna ő egy
déli ebédre.
Szeretük volna őtt fogal széjjel
tépni
Hogy még a kutya is utálná
felfalni
Nade mit volt teni ártatlan
fogjoknak
Elkel itt viselni a jokat a roszat
Megátkoztuk rutul a gonosz

Aszalai Kálmán tanyája a Csomorkányi úton
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policárt
Hogy a tetü féreg rágja el a
nyakát
Mert rutul bánt velünk akár 
a kutyával
Igy kelet ez nekünk a nem
robotával
Igy hát eltelt rajtunk oh év
nek estéje
Szomoruan vártunk hogy virad
junk újévre
Oh bárcsak viradna az öröm
hajnala
Hogy reánk áradna tündöklő
sugara
Mert erősen várjuk szaba
dulásunkat.
Pedig még nem tudjuk hogy
reánk mi várhat
Történjék bármi nem tö
rődünk vele.
Csak lehetne meni inen akar
mere
Mert itt vagyunk a földi
pokolba
Vagy tán még anál is roszab
kitudja
No, bizunk azért jó teremtőbe
Majd csak talán eljő vala
mikor vége.
Aszalai

[……]
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Oroszországi hazautazásom248

Indultam Március 8,9dikén Pareszloba onan Parisbolba Kievbe értünk 12 és 13 Tarnopolba14 Zoli
kovbe itt voltunk 14 nap megfigyelőbe 15én Dobrinovba szintén 12 nap  megfigyelőbe, és akor men
tünk Ravaruszkán keresztül  Gemeszbe és így Homona, Sátoraljaújhely, Miskolc, Olaszliszka, Folcsova, 
Vámosgyőr, Brot, Hatvan, Jászberény,249

Oroszországi hazautazásom
[1918.] március 8án indultam. 9én Pareszloba értem, onnan Parisbolba, Kijevbe értünk 12én, 

Tarnopolba 13án, Zolkiewbe 14én. Itt 14 napig megfigyelőbe voltunk, 15én Dobrinovba men
tünk, ahol szintén megfigyelőbe voltunk, 12 napig. Utána Ravaruszkán keresztül mentünk Gemesz
be és tovább Homonna, Sátoraljaújhely, Miskolc, Olaszliszka, Folcsova, Vámosgyőr, Brot, Hatvan,  
Jászberény

Jánoshida250 boldogháza251 Ujszász252 Szolnok253 18dikán Abony254 Cegléd255 délbe Kiskunfélegyháza256 
19 Szeged,257 Kiskunfélegyháza, Mokrin,258 Nagykikinda,259 Szenthubert,260 Zsombolya261 […..]262

Jánoshida, Boldogháza, Újszász, Szolnok. 18án értem Abonyba, Ceglédre délbe, Kiskunfélegy
házára 19én, Szeged, Kiskunfélegyháza, Mokrin, Nagykikinda, Szenthubert, Zsombolya



248 Aszalai Kálmán feljegyzései – 77. oldal
249 Jászberény, település JászNagykunSzolnok megyében.
250 Jánoshida, település JászNagykunSzolnok megyében.
251 Jászboldogháza, település JászNagykunSzolnok megyében.
252 Újszász, település JászNagykunSzolnok megyében.
253 Szolnok, település JászNagykunSzolnok megyében.
254 Abony, település Pest megyében.
255 Cegléd, település Pest megyében.
256 Kiskunfélegyháza, település BácsKiskun megyében.
257 Szeged, település Csongrád megyében.
258 Homokrév, közismert nevén Mokrin – település Szerbiában, Vajdaságban.
259 Nagykikinda, település Szerbiában, Vajdaságban.
260 Szenthubert a budapestiorsovai vasútvonal mentén fekvő település Szerbiában, Nagykikinda keleti részén.
261 Zsombolya, település Romániában, Temes megyében.
262 Aszalai Kálmán feljegyzései – 78. oldal – A feljegyzésekből úgy tűnik, hogy amikor Aszalai Kálmán hazatért Magyarországra 

a hadifogságból, Szegedre érkezve még folytatta útját déli irányba. Az utolsó település, amit az egykori Délvidéken említ, Zsombolya. 
Innen már nincs messze Temesvár, az egykori VII. hadtest székhelye. Nagy valószínűséggel ide érkezett, mielőtt végleg hazatért volna 
szülővárosába, hiszen az Oroszországból hazatért hadifoglyokat ekkor már nemcsak a betegségek miatt tartották karanténban néhány 
hétig, hanem azért is, hogy megtudják, mennyiben hatottak rájuk a bolsevizmus eszméi.
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Összegzés

Aszalai Kálmán hadifogságban írt feljegyzé
sei itt megszakadnak. Kitüntetései között ott 
találjuk a Károly Csapatkeresztet és a Sebesü
lési Érmet, valamint a Magyar Háborús Emlék
érmet.263

Életének további alakulásáról, Daru Péterné 
Aszalai Esztertől, unokájától van tudomásunk.

Aszalai Kálmán 1930ban Aranyágban 
földet vásárolt, 1933tól pedig a Csomorká
nyi úton lévő 956. számú tanya lett a család 
otthona. Legidősebb gyermeke (Imre, 1909) 
a II. világháborúban hősi halált halt. Legfi a
talabb gyermeke (Sándor, 1920) 1944ben 
az oroszok fogságába esett, ahol 9 hónapot 
töltött. Az 1960as években a család kénytelen 
volt belépni a tszbe. Aszalai Kálmán – felesége 
után két évvel – 1972. november 23án halt 
meg Hódmezővásárhelyen agyvérzésben.264

A családi emlékezet megőrizte a nagyapa első világháborús szerepvállalását, ugyanis Aszalai 
Kálmán sokszor és előszeretettel mesélt élményeiről. Unokája így emlékszik vissza ezekre az együtt 
töltött napokra: „Ezörkilencszázégybe Szögedre bevonult katonának Aszalai atyánk. Az I. Világháború 
kitörésekor az első mönettel az orosz frontra került. Ezt sokszor hallottam. Kis részletökbe mesélte, 
hogy végig küzdötte a lembörgi, bródi és krakkói ütközetöket. […] A délutánonkénti tanulásokat 
mindig az ű szobájukba tartottuk. Ű ült a gondolkozó székibe, oszt mesélt a röttentő körülményökrül 
mög elővőtte a naplóját a sublót fi ókbul, olvasott föl abbúl is. A napló versös vót. […] Elmesélte, 
ahogy a társai a fronton möghaltak. Möntek gyalog, vonaton, éhöztek, fáztak. Sebösülésekor olyan 
vót a tábori kórház is, mint égy vágóhíd. Úgy műtöttek az orvosok, hogy szinte sömmi érzéstelenítés 
nem vót, vágták, fűrészölték a lábakat, kezeket, amik szétroncsolódtak, mögsebesültek. […] Mesélte, 
a bajuszát pödörgetve: ”Csak a két világháború né lött vóna!... ”265

263 A hódmezővásárhelyi honvéd helyőrség története. Megjelent az alakulat fennállásának 50. évfordulóján. Szerk. Lőrinczné Kis 
Ibolya, Magyar Honvédség 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár, Szoliter Nyomdaipari Kft., Hódmezővásárhely, 2001. 2122.

264 MNL CSML Hódmezővásárhely Városi Tanács Igazgatási Osztálya. Hagyatéki iratok. Aszalai Kálmán és felesége hagyatéka. 
Aszalai Kálmán halottvizsgálati bizonyítványa I.29.A33/1980

265 Daru Péterné Aszalai Eszter: Atyánk emlékére: Történetök az I. világháborúrul Aszalai Kálmán elmondása nyomán, Bodajk, 
2017. február 13.

Daru Péterné Aszalai Eszter pasztellrajza 
nagyszüleiről
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Aszalai Kálmán és Forrai Rozália 1962ben
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Ahány ember, annyiféle élmény, történet született már a Nagy Háborúról. Az egyéni élményeken 
keresztül megéléstörténetek sokasága bontakozik ki előttünk, amelyek rávilágítanak a nagy egész, 
esetünkben a háború főbb vonalaira, és összefonják több millió ember sorsát.

Aszalai Kálmán feljegyzéseit olvasva képet kaphatunk arról, hogy milyen küzdelmekkel kellett 
szembenéznie egy magyar bakának az első világháború idején, a keleti fronton, majd a hadifogság
ban. Annak a magyar bakának, aki a korszak eseményeit, történéseit – akarvaakaratlanul – mégis 
alakította, s ez által sok más társával együtt főszereplőjévé vált egy olyan eseménysorozatnak, amely 
örökre nyomot hagyott az emberiség történetében, s amely egy évszázad múltán is nemzedékek 
sokaságának szolgál tanulságul.

A korszak igazi főszereplői azok a katonák, akik Aszalai Kálmánhoz hasonlóan fi atalon vagy idő
sebben, szülőföldjüket és családjukat hátrahagyva évekig harcoltak, megsebesültek vagy elestek, 
vagy ugyancsak évekig ették a fogság keserű kenyerét távoli, idegen országokban. 

Aszalai Kálmán története csak egy a sok közül, története mégis hozzájárul a hódmezővásárhelyiek 
első világháborúban betöltött szerepének – a frontot megjárt közkatonáknak – szélesebb aspektus
ban való bemutatásához.

Österreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv, Wien (ÖStAKA), Verlustunterlagen (Veszteségiratok) 
fonetikus nyilvántartás, Aszalai Kálmán
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Olasz fogságban
Zádori Sándor első világháborús 

hadifogoly naplója1

Sajtó alá rendezte, a bevezetést írta 
és jegyzetekkel ellátta

Bernátsky Ferenc

1 Zádori Sándor hagyatékát 1965ben vásárolta meg vejétől, Ecseki Ferenctől dr. Dömötör János múzeumigazgató a Tornyai János 
Múzeum helytörténeti gyűjteménye számára. Az 59 darabból álló hagyatékban a napló mellett Zádori Sándor tankönyvei, katonai 
képeslapja, esküvői meghívója, valamint választási röpiratok és báli meghívók voltak az 1894–1934 közötti időből. 
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Zádori Sándor élete az i. világháború előtt

Zádori Sándor református vallású, szegényparaszti családban született 1887. március 17én Hódmező
vásárhelyen, Zádori Sándor (1841–1914) földműves és Tompai Judit (1850–1920) egyetlen fiaként2  
a Szerencse u. 28. szám alatt. Nővérének, Juditnak (1870) Mocsári Józseffel kötött házasságából négy 
gyermeke, Ernő (1890), József (1892), Julianna (1894) és Lajos (1897) született.3 Zádori Sándor 
a református elemi népiskola 6. osztályának elvégzését követően 1900 nyarától a család SoltPalé 
dűlőben lévő közel 8 holdas birtokán dolgozott.4 1910. október 1én póttartalékosként sorozták be, 
majd 10 hetes katonai kiképzést követően december 13án elbocsájtották.5 Az első balkáni háború 
következtében elrendelt részleges mozgósítás idején, 1912. november 28. és 1913. március 5. között 
újból behívták katonai szolgálatra.6 Ekkor megsérült a keze.7 Az I. világháború kitörése előtt, 1914. 
március 17én feleségül vette Arany Máriát (1896).8 1914. július 26án vasárnap, a heti piacról haza
térve olvasta a helyi újságban,9 hogy a monarchia elrendelte a részleges mozgósítást.  A híreket hallva 
igyekezett a birtok ügyeit elrendezni, hiszen édesapja március 27én bekövetkezett halála után ő rá 
maradt a családi birtok művelése.10 A bevonulása után édesanyja, anyai nagybátyja, Tompai István 
(1855) és egy öreg részes vitték tovább a gazdaság ügyeit.

Útban galíciába, visszavonulás Tizsénybe11 (1914. július 30. – 1914. szeptember 28.)

Visszaemlékezése szerint július 30án, csütörtökön vonult be az alakulatához, a cs. és kir. 46. gya
logezred 1. menetzászlóaljának 4. századához.12 Századával augusztus 15ig Szegeden gyakorla
toztak, majd 16án reggel a menetzászlóalj három százada HódmezővásárhelyOrosháza útvonalon  

2 MNL CSML HL IV. 1426. A Református Egyház Anyakönyvei 1887.
3 MNL CSML HL Hódmezővásárhely Város Árvaszéki iratai 228/921. özv. Zádori Sándorné hagyatéki ügye
4 MNL CSML HL Hódmezővásárhely Város Árvaszéki iratai 3227/920. Zádori Sándor hagyatéki ügye
5 MNL CSML HL IV. B. 1405. f. Hódmezővásárhely Város Tanácsának iratai Hadseregbeli tartalékos és póttartalékos legénység 

nyilvántartása 5393.
6 u. o., MAKÓ 2004. 10.
7 A laktanyából a szüleihez írt képeslap: „1913. febr. 11.én Szeged. Kedves szüleim tisztelettel tudatom, hogy egészséges vagyok 

Kívánom, hogy ezen pár sor írásom friss jó egészségben találja mindnyájójukat. Én nem mehetek haza, vasárnapra valaki jöjjön be 
hozza be a tisztámat is külömben is tudatom, hogy most már én is rukkolok a kezem valamenyire meggyógyult. Tisztelem az egész 
rokonságot maradok Tisztelő fiuk Sándor” TJM HGy ltsz.:  92.15.1.

8 MNL CSML HL CD tár Házassági anyakönyvek 19131919. 13. CD
9 Hódmezővásárhely, 1914. július 26. Rendkívüli kiadás. 1.
10 MNL CSML HL CD tár Halotti anyakönyvek 19131920. 6. CD
11 Tizsény (ma: Tisinec, Szlovákia)
12 Zádori Sándort valószínűleg megcsalta az emlékezete, hiszen póttartalékosként már 1914. július 28án, kedden be kellett 

vonulnia az alakulatához. Lásd: MAKÓ 2004. 8., 1011.



164

Olasz fogságban

Zádori Sándor 19121913 körül. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)
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gyalogmenetben Békéscsabára vonult, ahová augusztus 18án este érkeztek meg. Itt a békés  
csabai cs. és kir. 101. gyalogezred és az aradi cs. és kir. 33. gyalogezred egyegy menetzászlóaljával  
egyesülve alkották a 13. menetezredet. Békéscsabáról augusztus 30án délután futott ki az alaku
latot szállító katonai szerelvény. Szeptember 2án érkeztek meg Beszkidbe,13 a Magyar Királyság 
vasúti határállomására, innen továbbutaztak Tuchláig,14 ahol hat napot várakoztak. Szeptember 8án 
visszaindultak Csap15 irányába, majd Ungvár16 érintésével szeptember 10én Rudkiba17 érkeztek.  
A kivagonírozás után gyalogmenetben folytatták az útjukat. Szeptember 12én Serdycánál18 a menet
zászlóalj csatlakozott az addigra már jelentős veszteségeket szenvedett cs. és kir. 46. kir. gyalog
ezredhez. A következő 11 napban, szinte folyamatos esőzés közepette, a Zawidowice19–Posada Nowo
miejska20–Czaszyn21–Radoszyce22 útvonalon keresztül visszavonultak Galíciából. Szeptember 23án 
Mezőlaborcnál23 léptek újra a Magyar Királyság területére. Az alaposan megfogyatkozott, legyengült 
és kolerajárványtól sújtott ezred szeptember 2428 között Tizsényben állomásozott. A cs. és kir.  
46. gyalogezredet szeptember végén újjászervezték, Zádori Sándort és századát a IV. zászlóaljba osz
tották be. 1914. szeptember 29én Patakiban24 kerületek elszállásolásra. Október elején indultak 
vissza Galiciába.25 

A háborús események leírása a naplóban itt megszakad. 

Olasz fogságban (1915. július 19. – 1919. november eleje)

Az Olasz Királyság 1915. május 23án hadat üzent a Monarchiának, ezért a cs. és kir. 46. gyalogezredet 
is átvezényelték az olasz frontra. Előtte Vidrányban26 kiegészítették a frissen megérkezett 10. menet
zászlóalj állományával. Az ezred átszállítása 1915. május 27én indult meg, május 31én érkeztek 
meg Dösachba.27 Zádori Sándor századával ezután részt vett 1915. július 19ig a Karintiában és  
az Isonzó vidékén lezajlott ütközetekben.

13 Beszkid ma Kisszolya (ma: Скотарське , Ukrajna) része.
14 Tuchla (ma: Тyxля, Ukrajna)
15 Csap (ma: Чоп, Ukrajna)
16 Ungvár (ma: Ужгород , Ukrajna)
17 Rudki (ma: Рудки, Ukrajna)
18 Serdyca (ma: Сéрдиця, Ukrajna)
19 Zawidowicze (ma: Завидóвичі, Ukrajna)
20 Posada Nowomiejska (ma: Посада-Новоміська, Ukrajna)
21 Czaszyn (ma: Czaszyn, Lengyelország)
22 Radoszyce (ma: Radoszyce, Lengelyország)
23 Mezőlaborc (ma: Medzilaborce, Szlovákia)
24 Pataki (ma: Pataki, Szlovákia)
25 A fentebb leírt eseménytörténetet Zádori Sándor naplójának III. és IV. részének, valamint Ajtay Endre ezredtörténetének  

segítségével állítottuk össze. Lásd: AJTAY 1933. 2932.
26 Vidrány (ma: Vydraň, Szlovákia)
27 AJTAY 1933. 100101.
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A II. isonzói csata 2. napján, július 19én a Monte San Michelen egy fedezékben fogták el28 hat 
bajtársával együtt. Feljegyzésében a cseh katonákat okolta, mondván ők hagyták cserben az alakula
tukat. Katonai felszerelésüket elvették, majd pár hétre egy fogolytáborba kerültek. Augusztus elején 
Cervignano del Friulin29 keresztül a bresciai várba vitték őket. Másfél hónappal később, szeptember 
végén a scandianoi30 palotába kialakított fogolytáborba szállították őket. 1917. április 20án reggel  
6 órakor vonattal indultak a Reggio Emilia31–Pizzigetthone32 útvonalon Soresinába,33 ahová aznap 
este érkeztek meg. A környék gazdaságaiban dolgoztak november 20ig. A helyi civilek nagy sze
retettel búcsúztak tőlük, mikor elhagyták a települést. 1917. november 21én újra vonatra szálltak, 
átszelték az Appennineket. Másnap reggel Livornónál látták meg a Ligurtengert, napközben követték  
a tenger partvonalát. 1917. november 23án 9 órakor érkeztek meg a Nápoly melletti Santa Maria 
Capua Vetere34 hadifogolytáborába, amely a Zádori Sándor által megismert legdélebbi olasz település 
volt.  1918. február 15én 9 órakor újra vonatra szálltak, elindultak a már ismerős tájakon északnak  
a NápolyRómaFirenze vasútvonalon. Február 17. és 23. között Firenzébe, a Belvedere erődben 
voltak elszállásolva. Február 23án este 6 órakor bevagonírozták, majd elszállították őket Sanse
polcroba,35 ahová február 24én érkeztek meg. Innen még aznap gyalogmenetben Abocára36 mentek. 
Itt előbb utat, majd barakkot építettek, végül szenet égettek. 1919. június 29. és szeptember 3. kö
zött Sinalungán37 végeztek erdei munkát. Majd szeptember 4én újra Sansepolcroba mentek. Zádori 
Sándor a napló utolsó bejegyzését november 1én tette.38 Valószínűleg ezután hamarosan hazatért.

Élete a hazatérés után

Zádori Sándor hosszú fogsága idején gyakran gondolt idős édesanyjára, ő azonban sajnos egyetlen fia 
hazatérése után nem sokkal, 1920. május 6án elhunyt.  Első feleségétől, Arany Máriától hamarosan 
elvált. 1922. április 22én feleségül vette az özvegy Baranyi Esztert (18931945).39 Házasságukból 
három gyermek, Eszter (19232009), Sándor (19241989) és Judit (1927) született40. A hazatéré
sét követően a szüleitől örökölt birtokon gazdálkodott, gyermekei házasságakor azoknak a birtokból 
egyegy részt átadott. 1945 után is a saját földjén gazdálkodott, bár az akkori rendszer folyamatosan 
zaklatta ezért. 1965. december 19én Hódmezővásárhelyen hunyt el.41

28 Zádori Sándor hadifogoly nyilvántartó adatlapja: Österreichisches Statsarchiv, Kriegsarchiv, Kriegsverluste (19141918),  
Kriegsgefangenenkarteien, Reihe 1, Kt. 313. 

29 Cervignano del Friuli község FriuliVenezia Giulia tartományban, Udine megyében.
30 Scandiano község EmiliaReggio tartományban, Reggio Emilia megyében.
31 Reggio Emilia város EmiliaRomagna tartományban, Reggio Emilia megyében.
32 Pizzighettone község Lombardia tartományban, Cremona megyében.
33 Soresina község Lombardia tartományban, Cremona megyében.
34 Santa Maria Capua Vetere község  Campania tartományban, Caserta megyében.
35 Sansepolcro község Toszkána tartományban, Arezzo megyében.
36 Aboca ma Sansepolcro egyik kerülete.
37 Sinalunga község Toszkána tartományban, Siena megyében.
38 A fenti rövid eseménytörténetet Zádori Sándor naplójának segítségével állíttuk össze.
39 MNL CSML HL CD tár Házassági anyakönyvek 19201926. 2. CD
40 Baranyi Sándor és Ecseki Ferenc közlése alapján.
41 MNL CSML HL CD tár Halotti anyakönyvek 19591965 11. CD
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Zádori Sándor olasz hadifogságban 19161917 körül. (Baranyi Sándor tulajdona)
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Zádori Sándor naplójának bemutatása

Zádori Sándor a naplóját a scandianoi hadifogolytáborban kezdte el írni, ahogy ő fogalmazott: „Unal
mamba nem tok itten mit csinálni/Rá szántam magam ime verset írni.” Két kis füzetbe jegyezte fel  
az 1914. július 26. és 1919. november 1. közötti eseményeket, tapasztalatait, véleményét. A vonalas, 
15 x 10 cmes, 156 oldalas első füzetbe barna, zöld, kék és lila tintával írt a feljegyzéseit, ezért azok 
nagyon jól olvashatóak. A borítóján található vignettára ezt írta: „Zádori Sándoré a notesz 1914. decz. 
24. Scandiánó Italia”. A füzetet egy barna műbőrborítással is megerősítette. A másodikba, mely egy 
négyzetrácsos, 14,5 x 9 cmes, 80 oldalas füzet, egyrészt barna és fekete tintával, másrészt fekete 
ceruzával, és néhol lila tintaceruzával írt. Sajnos a ceruzás bejegyzések helyenként ma már teljesen 
olvashatatlanok. A második füzetbe két olasz hadifogoly levelezőlap is található, melyekre Zádori  
ceruzával verset és különféle számításokat írt. 

Az első füzet bejegyzéseit verses formában, általában négysoros versszakokba öntve, Scandia
noban írta. A füzet első felében megörökítette a bevonulása körülményeit, leírta a menetzászlóalj 
útját Szegedtől Galíciáig, egyesülését a cs. és kir. 46. gyalogezreddel, majd végül a viszontagságos 
visszavonulás történetét.  A leírásnak az „Elbeszélés” címet adta, az első fejezetet III. részként, míg 
a másodikat IV. részként jelölte. Feltehetőleg tervezte megörökíteni további élményeit is, egészen  
az olasz fogságig, mert a füzetben szerepel egy „Olasz fogságban” című fejezet, amit a X. részként jelölt. 

A füzetbe lejegyzett egy 28 oldalas német nyelvtant és német–magyar szótárt. E mellett, szavaival 
élve, „unalómból” 1916. május 17én elkezdett írni egy 192 oldalból álló „Magyar, német, ólasz,  
és tót szavak rővid ismerete” című füzetet is.42

Elkészítette a Scandianoban 1916. május 16án vele együtt raboskodott cs. és kir.  46. gyalog
ezredbeli 178 katonának a névsorát rangfokozattal és lakóhellyel együtt.

20 különböző hosszúságú versben örökítette meg a hadifogolyélet keserűségét, a honvágy és  
a magára maradottság érzését. Gondolatai édesanyja és a családi birtok körül jártak. E versekből  
kitűnik, hogy mennyire nehezen viselte a rabságot, a bezártságot. Fájlalta, hogy nincs összetartás, 
szeretet, megértés sem a hadifogoly társai, sem a magyarok között. 

A füzetbe szerepel még 7 levél leirata is, amelyek egy részét rokonainak küldte, míg a többit való
színűleg katonatársai helyett írta. 

A bejegyzéseket jórészt datálta, azonban a füzetbe nem időrendi sorrendbe kerültek. 
A második füzetben csak nyolc verset jegyzett le, azok is döntően még Scandianoban születtek. 
Készített egy olvasmányjegyzéket is, „Érdekes olvasmányok” megjegyzéssel, ami a széles körű 

érdeklődését bizonyítja. Ezen a listán megtalálhatóak a korszak legismertebb magyar íróinak, költői
nek, történetíróinak, politikusainak művei mellett német, angol, francia, német, orosz, olasz szerzők 
filozófiai, teológiai és szépirodalmi művei is. Szerette mind a magyar, mind a külföldi földrajzi fel
fedezők élménybeszámolóját is. A könyvjegyzék alapján valószínűleg a scndianoi fogolytáborban egy 
viszonylag jól felszerelt könyvtár működött.

42 A füzet unokája, Baranyi Sándor tulajdonában van.
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Miután 1917. április 20án elhagyták Scandianot a versek teljesen háttérbe szorulnak, 1917. ok
tóber 23án írta az utolsót.

Írt még három fogolynévsort, az elsőben 19 vásárhelyi bajtársát megemlítve. Leírta annak a hat 
katonatársának a nevét is, akikkel együtt volt a fedezékben, amikor az olaszok elfogták. Végül fel
sorolta 31 társa nevét, lakcímét és foglalkozását is.

1917 januárjától rendszeresen beszámolt a napi eseményekről, megörökíti milyen ruhákat vásá
rolt, illetve kapott az olasz katonai hatóságoktól. Visszatérően írt a fokozatosan egyre kevesebb és 
gyengébb minőségű ellátásról, a tábori kantinok választékáról és árairól. Beszámolt az általuk végzett 
munkákról, leírta helyi parasztok életkörülményeit. Viszonylag pontosan, néhol olaszos dialektusban 
rögzíti a vonat utakon hallott településneveket. Leírásokat adott a fogolytáborokról, a tábori életről.

Írt az 1918. november 10én és 1919. szeptember átélt földrengésekről. Egyetlen olyan esetet 
említett, amikor az olasz őrök magyar katonára támadtak rá. Ez a sajnálatos esemény 1919. július 
13án történt Sinalungán, amikor egy, a foglyokat gyűlölő olasz katona lelőtte a barakkjában pihenő 
Cserös Lajos biharpüspöki katonát. Az eset még az olasz katonák körében is felháborodást váltott ki, 
hiszen mindenki szerette Cserös Lajost. Később mind az olasz katonát, mind az esetet eltussolni 
igyekvő hadnagyát letartoztatták Zádori szerint. 

A füzet utolsó oldalain készített feljegyzéseiből tudjuk, hogy 1917. január 14. és 1919. október 4. között 
összesen 102 db levelet és lapot írt haza, illetve 47 levelet kapott otthonról. A legtöbbet édesanyjával és 
Tompai Julianna nevű unokatestvérével levelezett, de tartotta a kapcsolatott néhai nővére gyermekeivel is.

Arany Mária és Zádori Sándor esküvői meghívója. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)
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Zádori Sándoré ez a notesz 1915. decz. 24.  
Scandiánó43 Itália

elbeszélés
III. rész 
I sö vers
Ezerkilencszáztizennegyedik évben
Voltunk éppen már a meleg nyár felében
Juliusban, egy szép vasárnapi napon44

Én is óda voltam, a heti piaczon.
II.
Óda voltam énis; igaz dolog vala;
De ekkor tájba is, esős idő jára.
A piaczon aztán dolgom is akad.
Már ekkor a légben, nem jó hír szárnyala.
III. 
Beszélgetek ottan egyet s másokat
Legjobban mégis a mozgósításokat
Nem igen hittem de megkellett gyözödni,
Hogy ez igaz, végre is elkellett hinni.
IV.
Ekkor tájba majdnem, minden házhoz jára
Kevés hely az ahova ujság nem járna
Hazamentem aztán dolgomat végezve.
Neki estem oszt az ujságnak izibé.

43 Scandiano község EmiliaReggio tartományban, Reggio 
Emilia megyében.                                                                                                                                                                                                                                                          

44 1914. július 26.

V.
Megis találtam mindjárt az elsö lapon
Oda volt irva nagy betükkel vastagon
Hogy Szerbiának a hadat megüzentük.
Hanem engedelmeskedik hát megverjük45

VI.
A mozgósítás még nem volt kihirdetve.
A rendkívüli kiadásba46 lett benne,
Hogy részletes mozgosítás van rendelve
Nem mindenik hadtest volt még ekkor benne.
VII.
Csak mikor a muszka47 is oszt megtámadot.48

Ekkor rendelték el csak az általánost.49

Hát amikor ezeket oszt elolvastam50

A dolgom azonnal máskép forditotam.

45  Vásárhelyi Reggeli Újság (továbbiakban: VRÚ) 1914.  
július 25. 1. Az újság a címlapon hozta a hírt, hogy az Oszt
rákMagyar Monarchia július 23án ultimátumot adott Szer
biának.

46 Hódmezővásárhely, 1914. július 26. Rendkívüli kiadás.1.  
Az OsztrákMagyar Monarchia 1914. július 25én rendelte el  
a részleges mozgósítást.

47 orosz
48 Oroszország 1914. július 30án rendelete el az általános 

mozgósítást. Zádori valószínűleg erre gondolhatott.
49 Az OsztrákMagyar Monarchia július 31én rendelte el 

az általános mozgósítást.
50 Zádori ezeket a híreket már Szegeden olvasta.

Zádori Sándor naplója 
I. füzet
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VIII.
Másnap szalmát vittem haza két kocsival
Igyekeztem rendbe lenni a dolgommal.
Kedden elmentem oszt a városházához.51

Csütörtökön reggel meg a századomhoz52

IX.
Nem igen volt nékem akitől bucsuzak.
Egy szegény beteges édes anyám53 volt csak.
De mégis fájt nagyon, hogy ott kellett hagyni.
Gyámolító nélkül kell magára hagyni
X.
Dolgaimat aztán nagy bátyám54 végezte.
Volt, egy öreg részesem együt ö véle.
Elköszöntem aztán a rókonaimtól.
Megöleltem, elbucsuztam az anyámtól.
XI.
Az állomásig az unóka testvérem
Pisti55 elkisért; azután bucsut vettem.
Bucsút vettem tőle s szülővárosomtól.
Felültem a vonatra s vitt az innen távol
XII.
Mentünk sok ezren vásárhelyiek is
Egész nagy vonattal voltunk; de sokan is.
Marha szállító kocsikba vittek minket.
Mert mindenfelé nagyon sok kocsi kelett.
XIII.
Elkezdtünk oszt harczi notákat dalolni.
De nem igen jól eset az mégis vagy
Rosszul eset elhagyni a szüllöföldet
Ki tudja látjuk e újra e vidéket.

