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Az alábbiakban közölt szöveg folytatása annak a naplórészletnek, mely a Hadtör
ténelmi Közlemények 1996-os évfolyama 2. számában jelent meg. A most közölt 
anyagban a nyolcvan évvel ezelőtt történtekről, az 1916-os háborús év eseményei
ről ad számot Horváth Pál, a krónikás katona. 

Az év első két hónapjában azokról a kemény védelmi harcokról számol be a 
napló, melyet a közös hadsereg és a honvédezredek vívtak a támadó orosz csapa
tokkal szemben. A szövegből kiderül, hogy a krónikaíró igen büszke volt a magyar 
egységek katonai sikereire, kitűnő harci szellemére, ugyanakkor őszinte részvéttel 
figyelte az orosz katonák sorsát, akiket gyakran a kozákok fegyvere és korbácsa 
kényszerített reménytelen helyzetben is rohamra. 

Horváth Pál az év nagyobb részét pótalakulatnál töltötte, mint kiképző. Innen in
dult a pótlás a fronton harcoló alakulathoz. A feljegyzésekből kiderül, milyen nagy 
gondot fordított a katonai vezetés arra, hogy a hátországban állomásozó egységek 
részt vegyenek a mezőgazdasági munkákban. Jól érzékelhető a szövegből a fegye
lem lazulása is. 

Az őszi hónapokra Horváth Pál, aki ekkor már tüzér szakaszvezető, visszakerült a 
frontra. Az ott készített feljegyzésekben remek képet ad az állóháborúról, a katonák 
földalatti életéről, a szakadatlanul folyó erődítési munkálatokról, az egyre romló 
ellátásról, az ellenséges repülőgépekről, melyek már nemcsak felderítenek, de 
bombáznak is. 

A mostani részlet az eredeti napló harmadik füzetének végén, a negyedik füzet
ben és az ötödik első felében található. 

1916-BAN TÖRTÉNT 

Január hó 

1-én. Szerencsésen virradtunk új év első napjára, és elértük a harmadik háborús évet, ugyancsak a 
mostani ellenséges támadás negyedik napját. Mert hát valóra vált ma is az ellenség támadása... tüzérsé
günk, főleg ütegünk oly hatásos tűzzel fogadta őket, hogy ezen roham is összeomlott. Tüzérsége ma 
lanyhán dolgozott, de ütegállásunkat ma legjobban veszélyeztette... De még ezideig szerencsénk van... 
Délutánra vártuk az újabb és erősebb támadást, de elmaradott. Talán ennyi veszteség után észre tér az 
orosz, - ugyan nem igen lehet benne bízni, - hátha csak lélekzethez akar jutni... Este megszűnt a harci 
zaj, s az éj is teljes csendben telt el. 

2-án. Reggel fegyverlövések hallhatók gyengébben. Az idő ködös. Az ellenség ma nem kísérelt meg 
támadást... Járőreink és megfigyelőink szerint az ellenség előretolt állásokat készít... Ma repülőinknek 
kellett volna megjelenni, hogy až ellenséges tüzérséget ezek megfigyelése alapján lőhettük volna, de a 
... ködös idő miatt ez nem sikerült. Az ellenség pár lövést adott ma is a falura, máskülönben csendesen 
viselkedett. 
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Az est beálltával tőlünk jobbra erősebb ágyútűz keletkezik, de ez sem tartott soká, mely után újból 
csend állott be, és az éj is nyugodtan tellett el. 

Ezen harcoknál is újból megnyilvánult az orosz sereg lanyha fegyelmezettsége és az, hogy már unják 
a hosszú, reájuk nézve eredménytelen harcot. Látható volt itt is, mint hajtják a kozákok az orosz gyalog
ságot rohamra, mi biztos halál reájuk. Azonban, ha meghátrálnak, ismét csak a kozák fegyverek és 
gépfegyverek várakoznak reájuk. így a szegény orosz két tűz között pusztul. Azért, ha tehetik, megad
ják magukat. Ha a drótakadályunkig eljut, ott lefekszik, és kezét feltartva a megadás jeléül várja a sor
sát... 

Este a fagy után havazni kezd. Ma megkezdődött a tisztjeink kicserélése is, két hadnagy jött ma, Büki 
és Nagy. 

3-án. Reggel 7 órakor ágyútűz kezdődött, mi mindjobban erősbödött. Számításunkban, hogy az el
lenség még nem fejezte be támadását, nem csalódtunk... délben tőlünk jobbra kezdette meg támadását, 
mit erős tüzérségi tűzzel vezetett be, mi tartott 2 óra hosszáig. De hiába, itt is vérbefúlt a kísérletezése. 

Ezután a harc mindjobban húzódott felénk, a tüzérségi tevékenység is erősen tartotta magát, és most 
az orosz zászlóaljak megkezdették az előrenyomulást. Ezt hamarosan észrevéve tüzérségünk, különö
sen ütegünk a legerősebb tüzet bocsájtotta reájuk, és ezzel ezen rohamuk is összeomlott. 

Délután 4 órakor újból szerencsét próbált az ellenség, de ezen kísérlete is már a gyalogsági tüzünk-
ben megsemmisült. Az ellenség négy rohamot kísérelt meg minden siker nélkül, és a mai nappal példát
lan veszteséget szenvedett... 

A délutáni támadás után elcsendesedett a harc... A mai szép, napos időt a repülők is felhasználták, 
már kora délelőtt jártak az ellenséges repülőgépek, de tüzérségünk hamarosan elkergette őket... 
Ugyancsak itt több kötött léggömb veszélyezteti az állásaink belátását. De ma egyik ilyent sikerült ha
marosan leszállítani. 

Ilyen bajaink vannak mostanában az ellenséggel, erővel el akar bennünket kergetni. Ja, de nem oly 
könnyű ám! Ebbe mi is beleszólunk. 

4-én. Az ellenség ma csendben maradt a tegnapi véres lecke után. Sem gyalogsága, sem tüzérsége 
nem kezdett akciót. Ellenben a mi tüzérségünk egész napon át lőtte az ellenséges állásokat. Az est 
beálltával teljes csend állott be. Éjjel azonban az oroszok meg akarták szállani az előretolt állásaikat, mit 
észrevéve csapataink szuronyharcban meggátoltak. Ütegünk egyik ágyúja tőlünk jobbra állást változta
tott, hogy esetleges meglepetés alkalmával az ellenséget oldalozhassa. 

5-én. Az ellenség ma is nyugodtan viselkedett,... délután falunkra adott pár lövést. A mi tüzérségünk 
azonban reggeltől estig dolgozott... ma is sokat lőtt. Szép, gyenge tavaszi idő van, csakhogy a sárban 
majdnem elveszünk. Noha az oroszoknak karácsony estéjük van, azért nem hiszünk nekik. Figyelmez
tetve lettünk éjjeli erős támadásukra, ezért készen várjuk. Pedig már mi is alaposan ki vagyunk merülve 
a több mint egyhetes harc után. 

Hadvezetőségünk azonban egyet gondolva, vagyis, ha támad az orosz, ha nem támad, de mi sem 
hagyjuk ünnepelni... Ezért este 10 órakor tüzérségünk megkezdette az ellenséges állások lövését, és 
lőtte reggelig. 

- Ne neked muszka! így adjuk vissza a kölcsönt. 

6-án. Az elmúlt éjjel tehát az orosz békében maradt, csak mi nyugtalanítottuk. Kisebb mértékben ma 
is ezt csináljuk vele, de ő ma sem reagál rá. Délután tőlünk jobbra erősebb ágyúzás hallható, úgy látszik, 
itt is tüzérségünk üdvözli őket karácsony napján. Az éjjeli eső után ma is gyenge idő van, napközben is 
többször esik, ami mindjobban elviselhetetlenné teszi a kintléteit a feneketlen sárban. 

A tegnapi nap folyamán egy sajnálatos esemény történt ütegünknél, ugyanis egy előzőleg időzített 
schrapnelt bölcs tisztjeink utasítására kilőttünk a nem rendes távolság megadásával, és ez a 9-ik honvéd 
ezred állásába esett le, hol 2 halott és 5 sebesült gazdája most nem akar lenni ütegünknél. A legcseké
lyebb mulasztás ilyent eredményez, és az üteg hírneve is odavan. 

Az éj folyamán is élénk tüzérségi tevékenység volt részünkről, miután az ellenség mozgolódott. 

7-én. Reggel 5 órakor az ellenség tőlünk jobbra a 12-ik hadosztály előtt kezdette meg legerősebb tá
madását. És sajnos, ami eddig nem sikerült neki, csak a veszteségét növeke, itt már-már elérte a célját. 
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Az ellenség rohama az említett hadosztálynál lévő 20-ik polyák ezred ellen irányult, és sikerült nekik 
ezen ezred árkaiba benyomulni. Ezen betörést még sikerült elhárítani, és szuronnyal dobták ki az ellen
séget, de ennek dacára is többszáz foglyot vittek magukkal a húszas polyákokból. 

Ezt látva az ellenség... még nagyobb erővel vetette magát ezen állásokra és sikerrel. A baj most már 
megvolt, az itteni tüzérség mind az ellenség kezében volt. Azon ágyúnk, mely ütegünktől szinte itt volt 
állásban, csak a legnagyobb veszélyek között tudott megmenekülni. 