51 1914. július 28.
52 1914. július 30. Zádori Sándort valószínűleg megcsalta 

az emlékezete, hiszen póttartalékosként már 1914. július 28án,  
kedden be kellett vonulnia az alakulatához. Lásd: MAKÓ 2004. 
8., 1011.

53 Özvegy Zádori Sándorné Tompai Judit (Hódmezővásár
hely, 1850. március 7. – Hódmezővásárhely, 1920. május 6.)

54 Tompai István, édesanyja testvére.
55 Ifjabb Tompai István.

XIV.
A nagy állomástól56 a kis állomásig57 
Sok ezer nép vala ki tölünk bucsuzik.
Kendő s kalap lengetéssel bucsuztak
Merre a vonat vitt mindenfelé vártak.
XV.
Megérkeztünk szerencsésen Szegedébe.
Jelentkeztünk dél után az ezredünk be.
Melynek negyven hatodik ezred a neve.
Első mars batalionba58 osztottak be.
XVI.
Ennek aztán a negyedik századjába59

Bele bujtattak az új szürke ruhába
Eliskvartélyoztak az árva utczába.
Ott laktunk három hétig egy volt kocsmába.60

XVII.
Kompani komendás61 főhadnagy úr Réder62

A nagyon is jó szivű hadnagy úr Pleszszel63

Rukoltunk64 naponként hejh de meleg vala.
Hátunkat a bornyu65 de nagyon nyaldosta.

56 Hódmezővásárhely vasútállomás.
57 Hódmezővásárhelyi Népkert megállóhely.
58 Első menetzászlóalj. A menetalakulatok a már a fronto

kon harcoló egységek veszteségeinek pótlására szolgáltak.
59 Zádori Sándort a cs. és kir. 46. gyalogezred 1. menet

zászlóaljának 4. századába osztották be.
60 A vendéglő az Árva utca 26. szám alatt működött, utolsó 

üzemeltetője Trabek Vince volt.
61 katonai zsargon, „századparancsnok”
62 Réder (1922 után: vitéz Lévay) Béla (Pécs, 1884 

Budapest, 1931) főhadnagy, középiskolai matematikatanár. for
rás: http://levaycsaladfa.hu/wpcontent/uploads/2013/11/ 
Bemutatkoz%C3%A1sL%C3%A9vayB%C3%A9la.pdf letöltés ideje: 
2017. 05. 02.

63 Pless Miklós tartalékos zászlós. AJTAY 1933. 7.
64 katonai zsargon, „vonultunk” Itt inkább gyakorlatozás 

értelemben használja Zádori Sándor.
65 Szőrös borjúbőrből készült, vállra csatolható katonai 

hátitáska.
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XVIII.
Nehéz volt a bornyunk százhusz éles66 benne.
Meg oszt a ruha is nagyon melegite,
Mert hát oda haza gátyába meg ingbe
Dolgoztunk nyomtattunk szélben a szürübe.67

XIX.
Enni valót meg oszt adtak minden jót.
Jó leveseket, sónkát, sültet rá a bort.
Délben egy üveg sör mindenkinek jára.
Olyan életünk volt mint egy kis királynak.
XX. 
Délben kimostuk az ingünk izzadságtól
Aztán deleltünk nyugton a rukolástól.
Így éldegéltünk itt három hét feléig.
Néha le le néztünk kancsó fenekéig.

66 A hátitáskába 120 db éles lőszert helyeztek el.
67 Szérű, cséplésre és nyomtatásra szolgáló, rendszerint 

előzetesen keményre taposott terület.

XXI.
Egyszer eltettek bennünket más kvartélyra.
Mulattunk itten is folyt a bór javába
Ekkor éjjel oszt egy nagy eső is ére.
Ottan vett fel a víz egy nagy rosz félszerbe.
XXII.
Ekkor éjféltájba már hangzott a híre, 
Hogy elmegyünk innen Vásárhelyre.
Reggel oszt azután, ahogy felviradtunk
Felesküdtünk, kilencz órakor indultunk.68

XXIII.
A környékbeliek oszt virágot hoztak
Ugy, hogy ök mindnyájonkat felvirágoztak
Eresztettek útra jó kívánságokkal.
Buzditottak bennünket ott minden jóval.

68 1914. augusztus 16án, vasárnap.

Részlet Zádori Sándor naplójából, I. füzet 1. oldal. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)
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XXIV.
Habár hazafelé indultam én innen
Hejh, de mégis csak fájt elmenni most innén.
A sok könytől ázó arczokat is látva.
Sok volt ki gyermekét vagy férjét síratta.
XXV.
Hogy elkellett menni roszul eset bíza.
Pedig hát danoltunk, hangzot a szép nóta
Hogy hát „Jaj de szépen szól a magyar banda.
Mégis sokaknak a; könyei csordula
XXVI.
Elhagytuk aztán, szép Szeged városát
Isten tudja látjuk, e még a határát.
A szívünkben ilyen gondolat terjenget.
Bizony sok közülünk nem is látta eztet.

XXVII.
A tiszai hidon69 mikor által értünk 
Ottan az utfélen oszt megebédeltünk,
Fáradtak is voltunk, pihentünk egy kicsit.
Így folytattuk utunk aztán Vásárhelyig.
XXVIII.
Három konyha kocsi is jött velünk,
A melyikeken eddig is föztek nekünk.
Három század volt csak, három konyha kellett
Negyedik már elöbb szerbiába elment.
XXIX.
Mikor aztán megérkeztünk Vásárhelyre.
Megpihentünk ott egy kissé a szélébe
Ki jöttek elébünk előre jó sokan.
Kisértek oszt be a városba boldogan.

69 Az Algyői vasúti Tiszahíd.

Részlet Zádori Sándor naplójából, I. füzet. 2–3. oldal. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)
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XXX.
Mikor aztán megérkeztünk a városba 
Hamarosan reánk virágeső húla.
Virágon tapostunk amerre elmentünk. Éjszaka a 
nap utczába70 lepihentünk.
XXXI.
Mikor megérkeztünk, parancs ki lett adva, 
Hogy mindenki legyen bent kilenc órára. 
Aki idevaló addig; haza mehet;
Elmentem, az óra mutatott bár hetet.
XXXII.
Nem sok idő volt mit lehetet tölteni.
De megis jól eset otthon szélyel nézni
Mire visszamentem már megvacsoráztak
Jól érezték magukat ottan, boroztak
XXXIII.
Házi gazdánk a hova elkvártélyoztak
Paprikást fözetet rá; aztán bort hoztak
Csapra ütetett ott valamilyen hordót
Ki ezt cselekedte dr. Veisz órvos volt.71

XXXIV.
Aztán lefeküdtünk reggelig aludtunk
Reggel hat órakor megint elindultunk72

Utunk mostan Orosháza felé vettük
Meleg lett, a bornyut, nehéznek éreztük
XXXV.
Meg ebédeltünk oszt VásárhelyKutason73

Megvendégelödtünk ottan egy tisztáson
Mindenféle jóval minket ott traktáltak.
Így indultunk útra oszt Orosházának.

70 Ma Szeremlei utca. A zászlóalj többi részét a Dáni,  
a Klauzál és a Mátyás utca lakosaihoz szállásolták el, lásd: VRÚ. 
1914. augusztus 17. 3.

71 Weisz Adolf (Nagykázmér, 1861 – Hódmezővásárhely, 
1940) orvos.

72 1914. augusztus 17én, hétfőn.
73 VásárhelyKutas 1950ig Hódmezővásárhely része,  

ma Székkutas néven önálló település.

XXXVI.
Orósháza község is kitet magáért 
Nem sajnálta tölünk ő sem, a sok tallért.
Virágokat hoztak elébünk auton.
Rezes banda szólott a falu határon.
XXXVII.
Amely elkisért oszt a község házáig74

Onnan pedig aztán el a szállásunkig
Ekkor már a jó paprikás hus várt reánk.
Rá nagy hordó söröket ök csapolták.
XXXVIII.
Benünket aztán ottan körül vettek.
Vége hossza nem volt ahogy éljeneztek.
Egy nagy zivataros eső jött oszt közbe
Mely a társaságot sokára szétverte.
XXXIX.
Reggelig75 aztán itt újra megpihentünk
De már két bajtársunk nem jöhetett velünk.
A nagy nehéz utól nagyon kifáradot
Reggelre pedig volt; mind a kettő halot.
XL.
Én magam is nagyon el voltam fáradva.
Azért el nem maradtam, utunk folytatva
Az uton hoztak ki, elébünk kenyeret
Gyümölcsöt kasokkal, mindenféle sültet.
XLI.
A mint igy mentünk oszt BékésCsaba felé
Megebédeltünk ott egy nagy gyep szélébe
Jól is eset ottan nagyon megpihenni
Csöpörgöt az eső sokat kell csuszkálni
XLII.
Megérkeztünk végre a hova indultunk76

Mert BékésCsaba volt a kitüzött utunk.
Itt már nem fogadtak bennünket oly nagyon
Meglátszot, hogy itt már katonaság vagyon.

74 A régi községháza a mai Szabadság téren állt.
75 1914. augusztus 18án reggel.
76 1914. augusztus 18án estefelé.
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XLIII.
Elszállásoltak oszt egy nagy iskolába.77

Amely ottan volt az Apponyi utcába;78

Itten töltöttünk el még, osztán pár hetet
Rukoltunk naponként, szenvedtünk meleget.
XLIV.
Itt három batalion egyesítetett
A harminczhármas79 még harmad nap érkezet80

Utunk pedig igen egyforma hosszu volt.
Mienk Szegedéböl övék Aradból volt.
XLV.
A százegyes ezred81 volt oszt a harmadik
Mindnyájónkból lett oszt a tizenharmadik.
Tizenharmadik mars regiment82 lett neve.
De ez a regiment nem sokáig éle.
XLVI.
Az az csak a neve nem éle sokáig
De harczósasaiból élnek móstanáig
Habár nem sokan is; mert sokan elvesztek.
Csatatereken már de sokak elestek.
XLVII.
Nem mondhatom, hogy itt rosz életünk volna.
Össze jöttünk esténként a prófétába.83 
Vig Palival meg aztán Szabó Ferenczczel.
Töltöttük idönket sör mellett zenével.
XLVIII.
A piaczon mindent, ami csakhogy kellett.
Otttan mindenfélét vásárolni lehet.
Egy liter szilvának négy fillér az ára
Sokszor még a kofa meg is sokszoroza.

77 Az épület akkor polgári leányiskolaként működött,  
ma zeneiskola.

78 Ma József Attila utca. 
79 Az aradi székhelyű cs. és kir. 33. gyalogezred.
80 1914. augusztus 20án.
81 A cs. és kir. 101. gyalogezred egyik zászlóalja békeidő

ben Békéscsabán állomásozott.
82 13. menetezred.
83 A Próféta vendéglő a Kossuth téren volt.

XLIX.
Volt olyan kisasszony egész kasal megvet.
Belöle kaphatott a kinek csak kellett.
Szóval minden jóval kedveztek ott nekünk.
Hejh! de nem sokára elkellett oszt mennünk.
L.
Eljött augusztusnak a harminczadika
Zászlókat rendeltek, nekünk ekkorára.
Egy ügyvéd84 lakott a hátulsó szomszédba.
Kerényi Samuné;85 ki felvirágoza.
LI.
Mindenkinek; nemzeti szin szalagot vett
Csak arra kért bennünk, ne felejtsük ötet.
Hogyha dicsőséggel térhetünk majd vissza,
A csatából, emlékezzünk meg ő róla.
LII.
Dél után felkészültünk, négy óra tájba.
Kimentünk azután itt az állomásra.
Ki kisért bennünket Csaba lakossága.
Este pedig béültettek a vonatba.
LIII.
Elindultunk; azután Galicziába
Állomásokon a közönség fogada.
Mezőturon is ránk, zeneszóval várva.
Kitettek magukért minden városokba.
LIV.
De ki gyözné sorba mindet elbeszélni.
Miként igyekeztek, magukért kitenni
Szép virágcsókrókat, szórtak a kocsinkra.
Szabolcs vármegyének, sok szép hajadona.
LV.
Szóval mindenfelé; bucsuztak el tőlünk.
Csap nevű városba,86 keveset idöztünk
Aztán nemsokára; elértük a határt.
Határon tulnann már nem sok közönség várt.

84 Dr. Kerényi Soma ügyvéd.
85 Dr. Kerényi Sománé a Békéscsabai Nőegylet tagja volt.
86 Csap (ma: Чоп, Ukrajna) Fontos vasúti csomópont, 

az első világháború idején rajta keresztül szállították a magyar 
csapatokat a keleti frontra. 
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LVI.
Beszkidek87 nevű; állómásnál kimentünk
De csak a harmadik állomásig mentünk.88

Itt azután hat napig, állomsoztunk
Itten már mindent csak jó pénzért kaphatunk.
LVII.
Naponta sok ezren; jöttek menekülök.
Párnát, dunnát, jószágokat hoztak velök.
Egymást érte itt, a vissza jövö vonat.
Hozt menekülőt; mindenik de sokat.
LVIII.
Közbe jöttek akik; sebesültet hoztak.
Vagy olyanok akin; foglyot szállítottak.
Nem igen szabad volt, velök ott beszélni.
Hanem a katona, mégis ki eszközli.
LVIX.
Egyszer jött egy göz gép, Magyarország felöll.
Jöttek ugyan oszt több, vonatok is erröl.
De ahogy idéig; mikor eljutottak.
Innen azután már mind, vissza fordultak
LX.
A kit elöbb emlitettem oszt; göz kocsit.
Mi fürerünk89 Mező, észrevette, hogy imént
Intett a gépésze, hogy hát menjen óda.
Oszt egy kas szöllövel megajándékozta.
LXI.
A mi fürerünk, becsületes ember volt
Egyformán ránk osztotta ott; a kas szöllöt.
Nagyon jól eset ez; becsültük is érte:
Sok más teteiért is megérdemelte.
LXII.
A mint igy töltöttük, itten az idönket.
Nagyobb részőnk először látott még hegyet.
A hegytetőn látszott egy kiszáradt nyárfa
Gondoltuk, hogy ez ellátszik messze tájra.

87 Beszkid Kisszolyához (ma: Скотарське , Ukrajna) tartozó 
határállomás volt a munkácsstyri vasútvonalon.

88 Tuchla (ma: Тyxля, Ukrajna)
89 der Zugsführer, szakaszvezető

LXIII.
Mondtuk is osztán; a föhadnagy urunknak.
Hogy e fának ágai; messze látszanak
Engedje meg nekünk, hogy kivágjuk onnat
De ö azt felelte; ne bántsuk mi aztat.
LXIV.
A ránk következő vasárnap délután90

Fegyver, patrontáskával készültünk aztán.
Mikor pedig, kiválasztottunk egy helyet.
Neki estünk ottan; mászni a hegyeket.
LXV.
Már órák hosszáig, haladtunk felfele.
Még sem látszott sehol a hegynek teteje.
Hanem mindig magasabb, hegyek látszottak.
Mieink oszt: egy helyen megállapodtak
LXVI.
Megállapodtunk ott, notákat danoltunk
Kossuth Lajos notáját; ottan elmondtuk
A szózatot; közbe, aztán az imánkat.
„Isten áld meg a magyart” és véd hazánkat.
LXVII.
Mikor ezek pedig itten elhangzottak
Egy nemzeti szalagot, egy fenyő fára.
Kötöttek; másikat meg földbe leástak.
Bálint Mihály volt az ki mászott a fára.
LXVIII.
Szabó Lajos czugszführer,91 pedig egy fába
Negyvenhatos számot és R.92  betüt vága 
Mikor itt e helyet; ekkép megjelöltük
Útunkat azután; visszafelé vettük.
LXIX.
Mert hát csak egy kedves kirándulás volta.
Amit mi csináltunk, itten ekkoriba
Egy helyen pedig; még pár fogást csináltunk
Aztuán oszt szépen lefelé haladtunk.

90 1914. szeptember 6án.
91 der Zugsführer, szakaszvezető
92 R. = Regiment. Regiment, ezred
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LXX.
Az utunkba estek imit, amot tanyák;
Közelébe voltak vetve tarló répák.
A baka meg oszt már, éhes vala
Elkezdte a répát ottan, kapkodnia.
LXXI.
A tiszt urak oszt; egy pár koronát adtak
Kárpótlássul ottan; e szegény családnak.
Megköszönte s bár egyebe alig vala
Felakarta szedni a répáját számunkra.
LXXII.
Lebeszéltük róla; lefelé haladtunk
Már jó negyed órája, hogy jövünk láttuk
Láttuk a mélybe lent: száraz nyár tetejét
Csak fél óra mulva, értük el, a tövét.
LXXIII.
Kedden aztán, éppen Kisasszony napja lett.93

Tartottak itten egy, Isten tiszteletet…
Istentisztelet után; elhagytuk e helyet.
Úgy halottuk utunk; szerb határa vezet.
LXXIV.
Jó kedv volt örültünk; megyünk szerbiába.
Nem lesz már ránk szükség oroszországba
Örültünk neki, hogy visszafelé mentünk
De Csapnál a gözös félre fordult velünk
LXXV.
Már ekkor gondoltuk, hogy nem szerbiába
Vezet az utunk; vissza Galicziába
Csakhogy hát; más frontra igyekeztek velünk
Kezdet alább szállni, egy kicsit, a kedvünk.
LXXVI.
Ungváron94 találtunk, sok katonaságot
Láttam már kétszer, az ős Munkácsi várat.95

Itten pedig láttam, oszt; az ungi várat
A kenyérért már itt kérte, drága árat.

93 1914. szeptember 8., Fecskehajtó Kisasszony napja.
94 Ungvár (ma: Ужгород, Ukrajna)
95 Munkács (ma: Мукачеве, Ukrajna)

LXXVII.
Vissza be haladtunk oszt Galicziába
Megálltunk a hol volt, a Jablonka vára96

Itt megvacsoráztunk pár órát töltöttünk
A hazánktól itten, szépen bucsut vettünk.
LXXVIII.
Ekkor éjjel aztán, még másnap utaztunk.
Harmadnap reggelre;97 Rudkin98 oszt kiszálltunk.
Éjszaka a vonattal, sokszor megálltunk.
Ekkor már csak; tapogatozva haladtunk.
LXXIX.
Itten sok zsákokba, a liszt és gabona
Hosszu sorokba nagy, garmadába álla
Itten vonatból melybe; sokáig laktunk
Kipakoltunk, aztán gyalog folytattuk utunk.

IV. Rész
Iső vers.
Szeptembernek a tizedik napján történt.
Elmondom itt sorba aztis hogyhát miként
Hát csak az történt itt, hogy utnak indultunk.
Elsőbb is nagy rakás; köpönyeget láttunk
II.
Össze voltak hányva; véresen, sárosan.
Gazdáik maradtak csatatéren holtan
Már ez a látvány is; gondba ejtet benünk
Megtöltöttük puskánkat; aztán ugy mentünk
III.
Repülőgépektől, egy kicsit tartottunk.
Utunkba egy nagy piszkos várost találtunk
Aztán meg egy sűrű erdőt átkutattunk
De bízony abba még, nyúlat sé találtunk.

96 Jablonka (ma: Ни́жня Я́блунька, Ukrajna)
97 1914. szeptember 10én.
98 Rudki (ma: Рудки, Ukrajna) 
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IV.
Mentünk aztán tovább, mindenütt sik földek.
Nagy kiterjedésű szántóföldek, gyepek.
Azután a krumpli földek; nagy darabon
Messze ellehetett látni, a sikságon.
V. 
Csak amerre mentünk, volt elöttünk erdő.
Az erdőn tulnanról, bufogás féle jő.
Gyanítottuk mi már, hogy ez mitől ered
E hangra a vérünk, egy kissé bizserget.
VI.
Erre már néhol a; vérnyomok látszanak.99

Ez egy más vers véletlenül üresen maradt helyen.

Szép nagy szóba poczczal körül rakva
Hejh mi nékünk csinálták azt óda.
A poczokon, cserép tányér, csajka
Bús fogolynak mi egyébb, volna.
II.
Némelyeknek emlékövek vannak.
Miket unalmokba csiszolygattak.
Emlék kövek, szomoru emlék kő,
Kö nélkül is, eszünkbe vissza jö.
III.
Nagy szóbába négy sorjával ágyak.
A miken bús hadi foglyok hálnak.
Hogyne volnának búsak szegények.
Isten tudja; még mennyit szenvednek.
IV. 
Meddig kell még ágyaikat nyomni.
Meddig kell még fogságba szenvedni.
Nappal hogyha rajtuk végig nézek.
Az emberek rajta üldögélnek.

99 Itt megszakad a VI. versszak.

V.
Az egyik sír, mások meg kártyáznak
Unalmukba mit is csinálnának
Csatatéri dolgok amit írnak
Gondolatik szárnyán óda szállnak.
VI.
Vissza térnek a csatamezökre.
Ahol egykor reszkedtek elötte.
Mostanra pedig ő van megalázva.
Az oroszlán kaliczkába zárva.
VII.
S bár sok idő elfolyt azóta.
Mióta van kaliczkába zárva
Még sincs bele nyugódva sorsába;
Széttörné azt ha volna hatalma.
VIII.
Nincs hatalma elcsavarták tölle.
Most itt busúl tehetetlenségbe
A napjai lassan folydogállnak
Sóhajtási az mik otthon járnak
IX.
Álmainkba sokszor vagyunk otthon
Valóságban mikor leszünk nem tom.
Busúlva töltjük el napjainkat
Isten hozd már szabadulásunkat.

Takarásokba is, melyet előbb ástak100

Látszótt itt a nyoma, kisebb ütközetnek
Közelébe volt e hely; egy folyóvíznek
VII.
A folyóvíz partján; volt egy tanya féle
Meghuzodtunk itten, ennek közelébe
Volt már itt egynéhány takarás ásva.
Csöpörgött az eső, itt huzodtunk fázva.

100 Itt folytatódik a VI. versszak.
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VIII.
Néhol oszt a hó is; kezdett szállingozni
Úgy, hogy elkezdtünk mi ottan dideregni.
Már ekkoráig is, hideg idők jártak
Már a Beszkideknél101 is; nagy derek voltak.
IX.
Mikor óda értünk; mentünk takarásba.
Avagy huzodoztunk; fák mellé bujva
Valahogy az ellen; benünk meg ne lásson
Ha meglát meg; valahogy el ne találjon.
X.
Habár ere a síkon, golyók fütyültek
Erre való népek; még kint legeltettek.
Az ekék a szántóföldeken maradtak.
Talán ugy gondolták, hogy újra befognak.
XI.
Lehet, hogy befogtak, mikor a harcz el mula
Mert e nép; ugy látszott, hogy nem mi hozánk 
huz.
Különben is; sok volt. közöttük áruló.
A kikért szenvedet; aztán, sok más jó.
XII.
Estefelé oszt, hogy dideregtünk, fáztunk.
Lassanként azután; neki bátorodtunk
Meg az ellenség messzebb volt mint gondoltuk
Elkezdtünk ugrándozni, hogy hát ne fázunk.
XIII.
Eddig, hogy jöttünk, még poros út volt reánk.
De itt már elkezdet; az eső, esni ránk.
És eset ezután; ha egy nap nem, másnap.
Úgy, hogy útóljára; lett mi ránk a sár nagy.
XIV.
Este aztán egyszer, elindultunk innet
Nem tom meddig mentünk, reggelre csak látunk
Mikor felviradtunk; jó nagy krumpli földet
Itt aludtunk itt már sátrakat csináltunk

101 Beszkidek hegység az ÉszakkeletiKárpátokban.

XV.
Ekkor volt szeptember tizenegyedike.102

Körültünk a menekülök, mindenfele
Mert csak sokan voltak, akik menekültek.
De közülök sokak; nem soká mehettek.
XVI.
Hogyha, lova nem volt, nem menekülhetet.
Mert az ellen; minket nyomunkba követet
Kinek lóva nem volt nem menekülhetet. 
Kinek lóva volt is; nem sokáig bírta
Elakadt az uton, feneketlen sárba.
XVII.
Szegény nép a sorsát; csak szánni lehetet.
Mégis sok közülünk, gyülölte ezeket
Gyülölte, hogy töle élelmet nem kapott.
De nem gondolta, hogy menyien jártak ott.
XVIII.
Mennyi katonaság járhatot már erre.
Akik mindenike élelmet itt kére.
Hogyha lett volna nekik, nagy raktárakkal.
Az elfogyott volna már minden bizonnyal.
XIX.
De neki sem sok volt; csakhogy megélhetet.
Sok nem is ismerte a búza kenyeret.
Krumplival éltek; sokfelé merre jártunk
Sok felé még zab kenyeret sé találtunk.
XX.
Pedig a zab kenyér is nagyon szegény
Közé [t]örve korpa és polyvával vegyest.
Melyet az ember ha jól, össze nem rága.
Minden falat, megakada a torkába.
XXI.
De térjünk most vissza, a krumpliföldre.
Hol a menekülök; gyülekeztek össze
Mi is itt maradtunk egész délutánra
Mink még ekkor nem kerültünk a csatába.

102 1914. szeptember 11én Franz Conrad von Hötzendorf 
(Bécs, 1852 Bad Mergentheim, 1925) vezérkari főnök elren
delte az OsztrákMagyar Monarchia csapatainak az általános 
visszavonulást.
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XXII.
Csak halgattuk csendbe, az ágyuk dörgését.
Fegyver ropogását, erdő recsegését.
Meg a menekülő kocsiknak zörgését.
És sebesülteknek fájdalmas nyögését.
XXIII.
A kiket hoztak sok vágtató kocsikkal
Vagy sebesülten jöttek; sok sánta lábbal.
Egymás után jöttek, a sok sebesültek
Mint nálunk vásárkor, a vásárba mennek.
XXIV.
Közben kísértek husz, harmincz muszka foglyot.
Szóval az emberre; nagy veszteség volt ott.
A sok menekülök jöttek; egy sorjával
Másik sorba trének,103 másikon ágyukkal.
XXV.
Szóval négy sorjával, ahogy csak lehetet
Életet meg mindent menteni igyekezet.
Vége hossza nem volt, a kocsisoroknak
A mint egymás után sorba így vágtattak.
XXVI.
Voltak itt nagy ágyuk harminc és felesek.104

Meg sok elleség, mit menteni igyekeztek.
Hejh de! nagy sár miatt nagy része ezeknek.
Lovaik kidöltek; ellenségnek estek.
XXVII.
Muszkának szénája, ekkor még jól állot
Azt hie: gyözi ö; emberrel a harczot.
Magyarokra öt, hat sorjával támadot.
Ekkor még a magyar ellent nem állhatott.
XXVIII.
Megindultunk aztán visszafelé menni.
Azt hite ö; Pestig meg sem fogunk állni
Karácsonykor Pesten akart vacsorálni.
De a Kárpátokban veszte lett őneki

103 katonai zsargon, „szállító oszlop”
104 Škoda 30.5 cm Mörser M. 11 mozsár a Škoda Művek  

által készített lőfegyver az Osztrák–Magyar Monarchia hadse
rege számára.

XXIX.
Veszte lett nagy, mert bizony a Kárpátokba
Sok ezer muszkának lett; ottan a sirja.
Sok ezrek estek itt belölük, fogságba.
De mostan csak kezdem, ahogy volt sorjába
XXX.
Komarnonál105 volt ez; a véres ütközet
Ahol a magyar bizony sokat veszítet.
A muszka is ugyan veszítet sok embert.
De nagy seregéből, még akkoriba telt.
XXXI.
Estefelé aztán innet elindultunk
Utunkat mostan már visszafelé vettük
Elöbb krumplit szedtünk, a konyha kocsinkba.
Melyet sóba, vízbe; megfőztek az utra.
XXXII.
Este aztán mikor már besötétedet.
Annyira; hogy korom sötét éjszaka lett.
Az eső is kezdett, kissé szitálozni.
Ugylátszot mintha az ég kezdene dörögni
XXXIII.
Pedig nem az ég dörgött óttan, hanem más.
Ami ott éjszakon mutatott, villámlás
Szóval elég rémes egy, éjszaka volt az
De minket még ekkor, nem igen bántot az.
XXXIV.
A konyha kocsink aztán, utólére
Letelepedtünk ottan, egy krumpliföldre
Kiosztották azután a krumpli levest
Megettük jóizün, akárcsak a rétest.
XXXV.
Ekkor oszt már olyan korom sötétség volt.
Alig találtuk meg; helyünket, ahol volt.
Gyufával világitani; meg nem volt szabad.
Ha meglátja az ellen, ágyúval ránk támad.

105 Komarno (ma: Комарно, Ukrajna) körzetében 1914. 
szeptember 811 között lezajlott ütközet.
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XXXXVI.
Gondoltuk már itt, hogy sátrakat csinálunk
Az éjszaka alatt, itten meghálunk
De alighogy felkötöttük a csajkánkat.
Ujra elindultunk, folytatni utunkat.
XXXVII.
Az utat a kocsi már mind össze vágta.
Itt mentünk éjszaka, feneketlen sárba
Bakancsunkat lábunkról, majd, majd lehuzta
Sokszor lábainkat is majd óda fogta
XXXVIII.
Így mentünk aztán, egy pár óra hoszáig
Míg értünk utunkba, három nagy asztagig.
Három hoszu asztag, mellette cséplőgép
Nó jaj neked asztag, nemsoká leszel ép.
XXXIX.
A mint ide értünk, itten egy tarlóra.
Sátrakat csináltunk, aztán éjszakára
Könnyű ha nappal van, összeállítani.
Éjszaka egy kicsit, mégis csak valami.
XL.
Egy fegyvert bajnétal;106 oszt felálítottunk
Rája két sátor lapot, felakasztottunk
Ezeket azután össze gombolygattuk
Hat sátor karóval, szélét lekaroztuk
XLI.
Víz alá ne folyon, földel körül hánytuk
Kis ásóink voltak, ezeket használtuk.
Mikor így a sátorral; oszt készen voltunk
Egyikönk, mert egy sátorhoz, ketten voltunk
XLII.
Egyikönk elment oszt, fekvésnek valóért.
Volt legközelebb a nagy asztag, amit ért
Három szép nagy asztag; nó jaj neked mostan.
Kicsépelt a baka, reggelre már ottan

106 bajonett, szurony

XLIII.
Reggelre107 azután; amint kiviradot
Három nagy asztagnak, már csak hült helye volt
Széjjel hordodott mind, ottan fekvésnek
Azután megmaradt szélyel; az időnek.
XLIV.
Itten108 találkoztunk, a volt ezredünkkel
Ugyanis; a negyvenhatodik ezreddel
Az elöbbi ezred itten megsemmisült
Mindenki a régi ezredjébe került.109

XLV.
Itten, azután; írtunk haza, levelet.
Tábori posta szám itt a százkilenczlet
Tiz óra tájon oszt; elhagytuk e helyet
Követtük a merre ment, az ezredünket.
XLVI.
Estére megint egy, nagy gyepet találtunk.110

Amelyiken egy nagy, széna kazlat láttunk
Letelepedtünk ott, sátrakat csinálva.
Sátrát minden ember magával hordoza.
XLVII.
Magával hordozta, de hát nemcsak eztet.
Karót, ásót meg oszt százhatvan éleset.
Komót bakancs, csajka; mindenkinek volna.
Csak a kenyér volt az, amit nem hordoza.
XLVIII.
Amit pedig legjobban szeretet volna…
Mikor jöttünk láttam; az állomásokba
Hogy sok szegény ember, ottan szedegetet.
Kenyér hajat, mit mi elhánytunk ezeket

107 1914. szeptember 12.
108 Serdycánál (ma: Сéрдиця, Ukrajna) gyülekeztek a 17. 

hadosztály alakulatai, hogy megkezdjék a visszavonulást.
109 Ekkor egyesültek az I. menetzászlóaljba tartozó száza

dok a 46. császári és királyi gyalogezreddel.
110 1914. szeptember 12én Zawidowicze (ma: Завидóвичі, 

Ukrajna) környékén éjszakázott az ezred.
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XLIX.
Nem tudtam még ekkor; hogy hát miért szedték
Ha mostan találnék, nekem is jól esnék
De hát elfogyott már, minden kenyér morzsa.
Ha volna egy falat; helyh most, de jó volna
L.
Így gondolkoztunk; ekkor tájt, mert hát nincsen!
Káposztánál egyébb, mit szájába vegyen
Káposzta is, hogyha vastagon lett volna…
Megettük levelét, hogyha volt már sárba.
LI.
Ha egy egy levelet, valamely bajtársunk.
Véletlen elejtet; hárman, négyen kaptunk
Az elejtet levélért; melyet befaltunk.
Gyenge füvet, nyers krumplit enni tanultunk.
LII.
Sokaknak ez aztán, életébe került:
Sokaknak a szemére, örökös álom ült.
Sok nem láthata meg, szép Magyarországot
Idegen földbe lett, fáradságtól halot…
LIII.
A mint a nagy gyepen, oszt sátrat ütöttünk
A kazal szénából, jó fekhelyt csináltunk
Reggel két órakor,111 megint utra keltünk
Este tizenegyig; megint gyalogoltunk
LIV.
Megpihentünk;112 másnap, hogy tovább utazunk.
Élelmünk; káposzta, amit uton kaptunk
Ami századunk lett ekkor a forpatrul113

Aki az ezredbe elől mén, nem hátul
LV.
Két felé vit az út; amerre indultunk.
Utunkba;egy csárda félét, ott találtunk
A zsidó ép pakolt, hogy ott elhaladtunk.
Felgyujtotta házát, jelt adván mi rólunk.