Ezen legnagyobb veszély közepette sem hagyott el bennünket a szerencse, hamar vissza tudtuk állí
tani az előbbi helyzetet. Hogy ezen végzetessé válható katasztrófa nagyobb mérveket nem öltött, első 
sorban annak köszönhető, hogy a 20-ik ezred szomszédságában vannak a 39-ik hadosztályhoz tartozó 
16-os honvédek. Ezek mindjárt felfogták a továbbterjedő nyomást az ellenség részéről, és a betörés nem 
szélesedhetett ki. De a további veszélyt ők sem lettek volna képesek elhárítani, ha azonnal a veszély 
színhelyére nem siet a közeli tartalékban levő 23-ik és 24-ik honvéd ezred. Ezek egy lendületes táma
dással az ellenséget visszaverték, 1 ezredest, több tisztet és 400 főnyi legénységet ejtettek foglyul. így az 
ellenségnek itt is fel kellett adnia sikerét... Ágyúinkból egyet sem tudott elvinni, de jóformán mind 
tönkre tette. Már megint bebizonyult a magyar csapatok fölényessége úgy az ellenség, mint a mi nem
zetiségi csapataink felett. 

...A harc dühöngött egész nap, és miután nem sikerült az ellenség támadása most már a 12-ik had
osztály előtt sem, megkísérelte ismét előttünk, a 39-ik hadosztálynál. Hiába volt azonban ez is, az előre 
nyomuló orosz oszlopok már tüzérségünk tüzében összeomlottak. 

Tőlünk balra ugyancsak erős harcok folynak egész nap, tehát az ellenség erővel sikert akar kierősza
kolni, át akar bennünket vágni. Kemény napunk van ma is, folyton az ágyúk mellett vagyunk, a havas 
eső esik egész nap, így elég kellemetlen a kintlevés. Azonkívül az ellenséges schrapnelok is erősen 
felkeresnek bennünket... Igazán nem is tudom elképzelni, mint történhetett meg, hogy épen maradtam 
a felettem explodálódó srapnelektől. 

Este a harc elcsendesedik, csak a világító pisztolyok és fényszórók működnek a sötétben. A mai éjjelt 
sem tölthettük el pihenésben, tüzérségünk folyton dolgozott. A mai nappal ütegünkből is került egy 
fogoly az ellenség kezére mégpedig egy telefonista. 

8-án. Reggel igen szép idő mutatkozik, ezt felhasználva repülőnk megjelenik. Később borult idő 
lesz, és az eső kezd esni. Ma részünkről olykor hallatszik lövés, ütegünk szinte pár lövést ad le. Az 
ellenség azonban a tegnapi nagy veresége után nyugodtan viselkedik... Hosszabb idő után az éjét is 
nyugodtan töltjük el. 

9-én. Mára szép, enyhe, tavaszias idő lett. Egész délelőtt két ellenséges repülőgép keringett felettünk. 
Tüzérségünk nemigen üldözte őket. Az ellenség ma is csendben van, pár lövést tesz a szomszéd köz
ségre, mit máskülönben előszeretettel szokott lődözni. Részünkről sem történik pár lövésen kívül 
semmi. Azonban holnapra megint az ellenség támadása van kilátásban. Mi várjuk és kellőkép fogadjuk. 

Az est beálltával teljes csend lesz a vonalon, és az éji nyugalmat sem zavarja semmi. 

10-én. A nagy sár mára kissé megfagyott. A várt támadás nem következett be, úgy látszik az ellenség 
kifáradt és megelégelte a tetemes veszteséget. A mai nap is, mint a tegnapi, nyugodtan telik el. Hajnal
ban kezdett tüzérségünk lőni enyhébben. 

11-én. Reggel az ellenséges tüzérség kezdett lőni, mi később megszűnt. Ütegünk is pár lövést tett 
egész nap. Már napok óta csend van. Délután havazni kezdett, s mindjobban erősbödik. Este is csend 
van, éjjel azonban könnyű tüzérségünk működik. 

12-én. Reggelre hótakaró fedi be az egész tájat, ma is havazik, és erős vihar keletkezik. A fronton ma 
sem változik semmi, csend van. Délelőtt folyamán ütegünk pár lövést ad le, mit délután a könnyű tüzér
ségünk folytat. Az ellenség azonban csendben van. Az éj folyamán is voltak egyes lövések. 

13-án. Hideg, tiszta idő, a repülők ezt fel is használják felderítésre. Ugyancsak az ellenséges kötött 
léggömbök is szemlét tartanak. Most különösen erősen vizsgálódnak az ellenséges repülők, miután az 
oroszok a 7-iki betörésnél hozzájutottak állásaink rajzaihoz és térképeihez. És itt természetes más elhe
lyezés is kellett most csapatainknak, miután ezt most az ellenség teljesen ismerte, pontosan tudná lőni. 
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Tehát most az újabb elhelyezést erősen kutatják az ellenség repülői. Ma is csend van máskülönben, pár 
lövést adtunk le. Este 8-9 óra között járőrharcok vannak. 

14-én. Már kora reggel az ellenség légi megfigyelője fenn van, miután kedvező, szép idő mutatkozik. 
Ugyancsak repülői is járnak. Kisebb mértékben az ellenséges tüzérség egész nap lő. Ütegünk ma is pár 
lövést tesz. Szórványosan a gyalogsági fegyverek is pattognak. Az orosz újév alkalmával számítottunk az 
ellenség esetleges támadására, de nem következett be. Ugyan ezt mi sem bánjuk, legalább nem fára
dunk. Most a sártól is megszabadultunk egyelőre, miután napok óta szép, hideg idő van. 

Ma ért azon szerencse, megkaptam a bronz vitézségi érmet annak jeléül, hogy kezdettől fogva künn 
vagyok a fronton. Borzasztó kellemes érzést támaszt bennem. Este gépfegyverek kattognak, az éj csen
des. 

15-én. Délelőtt az ellenséges tüzérség gyengébben lő a faluba. Délután csend van, ma tüzérségünk 
pihen. Azonban egész nap a gyalogsági fegyverek pattognak, és az ellenséges golyók mind közelünk
ben csapódnak le. Ebből azt következtetjük, az ellenség újabb előretolt állásban van. 

16-án. Délelőtt ütegünk pár lövést csinál, máskülönben a nap csendesen telik el. Este erősebb hóvi
har keletkezik. Az előttünk levő szakaszon csapataink meg akarnak győződni arról, vajon az ellenség 
előretolt állásaiban mily erővel rendelkezik. Felhasználva tehát a rossz időt, egy erősebb járőrt küldöt
tünk ki ennek felderítésére, mit azonban az ellenség hamarosan észrevett, és pokoli lövöldözést kez
dett. Természetesen ebben támadást sejtett, tüzérsége is megkezdette a lövést, mi részünkről is viszo-
noztatott. Most már azonban mi is azt hittük, hogy az ellenség csakugyan támadást kezd, de 10-15 perc 
után a lövöldözés megszűnt, és éjjel is nyugalom volt. 

17-én. Reggel csend van, délelőtt folyamán tőlünk balra, messzebb hallható ágyúzás. Az én ágyúm 
küld pár csomagot a ruszkinak. Délben a nagy szél dacára egy ellenséges repülő kering fölöttünk. 
Délután folyamán az ellenség kezdi lőni falunkat. Este 9 órakor tüzérségünk élénkebb tüzet nyit meg, 
mi rövid ideig tart, s utána csend lesz, az éjét sem zavarja semmi. 

18-án. Szép, napos idő. Reggel 8 órakor úgy a miénk mint az ellenséges tüzérség megkezdi a lövést 
gyengébb mértékben. Tőlünk jobbra erősebb ágyúzás hallható, mi tart késő délutánig. A repülők egész 
nap fent vannak mindkét részről. Este ugyancsak gyengébb tüzérségi tűz van, utána csend áll be, és tart 
egész éjjel. Most én megint 4-5 nap óta nem a legjobban érzem magam, erős főfájás gyötör. Ma üte
günktől elment Baranyai flidgy., ki kezdettől velünk volt, kissé sajnáljuk. 

19-én. Délelőtt folyamán tőlünk balra hevesebb ágyúzás hallható, mit a németek folytatnak. Az 
előttünk álló szakaszon is élénkebb tüzérségi tevékenység fejlődik ki, ez tart délutánig. A repülőknek 
ma is kedvező idejük van, mit fel is használnak. 

A Strypa befagyott, s jegét csapataink robbantás által feltörik, nehogy egy ellenséges támadás alkal
mával a ruszki átjöjjön rajta. Az ellenség ma úgyis teljesen elfogta a vizet, mit magunk sem tudunk 
megérteni miképp. Ezen éj is nyugodtan tellett el. 

20-án. Gyengébb ágyútűzön kívül ma sem történt semmi különösebb esemény. Tüzérségünk a mai 
nappal újból megszaporodott, egész új felszerelt ütegek jöttek. Ami szokatlan volt még, este 9-10 óra 
között ellenséges repülőgépek járnak. Az éjét semmi nem zavarja. 

Ma megváltam a geschützführerségtől, miután a pótütegtől újabb altisztek jöttek. Hírlik az, ki már 
kezdettől fogva künn vagyunk tisztek és altisztek, bemegyünk a pótüteghez. És csakugyan olyanformán 
lesz. 

21-én. Mára az idő meggyengült újból, napközben az eső is esik. Máskülönben ma is csend van, oly
kor hallható egy-egy ágyúlövés. Este azonban úgy 1/2 10 órakor könnyebb tüzérségünk élénkebb 
tüzelést kezd, és ez tart fél óra hosszáig. Utána csend áll be. 