111 1914. szeptember 13.
112 1914. szeptember 13án Bieńkowa Wisznia (ma:  

Вишня, Ukrajna) mellett volt az éjszakai pihenő.
113 katonai zsargon, „előörs”

LVI.
De sok eset volt, hogy felgyujtotta házát
A nagy széna, vagy pedig szalma baglyáját
Sok volt az áruló, ebbe az országba.
Mi utunk pedig vitt, a muszkák torkába.
LVII.
Megpihentünk, kissé ottan, az út szélén
Látunk egy lovast, vágtatni dülö végén.
Az a lovas pedig; mi hozzánk, vágtatott.
Hogy utunkat tovább, ne folytassuk már ott.
LVIII.
Mert erre muszkák, már nem messze járnak.
Indultunk merrül jött, a dülön oszt utnak.
Sokszor el elmerült, bakancsunk a sárba;
Özeket itt látunk; nagy fübe bujkálva
LIX.
Szóval az egész; nagy, vizes tájnak látszott.
Az embernek lába gyepbe elsülyedt ott.
A hova lépet, a nyomába víz fakadt.
Ha megállt majd térdig a földbe lehaladt.
LX.
Mi tévelygésünkbe nagy utat vesztettünk
Eztet aztán; helyre, hozni igyekeztünk
A dülö meg; amin, mink keresztül jöttünk
Vagy két kilométer, volt a melyen jötünk
LXI.
Még mikor a másik útról elindultunk.
Jó uton az ezred, elhaladt irántunk
Restelte tán e dolgot, mi föhadnagyunk.
Igyekezet velünk, hogy elne maradjunk.
LXII.
Meg hát elsőnek kellet volna, most lennünk
Ahogy az ezredet, aztán utól értük
Aztán meg az elejére igyekeztünk
De felénél tovább, nem igen mehetünk
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LXIII.
Közben jöttek trének vagy ágyut huzatak.
A kik a nagy sárba, mingyárt elakadtak.
Szegény éhes baka, magát alig bírta
Nagy sárba az ágyut mégis ottan tolta.
LXIV.
Hogyha még a lovak, jobban bírták volna
Rántották volna ott, ágyu után sárba.
Így is sok eleset, nem birván a lábát,
Mikor a lovak egy kicsit, megrántották.
LXV.
Egy kanyarulatnál, oszt a föhadnagyunk
Hejre akarta hozni, mit elmaradtunk
Neki vágtunk ottan, aztán gyors menésel
Mire óda értünk, volt fele kidölve.
LXVI.
Ekkor mondta hadnagy úr,114 föhadnagyunknak
„Álj meg már Béla;115 mert mind utba maradunk
Fele századod már; igy is ki van dölve
Ne várd, hogy az egész mind, itten elveszne.
LXVII.
Lefeküdtünk ottan, mindjárt le a sárba.
Ahogy volt kis idő; pihenésre szánva
A mikor egy kicsit kipihentük magunk
Az utunkba több falut, várost találtunk
LXVIII.
Egy faluba116 oszt, szemiszlihez117 nem messze
Alig voltunk töle, hat kilómétere
Pár napig itt ebbe; aztán megpihentünk
A konyha is itt volt, oszt még ekkor velünk

114 Pless Miklós tartalákos zászlós
115 Réder Béla főhadnagy
116 Posada Nowomiejska (ma: ПосадаНовоміська, Ukrajna) 

faluba az ezred 1914. szeptember 1619 között pihenőt tartott.
117 Przemyśl (ma: Przemysl, Lengyelország) kb. 45 kmre 

van Posada Nowomiejskától.

LXIX.
Jött ugyan a konyha is idáig; velünk
De az üres konyhán, ugyan mit is fözünk
Itten aztán marhát vágtak, paprikásnak
Ettük kenyér nélkül, mert kenyért nem adtak
LXX.
Nem adtak, mert nem volt itten közelébe
A sárba meg, szállítani nem lehete
Az éretlen almát, ettük kenyér helyet
Csinált ez közöttünk, nagy bélmenéseket
LXXI.
A mi lúd volt a faluba azt megvettük
Három koronáért darabját, ott vettük
Tizenöt koronáért, szép süldöt vettünk
Melyet megsütöttünk, aztán megettünk
LXXII.
Sütni pedig adtak, tepsziket ök hozzá
Egy kemence kalácsot, sütöt egy zsidó
Elkelne közöttünk, bármennyi lett volna
Darabját kalácsnak tiz fillérért adta
LXXIII.
A mikor e faluból aztán eljöttünk
Elötte pár órával, feldvahé118 mi álltunk
Rossz idő volt ránk, az eső mindig est
Országuton voltunk, lestünk ellenséget
LXXIV.
Tölünk ezek pedig nem is messze voltak
Nem messze volt egy erdő, abba bujkáltak
Messzeláton elég jól lehetet látni.
Tán kevesen voltak, nem mertek támadni.
LXXV.
Ámbár, ez út végén már a muszkák voltak.
Czivil kocsisok mégis erre hajtottak
Sok családjához igyekezet vissza
De volt ki muszkáknak lopottat szállíta.

118 die Feldwache, tábori őrség
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LXXVI.
Itten istaláltunk egy kocsin pár zsákba.
A mint tele volt az ba[ka]ncsokkal rakva
Letartoztattuk ott, megmotoztuk
Lovai ott álltak fázva; ezt sajnáltuk.
LXXVII.
De hát nem lehetet elöbb behajtani.
Csak mikor az; abléz119 jött, minket váltani.
De nem az abléz jött; értünk hanem hát más.
Az; ki, hirül hozta, hogy hát lesz indulás.
LXXVIII.
Behajtottuk aztán magunkal a komát
Elszedték töle, ami volt aztat.
Ugy eresztették el vissza az utjára.
Mi is aztán voltunk, nem soká az utba.
LXXIX.
Erre már ugylátszot, szegények a népek 
Mert földjeik voltak, alig öl szélesek
Ami ugy volt szántva, mind összevetetve 
Több helyt egész árkok, voltak a mesgyébe.
LXXX.
Ezen a girbe, görbe földön oszt jöttünk
Mert az uton, a nagy sártól nem jöhetünk
Több térdig érő kis folyókon át jöttünk
Estére egy gyepen megletelepedtünk
LXXXI.
Már ekkoriba is, de sokszor elmondtuk.
Hogyha eztet így; valaki mondta volna
Néki bizonyosan elnem hittük volna,
Hogy hazudik mostan, aztat mondtuk volna.
LXXXII.
Az ember, hogyha muszáj hát mindig bírja.
A jószág féle már; ennyire nem bírja
Uton, utfélen találtuk a dögöt,
Napjába; belőle, huszat, huszonötöt

119 die Ablösung, váltás

LXXXIII.
Szegény árva jószág, volt; akit elcsaptak
Akit már a lábai tovább nem bírtak
Ennek pedig már a legelő sem kellett
Tehetetlenségében, kifázot eleset.
LXXXIV.
Ezeknek a sorsa minket emlékeztet
Hogy mi is hasonlón, járhatunk ezekhez.
A mint hogy jártak közülünk oszt sokak is.
Mert hejh, de sokan elhaltak már az utban is.
LXXXV.
A gyepről reggel jókor, megint elindultunk.
Nagy gyorsasággal kellett, aztán haladnunk.
Délben egy kastély félénél megállapodtunk
Itten aztán, egy kis pihenőt tartottunk.
LXXXVI.
Kefének, mosdó szappanak nem nagy a suja
Mégis sok közülünk; eztet itten hagyta
Nemhogy ezt; magát vinni alig bírta.
Annyira elvolt már az erönk itt fogyva.
LXXXVII.
Nem messze egy falu volt itt a közelbe.
Egy folyóvíz volt a falunak előtte
A folyon keresztül pedig, híd vezetett
Nem soká ezután átmentünk mi ezen
LXXXVIII.
A faluba azután elszállásoltak120

Ugy látszott itten kedvesen fogadtak.
A ruhánkat kimostuk itten, a folyóba.
Megis száradt mingyárt, jó napos idő vala.
LXXXIX.
Volt egy öreg, ki tudot magyarul beszélni.
Magyarországon volt a császárt szolgálni.
Adtak oszt ezek; sült krumplit, almát, körtét
Este pedig kaptunk kenyért, szafaládét

120 Az ezred 1914. szeptember 19én Wojtkowkán (ma: 
Wojtkówka, Lengyelország) sátortáborozott.
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XC.
A föhadnagyunk pedig, egy jó disznot vet.
Megfözete ottan, ki osztatta eztet.
Lehetet az idő éjjeli tíz óra.
Sok oszt nem ette meg; meghagyta holnapra.
XCI.
Egyszer csak lehetet éjfélután mindjárt
Kiabálták mindenfelé az alármát.121

Jó disznó paprikást, földre kiforgatták.
Reggel a faluba, hült helyünk találták.
XCII.
Jöttünk aztán által, megint egy nagy folyon122

Egy szálfából hamarosan készült hidon.
Ezen a hidon csak, egyenként haladtunk.
Ezért a többitől nagyon elmaradtunk.
XCIII.
Sietni kellett, hogy utól érjük öket.
Utunk most egy, nagyon zsombikos helyen vitt el
Majd minden lépésen buktunk itten, mi fel
Igy értünk aztán egy faluba123 el, éjjel.
XCIV.
Itten megháltunk, azután tovább mentünk
Itten már nagy hegyek voltak, körülöttünk.
Jól emlékszem rá, egy vasárnapi nap volt.124

Mikor egy magas hegy tetejére értünk
XCV.
Meredek volt a hegy; esett ránk az eső
Alig birtunk felmászni; annyi az erő.
Fagalyakba mibe, kapaszkodtunk ottan
Mégis alig birtunk, felmászni mi mostan.
XCVI.
Utkanyarulatnál, voltak olyan helyek.
Egyenesen nézők, neki vágtak ennek
Csak mikor folyó, vagy szakadékhoz értek.
Ekkor bánták már, hogy nem jó felé mentek.

121 der Alarm, riadó
122 Wiar folyó DélLengyelországban és Ukrajnában. A San 

baloldali mellékfolyója.
123 1914. szeptember 20án Wankowában (ma: Wańkowa,  

Lengyelország) volt a szállás.
124 1914. szeptember 20.

XCVII.
Innet visszafelé; kellett nekik menni.
Hogy lehessen nekik, a jó útra érni.
Erre sárga meg fehér répát találtunk
Hejh de nagy örömmel, ottan hozzá láttunk.
XCVIII.
Itten egy folyóvizen, hidon által jöttünk125

Este felé megint egy faluba értünk.126

Eset az eső, de mi krumplit csak föztünk.
Krumplit meg hol vettünk, hát a földböl szedtük.
XCIX.
Tüzre valóért se messze kellett menni 
Voltak kerítések, csak össze kell törni 
Rözse meg hasítot fa, volt legtöbbnyire.
Tüznél csajkánkba, fözni jól lehete.
C.
Elmelegedtünk így; sok kerítéseket
Ahol megfordultunk, bizony sok faluhelyt
Ezután reggelenként hust osztottak ki. 
Hogy este azt fözze meg magának mindenki.
CI.
Föztük volna is ám de, meguntuk főzni
Meg azután nem tudtunk, tőle aludni.
Este tiz órától, reggel egy óráig.
Mentünk mindég; kora reggtől késő estig
CII.
Sok aztán megette, féle fövésibe
Sokaknak ez lett oszt azután a veszte.
Még nem érhetünk el, a magyar határa.
Már sok bajtársunkat uton hagytuk halva.
CIII.
Mikor oszt a határhoz megérkeztünk127 
Zemplén vármegye volt, a hova érkeztünk
Még ekkor elől jártam Szabó Bálintal
Találtuk MezőLaborcot,128 szép várossal.

125 San folyó Ukrajnában és Lengyelországban. A Visztula  
jobb oldali mellékfolyója.

126 1914. szeptember 21én Czaszyn (ma: Czaszyn, Len
gyelország) faluban éjszakáztak.

127 1914. szeptember 23án.
128 Mezőlaborc (ma: Medzilaborce, Szlovákia)
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CIV.
A magyar határon két jel oszlop álla.
Egyik Magyarország czímerét mutatta.
A másik Zemplénnek a czímere vala
Ki volt ott csinálva, két szép kő oszlopra.
CV.
MezőLaborcnál oszt, keveset időztünk
Itten már egy kevés kenyeret is kaptunk
Egy kilenczed kenyér jutott, mindenkinek
Itt lehetet vona venni, de nem engedtek.
CVI.
Délután pediglen, három óra tájba.
Letelepedtünk mi, Rakotin129 faluba
Szegény falu volt ez nem kapni élelmet.
Dobolták pedig, hogy megveszük bármenyi lesz.
CVII.
De hát nem volt maguknak sem elégséges
Egy ujra épülő, leéget falu volt ez
Itten má faszoltunk,130 paszurt131 meg rizskását
Huszonketten egy kenyeret meg konzervát.132

CVIII.
Más nap reggel azután, tovább utaztunk
De már sok bajtársunkat itt kellett hagynunk.
A nagy fáradságtól, sok kiéhezéstől
Jönni már nem birtak; itt sokak nyugszanak.
CIX.
Délbe egy falunál, konzervát megettük
Kenyér nem volt; hát csak kenyér nélkül ettük
Az utba is sok elmaradt aztán közülünk
Végkimerüléstől, nem birván jönni velünk

129 1914. szeptember 23án Rokitócon (ma: Rokytovce, 
Szlovákia) éjszakázott az ezred.

130 katonai zsargon, „vételez”
131 bab
132 konzerv

CX.
Igy érkeztünk meg végre, egy kis faluba
Ahol az ezredünk oszt tovább marada
Sztropkónak133 mellette volt ez; Tizsény134 neve
Sok jó bajtársunknak, mult itt ki élete.
CXI.
Itt oszt letelepedtünk, sátrakat csináltunk
Paszurt meg krumplit; csajkáinkba mi föztunk
A konyha is megékezet, aztán később.
És lett étkezésünk egészen aztán jóbb
CXII.
De még a konyha nem jött, sokszor Sztropkóra
Bementünk kenyeret venni a vásáron
de nem igen kaptunk mert a százegyesek
Megvették; még ha több lett volna szegények.
CXIII.
Mert nem csak mi jöttünk ezen az utakon.
Velünk jött százegyes és harminczhármasok.
Egyszer egy mézes kalácsosra akadok
A mint Sztropkóba le föl ott koborlók.
CXIV.
Találtam én ottan pék mestereket is
De megvették volna; bármenyit süssön is.
Ha kisült a kenyér; már volt is gazdája.
A kemenczéből ki; sok baka ott várta.
CXV.
Én a mézes kalácsost, hogy megtaláltam.
Kalácsából vagy harminczat vásároltam.
Vettem volna ottan; többet is belöle
De jött több; aki a tepsziből kiszedte.
CXVI.
Kiszedte, mert hát nem volt, másik eladó
Pedig hát evvel se igen, lakhatott jól.
A harmincz darabot; nemsokára megettem.
De biz evvel el még éhem sé üttem

133 Sztropkó (ma: Stropkov, Szlovákia) 
134 Az alakulat 1914. szeptember 24 és 28 között Tizsény

ben (ma: Tisinec, Szlovákia) állomásozott.
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CXVII.
Tizsény környéke máskép is nevezetes
Sok volt itt közöttünk már, aki beteges
Aki gyanus volt itt; elkülönítették
Alig maradt nyolcz, tiz egy czugba135 közülünk.
CXVIII.
Egy széna baglyát ott, szétszórtak ezeknek
A szénába ottan széllyel heverésztek
Amint a jószágok kinjukban úgy bögtek.
magukól husikat, levágták szegények.
CXIX.
Sok bajtársunk maradt Tizsénynek mellette.
Kik egyszeű fakereszt alatt pihenek
Sztropkón láttam nyolcz tiz kocsit menni sorba.
Voltak rajt halottak össze vissza hányva.
CXX.
Egyiknek a feje, másiknak a lába.
Felvoltak ott hányva; keresztbe, hoszába
Szomoru volt nézni, itt e gyászmenetet
Amely a saját sorsunkra; emlékeztet.
CXXI.
Csak mikor oszt e bajt kezdtük kiheverni
Kezdtünk magunk körül aztán széllyel nézni.
Alig maradtunk ott tizenöten, huszan.
Pedig voltunk elöbb, egy czugba hatvanan.
CXXII.
Mikor aztán kezdtük e bajt kiheverni
Elmentünk Palotás136 községbe tanyázni.
Itten egy pár napot még aztán töltöttünk
Aztán vissza Galicziába indultunk.137

Vége a negyedik résznek.

135 der Zug, szakasz
136 Palota (ma: Palota, Szlovákia)
137 Az ezred 1914. október elején indult vissza Galíciába. 

Lásd: AJTAY 1933. 33.

Elő ének:
Úr Jézus mely igen drága
Ate igédnek világa
Mely bölcsé tévé az elmét.
Szüli az Urnak félelmét
Gerjeszd fel most indulatunk,
Hogy míg igédre hallgatunk
Végyen bennünk épületet
A hit reménysége szeretett
Tégy bőlcsekké tégy szentekké.
Köz ének:
Dicsérjük hálaadással
Az egy fővalóságot
Ki hűséges gondtartással
Vezérli e világot
II. vers
Megtartatik általa
Amit teremtett vala
Ami kezdetben volt ma is
Meg van és nincs egy híja is.
1916. máj. 20.

német magyar betük
 A = A A= A a = a a = a
Kiejtése olyan mint a magyar á,
a magyar a hangnak nincs megfelelője
a németben.
B = B B = B b = b b = b
 C = C C = C c = c c = c
Ez csak a h és k betűkkel fordul elő
összekötetésben; mint önálló hang ritka,
és ma már kval helyetesitik.
 D = D D = D d = d d = d
E = E E = E e = e e = e
Ez néha a magyar e, néha é hangnak felel meg
F = F F = F f = f f = f
G = G G = G g = g g = g
H = H H = H h = h h = h
Ha a fent említett cvel kapcsolatban
fordul elö, akkor ch = ch; kiejtése gyenge
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torokhang, olyanféle mint a magyar ihlet szó
ban.
I = I I = I i = i i = i
J = J J = J j = j j = j
A hosszú it a németben utána írt
e vagy h betüvel jelzik
K = K K = K k = k k = k
L = L L = L l = l l = l
M = M M = M m = m m = m
N = N N = N n = n n = n
O = O O = O o = o o = o
P = P P = P p = p p = p
Ou = Ou Qu = Qu qu = qu qu = qu
Kiejtése kv Quella = olv kvella = a
forrás: bequem = olv bekvém kényelmes.
R = R R = R r = r r = r
S = S S = S s = s s = s
a szó elején, ha magánhangzó követke

zik utána ugy ejtik ki, mint a ma
gyar zt.
Pl.: sehen (zéhen látni, singen
(zingen) énekelni.
Ha t vagy p áll utána akkor snek
ejtik ki. pl. stehen (stéhen) állni.
sprechen (spréchen) beszélni.
Ich spreche deutsch (olv: ich spré
che dajcs.) Én beszélek németül.
A deutsch (dajcs szóból láthatjuk, hogy
a az s jelölésére a németben sch be
tüket használják.
Az sz hangot a németben ß, ss, vagy csak s be
tükkel jelzik.
T = T T = T  t = t t = t
U = U U = U u = u = u
V = V V = V v = v u v = v
W = W W = W  w = w w = w
Ennek kiejtése olyan mint a magyar f.

der vogel a madár fogl

der vater fáter az atya
A kettös vének kiejtése olyan mint 
a magyar v. das Wetter vetter az idő
járás. Gestern war schönes Wetter (olv.
Gesztern wár sőnesz vetter. = Tegnap
volt szép idő.
X = X X = X x = x x = x
Kiejtése ksz lexikon = lekszikon
Y = Y Y = Y  y = y y = y
Z = Z Z = Z z = z z = z
Kiejtése c. zitrone olv. citrone 
eu. olv. aj ebben a szóban deutsch
(dajcs = német már előfordult
ei olv. áj Mein májn = enyém stb.
au olv. aó gyorsan kell kimondani
ä olv. é vagy e
äu olv. aj. kiejtése ugyanaz mint az eunak

magyar német szók kiejtése és leírása.
1916. jan. 27.én
láb fust (fus)
kés meszer (messer)   
ablak fenszter (fenster)
atya fáter (vater)
citrom citrone (zitrone)
ma hajte (heute)
enyém májn (mein)
kicsiny klájn (klein)
ház haasz (haus)
a menyasszony braot (die braut)
az atyák féter (die vätter)
az üvegek glézer (die glaser
a házak hajzer (die haüser
a család die familie
az atya fáter (der vater
a nagybácsi der ankel
az anya die mutter

a nagynéni die tante
a gyerek das kind
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a nagyszülők die groseltern
a nagyatya der grosvater
a nagyanya die grosmutter
a fia zon (der sohn
a fivér der bruder
a leánya die tochter

a növér sveszter (die schwester
a sogór sváger (schwager
a vőlegény brajtigom (der brautigam
a sógornö svégerin (die schwagerin
jegyzet. der a himnemü, die a nő
nemü, das semlegesnemű névelő
Többes számban a névelő mindig die
az anyák die mütter
a gyerekek die kinder
egy atya ein Vater
egy anya eine Mutter
egy gyerek ein Kind
egy nagybácsi ein Onkel
egy leánya eine Tochter
egy nagynéni eine Tante
egy fiu ein Knabe
egy fia ein Sohn
egy leány ein Madschen

ein, eine ez a határozatlan  
névelő a himnemüeknél ein
a nőnemüeknél eine, a semle
gesnemüeknél ein.

a nagynénik die Tanten ragozás n betű
a fiu der Knabe
a fiuk die Knaben
a fiai die Söhne rag e betű
a férfi der Mann
a férfiak die Männer rag er betű
ich én
engemet mich
a forrás kvelle (quelle)

kényelmes bekvém (bequem)
látni zéhen (sehen)
énekelni zingen (singen)
állni stéhen (stehen
beszélni sprichen (sprechen
Én beszélek németül Ich spreche dajcs.
(Ich spreche deutsch.)
Tegnap volt szép idő Gesztern war 
sönesz vetter (Gestern war schöes Wetter.
A madár fogl (der vogel
Az időjárás vetter (das Wetter
német dajcs deutsch

én ich mi wir
te du ti ihr
ö er, sie, es. ők sie
az egyes szám 
3. személyben A férfira vonat
kozik er, a nőre 
sie, a semlegesnemü főnévre es.
der Vater geht (get – er geht
az atya megy – ö megy
die Mutter geht = sie geht
az anya megy = ö megy
das Kind geht = es geht
a gyermek megy = ö megy
Ich habe einen Vater und eine Mutter
nekem van egy atyám és egy anyám
du hast einen Bruder und eine Schweszter
neked van egy fivéred és egy növéred.
er hat einen Onkel und eine Tanta
neki van egy nagybátyja és egy nagynénje.
wir haben einen Schwäger und eine Schwegerin
nekünk van egy sógorunk és egy sógornök

ihr habet einen Grosvater und eine Grosmutter
nektek van egy nagyatyátok és egy nagyanyá
tok.
sie haben viele (file) Verwandten (fervandten)
nekik van sok rokonuk.
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jegyeze meg jól a következőket.
ich habe nekem van, wir haben nekünk van
du hast neked van ihr habet nektek van
er hat neki van sie haben nekik van
uj szók und – és; viel (fil) sok; der
Verwandte – n – a rokon.
Das haus. A ház.
(a fönév esetén)
der Hof, többes szám: Höfe az udvar.
der Gang, ∙∙ e, a folyosó.
die Wand, ∙∙ e, a fal.
der Fusboden, a padló.
das Zimmer, – a szoba.
das Schlafzimmer, – a hálószoba.
das Speisezimmer, (olv. spajze
cimmer az ebédlő
das Dach – er.
a tető.
die Türe, ∙∙ n,
az ajtó
das Fenster ∙∙s
az ablak

die Schloss ∙∙er – a lakat.
der Schlüssel, – a kulcs.
das Bett, en, – az ágy
der Tisch, e, az asztal.
der Stuhl, e a szék
der Sessel – a szék
der Schrankle a szekrény
das bild, er, a kép.
die Uhr, en, az óra
Ich habe ein schönes Zimmer.
Van egy szép szobám.
In dem Zimmer ist ein Tisch viele file
A szobában van egy asztal é, sok
Sessel, ein Schrank, ein Spiegel, eine
szék, egy szekrény, egy tükör, egy
Uhr. – Der Tisch ist gross , die Uhr ist klein
óra, Az asztal nagy, Az óra kicsiny

Ha jól meg figyelte a mondatokat
a következő új dolgokat láthatja
ist (iszt) = van ennek ragozása
ich bin – vagyok. wir sind (zind) vagyunk
du bist – vagy. ihr seid (zájd) vagytok
er, (sie, es) ist. van. sie sind (zind) vannak
Az ist szocskát sokszor használjuk
a németben, a mikor a magyarban 
a van nem teszük ki: der Tisch 
ist gross, az asztal nagy. (gross (grosz) nagy
klein – ( klájn) kicsiny schön (sön)
szép melléknevek.)
in dem Zimmer = a szobában.
in = ban, ben: már ebből a példá
ból is láthatja, hogy a ragot, mely
a magyarban a szó után áll (ban)
a németben a szó elé (in) teszik
Dem a névelőnek egy egy más alakja
melyről alább lesz szó. Das haus
ist gross. – a ház nagy.

Das Fenster des Hauses ist klein.
Az ablaka a háznak – kicsiny.
Ich gebe dem Gast einen Stuhl
Én adok a vendégnek egy széket.
Ich liebe den Vater und die Mutter
Én szeretem az atyát és az anyát
Der Vater ist fleiszig alany eset
Az atya szorgalmas
Ich bin der Sohn des Vaters birtokos eset
Én vagyok a fia az atyámnak
Ich gebe dem Vater ein Bild tulajdonító eset
Én adok az atyának egy képet
Ich ehre den Vater Én tisztelem az atyát tárgy 
eset.
Die mutter iszt fleiszig alany e.
Ich bin der Sohn der Mutter. birt. e.
Ich gebe der Mutter ein Bild. tulajd. e.
Ich ehre die Mutter. tárgy e.
Das Kind ist fleiszig. A gyermek szorgalmas. alany e.
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Das Buch des Kindes iszt klein
A könyve a gyermeknek – kicsiny
Ich gebe dem Kinde ein Buch  tu. e.
Én adok a gyermeknek egy könyvet
Ich liebe das Kind tárgy e.
Én szeretem a gyermeket
A főnév átekinhető ragozása
tehát a következő. 
Himnemü főnév
egyes szám
a.e. der Vater az atya
b.e. des Vatersz az atyának a
tu.e. dem Vater az atyának
t.e. den Vater az atyát.
többes szám
a.e. die Väter (féter) az atyák
b.e. der Väter az atyáknak a
tu.e. den Väter az atyáknak
t.e. die Väter az atyát
Nönemü főnév
egyes sz.
a.e. die Mutter az anya.
b.e. der Mutter az anyának a.
tu.e. der Mutter az anyának
t.e. die Mutter az anyát
többes sz.
a.e. die Mütter az anyák
b.e. der Mütter az anyáknak a
tu.e. der Mütteren az anyáknak
tárgye. die Mütter az anyákat

Semleges nemü főnév egyes szám.
a.e. das Kind a gyermek
b.e. des kindes a gyermeknek a
tu.e. dem Kind a gyermeknek
t.e. das Kind a gyemeket
többes sz.
a.e die kinder a gyermekek
b.e. der Kinder a gyermekeknek a
tu.e. den Kindern a gyermekeknek

tárgy e. die Kinder a gyermekeket.
A legtöbb himnemű és semlegesnemü
főnév az egyes szám birtokos esetben s ragot
kap. Az ezután elöforduló föneveknél
ezt az s ragot is a szó után találja
utána pedig a többes szám jelzését.
Pl: das Haus, es ∙∙er (birtokos e. des Hauses,
többes számban Häuser.
Gyakorlat übüng
Ich wohne in diesem Haus
Én lakom ebben a házban
Mein Zimmer ist auf dem ersten Stock
Az én szobám van (on) az első emeleten

Das Fenster des Zimmers ist gross
Az ablaka a szobának nagy.
In meinen Zimmer ist ein gutes Bett
ban) Az én szobámban van egy jó ágy.
Ich wohne mit meinen Vater und
mit meinen Brudwe.
Én lakom (val) az én atyámmal és
(val) az én fivéremmel.
In des Mitte des Zimmers ist ein Tisch
A közepén a szobának van egy asztal
Auf der Wand sind Bilder und ein Uhr
(on) A falon vannak képek és egy óra.
Uj szok. mit val, vel, mit
dem Vater az atyával, mit dir veled.
mit der Mutter az anyával 
auf dem ersten Stock
auf on) az első emeleten.
en; ön itt is mint az elöbb emlitett
in (ban, ben) a németben elöbb van

az auf szócsk, míg a magyarban
a szó végén (emeletén) erste első
der Sotock, es  ∙∙e, az emelet (pálczat) is jelent
in der Mitte a közepén
die Mitte a közepe ; in ban ben,
4. Die Stadt (statt)  A város.
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A melléknév fokozása.
die Stadt, ∙∙e a város
die Gasse, n. (Gásze) az utcza
die Strasse, – n (strásze) az út.
die Brücke, n. a híd,
die Kirche, n a templom
das Spital, s, ∙∙er a kórház
die Post (poszt) a posta.
die Apotheke, n a gyogyszertár
das Kaffeehaus (káfféhaosz) kávéház
das Hotel, s, a szálloda
dasTheater, (téáter) a szinház
die Markthalle  a vásárcsarnok.

der Platz, es ∙∙e (plác) a tér.
Jó gyakorlás
Diese Gasse ist lang, jene ist länger.
ez az utca hosszu, az hosszabb
die Andrássy stra e ist am längsten
az Andrássy út a leghosszabb.
Das Kaffehaus ist grosz, das Hotel iszt grosser.
a kávéház   nagy, a szálloda nagyobb.
die Markthalle is am grösten.
a vásárcsarnok a legnagyobb.
Die Gasse ist breit, die Strasse ist brei
ter, der Platz ist am breitesten.
az utcza széles, az út szélesebb.
a tér a legszélesebb.
Das Theater ist hoch, das Rathaus ist
höher, die Kirche ist am höchsten
a szinház – magas, a városháza
magasabb, a templom – legmagasabb.

lang hosszu gross nagy
länger hosszabb grösser nagyobb
am längsten leghosszabb  am grössten legnagyobb
breit széles hoch magas
breiter szélesebb höher magasabb
am breitesten legszélesebb am höchsten 
legmagasabb

Ezen példákból láthatja m hogy a
melléknév közép fokát – er raggal,
felső fokát st–vel jelzik.
Rendhagyó fokozásúak:
gut jó  viel sok
besser jobb mehr több
der beste legjobb  meist legtöbb
vagy am besten vagy am meisten
Gyakorlat übüng
Wó wohnen sie? (vó wóhnen zi) Hol lakik ön
Ich wohne in deiser Gasse? Ebben az utczá
ban lakom.
Ist diese Wohnung besser wie die andere?
ez a lakás jobb, mint a másik?

Ja hier sind die Zimmer grösser und schöner
Igen, itt – a szobák nagyobbak és szebbek.
In welche in Hause sind die Zimmer am besten?
ban) melyik házban – a szobák a legjobbak
In dieser Strasse sind die besten Wohnung.
Ezen az uton vannak a legjobb lakások.
Welches ist das grösste und schönste
Melyik a legnagyobb és a legszebb
Gebäude (gebajde) in dieser Stadt (státt)?
épület ban) ebben a városban
Das grösszte  Gebäude ist das Spital auf
der Rákóczy strasse, das höchste Gebäude
ist die Kirche in Ofen.
A legnagyobb épület a kórház (on) a
Rákóczy úton, a legmagasabb épület
a templom Budán.
Wo ist die Post (poszt? – In dieser
breiten Gasse ist ein langer Gebäude, das

ist die Post.
Hol van a posta? Ebben a széles út
czában van egy hosszú épület, az a posta
Ziegen  Sie mir das Theater. Das grösste
Gebäude auf diesen Platz ist das Theater.
Mutassa Ön nekem a színházat. – A leg
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nagyobb épület ezen a téren a színház.
Uj szók: Wo? hol wohnen lakni.
Sie Ön der, die, das, andere a másik
ja igen, nein nem
das Gebäude (gebajde az épület.
Birtokosnévmások:
Mein (májn) meine (májne) enyém:
dein (dájn) deine (dájne) tied: Ihr (ír)
Ihre (ire) öné.
sein (zájn) seine(zájne) övé.
unser miénk
euer (ajer) tietek
Ihr övék.

Das ist mein Haus  das ist meine Hand
Ez – az én házam  ez az én kezem
das ist dein Haus. das ist deine Hand.
das ist sein Haus. das ist deine Hand.
das ist unser Haus.  das ist unsere Hand.
das ist euer Haus. das ist euere Hand.
das ist ihr Haus. das ist ihre Hand.
5. Számnevek.
1. eins (ein, eine, ein.)   12. zwölf. (cwölf.
2. zwei (cváj.) 13. dreizehn (drájcen.
3. drei (dráj.) 14. vierzehn. (fircen.)
4. vier (fír.) 15. fünfzehn. (fünfcen.
5. fünf  16. sechzehn (zekscen.
6. sechs. (zeksz.) 17. siebzehn. (zibcen.)
7. sieben. (zib’n.)  18. achtzehn. (achcen.
8. acht.  19. neunzehn (nájncen.
9. neun. (nájn.) 20. zwanzig. (cváncig.
10. zehn (cén.) 21. einundzwanzig.
11. elf.  22. zweiundzwanzig.

23. dreiundzwanzig        60. sechzig. (zechcig.)
24. vierundzwnazig.       70. siebzig. (zibzig
25. fünfundzwanzig         80. achtzig. (achcig
26. sechsundzwanzig      90. neunzig (najncig.
27. siebenundzwanzig   100. hundert
28. achtundzwnazig         101. hunderteins

29. neunundzwanzig.     102. hundertzwei
30. dressig.         110. hundertzehn.
31. einuddressig.         200. zweihundert.
32. zweiiunddreissig.      500. fünfhundert
40. vierzig (fírzig.          800. achthundert.
41. einundvierzig           1000. tausend (taozend.
50. fünfzig.
1911 tausend neunhundertelf.
Sorszámnevek.
első der, die, das erste (erszte)  huszadik
második zweite (cvájte zwanzigste
harmadik dritte.  (cvancigszte.
hetedik siebente v. siebte. századik
tizedik. zehnte (cénte. hundertste
   ezredik
   tausendte.

+ A sorszámneveket tehát 19ig te
szótaggal 19től felljebb –ste szótaggal
képezzük.
Szorzószámnevek
egyszer einmal húszor zwanzigmal
kétszer zweimal százszor hundertmal
háromszor dreimal ezerszer tausendmal
A szorzoszámneveket mal szótaggal képezzük.
In diseser Stadt sind fünfhundert
sechzig Häuser.
Ebben a városban van 560. ház.
und ungefähr zweitausend Eimwoh
ner. Dieser Berg ist tausendsechs
hundert Meter hoch.
és körülbelül 2000 lakos. Ez a 
hegy 1600 méter magas.
Diese Brüche ist dreihundert
Meter lang.

Ez a híd 300 méter hosszú.
In Welchechem Hause wohnen Sie?
Ich Wohne in Nummer fünfzehn
Melyik házban lakik ön? Én lakom
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a 15. számban.
Auf welchen Stock? Auf dem dritten.
Melyik emeleten? A harmadikon
Wie viel Zimmer hat Ihre Wohnung? Vier
Hány szobája van a lakásának? 4.
Gassenzimmer und zwei Hofzimmer.
utczai szobája és két udvar szobája
Vierundzwanzig und zweiund
dreissig sind sechsundfünfzig
24+32=56.
Sieben und acht sind fünfzehn
7+8=15.
Dreissig veniger sechzehn sind
vierzehn 30–16=14.

Dreimal acht sind vierundzwanzig
3x8=24.
fünfmal sechs sind dreissig
5x6=30.
Wieviel ist die Hälfte von dressig?
Wieviel ist der dritte Teil von sechzig?
Sechzig geteilt durch zwanzig macht
drei. 60:20=3.
Hundert geteilt durch vier macht
fünfundzwanzig 100:4=25.
6. Beosztása az időnek.
die Zeit (cájt) en az idő
die Sekunde (szekunde) n a másodperc
die Minute, – n a percz.
die Stunde (stunde, – n az óra
der Tag, – es, e. a napp

der Morgen, – s a reggel
der Mittag, – s, – e. a dél
der Vormittag, – es, – e a délelőtt
der Nachmittag, es, – s a délután
der Abend, es, – e. az est.
dei Woche, n a hét
der Monat (mónat) – es, e. a hónap
das Jahr (jár – es, – e az év

der Frühling (früling)
das Früjahr (früjár) a tavasz
der Sommer (zommer) a nyár
der Herbszt az ősz
der Winte, s. a tél
Wieviel (vifil) Sekunden sin din
einer Minute?
Hány másodpercz van (ban) egy perczben?
In einer Minute sind sechzig Sekunden

(ban) Egy perczben van 60 másodpercz.
Wieviel Minuten sin din einer Stunde?
In einer Stunde sind sechzig Mi
nuten. (ban) egy órában van 60 percz.
Wieviel Tage sin din einer Woche?
Hány nap van (ban) egy héten?
In einer Woche sind sieben Tage.
(ban) Egy héten van hét nap.
Wie hei en (hájszán) die sieben Tage 
hogyan hívják a hét napot.
Die sieben Tage hei en: A hét
napot hívják: Sontag (zotág) vasárnap
Montag. hétfő. Dienstag (dinsztág)
kedd. Mittwoch szerda.
Donnerstág csütörtök. Freitag (frájtag)
péntek. Samstag (zámsztág. szombat
Wie heissen die zwölf Monate?

Hogyan hívják a 12 hónapot?
Die zwölf Monate heissen:
A 12 hónapot hívják:
Januar vagy Jänner (jéner) jan.
Február „Feber (féber) febr.
März (merc. márcz.
April április Mai (máj9 május
Juni (júni június.
Juli (júli julius
August. (aoguszt. aug.
September szept.
Oktober október
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November nov.
Dezember decz. 
Was für ein tag ist Heute (hájte?
Milyen nap van ma.
Heute ist Montag. Und was war
gestern?
Ma van hétfő. és mi volt tegnap

Elő ének:
Szent Isten noha néked
Köz ének:
Úr Jézus aki felséggel
Dicsőséggel mentél az égbe
És ottan vettél hatalmat
Bizodalmat nagy teljességbe
Lelkünk áldja Istenséged
Bár nem látunk is szemünkkel
De hitünkkel megtapasztalunk
Utó ének:
Míg bujdósunk e pusztába
Smint hazába az égbe érünk
Légy velünk fedezz benünket
És hitünket neveljed kérünk
Hogy a veszedelmek között
Megütközött soha ne legyen
Annak az elevenségét
Reménységét ne érje szégyen.
1916. jun. 1. Scandiáno

Gondolatok.
Jó nekünk azt hinni, hogy van egy Istenünk
Aki igazságot gyakorol felettünk
Ami reménységink vajjon hová lenne,
Hogyha egyáltalján nem biznánk ő benne.
II.
Nem e benne vetjük ami reménységünk
Midőn bajaink közt már már csüggedezünk.
Gonosz emberiség vajjon meddig menne
Hogyha egyáltalján senkitől nem fügne

III.
Jó móndom, ha van mi vigasztal bennünket.
Sok bajjaink között ha ád reménységet
Jóra búzdít bennünk, a saját javunkra
Mert mi mennénk sokszor saját romlásunkba.
1916. aug. 3. Z S 

X. Rész
Olasz fogságban.138

I.
Unalmamba nem tok itten mit csinálni
Rá szántam magamat ime verset írni
Mert unalmas nagyon itten ám az élet
Nem irigylendő sors ez a fogoly élet.
II.
Bár nincsen egyéb dolgunk az evés ivásnál
Két hétbe tán egyszer a tisztogatásnál
Enni inni adnak, amit azt eleget
Nem fogy el fele sem, meguntuk már mindent
III.
Mert hát ételeink változatossága,
Száraz makaroni néha közbe kása
Azért mondom száraz mert mint száraz tészta
Úgy van elkészítve itten a számunkra.
IV.
Azaz, hogy csak lé van a víz róla dűtve
De a zsírt és tejfölt régen nélkülözve
Úgyszintén e sorsra a kása kerüle
Ez a két eledel jóbb sort érdemelne.
V.
Kenyerünk a mi jó ebbe az időbe
Hányjuk ésténkint a tiszta hus levesbe.
Azért mondom tiszta, mert nincs benne semmi
A száraz kenyeret kell bele aprítni.

138 Zádori Sándor a II. isonzói csatában, 1915. július 19én 
esett olasz fogságba.
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VI.
Nó még reggel kapjuk a fekete kávét
De nem dicsérjük érte a szakácsnét
Azaz a szakácsot akartam mondani,
Mert belölünk való aki mindezt főzi.
VII.
De üres konyhának bolond gazdaasszonya
Benne van ez is a magyar közmondásba
Ez az étlap ahogy én itten elmondtam
Kisem hagytam bellőle; de meg nemis toldtam.
VIII.
Úgye egész úri az élet fogságba
Kávé, makaroni, husleves vacsora.
Az embernek itten mire volna gondja
Folyik vig zeneszó meg osztán a kártya.
IX.
Aztat mondom folyik, pedig csak hát folyna
Ha már mind nem volna rég agyonra unva.
Nagy unallmunkba a kártyát elővesszünk
De bármit is játszunk nem ott jár az eszünk
X.
Hegedűn a czigány bús nótákat játszik
Tambura szó hangja kesergővé vállik
Nagy zaj és a zene egész nap hallatszik
Nagy zajtól az ember feje majd szét esik
XI. 
Nagy zaj a szobában; az udvaron szinte
Az emberek sürűn; egymást kerülgetik
Látom, az udvarba amint sétálgatok
Mindenik arczokon ott; a nagy nehéz gondok
XII.
Néha egy, egy mosoly, hogyha felis röppen
Látszik az arczokon; olyan különösen
Mintha öreg asszony; aki gyászban jára
Hirtelen magára, piros szoknyát huzna
XIII.
Öreg asszonynak nem illik; piros szoknya
Nem illik az öröm erre az arcokra
A gond és a bánat rég beborozdolta
Soknak a fejét a tél hava beszórta.

XIV.
De mit mondok unallomról panaszkodok
Meghogy, hogy gyötörnek engem itt a gondok.
Pedig unalomról nem panaszkodhatom
Van itt elég ember aki, hogy boszantson
XV.
Nem mondom; nem kerül egy két jo barát is
De több kétszinü van köztük azért mégis
Itten mindnyájúnknak közös a bánatunk
Mégis egymás ellen mindig áskálodunk
XVI.
Únallom itt egyáltalján nem is lehet
Mert az ember; sűrűn egymásba ütödhet
Nem az unallom, kedv nincs itt semmihez már.
Minden ember látszik, hogy nagy gondokkal jár
XVII.
Van néhány aki még dolgozik, vagy tanul
Van néhány czigány itt aki még hegedül
Ládák vagy hegedük még mindig készülnek
Nem lehet mondani; mert mindég müködnek 
XVIII.
A munkához adtak már utóbb szerszámot
Akinek mi kellett; gyalut, kalapácsot.
Bicskával faragott czifrábbnál czifrábbak
A képrámák amiket itten csináltak
XIX.
De a bicskájuk is; hogyha bicska volna
De van vasdarab; vagy vasszögből csináva:
Szórakozzásúl van talián iskola
Avagy tanulságos előadás tartva.
XX.
Ilyen az élet itt; mostan a fogságba
De volt ám ennél rosszabb is; még Bresában139

Söt még ennél rosszabb a fogolytáborba
Az ég alatt háltunk ott kinn a szabadba

139 Brescia város Lombardia tartományban, Brescia me
gyében.
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XXI.
Kint háltunk eddig is ugyan a dekungba140

Ottan kellett lenni esőbe, meg sárba
De ruhánk volt mégis; mivel takarozzunk
De itt nincsen, sem köpönyeg; sem pokroczunk
XXII.
Nagyon némelyik az aki elhozhatta
Enyém is ott maradt az olasz léhuzta
Ott maradt bornyústól; csajka minden rajta
Egy csalán zsákom volt a takarozásra
XXIII.
Ezt a csallán zsákot a templomba adta
Olyan szerencsés volt hogy mindent elhozza
Az egyik bajtársam mivel takaroztam
Amig útóljára oszt pokroczot kaptam
XXIV.
Enni kaptunk itten kenyért makarónit
Komisz kenyér ára hatvan krajczár itt
Kikaptuk a kenyért kilencz óra tájba
Megettük azonnal hushoz alig juta
XXV.
Minden nap kaptunk pedig egy kenyeret
Délbe már alig volt belöle egy nyelet
A csajkából ettünk egyből hárman, négyen
Kinek volt odadta; hogy a másik egyen
XXVI.
Igy éltünk aztán itten pár hét feléig
Mikor utnak indultunk Cervignanoig141 
Itten beleültettek este a vonatba
Másnap délben érkeztünk oszt Bresciába
XXVII.
A sok civil népség sorfalakat álla 
S mint majmot szokás bennünk ugy bámula
Egy óra volt, hogy megérkeztünk a várba
Itt jó husleves volt készen a számunkra

140  die Deckung, fedezék
141 Cervignano del Friuli község FriuliVenezia Giulia tar

tományban, Udine megyében. Az I. világháború kezdetéig az 
OsztrákMagyar Monarchia része, 1915. május 24én foglalták 
el az olaszok.

XXVIII.
Mindenkinek strózsák142 egy egy pokrocz rajta
A koposzterre143 egy törülköző hajtva144

Leültünk aztán a nagy vár termekbe
Mindenki itt egy egy strózsákra ülle.
XXIX.
Hozták a levest oszt cserép tányérokba
Az olasz katonák itten a számunkra
Kinek nem volt annak kanalakat adva
Ami aztán maradt ottan a számunkra.
XXX.
Késöbb oszt szakácsok mi közüllünk lettek
A számunkra aztán pedig ezek főztek.
A szűk várudvarba kint sétálgathattunk
Igy telt oszt az idő semmit sem dolgoztunk
XXXI.
Nem is volt semmink se, a kenyeret rágtuk
Még a kalán145 nyelet késnek nem csináltuk
Ha rosz vasdarabot megkaparíthattak
Belölle azonnal késformát csináltak.
XXXII.
Unallomból aztán elkezdtek csiszolni.
Kövekből pipát meg szipkákat csinálni.
Letek aztán pipák; női fejek rajta
Csizmát, kutyát szebbnél szebbet ábrázolva
XXXIII.
Pedig szerszám nem volt mivel ezt csinálják
Riszrosz drotokkal a szipkát pipát furták
Kis könyv emlék kövek, képrámák készültek
Szerszám nélkül is bár; mégis elég szépek

142 der Strohsack, szalmazsák
143 das Polster, párna 
144 Minden szalmazsákhoz tartozott lepedő, takaró és párna. 

Lásd: Hadifogoly magyarok története. 1931. 221.
145 kanál
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XXXIV.
Igy töltöttünk itt el, oszt másfél honapot
Csak repülő gépünk zavart egy kicsit ott 
Mert egyszer megjelent ott a város fellettt
És ott néhány gyárra bombákat leejtet146

XXXV.
Ettől fogva aztán nagyon féletek töle
Többször bezavartak, egy sast annak vélve
Ha már jött valami nagy madár a légbe
Hajtották az embert azonnal befele
XXXVI.
Másfél hónap mulva elhagytuk a várat147

Ekkor jöttünk aztán Scandiánoba
Megláttunk itten oszt egy nagy piszkos házat
pokháló meg a por mind belepte aztat
XXXVII.
Máskülönben nagy ház egész nagy palota148

Ebbe lettünk aztán mi elszállásolva
Itt a kö csiszolás megszünt mert nincsen kő
Mindenütt kártyáznak, ugyis tél az idő.
XXXVIII.
Aki fához juthat képrámát faragnak
Van aki kenyeret rág itt össze annak
A kantinba vesznek hozzá festékeket
Bearanyozzák avagy festik ezeket.
XXXIX.
Most már jobb vehetnek a kantinba fát
Csináltak bicskával faragott sok ládát
Smirgli papírral a fát kicsiszolják
Zöld tentával festik be annak a fáját

146 1915. augusztus 25én bombázta a Császári és Királyi 
Légierő egy repülőgépe Bresciát, négy bombát ledobva és hat 
embert megölve. Lásd: Délmagyarország 1915. 08. 29. 2.      

147 A bresciai vár a 13. században épült, itt őrizték a ha
difoglyokat.

148 A scandianoi La Rocca dei Boiardo palota a 1415. szá
zadban épült. Itt voltak elhelyezve a hadifoglyok. 

XL.
Utobb mikor ott már szerszámot is kaptak
Hegedűt, cziterát többeket csináltak
Szól is egész nap a hegedü, czitera
Hallik egész nap csak muzsikaszó lárma
XLI.
Most már pénz van jobban mert április149 ota
Tizenöt czent150 lenung151 jár itt minden napra
Soknak meg százakat elküldtek otthonról
Nincsen oly nagy szükség most már a dohányból
XLII.
Mert hát bizony még a Bresciai várba
Kevésnek volt pénze szívarra valóra.
Éhezett sok inkább kenyerét eladta
Már ekkor a kenyérnek csak husz czent az ára.
XLIII.
Egész nap a porban sok ottan kereste
Ha egy csipetnyi kisczigaretát lelne
De nem igen talált mindenik elszitta
Aki véget vissza doznijába152 rakta
XLIV.
Mostan már van kenyér vanis czigaretta
De nem kell az étel minden meg van únva
Csak a vasárnapi Istentisztelet a 
Mely reményt ád nekünk a szabadulásra.
XLV.
Ezaz egy az ahol vigasztalnak bennünk.
Hogy egészen itten kétségbe ne essünk.
Várunk szabadulást közel nem sokára
De mindig huzodik az tovább továbbra
1916. máj. 28. Scandiano.
Zádori Sándor.

149 1916. április 1től a közkatonák napi zsoldja 15 cent 
volt. Lásd: Hadifogoly magyarok története. 1931. 224.

150 Az olasz líra váltópénze volt.
151 die Löhnung, zsold
152 das Döschen, cigerettadoboz
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A Scandianoi palota

Vén épület jól meglátszik rajta, 
Hogy fellette sok idő elmulla.
Eljárt rajta az idő vasfoga
Sok helyt megrepedezett a fala.
Amilyennel ez épület látszik
Olyan itt mind aki benne lakik
Nehéz idők jártak el fellette.
Mindnek nagy viharba volt élete
Most látszolag a vihar csendesült
Sok före sok; nehéz gond nehezült
Deres fejek nem ritkán kerülnek 
Volnánk pedig fiatal emberek
Én fejem is gond beborozdolta
Úgy néz ki mint az épület maga.
Mert akik ez épületet lakják
Valamikor a csatákat dulták
Túl erőnek nem tudtak ártani.
Ágyútűzből kevés szabadult ki.
Aki még élt olasz bekeríté.
S bús idejét itt e házban tölté.

Mostan is még véllem együtt tölti.
Még az Isten haza nem segíti.
Haza segít bizzunk nem sokárra
Nincsen olyan minek nincs határros 
Csak a reménységünk felne adjuk
Mindig csak a jobb sorokat várjuk

Elis fog az jönni talán nem sokára.
Hogy haza mehetünk mindnyájan hazánkba.
1916. jun. 15.én Scandiano
Zádori Sándor

Sóhaj

Tisza parton füzek alja; enyhet ad
Óda vágyik vissza az én szivem csak.
Tisza parton, Tisza vizét ihatni.
Tisza vize; foglak e még; meglátni
2.
Mért vert meg engem az Isten ennyire.
Hogy ne legyen nyugodalmam sehol.
Édesanyám sorsom ha tudtad volna
Nem neveltél volna fel e világra.
3.
Gyötör engem egész nap a mély bánat
Nem hagy a gond éjjel se nyugodalmat.
Rab madárnak; szomorú az élete
Az a boldog ki harczban elese.
4.
Elöbb, utóbb; megöl engem a bánat
Nem láthatom meg talán soha a hazámat.
Ne hagyjatok idegenbe porledni.
Tisza partján szeretnék én pihenni
5.
Kinek nincsen órszága se hazája
Nincsen annak sehol se nyugodalma.
Nékem sincs most se országom se hazám.
E világra miért is szült az anyám.
6.
Keserüség nékem itten az élet
Fogoly madár semerre se repülhet
Szomorkodik addig busúl szegényke.
Bánatába még megreped a szive.
7.
Engemet is addig kinozz a bánat
Utoljára is megöl a bubánat.
Ne hagyjátok idegenbe elveszni.
Vigyetek a Tisza partra aludni.
1916. jul. 3. Scandiáno
Zádori Sándor.
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Sóhajtások

Az én sóhajtásim messze, messze járnak
Ott hól a fellegek hegy mögé nem szállnak
Mint a tónak tükre, olyan sik a határ
Nincsen ott szemnek semerre akadály
II.
Ott hol az ég szélle földdel ölelkezik
Elláthat a szemem egészen odáig.
Ott hol sugár torony látszik a távolba
Ott van az én anyám alacsony kis háza
III.
Ott van az én anyám könnyeit hullajtja
Siratja a fiát ki szenvedfogságba
Idegen órszágnak a kenyerét eszi.
A szálló fellhöket sóhajtózva nézi.
IV.
Sóhajtózva nézem, a szálló fellhöket
Nagy bánatimmal ők itt hagynak engemet
Nagy bánatimat itt, nem érti meg senki
Az én sóhajtásim szállnak innen messzi.
V.
Hejh a fehér kis ház, hogy álhat azóta
Tenger bajjal küzdhet összüllö lakója
Hejh a fehér kis ház, tudom veszendőbe
Öszüllö lakója tán rég temetőbe.
VI.
Nem bírta bánatit tovább elviselni.
Nem gyözte a fiát szive haza várni.
Én csak sóhajtozok, hazafelé vágyom
Hazám hantja alatt édesebb az álom.
VII.
Nagy az én bánatom, fáj a szivem nagyon
Nincsen itten semmi mi rá vigasztadjon
Hozzád fohászkodom hatalmas nagy Isten
Idegen országból szabadíts meg engem.
1916. júl. 31én.

Részvét

Gondoltam, tallálok itt érző szivekre;
Azért fogtam bele itten e gyűjtésbe;
Hogy akik magok is sokakat szenvedtek
Szegény bajtársikról most megemlékeznek.
II.
Találtam, kösziklát; érzö szívek helyet;
Akik gunyjaikkal illetnek engemet:
Azt mondják fellöle, hogy hirnévre vágyok:
Szegény bajtársimnak itten azért gyűjtök
III.
Óh szegény nemzetem, szegény magyar nemzet
Meddig tart még egymás ellen irigységed:
Az átok fejünkről vajjon mikor mull el,
Hogy mi össze tartsunk talán sose jö el.
IV.
Pedig már ideje volna, hogy eljönne
Ha összetartana e nép, nagy lehetne.
De ahelyt, hogy ölné közös ellenségét
Öli és pusztítja, tulajdon testvérjét.
V.
Testvér átok dúl már, rég ideje köztünk.
Mi magyarok egymást, mindig csak gyülöltük
Hogy egymást szeressűk, rég elvan feledve.
Jaj annak ki szorul a segítségünkre.
VI.
Mért harczolt érettünk, mért ment a csatába.
Jobb lett volna néki, ha ott maradt volna.
A magyar a magyart, hogy hát megsegítse.
Inkább éhen veszhet, mindenik ott töle.
VII.
Mikor lesz az, hogy a magyar összetartson.
Mint testvérhez illik, segítsen egymáson.
Szeretném megérni, nagyon én ezt a kort.
Nem tom megérném e, élnék bár Matuzsálemi 
kort.
1916. aug. 2.án. 
Zádori Sándor.
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Egy magyar baka idegen fogságba.

Messze idegenbe poros szük udvarba,
Hova égetőn süt nyári nap sugára.
Le föl anadalog ott egy bús magyar baka.
Remény, bú és kétség mi őt rég aggasztja.
II.
Reménysége neki már, már kihalóba:
Mert hisz nagyon sokszor volt már megcsalodva.
Bú bántja honáért, jó öreg anyjáért,
Kétségbe van esve tulajdon sorsáért.
III.
Hogy a harczokba elment akkor is fájt szve.
Hogy ott kelle hagyni anyját öregségbe;
Sok baj és dologgal, hozzá tehetetlen.
Maradt ott nékie minden veszendőben
IV.
Hogyha a csatában találná halálát
Ez a hír megölné szegény öreg anyját.
De ö reménykedett, hogy vissza fog térni.
A csata végével dicsőséggel teli.
V.
Úgy szeretett volna, ottan lenni akkor
Ha majd győzelemmel megtérnek csatából.
A virágkoszorut gondolatban látta.
A mint a hösőknek homlokát takarja.
VI.
Gondolatban ö is, köztük volt ezeknek
Mily nagy öröm lesz az, mikor haza érnek.
Nem így lett; egyszer csak belettek kerítve
Árulás miatt ott sok társa elvessze.
VII.
Miért is teremtett az Isten cseheket
Verje meg az Isten az ily gyáva népet.
Itten is elpártolt magát mind megadta
Sok jó magyar fiut a gránát szétszakgatta.