22-én. Reggel szép idő mutatkozik. Délelőtt folyamán tőlünk balra, a németek szakaszán erősebb 
ágyúzás hallható. Itt előttünk gyengébb lövöldözések voltak. Délután vagy 5 német repülőgép felszállt, 
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melyekre az orosz őrült lövöldözést kezdett, de eredménytelenül. Éjjelre az ellenség támadása volt 
kilátásba helyezve, mire minden előkészületet megtettünk, de nem következett be. 

23-án. Reggel az eső esni kezd, tehát újból jön a feneketlen sár. A fronton ma is csend van, ütegünk 
pár lövést tesz. Délután folyamán az orosz megint a falut kezdi lőni. Éjjel semmi újabb. 

24-én. Már kora reggel ütegünk tűzkészen áll. Ugyanakkor többi tüzérségünk is megkezdi a tüzelést. 
Az ellenség ismét mozgolódik. Délelőtt ütegünk egy felvonuló orosz üteget vesz tűz alá, mit szét is 
ugrasztottunk. Egész nap erős tüzelést folytat ütegünk, hiába, a 15 centiméteresnek csak nincsen párja. 

Délután az orosz tüzérség erős tüzelés alá veszi a falut, és állásunkat erősen veszélyezteti. Gránátjai 
folyton körülöttünk csapkodnak le. A tüzérségi tűz tartott egész estig, akkor megszűnt, és az éjét sem 
zavarta semmi. 

25-én. Reggel csend van, ami napközben sem igen változik. Ütegünk pár lövése után az ellenség is 
néhány lövést tesz a falura. Megfigyelők és járőrök jelentése szerint az ellenség még az éj folyamán 
hátrább húzódott. Már 2 hét óta nem a legjobban érzem magam, különösen ma a névnapom nem a 
legjobban ütött be. Ezért nem is bánnám, ha minél előbb itthagyhatnám az üteget. Ma újból jöttek 
hozzánk tisztek, kicsinyenként az üteg egész új elemekből áll. 

26-án. Reggel borult idő, a délelőtt csendes. Délután kitisztul, tőlünk balra hevesebb ágyúzás kelet
kezik, és egyúttal gyalogsági tűz is. Úgy látszik, az ellenség most kezd vállalkozást. Ezen harc tart egész 
délután, csak az est beálltával szűnik meg. Ezután az éjét sem zavarja semmi. Én ma borzasztó rosszul 
érzem magamat, már egészen lefogytam. Nehezen kapjuk kézhez a menetlevelet, kik elmegyünk az 
ütegtől, mert már bizonyos, hogy megyünk. Már csak az ágyúmnál lógok. 

27-én. Délelőtt semmi harci zaj sem hallható. Délben kezdett tüzérségünk gyengébben lőni, mit az 
ellenség is pár lövéssel viszonoz. Délután ismét csend áll be. Éjjelre számítva az ellenség támadását 
készenlétbe helyeztek bennünket. De a támadás megint nem következett be. Ma végre tudtunkra adták, 
hogy holnap elhagyjuk az üteget. 

28-án. Mára igen szép tavaszi nap lett. Az ellenséges tüzérség már a reggel folyamán gyengébben 
kezdett lőni. Mindkét részről a repülők raja lepte el a levegőt egész nap. Különösen az ellenségé erősen 
vizsgálódott állásaink felett, melyekre tüzérségünk erősen dolgozott. A tüzérségi harc mindjobban 
erősbödött, délután folyamán ütegünk kapott erős tüzet és a legnagyobb veszélyben voltunk. 

Most már én is drukkolok egy kicsit, mikor már órák választanak el, hogy az üteget elhagyom, eset
leg egy ostoba gránát kioltja a gyertyát. 

Rendkívül izgatott vagyok. Délután folyamán végre megkapjuk az elbocsájtót, és meglepően szabad
ságot is kaptam. Csakhogy ma már későn van az elutazásra, így reggelre halasztottuk... Ma ment el az 
ütegtől az utolsó régi tiszt is, Hollaender fhdgy. 

29-én. Végre 18 hónapi sok küzdelem után eljött szerencsésen az a nap, hogy elhagyom az üteget. 
Egy kissé rosszul esik a sok hű bajtársat itthagyni, és már bele is szoktunk a háború viszontagságaiba, de 
a sors így hozta, nem lehet rajt változtatni. A bajtársaktól érzékenyen veszünk búcsút, és reggel 7 órakor 
kocsira ülünk, mi az állomásra visz bennünket. 

Délután 1 órakor érkeztünk Monasterzyskára, honnét vonatunk 3/4 5 órakor indult útnak. Este 3/4 9 
órakor érkeztünk Stanislauba, hol hajnali 3 óráig kellett várni tovább indulásra. 

30-án. Az elmúlt éjét átvirrasztva elhagytuk Stanislaut. Ma nagyon szép idő van, kellemesen utazunk. 

31-én. Folyton utazva délután 1/4 3 órakor érkeztem Bpestre, honnét este 1/4 9 órakor indultam to
vább Pápára. 
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1916 február hó 

1-én. Hajnalban érkezett a vonat Pápára velem. Az éjjelezésektől és utazástól kimerülve a vonatban 
elaludtam, és elvitt Vinárig, honnét visszajöttem. Tehát 1 1/2 évi távollét után szerencsésen hazakerül
tem. 

2-án. Igen fáradt és kimerült vagyok ma is, azonkívül izgatott. Majd úgy vagyok, hogy visszakíván
kozom a frontra. így telnek a napok gyorsan, már most, mikor kezdenék itthon megszokni, közeleg a 
szabadság vége, 15-ike, mikor már pakolni kell, hogy bevonuljak az üteghez. 

16-án. A szabadság tehát letelt. Reggel 6 órakor már vonaton ültem, hogy bevonuljak a pótüteghez 
Szepsibe. Most újból egy új helyzetbe kell beleélnem magamat az „ersatznál", miről már sok rossz hírt 
hallottam. 

Reggel 8 órakor Győrben vagyok, hol várni kellett a későbbi vonatra. Felszállva a l l órai gyorsra, mi 
Bpestig vitt. Itt mindjárt a miskolci gyorsra szálltam, melyen a kalauzzal volt egy kis incidensem. Persze 
nem volna szabad gyorsvonaton utaznom. Mégis elérkeztem Miskolcra, hol megint volt várakozási 
időm, míg a vonat indult Szepsi felé. Este 11 órakor érkeztem Tornára, honnét csak reggel megy tovább 
vonat. Tehát az éjét itt kellett töltenem az állomáson, mi cseppet sem volt valami kellemes. 

Reggel 6 órakor érkeztem meg Szepsibe, hol a vasúti vendéglőben vártam be, míg kivilágosodik, 
mely után az 1 km-re fekvő városba mentem, hol mindjárt jelentkeztem is. Itt már ismerősökkel találkoz
tam, mi mindjárt jobb kedvre hangolt. 

18-án. Orvosi visitre mentem, és miután gyengélkedőnek lettem nyilvánítva, a napi foglalkozáson 
nem vettem részt. így az időt a korcsmában töltöttem javarészt. 

19-én. Ma sem vettem részt a napi foglalkozáson (hóhányás), míg csak lehet, „markierozok". A fog
lalkozások végeztével egész civil élet folyik, a házaknál vagyunk elszállásolva. Még semmit sem mond
hatok az itteni állapotokról, miután még nem volt alkalmam tanulmányozni. Még nekem szokatlan az 
itteni helyzet. 

20-án. Vasárnap van. Ma nincs foglalkozás itt, nem mint a harctéren. Azonban itt nyugodtan lehet 
templomba menni... a legénység ma hóhányással foglalkozik templomba menés helyett. Noha az 
embernek itt elég szórakozása lehet... én mégiscsak kívánkozom vissza a harctérre. 

21-én. Ma végre részt vettem a napi foglalkozáson. Miután az eső esik, iskola van. Persze erre nekem 
nagy szükségem van... 

22-én. Délelőtt gyakorlatozás a szabadban. Nagyon furcsa ezt megszokni a harctéri helyzet után. 
Délután iskola van, mi nagyon unalmas. 

23-án. Ma is rendes napi foglalkozás. 

24-én. Újból csak a megszokott unalmas foglalkozással töltjük az időt. Azt mondhatom, a fiatal újon
cok nem sokat tanulhatnak az itteniekből, nincs, ki behatóan foglalkozna velük. 

25-én. Kirukkolásnak kellett volna lennie 2 ágyúval,... egy tábornokot várunk, de nem jött meg. Az 
ördögnek is ilyen kutya, csak a pokolba kívánjuk. Ma parancsot kaptam, 28-án Egerbe megyek regrutá
kért. 

26-án. Reggel a rendes testgyakorlat, és utána, miután az eső esik, iskola van. 

27-én. Ma utaztam Egerbe egy emberemmel, a most berukkolandó öreg regrutákért. De ma mégsem 
értünk Egerbe, miután Mezőkövesden leszálltunk, és felkerestük az emberem ismerősét, egy jobbmódú 
csizmadiamestert, hol a legnagyobb vendégszeretetre találtunk. Az éjt is itt töltöttük, hogy korán reggel 
tovább utazzunk Egerbe. 
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28-án. Kora reggel kellett az állomásra mennünk, hogy tovább utazhassunk. Ezt megelőzve házigaz
dánk jóvoltából megreggeliztünk, mihez valódi seprő pálinkát fogyasztottunk. Házigazdánk ugyancsak 
elkísért bennünket Egerbe, miután néki is több atyafia vonult be ez alkalommal. No meg azt hiszem, az 
öreg inkább van egy jó társasággal, minthogy csizmadiaszéken üljön... Hamarosan Egerbe ért vona
tunk. Még ekkor sötét volt, és egy vendéglőben telepedtünk le. Itt aztán megkezdődött az országos 
evés, utána az ivás. 