VIII.
Aki meg, megmaradt az olasz elfogta
És azóta tartja szigorú fogságba.
Mert a magyart itt is meg állta helyét.
Ez okozta néki azután a vesztétt.
IX.
Mert nagy ágyutűzzel meglettek támadva,
Segítség hozzájuk sehogy sem juthatta
Kevés volt már élő, a többi mind halott
Hiába volt minden, ő fogságba jutott.
X.
Azóta de sokszor megátkozta sorsát.
Miért nem találta ő is ott halálát
Legalább nem fognák rá mostan, hogy gyáva
Reá, ki a helyét mind végig meg állta;
XI.
Azóta tán éltét rég eldobta volna
Hanem bántaná öt anyjának a sorsa.
Hogyha ö nem lenne ki viselné gondját
Ezért viseli csak éltének sulyát.
XII.
Most itt járkál le fel, nagy gondtól terhelve.
Bú és kétség között majdnem eszét vesztve
Léha emberektől sokszor kigunyólva.
Ö csak búslakodik sokat sóhajtozva.
XIII.
Egyre rosszabb hírek sújtják fejét
Csóda, hogy kibírta idáig is hogy épp.
Sok nagy gondok között eszét nem vesztette
Szeretett hazája forog nagy veszéjbe.
XIV.
És neki kell mindezt tehetetlen nézni
Nem tehet semmit sem, honát nem védheti.
Tán amig ö szenved itten megalázva.
A gyilkos ellenség mindenét feldulja.
XV.
Igaz nem sok amit veszthet ö, mindössze
Mégis iszonyu az; láthatni, mindenét
Széthányva, feldulva, romokban heverve
Minden ami szent volt; elötte, széttépve
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XVI.
Most is már rég óta, már több esztendeje
Szabadulását a béke hírét várta
S jött e helyett egy lesújtó hír rája
Egy ujjabb ellenség támadt hazájára.153

XVII.
Ha még ők védhetnék kik itt fogva vannak.
Nem fájna a szivök most nem búsúlnának.
Inkább meghalnának kint a csata téren
Mint itten szenvedni ilyen gyász életben
XVIII.
Ilyen gondolatok tépik szegény bakát
Amiért ide jutott átkozza a sorsát
Kicsiny kis szük udvar ez most a világa
Ki eddig mehetett az egész világba
XIX.
Deszka hasitékon nézi a világot
A lelke sovárog folyton szabadságot:
Úgy jár mint az árnyék, le föl andalogva.
Mert ő ami volt; most annak csak árnyéka.
XX.
De ha visszanyerné mostan szabadságát,
Nincsen olyan hös ki úgy védené hazáját.
Mint fogságba essen inkább mind meghalna.
Fogságnak kenyerét helyh, de rég megunta.
XXI.
Hiába nem lehet rajta változtatni
Ö itt vész hazáját ellenség emészti.
Hazája mindene vagyon vesszen dölve
Ha tehetne róla; de örömest tenne…
XXII.
Isten legyen veled; szegény magyar baka
Szánom sorsódat de nem tehetek róla
Tudom milyen sívár lehet életed
Bízzál az Istenben megsegít még téged.
Scandiano 1916. aug. 30. Zádori Sándor 

153 A Román Királyság 1916. augusztus 28án támadta 
meg Erdélyt.

Rablánczon nem tarthat. 
XIX.
Nem engedheti azt meg a
Magyarok Istene;
Hogy ilyen gaz bitang néptől
Vesszen el nemzete!
1916. aug. 3.án
Scandianó

Honnan jön a forrás vize; a földből.
Olyan mélyen szeretlek; a szívemből.
Milyen mély a tengerszemnek feneke.
Olyan mélyen van a képed szívembe.
II.
Olyan mélyen vagy szivembe temetve.
Hogy abból ki szakitani se lehetne.
Nincsen nekem senkim se e világon,
Te volnál csak egyetlen vigaszom.
III.
Hogyha te is nem szeretnél, megcsalnál
Nemsokára jönne értem a halál.
Az én szívem nálad nélkül nem élhet
Te utánad vére elfoly, megreped.
IV.
Mennyi vize vagyon a mély tengernek:
Annyi bánata van az én szívemnek.
Annyi baj közt te volnál csak egy sziget,
Hová az én fájó szivem kiköthet!
V.
Hogyha ezt is elkellenne veszítnem;
Az én szivem is elveszne egészen.
Néz hát reám ne süsd le a szemedet,
Mert ez reám élet halál ítélet.
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VI.
Szép kék szemed sugarától vidulok
Ha rám nem süt te utánad meghalók.
A sok bánat megöli a szívemet.
Te nélkül mit ér nékem az élet.
Scandiano 1916. szept. 21.
Zádori Sándor

Köd fedi be a tájékot messzire.
Nem láthat el a szemem most semerre
Hideg derek, ködös idök most járnak
Mindenfelé a levelek lehullnak.
II.
Sürü köd van mindenfelé nem látok
Hazámról meg, semmi; hírt sem halhatok
Tán amire a levelek lehúlnak:
Vesztét hallom énis az én hazámnak.
III.
Az én éltem levelei lehulltak
Látom e még színét az én hazámnak.
Fa levele újre ki fog zöldülni
Csak bánatim nem akarnak elmulni
IV.
Köd eloszlik falevelek lehullnak
Levél nélkül maradnak a fa ágak.
Ottan állnak kopáron a faágak.
Akárcsak az én napjaim volnának.
V.
Nagy bánatim nem is fognak elmulni
Még lábam a hazám földjét nem éri.
A természet úgyan most leszúnyad
De talán még az én hazám feltámad.
VI.
Egész világ támadt az én hazámra
Énis aztat védelmeztem hiába
Mert elfogtak bús fogságra vetettek
Hejh azóta; de sokat szenvedtettek.

VII.
Mostan is még itt búsulok hiába.
Várom hogyha hazámnak még vidúlna
Fáj a szivem ha rosz hír jön felöle
Sóhajtásim több mint a fák levelei.
VIII.
Huló levél siratja az életem.
Úgy sincs egyébb aki sajnálna engem
Sóhatással eszem itt a kenyerem
Ne hagyd veszni a hazámat Istenem.
Scandiano 1916. okt. 12.
Zádori Sándor.

Levél Pistinek154

Kedves Pisti öcsém ezt még sem gondoltam
Hogy ennyire megfeledkezzél én róllam.
Mert azt nem hiszem, hogy egy pár 
filléred ne vólna; Hogy ne jútna
sóha egy lapra valóra. Vagy kihalt 
bellőled a testvéri szeretet. Végképp
elfeledted rég nem látott testvéredet
Tudom azt is, hogy sok dolgotok
lehet odahaza; Nem igen értek rá
a levél írásra. Az idő is tellik
könnyebben otthon; Szórakozni is
kell; nincsen időd a levél íráshon
Meg az embernek ha jobban megy
a sorja. Elfelejti könnyen, ki volt 
jó barátja, Mert azt nem hihettem
hogy nem tudnál írni; Hogy nem 
volna időd rá; néha egy levelet írni,
Anyám elismerem, hogy ritkán
irhat levelet; Azért kapok én itt 
ritkán leveleket. Pedig itt a
levél kedves ajándék számba megy
Sőt ennél is szerezz itt nagyobb örömet.
Egy kis hír mely az embert

154 Unokaöccse, ifj. Tompai István.
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megnyugtatja. Sok bánatos gondnak 
itten egy vigasza.
Tudom, hogy nem tudtok óly igen
mit irni. Ha irod hogy, hogy vagytok;
elég nekem ennyi Sok nagy
gondjaimat kissé elterelnéd Ha
néha egy egy leveled érkeznék
Vagy mit bánod te ha engem a 
gondok gyötörnek is, De hogy így 
elfelejtkeznél nem teszem fel 
mégis. Én innet nem minden
időbe irhatok. Mert hetenkint csakis
egy levelet kapok. Ha levelem meg
kapod reméllem választ talán írsz.
rá Nem hiszem, hogy éppen sóha se 
érnél rá Nekem itt mindenkor
az eszembe vagytok. Mostan is
tisztellem ebben mindnyájótok
Tudnék én még irni sok mindeneket.
De most nem írhattom
tovább levelemet. Maradok
mint eddig szerető testvéred
Zádori Sándor
Scandiano 1916 máj. 24.én

A scandianói fogolytáborba
a véllem egyűtt szenvedet 46os baj
társak a következők: sorba ahogy ágyaik vannak.
Erdei Ferenc örmest.155 Makó   Sörős Sándor inf.156 Horgos157

Szabó Lajos czugs Vásárhely158  Nagy Sándor ” Szeged
Galamb Sámuel inf. Makó   Rajtik István ” Algyő
Barna Ferencz ” Vásárhely   Danyi István frájt. Horgos
Róstás András ” ”      Szabó Pál inft. Vásárhely
Sinka Sándor ” ”    Dékány Szilveszter inf Szeged
Szűcs Imre ” ”    Szalma Győző ” Horgos

155 őrmester
156 der Infanterist, honvéd
157 Horgos (ma: Хоргош/Horgoš, Szerbia)
158 Hódmezővásárhely
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† Bódai Jozsef159 ” ”     Nyitri  Ferencz ” ”
Sebők Mihály „ Csanytelek    Törők Illés „ Szeged
Scherrer Vilmos önkéntes káp160 Nagy szt. Miklós161  Galliba János ” ”
Oláh István kápl.162 Vásárhely    Tanács Tamás ” Szeged
Lóvászi József inf Szeged    Kis Péter Mihály ” ”
Kis Balázs frájt163 ”     Szigeti Mátyás ” Makó
Szabó József inft. ”      Farkas Mihály ” Szeged 

Simon Péter inft. Szeged     Frank Ferencz inft Szeged
Módos Imre ” Szeged     Csanádi Mihály frájt. Klárafalva
Császár József frájt. Szeged     Knap István kápl. ”
Arany Mihály inft. Oroszlámos164    Órbán Miklós inft. Kiskun Halas165

      Bórsik István ” Kiskunszánk166 
Dózsa Ferencz ” Csongrád,     Hórváth János ” Szeged (áthúzva: Kistelek)
Takó János ” Mérgespuszta167    Sisák László ” Kistelek
Radin Veszelin „ Oroszlámos     Kolompár József ” Apátfalva
Miró[..]ólin Marinko „ Magyarcsanád    Holló János ” Csanytelek
Bérta György frájt Tápé     Bajtai Sándor (áthúzva: István) ” Horgos
Márta István inf. ”       Csikós József ” Öttömös
Szabó Sándor ” Vásárhely     Krisztin Pál ” Szabadka
Toth Ferencz ” Dorozsma168    Kiss Lajos ” Vásárhely
Újvári Imre ” ”     Székely Ferencz ” Szeged
Miklós János ” Tápé     Toth Sándor ” ”
Kálmán József ” Horgos     Almásy György ” ”
Ördögh János ” Tápé     Bárkányi Ferenc ” ”
Csiszár János ” Szeged     Szlávik István ” Félegyháza169

Vas András ” ”       Ágoston István kápl. Csanytelek

Toth Sándor inf. Vásárhely     Török János inf Vásárhely
Kaczúr Lajos ” Kistelek     Ménessy István ” Makó

159 Zádori Sándor a hadifogságban elhunyt bajtársait ceruzával írt kereszttel jelölte meg. Bódai József 1918. november 20án elhunyt, 
Campello sull Clitunno községben Umbria tartományban, Perugia megyében van eltemetve. Lásd: Makó 2004. 98.

160 der Korporal, káplár, tizedes
161 Nagyszentmiklós (ma: Sânnicolau Mare, Románia) 
162 káplár
163 der Gefreiter, frájter, őrvezető
164 Oroszlámos (ma: Банатско Аранђелово/Banatsko Aranđelovo, Szerbia)  
165 Kiskunhalas
166 Szank település BácsKiskun megyében.
167 Pusztamérges 
168 Kiskundorozsma
169 Kiskunfélegyháza
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     Czirók Antal ” Pest m Pronayfalva170 
Piri János ” Egyházaskér171    Bódi János ” Szeged
Ragályi János „ Kiszombor    Ábrahám Cseh János ” ”
Szepessy András ” ”    Thiel József  ” Őscsanád172

Őkrős István ” Szeged (áthúzva: Horgos)  Klemencz Mihály frájt Máriaföld173

Hajdú Sándor ” Vásárhely    Rácz János inf. Dorozsma
Zádori Sándor ” ”     Király Illés ” Csongrád
Lencse Ferenc ” ”    Csókássy Ferenc ” Szeged
Csongrádi Géza ” Szeged   Próhászka Mihály ” Kunbaja
Fári József ” Vásárhely   Wéber Anton ” Teremi174 
Tápai István ” Szeged    Bernáth Péter ” Nagyszt. Miklós 
Juhász Imre ” Makó    Basch Péter ” Kisösz175

Ördögh Ferenc ” Gyála176 (áthúzva: Sándorfalva)  Renon Nikolausz czugfh. Nagyösz177 
Sajtós Sándor ” Oroszlámos    Kálmán János kápl. Dorozsma
Fódor Mihály ” TörökKanizsa178   Vígh Ignácz frájt Szegvár
Czéfó Károly ” Szeged   Szilágyi Mátyás ” Dorozsma
Toth István ” Kistelek   Nagy Lajos179 ” ”

Apjók Sándor (áthúzva: Sámuel) inf Makó  Mezei György kápl. Hódegyháza180 
     (áth.: Tiszaszt Miklós)
Szabó Sándor ” ”    † Schleich Miklós frájt Mokrim181 (áth.: Nagyősz)
     Izsel Péter kápl. Nagyösz
B. Szűcs János ” ”     Kuncz Márton ” Máriafalva182

Pánczél István ” ”     Koszó Ferenc inf. Szeged
Bartha Imre ” ”     Snájder Mátyás czugf. Tisza szt. Miklós183

Lóczy Lajos ” Földeák    Toth Zsigóvits György inf. Tisza szt. Miklós
Nacsa János ” Apátfalva    Militár Miklós inf. Tisza szt. Miklós
Bodó István ” Ószentiván184    † Marinkó György frájt Röszke

170 Prónayfalva, a mai Tázlár BácsKiskun megyében.
171 Egyházaskér, másként Verbica (ma: Врбица/Vrbica, Szerbia) 
172 Őscsanád (ma: Cenadu Vechi, Románia) 
173 Máriafölde (ma: Teremia Mare, Románia)
174 Teremi, Kisteremia (ma: Teremia Mică, Románia)
175 Kisősz (ma: Gottlob, Románia)
176 Gyála (ma: Ђала /Ɖala, Szerbia)
177 Nagyősz (ma: Tomnatic, Románia)
178 Törökkanizsa (ma: Нови Кнежевац/Novi Kneževac, Szerbia)
179 Valószínűleg Zádori Sándor rá gondolt, amikor lentebb azt írta, hogy megőrült és elszállították egy gyógyintézetbe.
180 Hódegyháza (ma: Јазово/Jazovo, Szerbia)
181 Homokrév, köznyelven használt nevén Mokrin (ma: Мокрин/Mokrin, Szerbia)  
182 Zádori Sándor itt valószínűleg Máriaföldére gondolt, Máriafalva (ma: Mariasdorf, Ausztia) nem tartozott az ezred toborzási 

körzetéhez.
183 Tiszaszentmiklós (ma: Остојићево/Ostojićevo, Szerbia)
184 Ószentiván, ma: Tiszasziget
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Németh Márton „ Szeged   Trandafil Vazúl ” Tisza szt. Miklós
Sántha István ” Röszke   Berényi Gyula kápl Horgos
† Kovács József  ” Oroszlámos   Koncz Frigyes inft. Csanytelek
Tábitty György ”     Ábrahám Túros Pál ” Szeged
Bezsenyi István ” Szeged   Jankó Mihály ” O Béba185

Martincsek Dániel ” Alberti186 (áth.: Pitvaros) Sőregi János ” Szeged
Sűveges Kálmán ” Dorozsma   Bárdos János ” Apátfalva
Bús Antal ” Magyar Cséke187   Czuczi György ” Vásárhely
Szentmáry József ” Szeged   Szűcs Lajos ” ”
Magyar István ” Röszke   Takács György ” Szeged 
     Csiszár János ” ” 

A legutolsó kórházba van jelenleg. 
A két előtte való szakács. Igy volt 1916. máj 14.én az itt való 8.adik századba
a többi századokba is van egynéhány.
a 7ik századba.
Kozma Sándor inf Vásárhely  Ezen napon, hogy e
† Czékmán Flórián188 ” ”  sorókat írtam
Szlávik András ” Ambrózfalva  egy nagyon szomó
Bozóki István ”   rú sajnálatra mélto
Balogh Mihály ”   esemény történt
Rankov Rikús ”   közöttünk egy baj
Búkov Sebők ”   társunk Nagy Lajos
Zsifkó Illés ”   a sók gond és bánat
    tól, talán a felesége 
    is már régebb idő óta
    beteg, vallási mániába
    esvén teljesen megőrült.
elszállították úgy híszem valamílyen
gyógyintézetbe.

185 Óbéba(ma: Beba Veche, Románia)
186 Alberti, 1898tól Csanádalberti
187 Magyarcséke (ma: Ceica, Románia) 
188 Czékmán Flórián 1918. augusztus 26án Mirandola községben EmilaRomagna tartományban, Modena megyében eltűnt. 

Makó Imre könyvében eltűnésének helye tévesen szerepel Mirandello községként. Lásd: MAKÓ 2004.115.
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A légy

Néha sókat gondólkoztam már én ezen
Hogy ezt az állatott mért teremté Isten
Hogyha az embereknek egy kis nyugta vólna.
Óda megy a légy, hogy csipkedje harapja:
II.
Vagy talán az Isten evvel is akarta
Az emberek türelmét tenni próbára.
Igaz, hogy a tehetetlen káromkodik.
Káromkódik sokszór, mert a legyek csipik.
III.
Hős szájú emberek a légy egy kis féreg
Hogyan türhetittek, hogy bántson bennetek.
Ugye, hogy ellene semmit sem tehettek.
Mégis ti Istennel szembe szállni mertek.
IV.
Igaz, hogy sok ílyen rósz féreg próbálja
Ember türelmének mikor van határa
Ne adjunk rá semmit hisentsük el onnan.
Embertársainkkal meg bánjunk nyájasan.
VI.
Igaz e kis féreg sokszor boszant bennünk;
Min a hogy sok hítvány ember van ellenünk.
A kik mint a legyek mindig csak harapnak
Hisentsük el csak, hogy haraphassanak.
VI.
De máskülönben ne káromóljúk őket
Nem tudják szegények, hogy mít cselekszenek
A légy is talán, hogyha több esze volna
Az emberek ellen mindig nem támadna.
VII.
De légynek még ezt bünül sem róhatjuk
Mert ötet csakis a vérünkből tápláljuk.
Igy sók emberek is kiknek esze vólna
Mégis sók egymásnak vérét szívja marja.

VIII.
Még a legyek egymás ellen nem támadnak
Addig az emberek folyton marakódnak.
Ember van e rútabb teremtmény tenálad
Állatok nem bántják egyik a másikat
IX.
Vajjon mikor fóg eljőnni ama korszak
Mikor az emberek mint testvérek járnak
Egymás ellen mikor többé nem áskálnak.
Mikor lehet mindeniket, tekinteni barátnak.
X.
Szeretnék én irni másmilyen verseket
Aki e világnak szerzene örőmet
De bárhogy is akarom nem tudok mit csinálni
Nem tudok egyebbet mint korbácsot fonni.
XI.
De mint a jó apa mely meginti fiát
Ha nála valami csintalanságot lát.
Énis bár nem tudok mást mint verset irni.
Ebbe tudom a rósz embereket csípni
1916. máj. 9. Scandianó.
Zádori Sándor.

Emlékezet

Arany kalász, délbábos tenger róna
Megjelent előttem boldóg álmaiba.
Nagy az én bánatom, boldogtalanságom.
Akkor vagyok boldog, ha rólad álmodom.
II.
Nagy az én bánatom, kesereg a lelkem
Idegen országba, bús fogságba estem
Édes hazám délibábós, tenger síkja
Nem látlak meg tán; tégedet többé sóha.
III.
Édes anyám alacsony kis fehér háza.
Letűnt, boldog gyermek korom szemtanuja
Isten veled kis fehér ház, édesanyám
Isten veled! Isten veled édes hazám!
1916. máj. 18.án Scandiánó.
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Azért ö benne a mi szivünk igen 
örvendez szüntelen I Mert ö mindenünk 
reménységünk. és bízunk ő szent ne
vében. Nagy kegyelmességed I Mi 
rajtunk bővitsed. Légy mi gyámolunk. 
Ne hagyj szükségünkben Segíts
 meg éltünkben. Mert téged várunk. 
ez és a 33 zsolt. 1ső verse énekeltetett. 1916. júl. 
2.án.

német magyar
das Fenster, s.
adni geben (gab. gebelen.
ágy das Bett, – es, – en.
ajándék das geschenk, es, – e.
ajánlani, empfehlen (empfal, empfohlen.
ajtó die Türe, – n.
akasztani, hängen
akkor dann, damals.
alacsony 
niedrig
alatt unter
állás die Stelle
alig kaum
alma der Apfel, – s.
álmos schläfrig
álom der Traum, – es, – e (der Schlaf, es.
aludni schlafen (schlief, geschlafen.
ámbár obgleich
angol englisch
Angolország England.

anya der Mutter
ár. der Pries, – es, – e.
arany das Gold, es.
árú die Ware  – n. 
áruház das Warenhaus, – es, – em
asszony die Frau – en 
asztal der Tisch,  es, – e
asztalos der Tischler, – s.

atya der Vater.  – s
az. der, die, das.
az alatti indessen, währen
azért, darum, des halb
Bab die Bohnen
bájos reizend. 
bal links
bámulni staunen
ban, ben in.
barát der Freund es, e
barátság die Freundschaft
barátságos freundlich.

Egy barátom apja halálára.

Kedves jó barátom tudom a szíved fáj.
Hógy nem vehettél részt ama ravatalnál
Nem nézhettél bele azon kopórsóba,
Melyikbe jó apád feküdt ottan halva.
De mégis megmaradt azon reménységed.
Dolgaidat habár nehezen is végzi:
És hogy egyszer újra fogtók találkozni
De mint vírágzó fát melyet szélvész dönt ki:
Azon képpen az ő élete aludt ki.
Tegnap még lombjával, hűs árnyékot ada.
Mostan földre sújtva ott hever a pórba.
Azon képpen dölt ki családod támasza.
Tegnap még dolgozott ma van koporsóba.
Kopórsóba volt csak; most már lent a sírba.
Halálának híre jött csak hetek mulva.
Hetek múlva jött el csak annak a híre: 
Hogy szegény jó apád már elvan temetve.
Nem csóda, mert híszen kerültünk messzire
Messzire vetett el a sorsnak szeszéje.
De ha otthon minden össze omlanék is.
Elnem mehetnénk mi innen még akkor is.
Nem lehet elmenni innen de sehova.
Itt kell most szenvednünk bús hadi fogságba.
Tudom, hogy gondjaid ismét sokasódtak
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Ki víseli gondját most már családodnak
Idáig gondózta otthon családodat
Mostan családod is; helyh, de árván maradt
De ne csüggedj azért ha Isten elégle;
És az ő életét ha már elis vevé
Ő, tanultuk; árvák és özvegyek atyja
A te családodat is ő felkarólja.
Énis, hogy elhagytam az édes anyámat
Bíztam gondjára szerető atyámnak
Nincsen véle senki; ő, viseli gondját
A te családodnak is erőt majd ő ád.
Erőt ád sebeik elviselésére,
Melyet szivűnkőn a szomorú gyász ejte
Erőt ád dolgaik elvégzésére.
Lesz gondja rá; hogy ne essenek kétségbe.
Azért barátom, bár tudom, hogy sebed fáj.
Gondjaid, bánatid megsókasódtak már
Szómorú életed; még szomorúbb leve.
De azért ne csügged; csak remélj ő benne.
Bár elveszett most már a reménységed is
Hogy az életben még találkozhattok is.
Amit elvet tőled apád hallálával
Ki potólhatja még aztat boldogsággal.
Aki született meg; annak meg kell halni.
Az ő élete éppen; idáig terjedt ki:
Hányak elestek kint a csatamezőkön.
Akiknek családjúk maradt ott kesergőn.
Azért jó barátom bár, ha tudom fáj is
Ne zúgólodj azért; végzet ellen mégis
Megáldja az Isten a haló porába
Ki fiakat nevelt a haza bajába.
Scandiánó. 1916. máj. 8.
Zádori Sándor

Régi kedvesnek.

Nem nyilt még ki; a rózsafa virágja
Ennek a kis lánynak nincsen babája
Majd kinyillik a rózsafa virágja.
Leszek én még barna kislány babája.

II.
Nem messze van a kis angyalom háza
Kikönyökől annak az ablakába
Arra járok, arra ejtem az utam
Onnan kacsint rám a gyöngyvirág szállam
III.
Be van csúkva kis angyallom ablaka.
Nehéz függöny az ablakot takarja
Édes anyja írigyelte én tőlem
Máshoz adta nöül; az én kedvesem.
IV.
Mikor aztán megláttam a babámat
Látszott rajta, hogy gyötri a búbánat.
Fájt a szíve; enyém is fájt sókáig.
Nem feledlek szép kedvesem halálig.
1916. máj. 19.én Scandiánó
Zádori Sándor

Jelen kór.

Erény, becsület volt, most jelenleg nincsen. De 
van ármánykodás, hizelgés gyalázat, hazugság 
minden emberekben. 
Vagy nem ármánykodás e? az amit csinálunk, 
egymást háta mög ?mindég csak alázunk. Ezt 
talán tisztesség nékünk, azt hiszitek. Ilyen gya
lázatos most a ti erénytek. 
Abban mesterkedünk, hogy ártsunk egymás
nak. Ártalmára törekszünk minden barátunknak.  
A helyet, hogy tiszteletet adjunk e világnak E vi
lágon lévő embertársainknak. 
Mert nem tisztelet az! Az amit ti tesztek. De aljas 
hizelgés a ti beszédetek. Szembe hizelegtek ba
rátaitoknak. Háta meget pedig áztatjátok aztat. 
Hol nincs bátorságtok aljas gunyaitokkal ember
társaitokat szemébe illetni Mert talán az magas 
polczon van fenn. Vagy a személyéhez nem fér 
hozzá semmi. Háta meget aztán annál jobban 
ármánykodtok Ilyen tisztelet az a ti barátságtok. 
Hát gyalázatóságaitókról vajjon mit mondanék; 
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amit elkövettek egymás ellen mindég. 
Hazug szavaitok minden nap hallatszik. Csak 
egynéhány van aki igaznak törekszik. Ezeknek 
aztán van kinja titöletek. Mert mindent kieszel a 
ti irigységtek. Gyalázatoságaitoknak nincs vége 
se hossza Mert mindet ami rossz kieszel elmétek 
furfangja. Mikor jön el az hogy tértek a jó útra.
Meddig lesztek még mint álnok kigyók csúszva 
mászva. Nem pirúl arczótok a szégyen nem éget 
Vagy tán kihalt belöletek már a szégyen érzet. 
Óly mélyen sülyedtetek már a pocsolyába? Hogy 
nincsen erötök az elhagyására. Mindnyájan na
gyok és felnöttek vagytok. Mikor lesz már, ha 
még most sincs felfogástok. Egymást megbe
csülni. Az életben úgy járni Ahogy aztat a becsü
let követeli.
Nem hogy ellenségeinknek ellenünk tett vétkét 
megbocsássuk De saját barátaink szivébe kést 
mártunk. Gyalázatos világ, hogy most kelle él
nem. Ezen rongy világon kell nékem szenved
nem.
Uralkódni akar mostan minde ember. De nincs 
aki dolgozon könyen dolog nélkül akar má
nak élni. Ma már mint a majmok minden né
pek kezdenek czifrálkodni. Hol nem telik aztán  
a nagyravágyásra. Képes becsületét is adni árá
ba. Anyák a lányaikat viszik a vásárra. Szóval 
egész világ van elkorcsósúlva.
Az erény becsület régen lent a sírba.
1916. máj. 2.án
Zádori Sándor.

Ha majd egykor kis angyalom új életre ébredünk.
Kérni fogjuk a teremtőt, hogy egymásé lehessünk.
Boldogságunk lesz az áldás, tillalom az esküvő.
Temető a szép menyország csókid lesz a kisérő.

II.
Ha, tutad, hogy nem szerettél mért csaltál meg engemet. 
Hisz jól túdtad nálad nélkül mit ér nékem az élet.
Agy egy csókot egy útolsót, ugy sem élek én soká. 
Álmaidban jövök el majd csókot kérni tehozzád.
III.
Szegény szívem, árva szívem bánatában megreped.
Mert te aztat szerelmeddel mostanáig gyötörted.
Kérni fogom a teremtőt, hogy álgyon meg tégedet.
De feledni soha ne bird, hogy meg csaltál engemet.

folytatása az egy gondolatnak.
És mégis képes vagyok járomba állni nem türhet
vén saját honfitársaim gunyolodásait és egymás 
ellen valló áskálódásait nem nézhetvén tovább.
Sajnos ilyen emberek még sokan vannak közöt
tünk. Akik még a sorsuk jól megy mulatnak a más 
baján. Csak ha a koczka nekik is fordul, akkor 
egy sajnálatra méltó alakoká vállnak akik eddig 
olyan nagyon gunyolodtak.
Pedig mondom mindenkinek, hogy ne bolygas
sa ő azt a sebet aki most is vérzik. Mert alkalom 
adtán ha velle ugy bánnak néki is rosszul fog az 
esni.

Egy gondolat a fogságban.

Ezen soraim első tekintetre úgy tűnik fel mint
ha én ellenségeinket magasztalni akarnám vagy 
talán nekik magamat behizelegni akarnám, nem. 
Az ólaszokról még mi ellenségei sem mondha
tunk rosszat. Igyekeznek kedvünkbe járni ha az 
idő engedi megyünk a hegyekre vagy szélyel 
a szöllök közt sétálni. Igaz ugyan, hogy örizet 
nélkül nem mehetünk ki mert félnek tőle, hogy 
elszökünk de bent sem bánnak velünk rosszul. 
Igaz ugyan, hogy a makaronit kását már nagyon 
meguntuk de nem is csóda; mikor a kását még 
otthon megunatták velünk különben is adank 
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eleget és jó élvezhető kenyeret hetenkint van 
kétszer krumplileves 5 napba jár (15 czent) il
letve 75 czent lénung. A dolgunk pedig heverés 
vagy ha tetszik séta az udvarban.

A munka aranyat ér mondja a közmondás; 
igen aranyat fizetnek érte. A munka nemesít: 
igen elvon a rossz gondólatoktól, megóv az el
satnyulástól, tunyasságtól. Az embert jóvá ne
messé tesszi. A munka megedzi az embert igen 
mert ízmosódik erősödik s ezáltal olyan lesz mint 
a nemes értcz.

Ellenben a testünk megkivánja a pihenést és 
minél több alkalom adatik rá annál többet kiván . 
Utóvégre már annyira megszokja testünk az édes 
semmitevést, hogy legszükségesebb dolgainkat 
is lusták vagyunk elvégezni elpuhulunk elerőt
lenedünk elsatnyulunk. Méltán mondják, hogy a 
henyeség az ördög párnája: mert ekkor és min
dég csak az élvezetek után hajhász és mivel itt 
nem tud nőkkel dobzodni vagy más élvezetekben 
rosszalkodni. Élvez abban ha egyik a másiknak 
ártalmára lehet vagy valamiképp bosszanthatja 
aztat.

Igaz, hogy a pihenésböl is kell de viszont igye
keznénk már nem egymásnak ártalmára lenni ha
nem Egy közös jó megértő: egymást megbecsülö 
egyetértésben élni e fogságban. Ne egymásnak 
még nagyobb gondokat okozni hanem egymásnak 
elviselhetőbbé tenni a fogság terheit.

Az ellenség kezébe fogságba esni igaz ugyan, 
hogy szégyen még akkor is ha olyan példátlanul 
álló nagy űtkőzetben esik is fogságba mint mi 
estünk.

Amint előbb említette ellenségünk úgy bánt 
velünk, mint egy nemes ellenfél szokott hősök
kel szemben.

Az ellenségünknél önként rabszólgasságba 
álln igen nagy szégyen egy felvilágosodott sza
bad nemzet fiaira nézve. Önként állni járomba, 
habár igaz, hogy a munka nemessé jobbá tesz. 

20. Zádori Sándor 29 éves lak. III. Szerencse 
u. 28. sz. Jellemr. jó társalgó, barátság szerető. 
Engedékeny s engedékenységének sokszor ká
rát valja.

Ezek s ilyen gondolkodásu földiekkel szen
vedtem olasz fogságom alatt.

Vágyakozás

Sugár nyárfa; rajta egy fekete rigó
Vagy azt se tudom én rigó e; vagy holló
Messze esik ide jól kisem nézhetem
Akármelyik sorsát én mégis irigyelem.
II.
Hogyne irigyelném én anak a sorsát
Szabadon járja be egész Itáliát
Hogyha tetszik neki messzebb is elmehet
Bejárhatja akár a magyar alföldet
III.
De én nem mehetek innen sehová se
Éjjel nappal vigyázz a taljánok őre.
Magas kerítéssel vagyok körülvéve
Azért vagyok én e madárnak irigye
IV.
Ha szárnyaim nőnének miként van neki.
Sötét éjszakában repülnék innet ki
Elrepülnék innet szüllőhazámba
Nem szállanék soha; se erre a tájra
V.
De most mint rab madár kaliczkába zárva
Úgy vagyok én itten egy vén palotába
Ezért hát madárkám kérlek nagyon szépen
Vidd el az anyámnak az én űzenetem
VI.
Vidd el űzenetem, vigasztald meg szépen
Ne tudja, hogy nékem mennyi szenvedésem.
Haza jőn a fia mondjad nem sokára
Mondjad neki, hogy ne búsúljón utána;
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VII.
Eregy el madárkám, kérlek nagyon szépen
Eregy el madárkám, tedd meg eztet nékem
Szegény rab madárnak, szánd meg te a sorsát.
Majd ha szabad leszek vissza gondolok rád.
folyt. tul a piros tintával írt írás189

Levelezések és Emlék versek.

Rokonnak.190

Tisztelettel írom ezen levelemet. Kívánok az 
ólvasóinak sok jó egészséget. Nem írtam idáig 
merthát nem tehettem. Mert hetenkint csakis 
egy lapot írhatunk mit adnak, azt az egyet pedig 
még írtam anyámnak. De már most deczember 
14.ik191 óta nem kaptam otthonról semmiféle 
írást, nem tudom hogy vannak. Pedig nagyon 
szeretném tudni élnek e vagy halnak. Hogyha 
levelemet megkapják szépen kérem István bá
tyámékat rá, hogy írjanak, Hogyha emlékeze
tökbe még tartanak. Az én gondolatim mindig 
otthon járnak Innen én semmiféle újságot nem 
írhatok. Bizony itt nehezen telnek el a napok. De 
hát nem tehetek róla. Nem az én hibámból jutot
tam e sorsra. Az időnk már egész tavaszias itten 
Mostan pedig mindenkinek küldöm tisztelettem. 
Tisztelem István bátyámat és kedves családját. 
És tisztelem anyámat. Adják át neki is jó kivána
tomat Most az Isten áldjon mindnyájonkat
Tisztelettel öcse Sándor.

189 Folytatása az Egy bosnyák katona szerzeménye című 
vers után.

190 A levelet nagybátyjának, Tompai Istvánnak írta.
191 V. sz. 1915. december 14ére vonatkozik Zádori meg

jegyzése.

Anyámnak.

Édes jó anyámnak íróm e sorokat Kivánom Isten
től, hogy olvashassa jó egészségben írásomat. 
Levelét nem kaptam amit most nagyon várnék. 
Mást én hadi fogoly vajjon mit irhatnék Az idő 
is busúl tán bennünket sírat. Naponként sürü 
esöcseppet hullatt. De ha kisüt a nap akkor a fü 
zöldül. A szivünkön pedig szabad élet reménye 
ül Tudom, hogy odahaza sok tenni valom volna. 
Bízzunk az Istenbe ö életünk megáldja. Aki ben
ne bizik az nem csalatkozik. A sok bánat után 
öröm következik. Én aki pedig még örömben 
nem éltem. Bízzok, hogy lesz még nékem boldog 
életem. Most pedig kívánok boldogságot és jó 
egészséget minden rokonomnak és jó barátim
nak. Tiszteletem küldöm még egyszer anyámnak 
Mostan pedig a levelét várja A messze távolban 
lévő Sándor fia.

Egy leánynak…

Irom levelemet én Scandiánóba Márczius 9ik 
napján 916ba. Kivánok ólvasójának sok jó 
egészséget, Hogy vehese örömmel ezen le
velemet. Deczember 1.én kaptam egy levelet, 
Melyet oktober 27.én írt kis kezed. Melyre én 
azonnal legott válaszoltam. De még levelemre 
válaszod nem kaptam. Nem tudom mi óka, hogy 
te nem irsz nékem. Én írnék minden nap; hejh de 
nem tehetem. Mert hát nem ugy van most, mint 
ahogy volt régen Mikor még nékem is volt szabad 
életem. Gondoljál csak vissza a multakra Mikor 
sétáról együtt mentünk haza. Boldog voltam ek
kor, tán te is az voltál. Ha él szívedben még ez 
az érzet írjál. Egészségben írtam ezen levelemet. 
Bízzunk az Istenben megsegít még minket. Tisz
teletem küldöm még egyszer tenéked Tisztelem 
egyuttal kedves szülleidet Mostan pedig mivel 
többet nem írhatok Kedves leveledre epedve vá
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rakszok Ne várassál reá sokáig engemet 
Tisztelettel marad hozzád B. Ferencz192

Szüllök és feleségnek

Kedves szüleim és kedves feleségem. Tudatom, 
hogy nékem van jó egészségem. Amelyhez ha
sonlót kívánok Istentől. Csak az fáj hogy távol 
kell lennem a szüllöi háztól De reméljük mindég 
a legjobbat ha Isten akarja könnyen talál utat. 
Amely sziveinekt ismét összehozza. Mert hát 
kifürkészhetetlen az ö úta. Szivednek szerelmén 
én nem kételkedem Bízonyságtételem erre sok 
levelem És amit én kértem, azt elküldtéttek ne
kem Érte ezen levelemben küldöm köszönetem. 
Kedves szülleimet most csak arra kérem, Hogy 
mennyi levelet kaptak már én tölem, Irják meg 
én nékem. Most én minden héten irók haza egyet 
Ugyanis elküldtem már huszonkilenczet Helyh, 
de nem levelet szeretnék én már küldeni De sze
retnék magam inkább haza menni Tudom, hogy 
hát reám nagy szükségök volna, Hogy meglátszik 
távól létemnek hiánya. Kérjétek az Istent tán 
rajtunk könyörül. Sok bánat köny helyett majd 
örőm köny csordul Irnék még sok mindent, de 
most nem irhatok. Majd ha haza mehetek min
dent elmondok. Mostan pedig maradok hü fiuk. 
És mint a párjától elszakított madár, Mely hogy
ha teheti párjához visszaszáll. Énis visszaszáll
nék, helyh de nem tehetem Addig levelemben 
küldöm forró üdvözletem Maradok sírómig hü 
párod B. József193

192 Talán a hódmezővásárhelyi Barna Ferenc nevében írta 
a levelet.

193 Talán a hódmezővásárhelyi Bódai József nevéban írta a 
levelet.

Egy kedves leánynak.

Levelem irásán törőm a fejemet. Hogy mit is irjak 
én, kedves Erzsike tenéked Hát először is kivá
nok sók jó egészséget Nekem is csak megvan a 
jó egészségem Mert hát itten nékem más egye
ben sincsen Másik kivánatom bánat ne epessen. 
Hisz eleget búsít itten úgyis engem. Harmadik 
kivánságom volna, hogy haza mehetnék S ha 
hazamahetnék hozzátok elmennék Mennék, mint 
hajdan együtt el a bálba. S ottan örömünkbe 
muatnánk javába. Mullatoztunk akkor, búsúlunk 
itt mostan. Mert mint fogoly madár vagyok én 
itt mostan. Csak jőnne már el az a milliók által 
várt óhajtozozott béke. Vélle fogságomnak vége 
közelegne. És ismét lehetnék akkor kis körödbe 
Kérlek nagyon szépen imádkozzál érte S ha a te 
kis kezed buzgón könyörögne Meghallgatná Is
ten s tán hamarabb lenne. Addig itt kell élnem 
bús fogságban. Olaszország Scandiánó nevű vá
rosában. Imádkozzál hát csak kérjed a jó Istent, 
Hogy a bánat sóká ne emésszen minket. Ha le
velet írsz hozzámlevelem igy czímezd. Inf. Szücs 
Lajós részére 46os gy. ezred 8. százada Reppartó 
prigionieri di guerra Scandianó Itália. Mosta pe
dig levelem bezárom. Kedves leveledet epeked
ve várom. Tisztelettel maradok hozzád a távolban 
De közelé mindég a gondolatomban. Mostan pe
dig tisztelem még kedves szülleid is. Kivánok sok 
jó egészséget kekik is.
Most az Isten velük és velem is. Sz. L.

Szomorú márczius 15ike 1916.

Kedves földieim tudjátok é milyen napra vir
radtunk mostan fel. Gondoljatok vissza ezelőtt 
68 évvel Már ilyenkor Búdapest utczáin forron
got nemzetünk: Petőfi szavalta Esküszünk, es
küszünk, Hogy rabok tovább nem leszünk, És mi 
mostan mégis rabságban szenvedünk. De magam 
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belátom róla nem tehetünk. Éljünk alázatban 
mert nagy a mi vétkünk. Azért mostan buzgón 
kérjük a jó Istent, hogy megbocsátna nékünk: 
Hogy engedné le ezt a mi nagy vétkünk. S a meg
térő bünösnek ő újra megbocsát. Azért tiszteljük 
most benne a jó atyát. E mai napon szent atyánk 
téged búzgón kérünk, Hogy valamint annak iró
nak a börtöne zárját kinyitá nemzetünk. Úgy fog
ságunk zárját nyisd ki te mi nekünk. Kérünk mi 
magunkért kérünk a hazánkért, hogy szabadok 
legyünk Téged mint szabad emberek imádjunk 
szabadíts meg bennünk.
Scandiánó. 1916. márcz. 15. Zádori Sándor

Egy bosnyák katona szerzeménye.

Románia felől a nap vígan kél
Petár király194 az ágyában még henyél 
Reggel felé az álom őt elnyomá
S valami isszonyut álmodá
Mert mását Pasics195 is hallá
Kelj fől petár gondoskodj magadról
Nagy ellenség jőn reánk nyugatról
Bolgár, török, magyar meg németek
Valamennyi egy szövetségesek196

Hullunk Petár majd mint a fűrjek.
A srapnellek már nagyban fütyűlnek
A nagy német küldi ránk áldását,
Kőveteli Belgrád át adását197

Elesett már Szabács198 és a Losnick199

194 I. Péter (Belgrád, 1844 – Belgrád, 1921),19031918 a 
Szerb Királyság, 19181921l a Szerbek, Horvátok és Szlovének 
királya. 

195 Nikola Pasic (Zaječar, 1845 – Belgrád, 1926) a Szerb 
Királyság miniszterelnöke az I. vilábháború idején. 

196 Központi Hatalmak oldalán a Török Birodalom 1914. 
október 29én, míg a Bolgár Cárság 1915. szeptember 14én 
lépett be az I. világháborúba.

197 A Központi Hatalmak 1915. október 5én megtámadták 
a Szerb Királyságot, október 9én elfoglalták Belgrádot, decem
ber elejére pedig szinte az ország teljes területét. 

198 Szabács (ma: Шабац /Šabac, Szerbia) 
199 Loznicát (ma: Лозница/Loznica, Szerbia)

Úram Petár ez már többé nem vicz
Gondoskodjál magadról magunkról
Segítségért forduljál azon mód
Talán kapsz Nikoláj200 úrunktól.
Petár király csak úgy, ahogy volt 
Ágyból rögtön az ablakhoz ugrott
Teringetét hisz ez már nem tréfa
Tanácsolj már valamit, te léha
Uram Petár hiszen nem késő
Gránát, srapnell201 húllik már mint eső.
Hanem jó lesz irhánkat menteni
Hagyuk szépen Belgrádot bevenni
Jól van Pasics, de mit szól majd atyús.
Hogy a várat csakúgy által adtuk
Mit szól atyus; itt a felelete:
„Vigyen el az ördög benneteket.
Az akciák nálam is rosszak
Időm sincsen, hogy rátok gondoljak
Segítséget akkor sem adhatok
Ha mindnyájan a fűbe haraptok.”
Igy az atyus, s Petár felsóhajtot:
Gyerünk pasics a levegő itt már dohós.

Eregy el madárkám néz szét azon a tájon202

Hol gyöngyharmat diszlik mindenik füszálon.
Hozzál hírt fellöle majd mullik bánatom
Könnyebben telik majd az én búsfogságom:
VIII.
Eregy el madárkám, te ezt megteheted
Mert te mindenfele szabadon repülhetsz
Én nem repülhetek, sem el nem mehetek
Kedves kis madárkám eregyél el kérlek
Scandiánó. 1916. ápril. 1.én

200 II. Miklós (Szentpétervár, 1868 – Jekatyerinburg, 1918) 
18941917 Oroszország cárja, Lengyelország királya, és Finnor
szág nagyhercege. 

201 Levegőben felrobbanó, golyókkal töltött tüzérségi 
gránát.

202 A Vágyakozás című vers folytatása.
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Igyekezzünk lópva a vadónba
és ha lehet a szép Olasz órszágba
Isten veled gyönyörű országom
Sikerül tán téged viszónt látnom
Hogy én marha ántantra203 halgattam
Most elhagynak s én pórúl jártam
Átkozott légy ántánt mindörökre
Kerülsz te is még német kezekre:

203 Antant szövetség

A tápéi krumpli az ágy alól gurula
A tápai málénak Lé létaní[…] mondanak
Ami libánk fekete azt a vizet megitta
Térdig érő nagyhóba Reá rámászott a tojóra.

Zádori Sándor
Hódmezővásárhely

A vas hétszer nehezebb mint ugyan
annyi víz Pl. 1 literes nagyságú
vas 7 kiló míg ugyanennyi víz
csak egy kilót nyom.
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Összetartás a szeretetben.

Az összetartásban rejlik az erő.
Amit egy nem bírhat, könnyen végzi kettő.
S hogy erötők kicsiny, ez se tartson vissza
Idővel a kicsiny magból; vállik nagy fa
És sok fáradt útas allatta megpihen
Ki e fát ültette, hogy rá emlékezzen.
Ki ide ültette már rég pórladozik
De nevét az útódok méltán emlegetik
Mi is ha most itten a magot elvetjük
Idővel enyhejét még megérezhetjük
És hagyjuk útódainknak egy oly örökséget
Miért áldva emlegetik majd a neveinket
Plántáljuk el hát a magot míg nem késő
Mutassúk az útat melyen mindenki jö
Kinek szívében él még egy parányi emberi szeretet
Az nem veti meg soha ez egyesületet
Mert ma bár reménységünk van meg a jövöbe

Nem tudjúk, hogy mikor esünk a veszedelembe.
Nekünk is jól esik akkor kicsi segítség is.
Jól esik látni csak egy jó barátot is
Nincs semmi kifogás csak a roszakarat
A meg nem egyezés, a régi átok az.
Amely nem engedi közöttünk de soha
Hogy a magyar egymást értve boldogulna
Irtsuk ki magunkból most a régi átkot.
Kössünk most egymással igaz barátságot

Ne bánjúnk úgy szegény népünk árváival
Mely nekünk se jól esne hasonló rosz sorsal
Mi akik idáig idegen órszágot tápláltunk
Ki most éltünkre tör aki most gyilkosunk
Azoknak árváin mostan ne segítsünk.
Kikkel együtt védtünk a saját tűzhelyünk
Hogy messze lakásúnk az a kifogástok.
Nem is akarjátok látni soha szenvedő társatok
Nem ez nem kifogás ez csak ürügy lehet

Melyel megvetittek az egyesületett.
Idegen országok túl a tengereken tud
nak intézkedni. Mi egyvárosbeliek
ne tudnánk egymással ügyünk elintézni
Nem azt kell mondanom nem is akarjátok
Inkább a kocsmába aztat ott hagyjátok
Akik ottan vellünk sokszor szomj s éh
halálal küzdve. Éltüket áldozták 
saját védelmünkre. Most amikor 
éhező családjuk kiált egy falat kenyérér
Sajnálnátok nékik adni egy pár fillért
Nem ezt én nem tehetem fel ti rólatok
Ha igy állna a dolog szégyenlenem
kénne, hogy földiek vagytok.
De nem; én hiszem, hogy mi egymást meg
fogjuk érteni. Akik fogságukban
rongyos pár fillérből nem sajnáltak adni
Otthon ne adnának nem lehet elhinni

Zádori Sándor naplója 
II. füzet
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És nem is képzelitek ti azt, hogy így
egyetértéssel mire lehet menni
Milliók világokat tudnak ugye dúlni
Éppen úgy tudják ök boldoggá is tenni
Egy ilyen alapot kell nékünk most megvetni
És ha össze tartunk sokra tudunk menni.
Csak az irigységet írtsuk ki belölünk
Akkor szépen fog virágozni egyesületünk
1916. deczember 23án.
Scandiano

1916. decz. 26.án vettem egy bibli
át. 2 lira 50 czentért. Ekkor
fi zettem bele 70, czentet,
jan 1.én fi zettem 90 czentet

jan 6.án ” 65 ”
jan. 12.én ” 25 ”
2.50 fi zetve

3 lira 5 czent
Szemenyei József Csorvás
688.K.2.55 

Idegen fogságba.

Szép reményim, szép kedvesim,
Isten veletek.
Nem látlak én soha többet
Talán bennetek.
Kínos fogság terhe megöl

A képeslap szövege. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)

<<< Zádori Sándor vicces katonai képeslapja. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)
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Megöl bánatom.
Idegenbe kell meghalni,
Kínos fájdalom. 

Nem látlak meg többet hazám
Itt elhervadok.
Nem lesz virág a síromon,
Ha én meghalok.
Idegenbe elleségnek
Ki is ültetne
Messze tölem rokonaim,
Nincs ki könnyezne.
 
Ellenségim temetnek el,
Nem lesz jó barát.
Nem lesz ki busúlna ottan
Az én siromnál.
Csak messzirre, nagyon messze.
Egy öreg asszony.
Sir majd, kesereg csendesen 
A fia után.  

És nem lesz ki eloszlatná
Kínos fájdalmát,
Ki is tudná eloszlatni
Az ö nagy búját.
Az én édesanyám sír ott,
Sír ott csendessen,
Boldogtalan fia útán
Sír keservessen.
1917. január 7.én Scandiáno
Zádori Sándor.

Sírok az Ondova204 partján.

Az Ondova patak partján letaposott sírok.
Kik nyugszanak ott allattok, nem is gondolnátok.
Nincsen ottan semmi jel sem, sírjok letaposva.
Kicsiny halmaik az idő széthordta azóta.

Éhség, szomjusággal közdötek heteken keresztül
Tenger ellenséggl szembe; harczoltak vitézül.
És mikor már nem bírhatták vissza kellet menni.
A sok éhség, fáradságtól; sokan multak itt ki.

Ott hol már nem bírta a ló kiadta páráját.
Ottan ők még hordozták az életünkek sulyát.
És amikor megérkeztek itt a pihenöre.
Ezrek mentek itt belölök örök nyugvohelyre

Bajtársak; ha arra jártok az Ondova partján.
Keressétek fel sírjókat. Sztropkó határán
Akik óly vitézül küzdtek szörnyü fáradsággal
Megérdemlik, hogy reájk gondoljúnk hálával.
1917. január 10. Scandianó.
Zádori Sándor.

Verje meg az Isten mind az olyan dámát
Ki férjhez megy aztán megcsalja az úrát.
Férjhez megy, hogy leány tovább ne maradjon
Hogy azútán jobban elcsavaroghasson.
Úra megszerette feleségül vette.
Most már mindent lehet tenni, aztat hitte,
Verje meg az isten, holtig korbácsoljon,
Senki karja között nyugvást ne találjon.
1917. jan. 15

204 Ondava (ma: Ondava, Szlovákia) folyó KeletSzlová
kiában. Az Ondava partján lévő Sztropkón volt a cs. és kir. 46. 
gyalogezred kolerában megbetegedett katonáinak létrehozott 
elkülönítő. AJTAY 1993. 31.
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Tudós világ.

Ma tudósnak tartja itt magát mindenki.
Egyik a másiknál többet akar tudni.
Egymással versengnek, meg bizonyítgatnak
Ha nem tudják bizonyítani gyaláznak.

Szemtelenségökben most már addig mennek
Hogy amit idáig csak hát mögöt mertek.
Most már elénk állnak meztelenségüökben
Erkölcs, illem: van itt; minden vesszendöben.

Aki mint magam is szépen meghuzodnak.
Szemtelenségökben ők tartják bolondnak.
Pedig igaz marad míg világ, világ lesz.
Ki sohasem bölcselkedik a legbölcsebb az lesz.

Vannak most emberek akik mindent tudnak.
Okosabat náloknál már nem is gondolnak.
Pedig hát egy kérdést nékik feltennél.
Úgy állnának ottan mint tyúk ábáczénél.

Kedves tudósaim arra gondolnátok.
Hogy az erkölcstöket jobbra fordítnátok
Hogy ne legyen az ember olyan mint marha
Az erösbb gyengébbet, hogy ne ölje, marja.

Ma van paráznasság, gyilkosság, rablás
Magas, bölcs tudósok ez a tudománytok.
Vagy órgyilkósókat nevelünk csak eztán,
Hogy megtudjon élni egyik a más kárán.
1917. január 22.én Zádori Sándor
Scandiánó

január 25.én mentek el tölünk munkára kőmíve
sek.205

205 A scandianoi táborban 1916. áprilisában 1.400, míg 1917. 
januárjában 1.036 hadifogoly volt. Lásd: Grande guerra L’Emi
liaRomagna tra fronte e retrovia. Szerk.: Mirco CarrattieriCarlo 
De MariaLuca GorgoliniFabio Montella. Bologna, 2014. 40.

február 1.én mentek el tölünk, schuszterek206, 
schneiderek207, asztalosok, kárpitos és bányá
szok 35.en munkára; vitték őket.
Zádori Sándor

február 1.én rúha és bakancs faszolás de csak a 
nagyon rosz helyet adnak
kaptam 1 törülközöt, 1 zsebkendöt, 1 pár kap
czát, de inget nem adtak
Idáig kaptam összesen: 2 inget 3 gatyát 1 pár 
nyári bakancsot 2 türülközöt 3 zsebkendöt 3 pár 
kapczát 2 nyak ruhát 2 csajkát 1 cserép és egy 
fabögrét 
1917 ápril 17.én kaptam egy ocska inget
1917 ápril 19.én adtam be 3 lirát az irodába. 
20.án reggel indultunk munkába.

Kant208 és Sopenhauer209 művei
Häckel Ernő A világtalány210

Flamárion Kamil211. földünkről
  a csillagászatról
  a szentek élete
Polandén Konrád212:      a birodalom ellenségei
        ős német szellem
        o német szellem
                          uj német szellem

206  cipészek
207  szabók
208  Immanuel Kant (Königsberg, 1724 – Königsberg, 

1804) német filozófus, a német idealizmus megteremtője.
209 Arthur Schopenhauer (Danzig, 1788 – Frankfurt an 

Main, 1860) német filozófus, metafizikus.
210 Ernst Haeckel (Potsdam, 1834 – Jéna, 1919) német 

zoológus, természetfilozófus. Említett műve: Die Welträthsel – 
A világtalány címen ismert magyarul.

211 Nicolas Camille Flammarion (MontignyleRoi, 1842 
– JuvisysurOrge, 1925) francia csillagász, tudománynépsze
rűsítő.

212 Konrad von Bolanden (Niedergailbach, 1828 – Speyer, 
1920) német püspök, regényíró. Említett művei: A birodalom 
ellenségei, Ónémet Szellem, Új német szellem, Német szellem 
címmel jelentek meg magyarul.
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Laxale213 és Marx Károly214

Szász Károlytól215 A reformáció.
   a négy essai

  a Heggenották
Madách216  Ember tragédiája
Milton217   Az elveszett paradicsom
Renan Ernő218  Jézus élete
Kellermann219 Az alagut
[…]  A franczia forradalom
Gáspár Ferencz220  A földről
Schven Hedin221 Utazások
Stanley és Emin pasa222 […]

Schaklton223 […]  Déli sarki utam
Magyar László224 levelei Afrikából

213 Ferdinad Lassalle (Breslau, 1825 – Genf, 1864) német 
jogász, szocialista politikus.

214 Karl Marx (Trier, 1818 – London, 1883) német filozófus, 
közgazdász, a marxizmus névadója.

215 Szemerjai Szász Károly (Nagyenyed, 1829  – Buda
pest, 1905) költő, drámaíró, műfordító, esztéta, református 
püspök, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Zá
dori által említett műveket nem sikerült beazonosítani.

216 Madách Imre (Alsósztregova, 1823 – Alsósztregova, 
1864) író, költő. Legismertebb műve Az ember tragédiája.

217 John Milton (London, 1608 – Chalfont, 1674) angol 
költő, politikus. Legismertebb műve Az elveszett paradicsom 
című eposz.

218 Ernest Renan (Tréguier, 1823 – Párizs, 1892) francia 
orientalista, teológiai író. A Jézus élete című művét Sárosi Kor
nél 1893ban fordította le magyarra. 

219 Bernhard Kellermann (Fürth, 1879 – Potsdam, 1951) 
német író. Der Tunnel – Az alagút című utópisztikus regénye 
1913ban jelent meg.

220 Gáspár Ferenc (Szilágysomlyó, 1861 – Budapest, 
1923) orvos, utazó. A Zádori Sándor említett munka valószínű
leg az 19061908 között megjelent 6 kötetes A Föld körül című  
útleírása.

221 Sven Hedin (Stockholm, 1865 – Stockholm, 1952) svéd 
földrajztudós, sinológus, író.  1902 és 1914 között magyarul 
megjelent művei: Ázsia sivatagjain keresztül, Ázsia szívében, 
Három év Tibetben, A rejtelmes India felé. 

222 Zádori Sándor itt valószínűleg JephsonStanley:  
A legsötétebb Afrikában. Emin Pasa és a zendülés Equatoriá
ban című könyvre gondolt.

223 Sir Ernest Henry Shackleton (Írország, Kildare me
gye, 1874 – DéliGeorgiaszigetek, 1922) angolír származású 
brit felfedező, Antarktiszkutató. Zádori Sándor valószínűleg  
Az Antarrktisz szívében című művére  gondolt.

224 Magyar László (Szombathely, 1818 – Ponto do Cuio, 

Gracza György225       negyvennyolczas forradalom
Varga Ottó226  Az aradi tizenhárom
Kossuth Lajos iratai az emigrácziból227

Táncsiscs emlékiratai228

Szalai és Barothi világtörténelem229

Jókay230   Az új földesúr (Hajnau
  A Kőszívű Ember fiai (Tisza
  Mégis mozog a föld
Czola231 Emil  Állat az emberben
  A pénz
  A munka
Mante Kase  A szerelem életana
Lombrozo  A lángész és őrület232

D. Annunzió233

Tolsztoj234  Úr és szólga

1864) földrajzi felfedező. Afrikai utazásainak összefoglalása 
1857ben jelent meg Magyar László délafrikai levelei és nap
lókivonatai címmel.

225 Gracza György (Vehéc, 1856 – Budapest, 1908) új
ságíró, író, történetíró. Említett műve Az 184849iki magyar 
szabadságharcz története I–V. Budapesten jelent meg 1894 és 
1898 között.

226 Varga Ottó (Kiscsömöte, 1853 – Kolozsvár, 1917) tör
ténetíró, gimnáziumi tanár. Szerkesztésében jelent meg az Aradi 
vértanuk albuma.

227 Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torinó, 1894) politi
kus, államférfi. Az Irataim az emigráczióból című háromkötetes 
műve 18801881 között jelent meg.

228 Zádori Sándor Táncsics Mihály (Ácsteszér, 1799. – Bu
dapest, 1884.) író, politikus Életpályám című művére gondol
hatott.

229 Szalay József (Baracska, 1857  – Budapest, 1885) tör
ténész és Baróti Lajos (Perjámos, 1856 – Balatonalmádi, 1933.) 
irodalomtörténész, történész közös műve a négykötetes A ma
gyar nemzet története című monográfia. Nem tudjuk, hogy Zá
dori itt milyen műre gondolt pontosan.

230 Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904) regé
nyíró.

231 Emile Zola (Párizs, 1840. – Párizs, 1902.) francia re
gényíró. Említett regényei: Az állat az emberben 1890ben, A 
pénz 1891ben, A munka 1901ben jelentek meg

232 Cesare Lombroso (Verona, 1835 – Torinó, 1909) olasz 
kriminológus, orvos. A Lángész és őrültség című műve 1864
ben jelent meg.

233 Gabriele D`Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Rivie
ra, 1920) olasz író, költő, első világháborús katona.

234 Lev Nyikolajevics Tolsztoj (Jasznaja Poljana, 1828 – 
Asztapovo, 1910) orosz író, filozófus. Az Úr és szolga című elbe
szélése először 1895ben jelent meg magyarul.
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Petőfi S.235  A hóhér kötele
Gorkij Maxim236 művei
Érdekes olvasmányok

Étlap 1917 elején a fogságban.
vasárnap: reggeli főt gesztenye a levével (tisz
títva van.) egy kávés kanállal
Délre száraz makaroni ugyan azzal a kanállal
Este marhahus leves 1 kis darab hussal. egy  
leveses kanállal.
hetfü reggel 45 deka forma sajt
délbe kemény rizs káposztával, hus nélkül. 
majdnem zsír nélkül készítve
este makaroni leves káposztával bő lére.
kedd reg. főt gesztenye
délbe kemény rizs, krumplival
este husleves, a huslevesbe nincs semmi.
Szerda regg. sajt (az a nagy darab?)
délbe káposztás makaroni mind bő lévvel olajjal 
készítve.
este paszur leves, nehany szem paszurral
csütörtök. regg. főtt gesztenye
délbe száraz makaroni
este husleves.
Péntek regg. saj, délbe képosztás rizs krumplival
este káposztás makaroni leves jó bő lével.
Szombat regg. sajt.
délbe makaroni leves babbal keverve.
este bab jó bő lére.
szerdán és szombaton olajjal főztek mindent.
Ezek mind igen gyenge levesek. a hús leves amilyen.
És minden nap van olyan 6070 dekás forma bár 
korpás de azért elég élvezhető búza és rozs liszt 
keverék kenyér. (A káposzta nem savanyu) ám.
1917. február 23.án.

235 Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1923 – Fehéregyháza, 1849) 
költő, forradalmár. Egyetlen regénye A hóhér kötele 1846ban 
jelent meg.