Én reggel 8 órakor jelentkeztem a hadkiegészítőnél, hol tudomásomra adták azt, ma még nemigen 
kaphatom meg az embereket. így is volt. Az egész napot tehát mulatással töltjük, a sok atyafi csak fizetni 
akar. 

Éjjeli szállást itt kaptunk Egerben egy érdemes háznál, hol megint alapos vendégségre találtunk. En
ni-inni volt bőven, s csak késő éjjel mentünk nyugalomra. Igazán mondhatom, vendégszerető nép ez! 
Már rég óhajom volt Egert megismerni. Ez most sikerült, és az itt töltött idő emlékemben fog élni min
dég. 

29-én. Jól bereggeliztünk szállásadónknál, és csak ezután mentünk a dolgunk után. Szép, napos idő 
van, a felkelő nap sugarai árasztják el a várost, melyre remek kilátás nyílik azon magaslatról, hol szállá
sunk van. Ma sem kapom meg az embereimet, így a mai nap is csak mulatással telik el. 

Estére kelve megint házigazdám vendégszeretetét kellett igénybe venni, hol megint alaposan elmu
riztunk. Bizony, már kezdek kimerülni a sok mulatástól. 

1916. március hó 

1-én. Ma házigazdánknak megköszönve a szíves vendégszeretetet, elhagytuk szállásunkat. Még a 
délelőtt folyamán megkaptam embereimet, de 15 helyett csak négyet. Ennek csak örülhettem, legalább 
nincs velük sok bajom az utazás alatt. De ez a négy aztán a javából volt! Egy közülük egri lakos. Időnk 
még volt bőven a vonat indulásáig, így elhatároztuk, ezen időt az említett egri emberem házánál töltjük 
el. Ennek megint csak örültem, legalább együtt maradunk. Hanem itt megint volt azután vendégség, 
olyannyira, hogy a délutáni vonattal nem is utaztunk el, hanem az éjjelivel. 

Elmondhatom azt, hogy az egri és mezőkövesdi vendégszeretetnek nincs párja! Itt tetőztük csak be a 
mulatságot. Az idő végre eljött, itt is búcsút kellett mondani... így megkezdettük az utazást a boros
üvegek társaságában (mert a kofferekből nem akartak kifogyni), folyton ittunk, mert a sonka, pogácsa 
és kalács kívánta nagyon. 

2-án. Reggel elég kifáradva, kimerülve érkeztünk Szepsibe, és a hozott négy embert mindjárt lead
tam. Igazán már örültem, hogy kissé kipihenhetem magam ezen erős züllés után. Hanem most keserűen 
csalódtam a pihenéssel. Délután parancsot kaptam arra, hogy 4 emberrel Munkácsra menjek ugyancsak 
újoncokért. Ehhez már nem volt kedvem, sőt egyenesen féltem, de hiába volt minden tiltakozásom, 
menni kellett. Este 7 órakor ületem vonatra 4 emberemmel, és hamarosan Kassára értünk. Itt azonban 
az egész éjét el kellett töltenünk, várni a további utazásra. 

3-án. Délelőtt érkeztünk S.újhelyre, hol ismét volt időnk várakozni. Ezt felhasználva bementünk a 
városba megtekinteni. Itt is akadtunk egy kis vendégségre egy csizmadia mesternél. Délután pedig 
tovább utaztunk, és este 9 órakor érkeztünk Munkácsra. 

Az eső szakadt, az állomás a várostól meglehetősen távol van, hova teljesen átázva érkeztünk meg, s 
alig vártam, hogy valahova bejussak szállásra. Igen ám, csak hova? Közülünk egy sem ismerős itt, és 
hozzá éjjel is van, minden zárva. 

Végre sok utánjárás után egy alsórendű szállodában kaptunk helyet 6 koronáért. Megérte azért, mert 
ezen szoba egyúttal zuhanyfürdő is volt, s sok esőtől a rossz tetőn keresztül a mennyezet átázott, cse
pegett... Be is fűttettünk, miután fáztunk, de a vizes fa nem akart égni, így egyes berendezés
darabokkal elégítettük ki a kályhát. 

4-én. Délelőtt jelentkeztem a hadkiegészítő parancsnokságnál, de bizony itt sincs kilátás arra, hogy 
hamarosan megkapjam 60 emberemet, mert csak ma kezdenek bevonulni. A város egy csúnya zsidó 
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fészek, itt láthatók csak a valódi zsidó típusok. Éjjelre egy kocsigyártónál kaptam szállást és elég jól 
aludtam. 

5-én. Ma sincs semmi kilátás arra, hogy embereket kapjak, így a napot azzal töltöm, a várost járom, 
noha mást, mint piszkot, nem lehet látni. Ma vasárnap is van, délután egyik emberemmel a városi mozi
ba megyek unalomból, hol már az alsóbbrendű helyek mind el vannak foglalva, így a páholyt kell 
igénybe venni. Páholy! De micsoda páholy. A karzatja zsákrongyokkal van becsavarva, ez szolgáltatja a 
díszt. Éjjelre pedig megint csak igénybe kell venni az elmúlt éjjeli szállást. 

6-án. Ma is várakozom az emberekre, mi nagyon unalmas ezen ronda fészekben. Óh, ez nem Eger 
már, nincs az a vendégszeretet, ronda barátságtalan nép! Délután valahára megkapom embereimet, de a 
60-ból pár hiányzik, így ma sem tudok hátat fordítani ezen utálatos helynek, és holnapig kell várnom. 
Az éjjeli szállásomat már igazán röstellem igénybe venni ezen barátságtalan népnél. 

7-én. Délelőtt újból kezdettem összeszedni az embereimet, s valahogy meg is lettek. így is eltelt az 
egész nap, és csak késő este hagyhattuk itt Munkácsot. Csúnya, piszkos embereket kaptam, tót pálinka
kazánokat, alig van köztük pár iparos. No ezeknek is megörülnek Szepsiben. De nekem is elég gondot 
okoznak az úton. 

8-án, Reggel érkeztünk S.újhelyre, hol délután 1/2 2 óráig vesztegeltünk, és mikor vonatunk tovább 
indult, a legnagyobb bosszúsággal vettem észre, hogy 3 emberem lemaradt, s ezek hiányával érkeztem 
meg este Szepsibe. 

9-én. Délelőtt a tegnap elmaradott 3 ember megjött, így rendben volna. Délután már ki kellett ruk
kolnom, mi nekem egy cseppet sem tetszik. Épp így a többinek sem. Gyalázatosul kezd itt menni a 
gyakorlatozás, senki nem néz utána, pár nyálas szájú kadettre van bízva minden. Most már az öregek 
kiképzése is erősen folyik, azok nem eszik hiába a kritikán aluli menáget. Bizony szegény öregekre is 
keserves napok jöttek. 

10-én. A program ma is ugyanaz, mint rendesen, gyalog rukkoló és ágyú melletti gyakorlat. így tel
nek a napok bosszúságtól telve. 

11-én, Reggel korán az összes emberekkel Kassára megyünk vonattal, itt a lövőtérre megyünk éleset 
lőni. Ez Kassától elég szép séta a hegyek közé. Délután utazunk vissza Szepsibe, én mindjárt szolgálatba 
is jövök, és ezen sorokat éjjel az őrszobán írom. 

12-én. Semmi változás, a szokásos gyakorlatozással telik az idő. 

13-án. Kirukkolás, én az őrszobán maradok, a szolgálatot átvettem, tehát itthon maradok. Ezt kato
nanyelven úgy hívják: swindli. 

14-én. Reggel ismét kirukkolás volt tervbe véve, de miután az eső esik, ez elmaradt. Délután azon
ban végrehajtottuk, most én is kivonultam, mint ágyúvezető. 

15-én. A szokásos testgyakorlat után délelőtt iskolával töltjük az időt. Délután, tekintettel március 15-
re „dienst frei" van. A közös hadsereg kötelékében most érem meg először, hogy március 15-ikét meg
ünnepelik. 

16-án. Iskolázással töltjük az időt. Most rendelet folytán a gazdálkodók tavaszi munkálatokra sza
badságot kapnak. Én is meggondoltam a dolgot... felcsaptam gazdálkodónak. És sikerült is kapnom 
szabadságot. 

17-én. A rendes gyakorlat. Ma, kik szabadságra megyünk, vagy 120 ember, orvosi vizsgára mentünk. 
Most már nagyon izgat a szabadság. A mai nappal ezen tartalék üteget kétfelé osztották, most egyik 
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része az előbbeni 15-ös, a másik rész pedig 27-es tartalék üteg lett. Mert ezideig a 27-es ezrednek is a 
15-ös adta a tartalékot. 

18-án. Délelőtt gyakorlatozás, délután orvosi visit és fürdés. Nagyon nehezen várjuk a holnapi na
pot, mikor a szabadságosokat kell elereszteni. 

19-én. Ma reggel történt meg csak a valóságban az elosztás a két üteghez. Vasárnap van, reggel az 
összes legénység a lovaglótéren lett felállítva, és itt kellett egész nap ácsorogni. így ma sem mehettünk 
szabadságra, és úgy látszik, még holnap sem, mert holnapra szemle van bejelentve. 

20-án. Reggel 6 órakor kirukkolás van. Azok, kik szabadságra megyünk, még a délelőtt folyamán 
nagy nehezen el lettünk bocsájtva, és a 11 órai vonattal el tudtunk utazni. Az utazás nagyon lassú és 
unalmas. 

21-én. Reggel végre Pápára érkeztem egyhónapi szabadságra. Ezen idő alatt kissé foglalkoztam, de 
nagyon hosszú volt ezen szabadság, már alig vártam a végét. 

1916. április hó 

20-án. Végre eljött a nehezen várt idő, hogy vonatra ülhettem. Reggelre érkeztem Bpestre, hol estig 
kellett várnom... így bőven volt időm a várost alaposan megtekinteni. Este 8 órakor utaztam tovább, s 
így az egész éjét vonaton kellett tölteni. Azon idő alatt, míg szabadságon voltán, sok-sok feljegyezni 
valóm lett volna, de erre jobb fátyolt borítani. 

21-én. Délelőtt 1/2 9 órakor érkeztem Szepsibe, hol jelentkezésem alkalmával tudtomra adták, hogy 
e hó 8-tól zugf. vagyok, tehát varrjam fel a harmadik csillagot. 

22-én. A ma esti feltámadási ceremóniához mint díszőrség vagyok, még ilyen szolgálatot sem teljesí
tettem. Míg ez végbement, jól meg is áztunk. 

23-án. Húsvét napja van, de elég csendesen telik el. Mára épp szolgálatba jöttem. 

24-én. Az ünnep másodnapja is elég csendben telik el, jó napos idő van. 

25-én. Ma megint megkezdődött a szokásos foglalkozás. Szóval igen unalmas. 

26-án. Újból a tegnapi megszokott foglalkozás. Már azon gondolkodom, miképp kerülhetnék ki mi
hamarabb a harctérre. Egy másik zugsführerrel jó különszobában lakom, egy dívány szolgál nékem 
fekvőhelyül. 

27-én. Élünk csak az egyformaságban. 

28-án. A napi foglalkozás, nem változik semmi. 

29-én. Semmi újabb, én csak nem tudok megbarátkozni ezen élettel. 

30-án. Vasárnap van, foglalkozás nincs, így még unalmasabb a nap. Ezen élet csak annyiból jobb a 
harctérinél, hogy itt nyugodtan lehet lefeküdni és reggel felkelni. De én inkább választom a harcteret 
még, hacsak ezután még meg nem szokom. 

1916. május hó 

1-én. Az eső esik egész nap, így iskolázunk egész nap. 
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2-án. Ugyancsak esős idő, de azért künn foglalkozunk. 

3-án. Tegnap déltől szolgálatban vagyok, így ma délelőtt sem megyek foglalkozásra. Délután ágyú
inkkal kimegyünk a határba, és a zöldben iskoláztatjuk az öreg regrutákat. így lassan múlik az idő. Az 
élelmezésünk mostanában egész jó, természetesen ez mindjárt elviselhetőbbé teszi az itteni helyzetet. 
Mostanában egy hozzánk került hadnaggyal (névszerint Steller) igen sok bajunk van, úgyszintén néki 
meg velünk. Az egész május hó így telik el az egyformaságban, azért nincs is mit róla írnom. 

1916. június hó 

1-én. Kaptunk egy csomó újoncot, így lesz újból mivel foglalkozni és mérgelődni. Az utóbbi időben 
már úgysem igen volt foglalkozásunk, mert igen megfogytunk. Az öregek már mind ki lettek adva 
munkálatokra falvakba és uraságokhoz. Ez is nagyon érdekes. Hazulról elhozzák őket, és itt másoknak 
kell dolgozniok, majd semmi, vagy nagyon csekély munkabérért. Hogy az övökét otthon ki végzi el, az 
igazán mellékes. 

2-án. Megkezdődik az újoncok elemi kiképzése, ami cseppet sem kellemes foglalkozás. Igaz, meg
lehetős anyagot kaptunk, és mindjárt könnyebb a kiképzők dolga. 

3-án. Ugyanezzel foglalkozunk. 

4-én. Folyik a munka, csak én utálom már ezen állapotot. 

5-én. Ma újabban kaptunk 60 regrutát, ezeket most külön kell tanítani. Steiler hadnagy, az az őrült, 
már ezeket az embereket is kezdi üldözni. Olyasmit követel tőlük már, mint egy öregebb katonától. így 
múlnak a napok az egyformaságban, és 11-ig nem is fordul elő valami különös. 

11-én. Ezen nap annyival érdemes említésre, hogy ma nincs foglalkozás, és pünkösd van. Máskü
lönben semmi változás. 

12-én. Természetesen ma is ünnepelünk, miután pünkösd másnapja van, és azonkívül Szepsiben 
ezen a napon van a búcsú. Ez már kissé nagyobb élénkséget hoz. Mi is páran, jobb cimborák, rende
zünk egy kis ivászatot (ugyan ez más alkalomkor és többször is előfordul). 

13-án. Az elmúlt ünnep után ma én nem a legjobban érzem magam. Ezért orvoshoz is mentem, hol 
37,7 lázat konstatáltak. Minden testrészem fáj, erős főszaggatásom is van. Annyira vagyok, le kellett 
feküdnöm. 

14-én. A láz nem szűnt, sőt emelkedett, hozzá még torokfájást is kaptam. No, jól nézek ki! 

15-én. Mára még rosszabbul lettem, a láz folyton emelkedik. Már alig bírok mozogni. 

16-án. Karjaimon és kezeimen oly tünetek mutatkoznak, mintha himlőbe esnék (orvosi vélemény), 
és mint ragályos beteget elkülönítettek, hol laktam pedig, a lakást fertőtlenítették. Én persze nem hiszek 
annak, hogy ragályos betegségbe esnék. A láz mára majd 40 fokot ért el, torokfájásom oly rendkívüli, 
már nyelni sem vagyok képes. Az orvos naponta többször jön hozzám. 

17-én. Mára még rosszabbul lettem, az egész szám kihólyagosodott, a fejem majd szét pattan, a lá
bam ujjától a kezem ujjáig mintha minden forgóm ki volna törve. És az orvos tanácstalanul áll, mert nem 
tudja megállapítani a bajt, csak találgat. Ma a községi orvost is magával hozta, de annak a találékonysága 
sem hozta meg az eredményt. 

A lázam mára a legmagasabbra emelkedett. Hogy himlőbe esek, arról már letett az orvos, most meg 
oda nyilatkozik, hogy „tán" syfilis lesz. No már ezért igazán szerettem volna nyakon vágni. Igaz, hogy 
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ezen felfordult világban könnyen megy minden ragályos betegség megszerzése, de ezt már mégis 
képtelen vagyok elhinni. Látni tehát a huszadik században is az orvosi tudományt. Tej, tojás, tea, ezeket 
rendelte eledelül, természetes a saját költségemen kell ezeket beszerezni. 

18-án. Nem javulok semmit, sőt a számmal még rosszabbul lettem. Ásványvizet, porokat rendel az 
orvos, persze ezt is a saját költségemre. 

19-én. Csak egyformán vagyok, már magam sem tudom, mi lesz velem. A láz csekélyét ugyan csök
kent, de estére újra emelkedett. Bizony itt meg lehet dögleni, mikor az orvos tanácstalanul áll. 

20-án. Kissé jobban vagyok, a lázam engedett, de a torkommal és számmal ebül vagyok. 

21-én. Érzem, hogy javulás állott be, a láz ma is csökkent, úgyszintén a fájdalmaim is. 

22-én. Ma már fel is tudok kelni kissé, ez már jó jel! Most már az orvos úgy gondolkodik, tán elron
tottam a gyomromat. Tehát himlő nem jött, syfilis sem. Akkor tán gyomorrontás... Kitűnő orvos ez a 
Makai. 

23-án. A javulás tart, s már igazán örülök neki, hogy ezen börtönből, hol egyedül fekszem, valahára 
kiszabadulnék. 

24-én. Mára meglehetős jól érzem magam, így az orvosi kezelést megköszöntem, visszamentem a 
lakásomra. Szinte egészen megkönnyebbültem. 

25-én. Ma még pihenek, hogy jobban magamhoz térjek, no meg az időből is kitelik, úgy gondolom. 
Többet nem fizetnek sem így, sem úgy, de én azután reáfizettem ezen betegségre. 

26-án. Ma már a napi foglalkozáshoz mentem, újból neki kellett fogni. Ezen betegség alaposan meg
gyötört, nem tudom... mikor jövök helyre. Ma ütegünket nagyon örvendetes meglepetés érte, ugyanis 
Steiler úr elment az ütegtől. Ennek természetesen minden alattvalója szívből örül és hálát ad. Most egész 
más élet fog megnyílni az ütegnél. 

27-én. A rendes napi foglalkozás az újoncokkal, akikkel elég mérgelődni való van. 

28-án. Erős meleg van, majd elolvad az ember. Mi azért csak nyomtatjuk a vásártér gyepét az újon
cokkal. Délután erős zivatar keletkezik, így iskolázással töltjük az időt. 