236 Makszim Gorkij (Nyizsnyij Novgorod, 1868 – Moszkva, 
1936) orosz író drámaíró.

Szabó Lajos czugszf. lak. VIII. k. Szécsényi utcza 
24. a. 3.
Oláh István káplár lak. VIII. Makai utcza 21. szám. 4.
Tóth Sándor inft. lak. VIII. ker. Délibáb utcza 47. sz. 3.
Bódai József – lak. III. k. Pál u. 71. sz. 5. K. 2.40
Török János – lak. III. k. Agyag u. 15. sz. lak. 2. K. 2.45
Czuczi György – lak. 4.
Siska Sándor – lak. III. k. Észak u. 67. sz. 4.
Kis Lajos Kardoskut,237 Baraczkosi dülő 3. K.2.40.
Rostás András – lak. V. k. Arany u. 1. sz. 1.
Kozma Sándor – lak. V. ker. Jókai u. 81. sz. 3.
Szűcs Imre – lak. II. k. Álmos ú 14. sz.  4. K. 2.55
Fári József – l. Sóstópart Puszta 789. sz. 3½ K. 2.45.
Szabó Pál – l. V. Szabadság tér 45. sz.  3.
Czékmán Flórián – l. V. k. Rárossy út. 56. sz. 4.
Lencse Ferencz – l. II. ker. Csillag u. 37.  4.
Hajdu Sándor – l. vásárhelyi puszta baraczkosi 
dülő 229. sz. 3. K. 2.55
Szabó Sándor – l. VI. k. Nyár u. 42 sz.  1.
Szűcs Lajos II. ker. Malom u 46. sz.  2½
Barna Ferencz l. II. k. Malom u. 28. sz. 2.
Ezekkel szenvedtem olasz hadi fogságba Zádori 
Sándor K 2.65

Az igazság.

Itten élt közöttünk valamikor régen
Benne volt mindenik jobb ember szivében
De fordult a világ, és ember nem akadt.
Kinek szívében még ő megmaradhat

Hamisság lett úrá; ő számüzött leve.
Minden ember kebble hamisággal telle
Elkelle bújdosni néki messze földre.
Azóta lett boldogtalan e föld népe.

237 Kardoskút 1949ig Hódmezővásárhely része, 1950től 
Békés megyéhez tartozik.
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Mert hol ő nincsen, ott; boldogság nem lehet.
Nála nélkül nem ér semmit ez az élet
Igazság, igazság érted esedezünk.
Jöjj vissza közinkbe, legyél a vezérünk.

Az igazság meghalt; rég el van temetve.
Csak hirből ismerjük; a mai időkbe.
Vágyodunk utána, sírját keresgetjük.
Hátha feltámadna mindig aztat lessük.

Csalódtok emberek, nem fog feltámadni.
Aki meghalt, fog az; örökre aludni.
Pórából ha nönnek, egyes virágszállak.
Akik a világnak még hasznára vállnak.

De nem is jó volna; most ha feltámadna:
Ebben a világban újra sírba szállna.
Ellensége tenger, hamisság van itten…
Hogyha előjőnél; újra, hogy megöljen.

Igazság ha volna hatalmad a régi;
Volna itten szemét, volna mit tisztitni.
Hamisság van mostan az egész világon.
Minden ember tőri, fejét; csak gazságon.

Majd ha ismét müvel a természet csodát
Majd ha érezteti, súlytoló hatalmát.
Akkor majd észbe jutatja sókaknak;
Hogy érezik karját most az igazságnak.

Igen, mert akit mi tartottunk hallotnak.
Nem halt meg csak eddig; karjai nyugodtak
Látván sok gazságát e föld népeinek.
Elfordula töllük, mert sokat vétkeztek.

De hogyha betelik majd mégis a pohár.
Megjelenik akkor mintegy bósszulló ár.
Az útjából minden szemetet söpörve
Néha jobb vetés is áldozatúl esve.

Zsarnokok majd akkor; fognak alázkodni.
Zsarnok hatalmik fognak mind elmulni
Ne szunyadj sókáig igazságnak karja.
Bósszúláó karróddal; sujts le zsarnokokra.

Engedjünk mi helyet szivünkbe ő neki.
Tanuljuk meg őtet tisztelni, becsülni.
Üzzük el magunktól, a gaz hamisságot
Aki eddig is már sokaknak sírt ásott.
1917. márcz. 16.án
Scandiánó.

Csak a jótett által tarhatjuk fel hírünk
Él itten e földön ami jó emlékünk
Minél nagyobb jó tettett viszünk itt végbe
Annál tovább élünk itt emlékezetbe.
(az 5.ik és 6.ik vers[szak] közé irtam márcz. 
23.án Scandiano.

Székely Ferencz Szeged, Tavasz u. 1. sz.
Rostás András Hmv.
Sinka Sándor „
Szalma Győző Horgos
Bajtai Sándor Röszke
Sebes Márton Horgos
Ezekkel voltam egy dekungba mikor elfogtak.

Erdei Ferencz Makó kígyó u 2. sz. zöldségtermelő
Szabó Lajos vásárhely VIII. ker. Szécsényi út. 24. 
a. sz. földmíves
Barna Ferencz vásárhely II. ker Malom u. 28. sz. 
földmives
Rostás András vásárhely V ker. Arany u. 1. sz. 
földmives
Szabó Sándor vásárhely VI. ker. Nyár u. 42. sz. 
földmives
Tóth Sándor vásárhely VIII. ker. Délibáb u. 47. 
sz. földmives
Török János vásárhely III. ker Agyag u. 15. sz. 
bádogos
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Szűcs Lajos vásárhely II ker. Malom u. 46. sz. 
földmives
Borsik István Pest megye u. p  KisKunSzánk. 
földmives
Czirok Antal Pest megye Pronafalva238 földmives
Martincsek Dániel Csanád m. Alberti földmíves, 
suszter
Bús Antal Bihar megye Magyar Cséke földmives.
Orbán Miklos. Pest megye Kis Kun Halas 853. sz. 
földmives. 
Németh Márton Szeged. Feketeszél 566. u. p. 
Bojárhalom.239 földmives.
Apjók Sándor Makó Jókai u. 7. sz. f.240

Nacsa János. Csanád megye, Apátfalva. 435. 
tanyaszám. f.
Gunesch János. Budapest. II. ker. Margit rakpart 
20. szám. szobrász
Ökrös István Csongrád megye Bojárhalom 504. 
sz. földmives.
Almássy György Szeged. Vásárhelyi sugárut241 
35. sz. villanyszerelő, éksz.242 
Végh Ignátz Szegvár Csongrád m. Orom dűlő. 8. 
sz. földmives
Szabó Sándor Makó Petőfi utca 16. szám föld
mives
Izseli Péter Nagyősz 600. szám.
Bartha Imre Makó Csillag u. 33.
Berta György Tápé 292. szám f.
Márta István Tápé 125. szám f.
Lovászi József IV. Délibáb utcza 73. Szeged szabó
Kálmán János Kis Kun Dorozsma Jókay utcza 45 
szám
Rajtik István Csongrád m. Algyő. földmives
Thiel József Torontál megye Nagycsanád.243 544. 
hsz. f. 

238 Prónayfalva
239 Bojárhalom 1952től Domaszék része.
240 földmives
241 Ma: József Attila sugárút
242 ékszerész
243 Nagycsanád, régen Marosvár (ma: Cenad, Románia)

Tábit György Sövényháza244 Baksi szöllő f.
Gácser Lajos Szeged

Bucsú az 1915. év julius 19.i ei ütközetben vél
lem együtt szenvedő bajtársaktól

Kedves Bajtársaim rosszúl esik nékem.
Hogy el kell most válnunk itten idegenben.
Több hosszú éveken össze szoktunk itten
Egyformán kijutott részünk a bajban veszélyben.

Egy hétfői nap volt jó emlékszem rája.
Mikor kezdödött életünk gyásznapja.
Örök emlékű nap, örök szomoruság
Szakadt életünkre, hosszú hadi fogság.

Kedves bajtársaim kik ott harczoltattok
Milyen gyász nap volt ez; azt csak ti tudjátok
Másnak elmondani szinte lehetetlen
Napokig mint voltunk, milyen nagy veszélyben.

Miért mondanom el, e napon mik estek.
Miért ujitnám fel szomorú emléktek.
Sok szegény bajtársunknak a vére borítja.
Ott a csatateret, soknak lett halála

E gyászos nap után akik megmaradtunk
Ki tudná leirni ami nagy bánatunk
Hosszu hadi fogság messze idegenbe
Minek nem is tudjuk, hogy mikor lesz vége

Reméljük, várjuk a béke közelgését
S csalodva: töltjük itt rabságunk idejét
Kik együtt szenvedtünk el e gyásznapokat
Tekintsünk egymást mint igaz bajtársakat.

Ennyi szenvedésben, ennyit együtt küzdni.
Hol csak a bánatból jútott a részünk ki.

244 1974ig Sövényháza, ma Ópusztaszer
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Kedves bajtársaim, mostan el kell válnunk.
De még odahaza majd találkozhatunk.
Ha jutok jobb sorsba is, ne fel
ejtsétek el, hogy együtt szenvedtünk.
Most az Isten vellünk.
Adja az ég. hogy nemsokára otthon lehessünk.
Scandiano. 1917. április 19.
Pizzighettone Zádori Sándor

1917. ápril. 20.án reggel 6 órakor indultunk el 
Scandianoból munkára.
½ 7 órakor elindultunk Scandiano
ból. Reggioba245 megreggel[…]
Gazz[…]ba értünk 11 órakor
itt kiszáltak Szűcsék mentünk 
[…]20 kilométert értünk Pizzighetoneba246

aztán érkeztünk [...]ba
itt állt a vonat vellünk […]
[…] [...] este 7 orakor
érkeztünk Soresinoba247

[…] […] munkár[…]

itt kaszálunk naponta, árkot tisztittunk új árkot 
csinálunk, szénát szárítunk, behordunk szóval 
van itt mindeféle dolog ami egy gazdaságba elő
fordul, csak kis kapával való kapálás nem mert itt 
ezt ahogy úgy asszonyok és lányok végzik azért 
úgy látszik mégis lesz füvük és kukoriczájuk, 
mert itt minden tábla föld körül van árokkal az 
árokba víz. Akkor öntik el a földet vizzel amikor 
akarják. Ezen a vidéken szöllö csak néhol van 
kertbe, egy két töke búza, zab, rozs kevés árpa 
nincs, annál több kukorica és rét ami többnyire 
bugás lóherével van bevetve, kevés lucerna és 

245 Reggio Emilia város EmiliaRomagna tartományban, 
Reggio Emilia megyében.

246 Pizzighettone község Lombardia tartományban, Cre
mona megyében.

247 Soresina község Lombardia tartományban, Cremona 
megyében.

gyep van. 
Az emberek itt jobban kukorica polentát esznek, 
amit sütnek búza lisztből kenyeret amely úgy néz 
ki mint nálunk egy nagyobb kifli ugy kiszáritják 
(két napig bent tartják a kemenczébe), hogy alig 
tudják elrágni. Bort azért isznak, hogy nekik nem 
terem, de borúk nagyon fanyar izű. Sokan a bort 
vizzel higitva isszák.
Enni többnyire makaronit esznek vagy rizsát. 
Ezen a tájon gyümölcsfa nincs. De van sok eper, 
nyár, éger, kevés szil és tölgyfa. Most 1917. jún. 
24.én egy kiló cseresznye 1 lira (korona) egy li
ter bor 1 lira (vagy 80. czent/fillér) szalonna 1 
kiló 5 lira – 5 lira 30 czent 1 kiló czukor 3 lira 30 
czent 1 kiló kenyér (friss és lágy nem olyan mint 
a czivileké, kilós forma, kerek kenyér) 45 czent. 
Az itteni birtokok nagyok, csak gazdák és sze
gények vannak. akik a gazda házába laknak 
máshova nem mehetnek dolgozni. Itt sok se
lyemhernyót tenyésztettek, aminek fele árát a 
gazda teszi el. Ugy látszik itten sokkal nagyobb 
az elnyomatássa a szegény népnek mint nálunk 
a napszám most is 2 lira 50 – 3 lira közt váltako
zik, már a 12 éves gyerekmek dolgozni kell, 1 lira 
napszám mellett. Az embereket valósággal hajt
ják a munkára. A jószág minden a gazdáé (szer
szám a béreseknek nincs egyebbük szegényes 
házi berendezésüknél.
A viseletük kielégítő, söt ünnepkor tulzott.
Szokásuk. Talán itáliában a nagyobb konyhákba 
is mindenütt szabad tüzön réz bográcsba föznek. 
Ételük változatossága amilyenkhez képest el
ütöen csekély.
A tisztasság náluk nem a legjobb lábon áll. Ru
házatuk látszólag tiszta. Ágynemüjük kevés tyuk 
tollas párna, paplan. Butorzatuk ugy egy asztal 
néhány szék, sublot.
De az asztalnál nem esznek, hanem tányérjaikat 
a kezükbe fogják és kiülnek az ajtaik elébe enni. 
Sokszor helyettük a kutya mosogat el.



227

Olasz fogságban

Fésülködni, egyik a másikat fésüli, néha már es
tefelé, (aki fésül öldösi a másika fején a tetüt) 
ami úgy látszik mindnyájának van.
szükségleteteiket a ház körül végzik, szemetü
ket kiseprik a házuk, lakásuk elé, ott halmozodik 
össze, míg a szél el nem hordja valamerre.
Szegény, piszkos elnyomot nép, csak ünnep nap 
puczolkodnak kifestvén magukat. ékszereket 
raknak, ilyenkor nagyzolnak. Itt is divatolnak.
Tréfássak, fortélyossak volnának. Ugy látszik a 
magyart szeretik és a németet gyülölik vagy ta
lán még itt is félnek töle.
Itten láttam ép ma talián milliomos asszonyok 
lányok. nekünk a gazdáinké; ültek egy kis rossz 
oldalatlan szekéren. A szekér elé egy szamár be
fogva. Nem volt alattuk egy tyuktollas párna. Igy 
hajtotak hozzánk és el tölünk haza.
Nem ugy ám mint nállunk az úri asszonyok a fé
nyes hintókba a hintók elébe négy lovat befogva.
1917. jun. 24én

jul. 1917 kaptam 1 pár bakancsot, 1 gatyát és 
egy inget. junius elején beteg voltam feküdtem 
három nap. orvos is volt nálam.
Zádori Sándor
szept. 22.én kaptam egy sárga nyári nadrágot.
ugyan ekkor csináltattam egy szürke nyári pan
tallot. 8 lira 75 czentért Grantortóba248 az ottani 
szabónál.
Zádori Sándor Soresina
17. nov. 1.én kaptam egy inget és egy pár kap
czát.
1917. decz. 13.án vettem egy pár komot bakan
csot 1 lira 30 czentért.
1917. decz. 1.én cseréltem ki a malacz lopot tali
án köpönyegért, ráfizetem 2 lirát.
1917. decz. 23.án kaptam egy pár bőr bakancsot, 

248 Grontoro ma Annicco község egyik kerülete Lombardia 
tartományban, Cremona megyében.

mert a hazai teljesen elpusztult.
Santa Maria

Itt a Baro[…] […] 
padrone (gazda) neve
Guarneri Luigi
Begnamini Mario
Cascina Barosi249

[…] di Cremona

Miért vert meg engem így az Isten.
Ily büszkének miért is születtem.
Fájt a szivem, majd meghasadt utána,
Mégse szántam rá magamat egy csókra.
Hogy bucsuztunk, megöleltem derekát.
Ugy néztem a bájos szemét, ajakát
Sóhajtoztunk; fájt a szívünk egyaránt.
Mégse tudtam elkérni csak egy csókját.
1917. nov. 23.án

[…] a Santa Mariai tábor
ból elmentek csehek. 1917 decz.
közepén, 150en.
Azután elment 11 ember köszén
bányába 1918 január 5ike kö
rül.
Ismét jan. 22.én ment el
tőlünk 350 német nyelvű
fogoj. Nem tudni munkára é vagy másik táborba?
Ismét ment febr. 1én 100 körüli 
cseh és 2.án 300 német nyelvü
de nem tudni hová.

249 Cascina Barosi gazdaság Annicco község mellett Lom
bardia tartományban, Cremona megyében.
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Korházakból és másik fogoly
táborokból mindig jönnek, régi
[…] […] és több
[…] […] is
febr. 7.én ment el 370 magyar 
febr. 14.én beadtam 5 lirát
febr. 15.én mentünk el 

Messze, messze idegenbe, búsan szól a nóta
Fáj annak a szive nagyon, aki azt danolja
Hogyne fájna szive, mikor össze vagyon törve.
Egy szép barna kis leányka össze, vissza törte.

Barna kis lány ne szólj hozzám, szavad szíven 
vérzi.
Mert az ellenségnek lányát nem szabad szeretni.
Vagy szavaddal ölni akarsz; lassan elsorvasztni
Megérdemli az én szívem, mért akart szeretni

Ha én, az én fájó szivem ki tudnám cserélni.
Elvetném ezt, miért akart téged szeretni
Miért vagy te, talián lány; ellenségnek leánya
Magyar volnál, most szivem oly nagyon nem fáj
na.

Fájt a szivem, amikor még nem láttalak téged.
Fájó szivem ekkor még csak hazafelé vérzett.
Ujj sebeket fájó sebet te szakgattál rajta
Legjobb volna az én szívem, hogyha megszakad
na.

Miért tudott ellenségnek lányát úgy szeretni
Csalfa szavad; bájos hangját mért tudta el hinni
Ellenség vagy a szivemet össze, vissza tépted
Mindhiába, mégis, mégis majd meghalok érted.
1917. okt. 21.én Zádori Sándor 
Soresina

1917 november. 20.án mentünk
el a munkából (Tra[…]) Sore

sináhöz délbe. Sok búcsúzko
dás után a czivilektöl.
nov. 21én ültünk vonatba Sore
sinába délbe indultunk el.
első állomás Olmeneta,250 továbbá
Borgo san donnino,251 nagy város
Borgheta,252 Negeto253, Medeno254

itt kezdődnek a hegyek. kis
állomások. Felegara Sandera255

villaszerű épületekkel a hegye
kben szántóföldek és szöllök van
nak. Fornovo256 nagy állomás
sal. egy széles folyó257 mellett.
Solignano.258

Másnap nov. 22 reggel […]
kor érkeztünk Livornoba259 ez
nagy város itt voltunk egy óra 
hosszat, következő állomás 
Ardenza260 itt már sík földek
voltak megint. Majd megint
hegyek.
Most reggel 7 órakor láttunk
meg először a tengert
Majd indultunk Cecinat261

250 Olmeneta község Lombardia tartományban, Cremona 
megyében.

251 Borgo San Donnino, 1927től Fidenza, község Emi
liaRomagna tartományban, Parma megyében.

252 Borghetto Parmense vasútállomás Noceto községben, 
EmiliaRomagna tartományban, Parma megyében.

253 Noceto község EmiliaRomagna tartományban, Parma 
megyében.

254 Medesano község EmiliaRomagna tartomány
ban, Parma megyében. 

255 FelegaraSant Andrea Bagni vasútállomás mely ma már 
Medesano község része.

256 Fornovo di Taro község, EmiliaRomagna tartomány
ban, Parma megyében. 

257 Taro folyó EmiliaRomagna tartományban. A Pó egyik 
mellékfolyója.

258 Solignano község EmiliaRomagna tartomány
ban, Parma megyében.

259 Livorno város Toszkána tartományban, Livorno megyében.
260 Ardenza vasútállomás Livornóban.
261 Cecina község Toszkána tartományban, Livorno me

gyében.
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Premio e Piombo262

Vignole Restone263

Scarlino264 kis állomások
Gavorrano265

Giuncarico266.
Grosseto.267 Orbetello.268

Chiarone,269 Fornetto.
23.án értünk Tona Preseazano270

mindenütt hegyek
Teano271

9 órakor érkeztünk S. Máriába.272 
Itt egy táborba kerültünk
[…] […] […] […]
[…] én is adtam be 18 lírát
és egy rossz kést.
Az élet itt nagyon unalmas
egynéhány scandiánói ismerős
től eltekintve az egész társaság 
ismeretlen, és nagyobb része polyák273 
volt és szerb, kevés a magyar 
és német.
Az élelem itt bizony gyenge
van minden reggel kávé

262 Piombino község Toszkána tartományban, Livorno me
gyében.

263 Vignale Riotorto ma Piombino egyik kerülete.
264 Scarlino község Toszkána tartományban, Grosseto me

gyében.
265 Gavorrano község Toszkána tartományban, Grosseto 

megyében.
266 Giuncarico ma Gavorrano egyik kerülete.
267 Grosseto község Toszkána tartományban, Grosseto 

megyében.
268 Orbetello község Toszkána tartományban, Grosseto 

megyében.
269 Chiarone Scalo ma Capalbio település egyik kerüle

te Toszkána tartományban, Grosseto megyében.
270 ToraPresenzano vasútállomás Presenzano községben, 

Campania tartományba, Caserta megyében.
271 Teano község  Campania tartományban, Caserta me

gyében.
272 Santa Maria Capua Vetere község  Campania tarto

mányban, Caserta megyében.
273 lengyel

vasárnap van káposztaleves de
csak a levele, délre, estére makaróni.
hetfű van [...]
kedd husleves, kevés hussal
este rizs.
szerda káposzta, este makaroni
[…] […] […] […]

hal amilyen […] […]
elundorodik az ember……….
akár a dög, este van […]
péntek délre káposzta, este makaroni
szombat husleves, kevés hus
este rizsa
És minden nap egy kenyér
A társaság oly éhes, hogy voltak 
különösen polyákok káposz[…]
makaroniról leszűrt ……..
tészta léért dulakodni
Ezen táborban van most körül
belöl 4500 ember egy kantin
és egy trafik.
De a kantinál a tolongás 
nagy egész nap […] […]
az emberek sokszor egymás
hátán […] […]
túl nagyobb […] […] […]
volna […] […] […]

kenyeret egyáltalán nem le
het kapni, szalonna nincs.
Van alma amelynak kilója
50 czent, és disznó sajt amely
nek kiloja 10 lira egyébb sem
mi bolt, sör is van egy liter 
bor 1 korona de ilyen elmérés
mellett van 1 lira 80 czentbe is
Egész nap sétálni kell mert
a barakba nappal nem szabad
lenni és a kint a hideg földre
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nem lehet leülni.
Az időjárás most jó decz.
elején volt kevés fagy és dér
Most napon és éjjel is egy kevés
hüvöstöl eltekintve tűrhető
enyhe ami ugy látszik állan
dónak mutatkozik.
1917. decz. 14.én Zádori Sándor

Ez a Santa Mariai elég nagy tábor
körülbelül 5000 ember számára 39 ba
rakkal, 1 barakba van 128 ember.274

van hozzá 3 konyha, szinszerü épület
deszka tetővel, van egy kantin amely
be most már semmit sem lehet kapni
élelmet, csak vikszot, tentát, tollat, és szap
pant.
Itt is mosatnak, a ruhánkat, bakan
csainkat csináltatják, van két külön
barak fürdönek építve, minden héten 
fürdés, és vannak egy barakba mi tiszt
jeink és az iroda, ezek és a kantin 
is, külön udvarral.
Az egész tábor vizvezetékkel van 
ellátva, és latrinákkal, sétta hely
lyel, hol katolikus pap tartja a
misét, és van marodi szoba
ahol a mi tisztjeinkből egy 
fönadnagyi rangban levő orvos
tartja a marodi vizitet.
Itt csak az a bajunk,  hogy a 
barakba egész nap tartozkodni nem
szabad még az enni valonkat is 
kint állva kell elfogyasztani

ha nem esik az eső ami most 

274 Santa Maria Capua Vetere fogolytábora 39 hatalmas 
barakból állott, amelyet 1917ben építettek. A táborban vil
lanyvilágítás volt és egyegy barakkban 125 ember lakott. Lásd: 
Hadifogoly magyarok. 1931. 221.

elég sürün esik.
A kilátás amenyiben lehet
látni mert az egész tábor magas 
köfallal van ellátva, északra
nagy hegyek, egy legmagasabb hegy
tetején egy régi avuló vár látszik,
keletre ismét hegyek szintén várom
ladékkal és körülötte a hegytetőn ne
hány házzal, délre esik Nápoly,
amely ugyan nem látszik, de lát
szik a tüzhányó hegy275 mindég füstö
lö csucsával, amely körülötte vagy
ammerre a szél a füstjét viszi fel
hő szerűen látszik.  délre és nyu
gatra fekszik a város, a városon 
tul a tenger, amit mi most a 
köfaltól nem láttunk.
Foglalkozás itt nincs jóformán
semmi, egy pár gyürü készitőtől elte
kintve.
Játszaszak  kártyán, tombolán,
pénzeznek, mind, mind nyereség
be sok eladja a kenyerét, hogy

játszhasson.
A kenyérnek az ára nagy, egy
(fél kilos) komisz kenyér 1 lira 30 czent
 – 2 lira.
Talian posztok hoznak be kívül
röl kilos forma kenyeret amely
sürübb és kukuriczás és egyáltalján
nem olyan jó izü mint a komisz
kenyér 2 liráért.
Van itt óra piacz ahol az emberek
a nyáron vett óráikat adják el.
Vannak itt mindenféle ruhák eladok
bakancsok, egy bluz 23 lira, egy na
drág 45 lira, egy pár bakancs 34 lira

275 Vezúv vulkán Nápolytól 9 kmre keletre.
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stb. vannak kik elárusítják
mindezeket, üzletszerüen , nyerész
kedve.
Vannak hír terjesztök kik állítólag
újságból olvassák a híreket:
Az orosszal békét köttötek, a foglyó
kat Románián keresztül szálítják ha
za felé, Oroszországtól amit elvettek 
amienk marad, és Oroszország hadi
sarcot fizet.276

Itáliát felkérték amieink a béké
re kössön békét még nem késő
Tárgyalják az olasz békét.277 

Amienk vissza adja Lombardiát
Olaszország fizet 4 milliárd hadi
sarczot.
Majd a karácsonyi ünnepek után 
az olasz uj offenzivába kezd, akit
oroszországból haza szállítanak fog
lyokat az olaszok nem félnek töle, mert
azok oly szelidek mint a legyek.
Minket innen pár nap múlva más
táborba visznek. Emlegetik Svájczot is
Görögország hadat üzent Itáliának278

– ilyen s ehhez hasonló hirek jár
nak amelyeknek fele sem igaz,
ugyan de azért remélik sokan, hogy
pár hónap mulva haza megyünk
Ami nagyon jó volna csak hinni
nem tudok nekik.
Adná a Magyarok Istene hogy

276 BresztLitovszkban a Központi Hatalmak és Oroszor
szág között 1917. december 22én kezdődtek meg a béketár
gyalások.

277 Bár 1917. október 24november között, a caporettói 
áttörésben az OsztrákMagyar Monarchia és a Német Birodalom 
csapatai megroppantották az Olasz Királyság haderejét, döntő 
csapást nem tudtak rá mérni. Béketárgyalásra sem került sor 
ekkor.

278 Görögország 1917. június 17én Bulgáriának és a Né
met Birodalomnak üzent hadat.

e sok újságok közül a béke bétel
jesülne mennél elöbb.
1917. decz. 30.án St. Maria
Zádori Sándor

Idáig kaptam a taliántól
6 inget
4 gatyát
3 pár bakancsot. (egy pár komot
2 nyári nadrágot
1 „ bluz
1 malaczlopó
2 törülközö
4 zsebkendö
2 nyakkendö / védö
7 pár kapcza
1 cserép tányér
1 bádog csajka
Késöbb a malacz lópot elcse
réltem a mostani talián köpö
nyegért fizettem rá 2 lirát
Régebben kaptunk minden
hó elején egy darab szappan

vikszot és kefét és ma sem
kapunk semmit. minden 
öt napba kapunk mi infan
teriták 75 czentet.
1918. febr. 5. én

+ rossz hely
= jó hely
K. közel
M. messze
F. franczia
Á. Állami munka
O táborba

1918. febr. 12.én engem ki
írtak munkára egy 150es
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csoportba: 14én kiadtak 4 napi
kenyeret és 80 czent menázsi pénzt
[…] beszedték a pénzün 
ket én is leadtam 5 lirát

febr. 15én 9 orakor indul
tunk el St. Mariaból  először
találtuk Capuát279, nagy város
ezután jött Sparanize280

közbe egy folyó281 elmaradt
Sok narancz, czitrom és olaj
fákkal. Hegyek és a vallék
ban282 szép fekete sík földek
A hegyek többnyire kopárak.
Teano, Gaianello Vairano283

Tora Presamino,284 Miglano285

Szép épületekkel és kertek már
hegyekkel. Rogad Erandro
Vittore,286 Cassina287, Ceprona288

febr. 16.án reggel 4 órakor
Portonaba voltunk egészen
dél után 3 óráig
Itt kaptunk 1 kenyeret és 
egy konzervet
azután 5 órakor talál[...]

279 Capua község Campania tartományban, Caserta me
gyében. 

280 Sparianise község Campania tartományban, Caserta 
megyében.

281 Volturno folyó DélOlaszországban.
282 valle (olasz), völgy
283 VairanoCaianello vasútállomás Vairano Patenora köz

ségben,  Campania tartományban, Caserta megyében.
284 ToraPresenzano vasútállomás Presenzano községben, 

Campania tartományban, Caserta megyében.
285 Mignano Monte Lungo község Campania tartomány

ban, Caserta megyében.
286 Rocca d’EvandroSan Vittore vasútállomás San Vittore 

del Lazio községben, Lazio tartományban, Frosinone megyében.
287 Cassino város Lazio tartományban, Frosinone me

gyében.
288 Ceprano község Lazio tartományban, Frosinone me

gyében.

[…] […] […] […]
[…] […] nagy gyepek […]
nagy hegyek Poggio Mirteto289

Orte290 nagyállomás
febr 17én értünk […]
[…] erre már fás 
és szöllős tájak Castigli
on Fiorentino291 hegyekre
épült város. Nyugatra tőle
sík földek öntözésre be
rendezve; Sík és hegyek […]
Fiorentino.
Olmo292 kisállomás.
[…] nagy város.
[…] […] együtt itt 
Ponticino293 kis állomás
Laterina294 4 alagúttal
Bugine295 4 kis „
Monte Varchi296 szép kis […]

St. Giovane297 […]
[…] Figline298

Incise,299 Pontassieve300

289 Poggio Mirteto község Lazio tartományban, Rieti me
gyében.

290 Orte község Lazio tartományban, Viterbo megyében.
291 Castiglion Fiorentino község Toszkána tartományban, 

Arezzo megyében.
292 Olmo vasútállomás Arezzoban.
293 Ponticino vasútállomás, ma Laterina kerülete.
294 Laterina község Toszkána tartományban, Arezzo me

gyében
295 Bucine község Toszkána tartományban, Arezzo megyében.
296 Montevarchi község Toszkána tartományban, Arezzo 

megyében.
297 San Giovanni Valdarno község Toszkána tartomány

ban, Arezzo megyében.
298 Figline Valdarno község Toszkána tartományban,  

Firenze megyében.
299 Incisa in Val d’Arno község Toszkána tartományban,  

Firenze megyében.
300 Pontassieve község Toszkána tartományban, Firenze 

megyében.
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Siegi,301 Comp[…]302 kis
állomások.
1918. febr. 17én […]2 órakor
értünk Firenzébe.303 Itt […]
[…] régi Belvedere
nevű várba egy nagy 
hegyen van ez a vár en
nek is a legfelső épülete
febr. 18.án kiadták a pénzün
ket blokkba de 10 líránál 
többet nem adtak egy ember
nek egyszer.
febr. 19én dolgoztunk […]
a talián […] […]
febr. 22.én beosztottak egy
30as csoportba munkára

február 23án este 6 óra
kor ültünk vonatra.
[…] kisállomás
Rignamo Sull Arno304

Incise,305 Figline,306 St. Gio
veni Valderno,307 Monte Ve[…]308

Bugine309 Laterine310

Ponticine311 kis állomások

301 Le Sieci község Toszkána tartományban, Firenze me
gyében.

302 Compiobbi vasútállomás, ma Fiesole község egyik ke
rülete Toszkána tartományban, Firenze megyében.

303 Firenze Toszkána tartomány fővárosa.
304 Rignano sull’Arno község Toszkána tartományban,  

Firenze megyében.
305 Incisa in Val d’Arno község Toszkána tartományban,  

Firenze megyében.
306 Figline Valdarno község Toszkána tartományban,  

Firenze megyében.
307 San Giovanni Valdarno község Toszkána tartomány

ban, Arezzo megyében.
308 Montevarchi község Toszkána tartományban, Arezzo 

megyében.
309 Bucine község Toszkána tartományban, Arezzo me

gyében.
310 Laterina község Toszkána tartományban, Arezzo me

gyében.
311 Ponticino vasútállomás, ma Laterina egyik kerülete.

értünk Arezzoba312

Itt megháltunk
Reggel 5 órakor ültünk
vonatba. Értünk Paroso del
Parro313 Molin Nuovo314

Sasso315 kisállomás.
[…] Santa F[…]ra316

[…] órakor értünk Sansapolgro317

[…] értünk a táborba.
febr. 24.én Abokára318

febr. 25én kezdtünk mun
kába út csinálásba.
márcz. 6.án d. u. hurczol
kodtunk el a barakbol
A munkánk barak építés
nehéz kemény fa deszkákat 
hordunk fel a hegyre. Enni
nagyon keveset adnak. Egy
héten háromszor járna hus
de nem adnak csak kétszer
Leves és kávé csak víz. Meg
ennék a részünket mind.
külön Nekünk semmi se jár, csak
a nehéz munka. 90 ember 
leveséhez 80 deka szalonna.
aminek jó része a talián posz[…]
Az árak a kantinban
1 kiló szalonna 10 lira
1 ” polenta 70 czent gesztenye

312 Arezzo város Toszkána tartományban, Arezzo me
gyében.

313 Palazzo del Pero vasútállomás volt, ma Arezzo egyik 
kerülete. 

314 Molin Nuovo vasútállomás volt, ma Arezzo egyik ke
rülete.

315 Sasso vasútállomás volt.
316 Santa Fiora vasútállomás volt, ma Sansepolcro egyik 

kerülete.
317 Sansepolcro község Toszkána tartományban, Arezzo 

megyében.
318 Aboca ma Sansepolcro egyik kerülete.
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1 ” gesztenye 1 lira
1 ” füge 3 l 20 czent

1 liter bor 1 lira
1 szivar 25 czent
1 pakli 10 czigaretta 35 czent
Más nincs és ebből is élelmet 
ritkán lehet kapni.
1918. márcz. 15.
Szalonnát már nagyon rég
nem lehet kapni, nekünk nem 
szabad adni.
Ápril óta mi 14en folyton
szenet égettünk.
1918. szept. 9.én
Járványos betegség ütött ki köz
tünk, már vagy tíz meghalt
közülünk. A betegeknek
250 gram kenyeret egészsége
seknek 400at adak napon
ta már jún. eleje óta. […]
[…] betegnek az orvos
[…] 8 nap[…]

munkadíját levonják
Betegek száma 1000 ember
közül 100150 Kik mind
[…]tőfuszba vannak
1918. okt. 10.én
Mi kapunk a szenet czivi
lektől augusztus óta heten
kint 3szor 44 kilo kukori
cza lisztet szitálatlan össze
sen 12 kilot és 8 liter bort […]
[…] 1918. okt. 10
Az árak a kantinba:
1 liter bor 1 lira 20
1 szivar 30 czent
1 pakli popoláré 40 czent
1 pakli pipa dohány 50 czent

1 kiló krumpli 55 czent
1 ” paradicsom 40 „
1 gombolyag czérna 30 czent
más egyéb nincsen […]
[…] 70 czent 1918. október 1[…]

1918. nov. 4.én Kimentünk
dolgozni alig vittünk a 
kemenczéhez egy darab
fát jöttek minden felöl az 
emberek kiabálva minden
felöl, hogy menjünk haza a 
barakba mert béke van319

Még nem tudunk sem
mit mi van, csak fő hogy
nem kell dolgozni. 10 ora
Tóth Sándor 
Berg János  vásárhelyi 
+ Vizer János hű digó
Bódizs Sándor.  szolgák.
másnap 5.én kellett dol
gozni úgy értesültünk, hogy
csak fegyverszünet van
hogy az olasznak át
adták Triesztet, Trentot320

azt ünnepelték.

Most hozott az olasz őrmes
ter szalonnát a városból
12 líráért kilóját. nov. 7.
vehette 8 líráért, a
többit rajtunk nyerte
nov. 10.én földrengés
mely északról délre hu
zodott.

319 1918. november 3án Padovában az Osztrák Magyar 
Monarchia és Antant fegyverszünet kötött.

320 A fegyverszüneti megállapodás értelmében a Monarchi
ának ki kellett üríteni az I. világháborúban elfoglalt területeket, 
illetve DélTirolról és az adriai szigetekről is le kellett mondania.
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nov. 11én Német fegyver
szünet321; félnapos ünnepet
adtak az olaszok.
decz. 10.én vettem először ur
vacsoráját. Egy németül is 
tudó főhadnagyi rangban 
lévő pap tartott prédikácziot.
Elénekeltük a 42. zsolt 1 és 2.ik
versét és a 90.ik zsoltárt. Úrva
csora után a 174. dicséretett.
1918. decz. 10. Aboca
1918.ba Nagyon szomorú Ka
rácsony ünnepem volt. fogság
ban éheztem. Volt itt ugyan

akinek pénze/blokja volt)
és nekünk csakis blokkot fizetnek
40 fillért egy napra és a 15 fillér
lénung ami bizony nagyon
kevés, a 40 fillér nincs vasá
napokon és ha esik, szóval a
pénzem és egyáltatlján akinek
hazulról nem jö; igen kevés
egy fél hónapba 3 4 korona.
Volt itt inni való hozott jó nyere
ségre az olasz őrmester az árak
itt következnek:
Egy kiló szalona czivileknél 8 kor. itt 12.
”  ”  szép disznóhus ”  6 ” ” 11
”  ”  ” fehér kenyér ” 80 [f] ”  ” 1 k. 50
” ” makaroni tészta „ 1k 20
1 liter vizes bor 1 k. 50
Volt itt még sütemény is akkorra
mintegy szem füge 10 fillér darabja
1 kiló krumpli 80 fillér szóval
minden nagyon drága. 1918. decz. 26.
1918 decz. 6. óta reggelre nincs

321 1918. november 11én Compiègneben kötött fegy
verszünetet a Német Birodalom és az Antant.

kávé nincs semmi sem.
Az ágyak a barakba 1 m. 90 cm
hosszu, 80 cm magas és 80. cm. széles
3 sorjával az első ágy a föld
től 30 cm.re van így fölfelé
Egy 3as ágy illetve volt […] a fa
lak mellett hosszába. 2 ágy
egymás mellett a középen
szintén 3 sorjával fölfelé.
Az ágyak közt két köz 80
80 cm. széles. A barak két 
végén ajtó. És van rajta 
5 ablak.
1919. mentünk el a barak
ból jun 17én sátrakba. A
barakot elbontották, kihord
tuk az utra.
jun. 29.én mentünk el Abocáról
½ 9 órakor d. u. 3 órára értünk 
Siena Lungara322 szintén erdő
munkára. A Társaság a 
régi: 100an jöttünk

jul. 9.én kaptunk 1918 decz. 6.
ika óta először kávét.
1919. jul. 13.án este 6 óra tájt történt 
egy szerencsétlen eset:  egy foglyokat gyű
lölő olasz katona semmi
különösebb ok nélkül agyon
lőtt egy foglyot; aki a légynek
sem vétett, sőt a többi olaszok
is mind szerették; robbanó go
lyóval szíven. A golyó benne
expandált323 és 11 helyen kijött

322 Sinalunga község Toszkána tartományban, Siena me
gyében.

323 itt: felrobbant
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a darabjai belöle.  A fogoly
mitsem gyanítva hevert bent
a barakba az ágyán.
A neve Cserös Lajos. Bihar m
BiharPüspöki324 3035 év körüli
reformata vallásu.
Elvitték felboncolni 16.án délbe
Koszorura adakoztunk 40 lira
körül. Az olasz még jul.

26án is szabadságon járt ezen 
éjjel ismét eljött a barakunk
hoz de az őrök megfogták
és megakadályozták.
Később talán mégis a hadnagy nem
tudta eltusolni a dolgot, a hír
után ítélve őt és a hadnagyot is
letartoztatták.
1919. augusztus 25.én voltam marodin
kaptam 4 napi pihenőt.
szept. 1.én hagytuk el a munkát.
szept 3án indultunk el Siena
Lungáról d. u 5 órakor
Monte Pulciano.325 Arezzo
értünk este 10 órakor
szept. 4.én 11 órakor jöttünk el
Arezzoból dél után 4 órakor 
értünk Sansepolcroba.
Az Avanti326 Olasz szocialista
szellemű napilap hűen leírja  okt
3.iki számában az Asinarai
foglyok szenvedéseit.327

okt. 25.én Sansepolcroba d.u. ½ 4 nagy
földrengés volt. A hely amelynél

324 Biharpüspöki (ma: Episcopia Bihor, Románia)
325 Montepulciano község Olaszországban, Toszkána tar

tományban, Siena megyében.
326 Az Avanti!című újság az Olasz Szocialista Párt hivatalos 

napilapja volt 18961993 között.
327 Az Asinara szigetén őrzött hadifoglyok történetét lásd: 

Margittai Gábor: Szamársziget szellemkatonái. Külső Magyarok 
Kft., 2014.

Szűcs Lajos 10 lira 15 czent ??
Oltványi utca 2 sz
Alsóváros. Szeged
Kálmán József
Tóth III. Ferenc KisKunDorozsma 
Tanya. Átokházi dülö328 359. sz.
Tanács Tamás Szeged. Also tanya
Átokháza.329 862. sz.
Farkas István. Köveshegy
361. h. szám. Vasmegye. Vasvár

voltunk egy régi apácza zárdá
nak a temploma nagy erős épü
let amely több földrengéstől már
megvolt repedezve recseget ropogot
amely sokaknál nagy rémületet okozott
menekült volna mindenki de hova.
a szük udvart ha döl egész betakarja
Szerencsére nem történt nagyobb
baj minthogy az épületnek külső sarka
ledőlt. Másnap kilakoltattak sátrak
alá. Még nov 1én ismétlik

1919 jan 1.én írtam anyámnak.
jan. 8. án irtam Csala Lidinek
jan. 18.án írtam Mocsári Ernőnek. Aboca 
1919. jan. 20.án kaptam anyámtól 
és Cs Szabó Zsófitól egy, egy lapot decz. 6.ikit.  
Abca
1919. febr. 6.án írtam Cs. Szabó Zsófinak egy 
lapot.
febr. 13án kaptam meg a Mocsári Lajos jan. 
12.iki lapját. 70. l.330 Aboca
1919. márcz. 5.én írtam anyámnak a 2.ik szamu 
lapomat. Aboca
márcz. 18.án irtam M. Józsefnek egy t.331 lapot 

328 1950től Forráskút néven önálló település.
329 Ma Ásotthalom része.
330 lap
331 talián lap
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Aboca
april. 13.án irtam anyámnak a 3.ik szamu lapo
mat.  Aboca
april. 21.én irtam Mocsári Juliannának egy t. 
lapot. Aboca
máj. 4.én írtam Tompai Juliannának egy t. lapot. 
Aboca
jun. 3.án kaptam meg M. Lajosnak a febr. 28.án 
írt lapját. Aboca

jun. 12.én irtam M. Lajosnak egy t. lapot. Aboca
jul.2.án irtam anyámnak a 4.ik számu levelem t. 
lap Abadia.332

júl. 8.án írtam Cs. Szabó Lidinek egy t. lapot. 
Abadia.
júl. 18.án irtam anyámnak az 5ik számu levelem. 
Abadia
júl.31.én irtam M. Ernőnek egy talián lapot.
aug. 7én irtam anyámnak a 6.ik számu levelem 
Abbadia.
aug. 17.én irtam Cs. Szabó Zsófinak egy talián 
lapot. Abadia.
aug. 26.án irtam anyámnak a 7. számu levelem. 
Abbadia
okt. 4.én irtam Tompai Julkának egy czivil talian 
lapot. Sansepolcro.

332 Abbadia Montepulciano község egyik kerülete Tosz
kána tartományban, Siena megyében. Az 1919. július 2. és au
gusztus 26. között írt leveleit Abbadiából keltezi, míg a napló 
más helyein azt írja, hogy 1919. június 29. és szeptember 3. 
között Sinalungában volt erdei munkán.

Egy oszlop kiszámitásánál, meg
mérjük az also felsö középsö
részét megszorozzuk és 3al
elosztjuk és a kijött összeget a hosszával meg
szorozzuk.

Kör kiszámítása a széleseget
a hosszusággal kell szorzani és
a kijött számot 0.785el kell szorozni

folytatás az utoljáról.
1917. szept. 24.én irtam anyámnak a 25.ik 
levelem. levél  Soresina
1917. okt. 3.án irtam Csala Lidinek egy talián 
lapot. Soresina
1917. szept. 30.án kaptam Csala Liditöl egy 
lapot, aug. 30.ikit anyámtól 
Tompai Julkától egyet, melyet aug. 20.án irt 
hozzám. Összesen van 48. levelem.
1917. okt. 10.én irtam egy levelet Csala  Zsófi
nak. levél. Soresina
1917. okt. 19.én irtam anyámnak a 26. ik leve
lem. talián lap. ez visszajött333 S.
1917. okt. 25én irtam Tompai Julkának egy 
képes levelet.
1917. nov. 11.én irtam anyámnak a 27.ik leve
lem talián lap. Sóresina vissza is kaptam
1917. nov. 25.én irtam anyámnak a 28. levelem. 
t. lap 4 sor St. Maria

1917. decz. 6.án irtam anyámnak a 29.ik leve
lem t. lap 4 sor. St. Maria
1917. decz. 24.én irtam anyámnak a 30.ik leve
lem. t. lap 3 sor. St. Maria
1918. jan. 3. án anyámnak az 1ső szamu levelem

333 Zádori ezt később írta oda ceruzával.
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t. lap. 6 sor. St. Maria.
1918. jan. 7.én irtam Tompai Julkának 1talián 
lapot. 7. sor. St. Maria.
1918. jan. 16.án irtam Csala Lidinek egy talian 
lapot. 8. sor St. Maria C. V.
1918. jan. 23.án irtam anyámnak a 2ik számu 
levelem. t. lap. 2. sor. St. Maria.
1918. jan. 26.án kaptam Mocsári Lajostól 1 
lapot melyet okt. 2.án irt hozzám ez a 49. ik 
levelem.
1918. febr. 1.én válaszoltam M. Lajosnak 10 sor. 
talián lap St. M.

1918. febr. 8.án irtam anyámnak a 3.ik számú 
levelem. t. l. St. Maria
1918. febr. 18.án irtam anyámnak a 4.ik számú 
levele t. l. Firenze
1918. márcz. 3.án irtam Tompai Julkának egy 
lapot. t. lap. Firenze Aboka
1918. márcz. 10.én irtam anyámnak az 5.ik 
számú levelem. t. l. Firenze Aboka
1918. márcz. 22.én irtam Cs. Szabó Zsófinak 1 
lapot. t. l. Firenze Aboka 
1918. márcz. 27.én irtam anyámnak a 6ik számú 
levelem. t. l. Firenze Aboka
1918. ápril. 7. én irtam Cs. Szabó Lidinek egy 
talian lapot. Firenze Aboka
1918. ápril. 19.én irtam anyámnak a 7.ik számú 
levelem. t. l. Firenze Aboka
1918. april. 19.én kaptam Cs. Szabó Liditől egy 
lapot, melyet 1917. nov. 22én írt hozzám. ez 
50.ik levelem
ápril. 25én írtam Cs. Szabó Lidinek egy lapot. t. 
l. Firenze Aboka
máj. 4.én írtam anyámnak a 8.ik számú leve
lem. t. l. Firenze Aboka
máj. 10.én írtam anyámnak a 9.ik levelem. t. l. 
Firenze Aboka
máj. 19.én írtam Tompai Julkának egy lapot. t. l. 
Firenze Aboka

máj. 26.án írtam anyámnak a 10. számú leve
lem. t. l. Firenze, Aboka
máj. 21.én kaptam Cs. Szabó Liditől egy lapot 
melyet márcz. 20.án írt hozzám
máj. 26.án kaptam anyámtól egy levelet melyet 
márcz. 24.én írt hozzám ez 52. levelem.
1918. máj. 31.én kaptam Tompai Julkától egy 
levelet ezt III/26.
jun. 2.án kaptam Tompai Julkától 1 levelet 
melyet márcz. 1én írt hozzám
jun. 9.én válaszoltam a T. Julka leveleire. t. l. 
Firenze, Aboka
jun. 21én kaptam M. Lajostól 1 levelet, melyet 
april. 14.én írt hozzám ez 54.ik levelem
jun. 23.án válaszoltam a M. Lajos levelére. t. l. 
Aboka
1918. jun. 29.én írtam anyámnak a 11.ik számu 
levelem. t. l. Aboka
1918. jul. 4.én kaptam M. Ernőtől egy lapot, 
melyet ápril. 4.én írt hozzám. t. l. Aboka
jul. 5.én írtam anyámnak a 12.ik levelem t. l. 
1918. jul. 13.án írtam Cs. Szabó Zsófinak egy t. 
l. Aboca
jul. 21.én írtam anyámnak a 13.ik számu leve
lem. t. l. Aboca
jul. 30.án írtam Tompai Julkának egy lapot. t .l. 
Aboca
1918. aug. 1.én kaptam Cs. Szabó Zsófitól egy 
lapot a jun. 21.ikit és M. Ernőtől ugyan ekkorit.
aug 6.án írtam anyámnak a 14.ik számú levelem. 
t. l. Aboca
aug. 10.én írtam anyámnak a 15.ik számu 
levelem, t. l.
aug. 8án kaptam anyámtól a máj. 28.iki levelét 
ez 58.ik
aug. 12.én kaptam T. Julkától a jun. 28.adiki 
lapját.
aug. 15.én kaptam Cs. Szabó Liditől egy lapot 
melyet jun. 2.án írt
1918. aug. 23.án írtam T. Julkának egy lapot.
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aug. 28.án írtam Cs. Szabó Lidinek egy t. lapot. 
Aboca
szept. 5.én írtam anyámnak a 16. számu leve
lem. t. l. Aboca
szept. 11.én írtam M. Lajosnak egy t. lapot. 
Aboca
szept. 10.én kaptam anyámtól a jun. 21.iki 
levelét. t. l. Aboca
szept. 22.én írtam anyámnak a 17. számu leve
lem. t. l. Aboca
szept. 29.én írtam anyámnak a 18.ik számú 
levelem. t. l. Aboca
1918. okt. 6.án írtam T. Julkának egy lapot.
okt. 8án kaptam M. Lajosnak a szept. 10.iki 
lapját. Aboca
okt. 29.én írtam anyámnak a 19. számu levelem.
1918. nov. 6.án írtam M. Lajosnak egy talián 
lapot. Aboca
nov. 10.én írtam anyámnak a 20.ik számu 
levelem. Aboca
nov. 10.én kaptam anyának a okt. 20.iki lapját 
és 11.én kaptam
Cs. Szabó Lidinek az okt. 4.iki lapját.
nov. 21.én írtam Cs. Szabó Zsófinak egy lapot 
Aboca.
nov. 29.én írtam anyámnak a 21.ik levelem. 
Aboca
1918. decz. 5.én írtam T. Julkának egy lapot. 
Aboca
decz. 10.én írtam anyámnak a 22.ik levelem 
aboca
decz. 22.én írtam Tompai Istvánnak egy talián 
lapot. Aboca
anyámnak 22. T. Julkának 8 Csala L. 4 M. L. 4. 
Csala Zs. 3. T. István 1.

1917. évi január 14.én kaptam Mocsári Ernőtől 
egy levelet. 24ik levél melyet 1916. decz. 26.án 
írt hozzám.
1917. január 16.án kaptam anyámtól az 1916. 

decz. 30.án írt német levelet
1917. január 17.én kaptam anyámtól az 1916. 
decz. 24.iki levelet. 26. lev.
1917. jan. 18.án írtam anyámnak a 2.ik számú 
levelem. Scandiano
1917ben írtam anyámnak a 3.ik számú levelem. 
január 24.én Scandianó
1917. feruár 1.én írtam anyámnak a  4.ik számú 
levelem. Scandianó. talián l. Zádori Sándor
1917. február 8.án küldtem el anyámnak a 3ik 
fényképemet ez 5.ik levelem Scandiano.
1917. február 11én kaptam Tompai Julkától1 
levelet melyet jan. 22én írt hozzám ez 27.ik 
levelem. töle 3ik Scandianó.
1917. február 14.én írtam anyámnak a 6.ik 
levelem. talián lap. Scandiano
1917. február 22én írtam Tompai Julkának egy 
levelet. Scandiano.
1917. febr. 25.én kaptam Tompai Julkától egy 
levelet melyet jan 31.én írt hozzám tőle ez 4.ik 
levelem. Scandiano.
febr. 27.én kaptam anyámtól egy levelet melyet 
jan 28.án írt hozzám. ez 29.ik levelem. Scandi
anó.
márcz. 1.én írtam anyámnak a 7.ik levelem 
talián l. Scandiano.
márcz. 3.án kaptam Csala Liditől egy levelet 
melyet febr. 13.án írt hozzám ez 30.ik levelem, 
töle ez a 2.ik levél. Scandianó.
márcz. 8.án írtam anyámnak a 8.ik levelem k. 
levél csomag kérés Scandiano.
márcz. 8.án kaptam Csala Zsófitól egy levelet, 
melyet febr. 17.én írt hozzám tőle ez első levél. 
összesen 31.ik levelem.
márcz. 15.én válaszoltam a Csala Lidi február 
13.iki levelére. neki ez 3.ik levelem Scandiano.
márcz. 18.án kaptam anyámtól 1 levelet melyet 
márcz. 1.én írt hozzám ez 23. levelem. Scandianó.
márcz. 22.én válaszoltam Csala Zsófinak a febr. 
17iki levelére  hozzá ez 1ső levelem
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1917. márcz. 29én írtam anyámnak a 9.ik leve
lem talián l. Scandiano.
1917. április 5.én írtam anyámnak a 10.ik leve
lem t. lap. Scandianó.
ápril 14én írtam anyámnak a 11.ik levelem. levél 
Scandianó.
ápril 19én írtam anyámnak a 12.ik levelem. ta
lián l. Scandiano.
ápril 25.én írtam anyámnak a 13. levelem. levél 
Soresina
1917. ápril 27én kaptam anyámtól egy levelet 
melyet márcz. 18.án írt hozzám
april. 27.én kaptam Tompai Julkatól egy levelet, 
melyet márcz. 20.án írt hozzám, összesen 34.ik 
levelem
máj. 10én kaptam anyámtól egy német levelet 
melyet márcz. 29 én írt hozzám
máj. 12.én írtam anyámnak a 14ik levelem levél. 
Soresina
máj. 15.én kaptam Tompai Julkától egy levelet 
tőle ez 6ik levelem összesen 36.ik levelem. ápril 
5.iki Soresina
máj. 20.án írtam Tompai Julkámak az ápril. 5.iki 
levelére. válasz Soresina.
máj. 25.én írtam anyámnak a 15ik levelem.
máj. 22.én kaptam anyámtól egy levelet melyet 
ápril. 9.én írt hozzám. összesen 37.ik levél So
resina
máj. 30.án kaptam Tompai Julkától egy levelet 
melyet ápril 11 én írt hozzám.
jun. 4.én írtam anyámnak a 16.ik levelem.
jun. 10.én írtam Tompai Julkának 1 levelet. So
resina
jun. 13.án kaptam Tompai Julkától 2 levelet. 
egyik ápril 21. másik ápril 30.iki összesen van 40 
levelem
jun. 20.án írtam anyámnak a 17ik levele. talián 
l. Soresina
jun. 20.án kaptam anyámtól egy levelet melyet 
ápril 22.én írt és

Csala Zsófitól egyet melyet máj. 9.én írt hozzám
jun. 24.én írtam Csala Zsófinak a második levele. 
levél Soresina
jul. 4.én írtam anyámnak a 18ik levelem. talián 
l. Soresina
jul. 11.én írtam anyámnak a 19. levelem levél 
Soresina
jul. 14.én kaptam Mocsári Lajostól egy lapot me
lyet máj. 28.án írt hozzám ez 43. levelem 20.án 
válaszoltam.
1917. jul. 25.én írtam anyámnak a 20. ik leve
lem. levél Soresina
1917. aug. 4.én írtam Tompai Julkának egy né
met nyelvű lapot t. lap. Soresina
1917. aug. 12.én írtam anyámnak a 21. levelet. 
levél Soresina
1917. aug. 20.án írtam Csala Lidinek egy talián 
lapot. Soresina
1917. aug. 25.én írtam anyámnak a 22.ik levelet. 
Talián lap. Soresina
1917. szept. 3.án írtam anyámnak a 23.ik leve
let. talián lap. Soresina
1917. szept. 9.én írtam anyámnak a 24.ik levelet 
levél Soresina
1917. szept. 17.én kaptam Tompai Julkától há
rom levelet. jun. 6.ikit jun. 28.adikit és aug. 
14.én. összesen 46. levél
szept. 20.án írtam Tompai Julkának egy lapot. 
talián lap. Soresina

levélczímek: Zádori Sándor inft.
Inft. Rgmt. Nro. 46. komp. 8. Scandiano
Itália
Majd Scandiano helyett Pizzighettone
Most. Zádori Sándor sold. Barak N.20. 
komp. 5. St. Maria C.V. Prov. Caserta
Itália
Caserma334

334 caserma (olasz), barakk
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forte Belvedere335 
Firenze, Italia
Most Inft. Zádori Sándor […] […]
Caserma
forte Belvedere […]
Firenze, […] […]
Borgo336 Sansepolcro
Ier Aboka
[…] Arezzo

Sok szép zöld levelek vannak 
még fenn a fán.
Bár sokakat eléget a forró 
meleg nyár.
Még itt a meleg nyár de már
a köd megjelent.
ami elmúlásra, zord télre
emlékeztet
majd eljő az ősz is a fák szép
levelei kezdenek mind lehulni
Akárcsak az én szép remé
nyeim hulnának velök le
Majd elfuja őket a hideg 
őszi szél.
Kopár lesz a faág jő
majd a zord tél.
A zord tél is eljő; eljött én
felettem és én mégis vagyok messze idegenben.
A lehult levelek már rég
elenyésztek
Senki nem gondol rá, nin
csem ki törödne vélek…
De én neked
kívánom tiszta szívemből
hogy életednek fája még soká
zöldüljön.

335 Forte Belvedere erődítmény Firenzében, melyet 1590
1595 között építettek.

336 borgo (olasz), falu

Hogy csak nagyon soká
Majd sok idők mulva jöjjön
el tereád az őszi alkony
nak szép visszasugárzó
lenyugvó szép napja 
Addig pedig éljél teljes boldog
ságban, virágzó időben
a boldog családban.
Ezt kívánja éked ki nem felejtett s nem felejt 
el soha benneteket.
Most többet nem írok tisztelem
anyámat, apádat s minden többi kedves testvé
reinket.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönet Zádori Sándor unokáinak, Baranyi Sándornak és Ecseki Ferencnek a családra vonatkozó ada
tokért, a nagyapjukat ábrázoló fényképekért. Baranyi Sándornak külön köszönet, amiért rendelke
zésemre bocsátotta és engedélyezte, hogy Zádori Sándor „Magyar, német, ólasz, és tót szavak rővid 
ismerete” című kézzel írott nyelvtankönyvét és szótárat felhasználhassam jelen írásomhoz. A szakmai 
segítségnyújtásért köszönet dr. Lázár Balázsnak a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kiren
deltségének kutatójának, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi 
Levéltárának dolgozóinak, Kmetykóné Baráth Ildikónak, Makó Imrének és Presztóczki Zoltánnak. 
Szeretném megköszönni Kovács Ferencnek a füzetek digitalizálását és minden egyéb segítségét, 
Zsibrita Lászlónak a nehezen olvasható naplórészletek digitális feljavítását.

Kossuth Lajos halála alkalmából készült nyomat Zádori Sándor írásával. (Tornyai János Múzeum 
Helytörténeti Gyűjtemény)
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irodalom

Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története. Szeged, 1933. 
Grande guerra L’EmiliaRomagna tra fronte e retrovia. Szerk.: Mirco CarrattieriCarlo De Maria

Luca GorgoliniFabio Montella. Bologna, 2014. 
Hadifogoly magyarok története I. Szerk.: Baja BenedekLukinich ImrePilich JenőZilay Lajos. 

Budapest, 1931.
Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai. Hódmező

vásárhely, 2004.
Réder Bélára vonatkozó adatok: http://levaycsaladfa.hu/wpcontent/uploads/2013/11/Bemu

tatkoz%C3%A1sL%C3%A9vayB%C3%A9la.pdf letöltés ideje: 2017. 05. 02.

Sajtó

Elrendelték a mozgósítást. = Hódmezővásárhely 1914. július 26. 1.
Válságos órákban. = Vásárhelyi Reggeli Újság 1914. július 25. 1.
A szegedi 46osok városunkban. = Vásárhelyi Reggeli Újság 1914. augusztus 17. 3.
Hivatalos jelentés. = Délmagyarország 1915. augusztus 29. 2.

Zádori Sándor tankönyve az 1899/1900as tanévből. (Tornyai János Múzeum Helytörténeti Gyűjtemény)
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levéltári források

MNL CSML HL CD tár Halotti anyakönyvek 19131920. 6. CD
MNL CSML HL CD tár Halotti anyakönyvek 19591965 11. CD
MNL CSML HL CD tár Házassági anyakönyvek 19131919. 13. CD
MNL CSML HL CD tár Házassági anyakönyvek 19201926. 2. CD
MNL CSML HL IV. 1426. A Református Egyház Anyakönyvei 1887. 

MNL CSML HL Hódmezővásárhely Város Árvaszéki iratai 3227/920. Zádori Sándor hagyatéki ügye
MNL CSML HL Hódmezővásárhely Város Árvaszéki iratai 228/921. özv. Zádori Sándorné hagyatéki ügye
MNL CSML HL IV. B. 1405. f. Hódmezővásárhely Város Tanácsának iratai Hadseregbeli tartalékos  

és póttartalékos legénység nyilvántartása 5393.
Österreichisches Statsarchiv, Kriegsarchiv, Kriegsverluste (19141918), Kriegsgefangenenkarteien, 

Reihe 1, Kt. 313. 
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