29-én. Délelőtt ugyancsak az eső esik, tehát iskola van. Délután már a szabadban foglalkozunk, miu
tán az eső elállt. A nagy forróság kissé lehűlt, már majd elviselhetetlen volt... Mostanában erősen men
nek el az ütegtől kisebb-nagyobb csoportok a harctérre, idegen csapathoz is. Most már erősen megfo
gyatkoztunk, különösen altisztek vagyunk kevesen. Azért úgy látom, még reám mostanában nemigen 
kerül sor, mit pedig nem bánnék ezen viharos, dús mulatságokkal teli fészekben... 

30-án. Csak a rendes napi foglalkozás. Most van egy hadnagyunk, aki mellett egész selyem életünk 
van. Csinálunk, mit akarunk. Nekünk más nem is kell. így ezen hó is letellett. 

1916. július hó 

1-én. Jó meleg idők járnak, az újoncok ugyancsak izzadnak. Ma is a megszokott foglalkozás. 

2-án. Vasárnap van. A legutóbbi felsőbb parancs szerint vasárnap is foglalkozni kell, mit a Steller úr 
meg is tartott. Azonban most mi fütyülünk a felsőbb rendeletre, megtartjuk a munkaszünetet. Sőt dél
után a nagyvendéglő kertjében nagyon is jól érezzük magunkat, mert 2 hordó sört kell párunknak 
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elfogyasztani két becsületes ember jóvoltából. De volt is ám hatása ennek. A mai nappal az új újoncok is 
munkára lettek rendelve, noha alig egy hónapja vannak kiképzés alatt. Úgyis nagyon gyenge kiképzés
ben részesülnek, most meg azt is elfelejtik, mit eddig tanultak. 

3-án. Alig maradt pár ember az újoncokból vissza, mit nem is bánnánk. Most ezekkel foglalkozunk 
még. 

4-én. A mai nap is eltelik az egyformaságban. Oly kevesen vagyunk most, még szolgálatra is az újon
cokat kell kirendelni. Holott jóformán még a fegyvert is alig bírják kezelni. 

5-én. Tegnap a regrutákat beoltották coléra ellen, ma pihenőjük van, így nekünk altiszteknek leg
alább semmi dolgunk sincs. Ezt nem bánjuk..., mert olyan hőség van, hogy az ember nem kívánkozik 
kimenni. Az egész napot bent töltjük, már a nagyvendéglőben értem. 

6-án. Délelőtt az eső esik, tehát iskolázással töltjük az időt. Délután kimegyünk a város határában 
elterülő magaslatokra és erdőségbe, és ott az újoncokat harcászatra tanítjuk. így tellett el a mai nap, 
mely után a vacsora, mi teljes bablevesből állott, nagyon jól ízlett. 

7-én. Délelőtt némi foglalkozás, délután fürdés. 

8-án. Az eső esik, így délelőtt a szobában foglalatoskodtunk. Délután, miután szombat van, lakásta
karítással fejeződik be a hét. 

9-én. Miután vasárnap van, nincs semmi foglalkozás. Ma a város kezd élénkülni a vidékről jöttékkel, 
miután holnap országos vásár lesz. 

10-én. Miután az újoncok újból oltva lettek, nincs semmi foglalkozás. így teljesen az országos vásár
ban szórakoztunk. Ma végre Bözsitől kaptam levelet, mi eléggé lehangolt. 

11-én. Délelőtt foglalkoztunk keveset, délután azonban semmit. 

12-én. Délelőtt gyakorlatozás. Délután a szabadban harcászat. Mondhatom, igen rossz napokat élek, 
a gondtól majd megőrülök. 

13-án. Délelőtt és délután ágyúgyakorlat. 

14-én. Mint tegnap, ugyanúgy töltjük a mai napot is. 

15-én. Délelőtt a rendes napi foglalkozással telik az idő, délután megint oltás volt, én is be lettem 
oltva. Igazán nagyon kellemetlen már ezen sok oltás, mit rajtunk végeznek. 

16-án. Vasárnap van, az eső esik egész nap, és hűvös idő van. A bentlételre szorít bennünket, ez 
azonban nagyon unalmas helyzet. 

17-én. Ma ugyancsak egész nap az eső esik, bent foglalkozunk és iskolázunk. 

18-án. Szinte esős idő, ma is be vagyunk szorítva. Már ebből is elég volna éppen. 

19-én. Borult idő, napközben esik is. Azért künn foglalkozunk. Nagyon nyugtalanít, hogy hazulról 
nem kapok értesítést. 

20-án. Künn foglalkozunk, az esőzés tán megszűnik. 
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21-én. Ma sem változik semmi, az unalmas foglalkozást űzzük. 

22-én. Az esők után elég meleg idők járnak, a program ma is a rendes. Újabban a szombat délutáni 
tisztogatási időt is eltörölték. 

23-án. Vasárnap van, nem foglalkozunk semmivel. 

24-én. Újból kezdjük a heti műsort, mi igen egyhangú, nem változik semmit. 

25-én. Erős meleg idők járnak megint az eső után, de azért űzzük a foglalkozást. 

26-án. Semmi említésre méltó nem történik. 

27-én. Ezen nagy forróságokban egész megsűrűsödik az ember vére. Napközben a nagyvendéglő
ben sörrel csillapítjuk szomjunkat. 

28-án. Ezen utálatos meleg csak tart, az ember fél kimenni. De ha keveset is csinálunk, mégis künn 
kell lenni a foglalkozáson. 

29-én. Egy kis ágyú gyakorlatozást tartunk, és így eltelik a nap. 

30-án. Ma nem foglalkozunk, miután vasárnap van, s így a nagyvendéglőben védekezünk a hőség 
ellen. 

31-én. A hónap utolsó napját is a napi foglalkozással fejezzük be. 

1916. augusztus hó 

1-én. Most újból mennek a szabadságolások az aratási munkálatokra. Én is erősködöm, hogy kapjak 
szabadságot, de nemigen akarják megadni. 

2-án. Ma is csak a rendes foglalkozást tartjuk azon kevés emberrel, mi itt van. 

3-án. Ma sem változik semmi, csak a szabadságért kell sokat mérgelődnöm. 

4-én. Foglalkozom, mint rendesen, noha én most fütyülök a foglalkozásra. Azt hiszem, ezen ipsék 
nem a legjobban jönnek ki velem a szabadság végett. 

5-én. Most csak a bosszú tervvel foglalkozunk páran, akiknek nem akarnak szabadságot adni. Más
különben nincs semmi különös újság. 

6-án. Szolgálatban vagyok. Este a nagyvendéglőben nagyobb murit csapunk. Ugyancsak az irodista 
társaság is mulat annak örömére, hogy közülük többen szabadságra mennek. Tehát nekik van szabad
ság. No én azért csináltam is köztük rendet, a mulatságból szétzavartam őket. 

7-én. Foglalkozáshoz nem megyek ma sem, páran egész nap mulatunk. 

8-án. A mai nap is épp úgy telik, mint a tegnapi, hiába van Junker hadnagy minden kérése, ma sem 
vagyok kapható, hogy a foglalkozáshoz menjek. 

9-én. Ma végre mentem foglalkozáshoz, ugyan nem csinálok semmit. 
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10-én. Lembergbe utaztam, egy önkéntes tizedest kísértem a gyűjtő állomásra. Hát ezen kellemetlen 
utat is reám sózták. Nekem csak mindég akad ily megbízás, mire csak reá fizetek. Azonkívül a toloncra 
is nagyon kellett ügyelni. 

11-én. Délelőtt 9 órakor érkeztünk Lembergbe. Most van először alkalmam, hogy Lemberget látha
tom. Igen szép állomása van, a vonatok üvegtető alá futnak be, a le- és feljárat pedig föld alatt történik, 
mint Győrben. 

A város szépnek mondható házaival egész nagyvárosias. Csak utcái nagyon szűkek, és most elha
nyagolt. Kereskedelme és a forgalom teljes mértékben folyik, gyönyörű üzleteit és kirakatait még Pest is 
megirigyelhetné. Villamos közlekedése mintaszerű, ki is kocsikáztam magamat alaposan. Vendéglőkön 
és üzleteken egész magyar felírások vannak, sőt már tulajdonosaik magyarul is megtanultak. Csak a 
rengeteg katona, mi itt van, és a sebesültek érkezése juttatja emlékezetbe azt, innét nem nagyon messze 
harctér van. 

Szállítmányomat csak délután tudtam átadni nehezen, és már nagyon örültem, hogy megszabadul
hattam tőle. így még ma abba a helyzetbe jutottam, hogy vissza is utazhatok. Délután folyamán is az 
állomás körül többszáz sebesült várja az elszállítást, mi igen szomorú látványt nyújt. Este 7 órakor vonat
ra ültem... 

12-én. Reggel 4 órakor érkeztem Sianki (Galícia) határmenti faluba, nyomorult pár házból áll, itt 
délután 2 óráig kellett vesztegelni, míg tovább utazhattam. Végre ez is eljött, s 15 perc alatt Uzsok ma
gyar határállomáson voltunk. Ezen útvonalon már másodszor utazom, igen szép vidék ez hegyóriásai
val, de csak nézni. A harcok emlékei, a tömegsírok mindenfelé láthatók. Tovább Ungváron át utazok, itt 
már kikerül az ember a hegyóriásokból. így egész nap utazom, és a harmadik éji utazással éjjel 12 óra
kor érkeztem Kassára, hol a hátralévő éjét töltöttem. 

13-án. Az egész délelőttöt Kassán kell töltenem, és csak délben utazhatom tovább. Délután 1/2 3 
órakor érkeztem Szepsibe, hol a collégák örömmel látták visszatértemet, s ennek örömére egy jót muriz
tunk az éj folyamán. 

14-én. A délelőttöt az éjjel átaludtatta velem, s csak délután jöttem foglalkozáshoz. 

15-én. Nagyboldogasszony, ünnep. Délelőtt a legénység csallánszedéssel foglalkozik, félután pedig, 
miután ünnep van, nincs foglalkozás. Én pedig szolgálatban vagyok. A csallánszedés újabb rendelet 
szerint a napi foglalkozáshoz tartozik hetenként háromszor. Természetes, a legénység ennek csak örül, 
mert a kertekben nemcsak csallánhoz, hanem gyümölcshöz is jut. És az utóbbival inkább foglalkozik, 
mint a csallánnal. 

16-án. A rendes napi foglalkozás. 

17-én. Ma sincs különös említésre méltó. 

18-án. A király születésnapja alkalmából templombamenet van, hova a legénységet én vezetem. En
nek folytán a mai ebéd is éltérő a többiektől. 

19-én. Délelőtt a rendes napi foglalkozás, délután a legénység a közeli falvakban megy csallánt 
szedni. 

20-án. Vasárnap és István király napja van, így pihenő nap. 

21-én. A napi rendes foglalkozást elvégeztük, és utána egy alapos mulatságot rendezünk unalomból. 
Igaz, ez nem újság, miután sűrűn előfordul. 

22-én. Semmi érdemleges nem fordul elő. 
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23-án. A mai nap is egyformaságban telik el. 

24-én. A legénység már reggel csallánszedéshez megy, így egész nap nincs dolgom. 

25-én. A rendes napi foglalkozás és játék. 

26-án. Délelőtt gyakorlatozás, délután csallánszedés. Ma több tiszt jött az üteghez, most már több a 
tiszt, mint a legénység. 

27-én. Miután vasárnap van, nincs foglalkozás. 

28-án. A regruták kezdenek újból bejönni. Úgyszintén egy nagyobb transzport megy a harctérre. 
Újabban a legénységnek megint van egy foglalkozása, szalmafonás. Ma kaptuk hírül Románia hadüze
netét a Monarchiához. Tehát mit vártunk is, megtörtént... Azonban nincs kizárva, hogy ez is rá ne 
fizessen. 

29-én. A mai délelőtt gyakorlatozás, délután pedig a szokásos csallángyűjtés. 

30-án. A mai délelőtt is a szokásos foglalkozással telik el, délután pedig kapszli lövés a regrutáknak. 

31-én. A hó utolsó napja is eltelik a szokásos foglalkozással. 

1916. szeptember hó 

1-én. Ma mentek el a frontra, kik már napok óta várták a parancsot erre. 

2-án. A szabadságosok jönnek vissza, természetes ez csak mutatást von maga után. 

3-án. Nincs semmi változás. 

4-én. Délelőtt a rendes foglalkozás, délután próba rukkolás van, miután 6-án szemle lesz. 

5-én. Az unalmas foglalkozás ma is. 

6-án. Reggel megtörténik a kivonulás a határba. Egy ezredes alkalmatlankodik itt egész nap. Végre is 
megelégedett velünk, de mi is ővele. 

7-én. Semmi különös változás. 

8-án. Ünnep van (kisasszony), de azért délelőtt űzzük a napi foglalkozást. Ma összeíratott megint kik 
újabban szabadságra mennek, én is közte vagyok. Kíváncsi vagyok, sikerül-e. Igaz, nem sok kedvem 
van reá. 

9-én. Csak délelőtt foglalkozunk, délután pedig pihenünk, miután a legénység nagyobb része nincs 
itthon. Úgy látszik, a szabadság sikerülni fog. 

10-én. Délelőtt, kik szabadságot kaptunk, elhagyjuk Szepsit három hétre. Tehát ez hamarosan ment. 

11-én. Végre ma délután tudtunkra jött, hogy holnap délelőtt 11 órakor megyünk. Végre eljött a vár
va várt nap is. Ma megtartottuk a búcsúestélyt is a nagyvendéglőben. Míg ezen idő eljött, oly mulatáso-
kat csináltunk, hogy Szepsi megemleget bennünket, de mi is Szepsit. Már feljebbvalóink örülnek, hogy 
elhagyjuk a várost. 
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12-én. Reggel öltözünk be, és elég gyalázatosan nézünk ki az így reárik szórt ruhákban. Még ezzel is 
bosszantottak bennünket, hogy a ruhát az utolsó órában adták ki. Nagy nehezen mégis elkészültünk, és 
még a délelőtt folyamán elutazhattunk. Kassára érve... csak késő délután indultunk tovább. Este 
Sátoraljaújhelyen voltunk, és a vonat indulásáig levő időt alaposan felhasználtuk az ivásra. Éjjel találkoz
tunk Csapon Rónayval, itt volt megint múlatás, míg tovább indulhattunk. 

A terv az volt most, hogy szüretre megyünk Benére, Rónayékhoz. Csakhogy ez másképp ütött ki. A 
sok zülléstől mind elaludtunk a vonaton, s csak Királyházán ébredtünk tudatára annak, hogy célunkat 
elhagytuk. Most egy tehervonat paklikocsijában tettük meg az utat visszafelé, mert a szüretet nem mu
lasztjuk el. 

13-án. Délelőtt érkeztünk Benére kalandos utazás után. Mindjárt a szőlőbe mentünk, hol a legna
gyobb barátsággal fogadtak bennünket. Itt alaposan ettünk és ittunk újból, és szívélyes búcsúzás után 
délután tovább utaztunk. Természetesen útravalóval bőségesen el lettünk látva, bor volt egy tízliteres 
demizsonnal. Az ivás tehát ment a vonaton is. 

1916. október hó 

14-én. Reggel érkeztünk Lembergbe, hol az egész napot töltöttük. Szállásunk a Wanda Szállodában 
volt. 

15-én. A mai napot is Lembergben töltjük, elég időnk van a várost megtekinteni. 

16-án. Délelőtt indultunk tovább Lembergből. Ez már sürgős is volt, miután a pénzből mind kifogy
tunk. Délután érkeztünk Zlocsow állomásra, hol az utunk vonaton végetért. Az éjét a városban levő 
„landsturm" kaszárnyában töltöttük, mely igen sokat szenvedett az orosz invasiotól. A város máskülön
ben elég csinos és forgalmas. 

I t 
17-én. Reggel kocsin (illetve gyalog, mert az csak a podgyászt vitte) mentünk tovább a 18 kilométer

re fekvő Lodhorcze községbe, hol a parancsnokságunk volt. Ezen utat szakadó esőben tettük meg, és 
bőrig ázva délután érkeztünk a parancsnoksághoz. Az éjét itt töltöttük, megvártuk a beosztást. 

18-án. Délelőtt mentünk ki a 4 km-re fekvő ütegállásba. Most természetes el lettünk osztva a 2 üteg
hez, én az elsőhöz kerültem. Tehát majd egy heti fáradtságos utazás után érkeztünk a helyszínre. Igaz, 
nagyon szokatlannak tetszik ezen ismeretlen ütegnél, de majd talán megszokjuk. 

19-én. Hideg idő lett mára, erősen fagyott. Pedig még korán van. Beosztásom még ma nincs, a potze 
stellungban unatkozom, a jól elkészített földbe ásott tanyán, mert itt még az istállók is a földbe vannak 
építve. Az élelmezés, ha nem is valami kitűnő, de kielégítő. De sár annál több van. 

Majd 8 hónapi veszélytelen foglalkozás után újból oda kerültem, hol a halált osztogatják. Most tűrhe
tő csend van itt, olykor hallható l - l ágyúlövés és a gépfegyver kattogása. Este a „BERTA" szók mű
ködni, mint épp most is. 

Ezen üteg, melyhez kerültem 2 ágyúból áll, 10 centiméteres messzehordó, lőtávolság 14 kilométer. 
Az egyik, a „Böske" mindjárt itt van tőlünk párszáz lépésre, míg a másik tőlünk távol van elhelyezve. Az 
előbbit erősen veszélyezteti az orosz tüzérség. Az éjek meglehetősen nyugodtan telnek el. Ezen üteg
nek meglehetősen félelmes neve van, miután parancsnoka a hírhedt Kéler kapitány, kit még tényleges 
időmből Komáromból ismerek. 

20-án. Ma sincs semmi foglalatosságom, a fedezékben töltöm a napot. Délután az orosz tüzérség 
kezd lőni, mi este élénkül, 9 órakor azonban elcsendesül. A mai nappal itt is beütött a hústalan nap. 

21-én. Egész nap az eső esik, pedig úgyis a sárba fulladunk. Semmi változás nincs, olykor hallatszik 
egy lövés. Beosztásom még ezideig nincs, nagyon unatkozom. Ismerős nincs senki az ütegnél. 
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22-én. A délelőtt csendes, délután az ellenséges tüzérség ad le pár lövést a vasúti vonal irányába. 
Este 1/4 10 órakor a muszka újból kezdi a lövést. Unalomból a telefon mellett teljesítek szolgálatot, 
ámbár ez is unalmas. Ha még a Szepsi nagyvendéglő itt volna, könnyebben telnének a napok. 

23-án. Ugyancsak az eső esik, hogy az Isten verné meg már. Az ellenség egy ütege ugyancsak bo
londul kezd lőni egész délutánig. Ekkor a mi tüzérségünk is munkába kezd, közte a Böskénk is, ez a 
Donikowiczában levő ellenséges gyalogságot üdvözölte. Ezen játék este is tart kisebb mértékben, 
közbe gyalogsági össztűz is vegyül. Éjjel ugyancsak gyengébb ágyútűz folytatódik. 

24-én. A mai nap elég csendesen telik el, néha egy lövés hallható, úgyszintén este is. Este 7 órakor 
jött telefonjelentés, hogy a muszka a 67-es gyalogezredünk előtt okoskodik. 

25-én. Az idő kitisztul. Már a délelőtt folyamán a tüzérség mindkét részről kisebb mértékben actióba 
lép, mely délután erősbödik. Délután 4 órakor tőlünk jobbra, a 31-ik hadosztálynál a 44-esek előtt erős 
ágyútűz keletkezett, mi tartott 1/2 6 óráig. A Berta is erősen actióba lépett, és erősen küldözgette a 
csomagot az ellenségnek. Ezután a tüzelés csökkenik a gyalogság részéről is, annál jobban dolgoznak a 
fényszórók és világító pisztolyok a sötét estében. Este 7 órakor azonban 1 ütegünk még erősen kezd 
dolgozni, s ezután is kisebb mértékben egész éjjel hallhatók lesznek lövések. 

26-án. Ma kaptam meg a beosztásomat, és így elkerültem a tőlünk balra 8 km-re fekvő megfigyelő 
állásba. Ezen megfigyelő egy magaslaton van a földbe ásva, úgy néz ki, mint egy rablóbarlang. Itt né
gyen vagyunk, 1 tiszt, 2 altiszt, 1 tüzér. Most először kerültem ily beosztásba, azt hiszem, nem lesz a 
legrosszabb. A délelőtt nyugodtan telik el, délután az ellenség részéről gyengébb ágyútűz van, mi az est 
beálltával megszűnik. Részünkről egész éjjel történtek lövések. 

27-én. Egész nap ködös idő van, így a megfigyelés lehetetlen. így a harci tevékenység szünetel. Este 
7 órakor pár ellenséges üteg kezd tüzelni erősebb mértékben. Ennek ellensúlyozására a mi tüzérségünk 
is tüzelésbe fog, mi tart késő estig. Az éj többi része nyugodtan telik el. Mint gondoltam is, elég nyugodt 
hely lesz itt részemre. Azonkívül ma az üteget nagyobb öröm is érte, ugyanis a hírhedt „rettegett vezér" 
Kéler kapitány elhelyeztetett tőlünk a honvéd tüzérséghez. Most legalább békesség lesz az ütegnél. 

28-án. A délelőtt elég csendes, délután a szokásos kisebb tüzérségi tűz, mi tart éjelenként is. Kapitá
nyunk már ma a legnagyobb örömünkre elment, és így megkönnyebbültünk. 

29-én. Nincs semmi különösebb, napközben és éjjel kisebb ágyúzás. Most már kezdek itt megszokni 
az új beosztásban. Élelmezve idegen ütegnél vagyunk, igaz, nem valami kitűnő a menü, de nem lehet 
rajt segíteni. 

30-án. Hideg, szeles idő van. Délelőtt hallhatók ágyúlövések, délután csend van, olykor fegyverpat
togás hallható. Este is időközönként hallható ágyúzás, máskülönben nincs semmi említésre méltó. Itt 
elég nyugalmas a helyzet két részről: először távol vagyunk az ütegtől, másodszor ezen helyet az ellen
séges tüzérség kíméli. Pedig ugyancsak sok megfigyelő van rajta, mit az ellenség is elég jól láthat. 

31-én. Délelőtt nincs semmi harci zaj. Délután azonban a tüzérség mindkét részről kisebb mértékben 
dolgozik. Ütegünk ugyancsak tűz alá vett egy ... ellenséges kocsioszlopot és később gyalogságot. Az 
est beálltával a tüzelés megszűnt, később azonban és egész éjjel kisebb mértékben folyt a tüzelés. Az 
ellenség máskülönben itt elég csendesen viselkedik, most főleg a téli állás építésével van elfoglalva, 
miben sokszor megzavartatik. 

1916. november hó 

1-én. Ma végre szebb idő mutatkozik, mi először fordul elő, mióta itt vagyok. Ma sem történik semmi 
különös. Délután egy ellenséges repülő végzi felderítését. Az éj folyamán néha ágyú és fegyverlövések 
zavarják a csendet. 
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2-án. Délelőtt ugyanaz a helyzet mint tegnap. Délután az ellenséges tüzérség Donikowicza és 
Holoskowicze közti gyalogsági állásainkat kezdi lőni. Az éj folyamán ugyancsak hallhatók lövések, a 
gyalogsági fegyverek is folyton működnek. Eközben telnek napjaink lassacskán. 

3-án. Hajnalban is folyik a lövöldözés kisebb mértékben. Ez már a rendes program, az egymás 
nyugtalanítása. Délelőtt folyamán a tüzelés erősbödik, mi tart délután is. Az erődítési munkálatok mind
két részről folynak erősen. 

Ma szebb idő van, mi szinte újságszámba megy. Este 10 órakor az ellenség ismét erősen lövi a vasút
vonal környékét és a téglagyárakat. Ezen vasút Bródyba vezet, minek most részünkről végállomása 
Zabloscze. (Ezen falu közvetlen mögöttünk van a völgyben.) Most éjjel 12 óra van, megyek aludni. 

4-én. Reggel 6 órakor már az ellenséges tüzérség lövi a Zabloscze-i állomást. Az ellenséges tüzérsé
get, mely jobbára erdőben van, nagyszerűen meg lehet figyelni lövés közben a csőtűzről. Ma szép idő 
van egész nap, repülőink tevékenykednek is. A tüzérségi tűz tartott egész estig kisebb mértékben. Este 
8 órakor újból kezdődik az ágyúzás, és a gyalogsági fegyverek is ropognak. 

5-én. Semmit nem változnak az állapotok, csak az egyformaság. Ma is szép idő van, látható, mint az 
ellenséges vonalaknál az oroszok mint mennek a templomba a közeleső falvakba. Ebben mi sem zavar
juk őket. Elég nyugodt itt az életmódom, senki sem zavar. Élelmezve a 2/27... ütegtől vagyunk, mi a 
mostani állapotokhoz elég kielégítő. 

6-án. A helyzet egyforma, ütegünk ma több pontra tüzel, hol az ellenség foglalatoskodik, mert mos
tanában erősen építget. Délután kaptuk azon jelentést, hogy Mackensen csapatai Dobrudzsában 10 000 
foglyot ejtettek, és megkezdették az átkelést a Dunán. Persze ilyen hírek kissé felvillanyozzák az embe
reket. A mai éj csendesebb, mint az előzők. 

7-én: Reggel ütegünk háborgatni kezdi a muszkákat, kik „kártoflit" szednek, és egyéb munkákat vé
geznek. Más ütegek is ezt csinálják, ez azonban csak haszontalan municiópazarlás részünkről. Ma 
ilyesmire kedvező idő van, miután jól lehet megfigyelni. Természetes, az ellenség is ezt csinálja velünk. 
Délután az ellenséges tüzérség egy ütege Domkovicza északi részén elterülő gyalogsági fedezékeinket 
gránátozza, de persze minden eredmény nélkül. Este is tart a lövöldözés, mi kisebb mértékben éjjel is 
folytatódik. Bródyban, mi 12 km-re előttünk fekszik, tűz van. 

8-án. Szép, gyenge napos idő van, mi a megfigyelésnek nagyon kedvez. A terep, merre a szem lát, 
csupa földhányás, árkok, fedezékek, megfigyelőállások, rögtönzött erődítések stb. A tüzérségi tevé
kenység ma is a szokásos mértékben folyik, este a 30 1/2-es is pár lövést tesz. Ugyancsak este 7 óra 30 
perckor részünkről Radziwilownál repülőtámadás volt. Éjjel szintén a szokásos tevékenység. 

9-én. Kora reggel hallhatók már lövések, délelőtt azonban csend van. Délután Szuchodoly-ból egy 
ellenséges üteg erősebben tüzel Dubic-ra, Böskénk azonban pár lövéssel elhallgattatja. A lövések este 
sem szünetelnek a gyalogság részéről sem. Este 10 órakor egy ellenséges üteg ismét munkába veszi 
Holoskowicze környékét. 

10-én. Reggel egész csend, csak később l - l lövés hallható. Ma itt elég nyugodt a helyzet, az orosz 
ma nem lőtt. Ütegünk ma is lőtt kisebb mértékben. Délután azonban tőlünk balra, Brody irányában 
élénkebb tüzérségi tevékenység volt. Az est és éj nyugodtan telt el. 

11-én. Ködös idő van egész nap, ez pedig a megfigyelő munkáját nagyban megkönnyíti, miután nem 
látható semmi, hogy az ellenséggel lehetne foglalkozni. Én ezt nem is bánom, legalább a távcső 
(binokli) nem rontja a szememet. Az egész nap így csendben telik el. 

12-én. Ma is borult, ködös idő, így a mai nap is csendben telik el, lövések nem hallgatók. Úgy látszik, 
a szép, napos idő után következnek a zord téli napok. Az éj is nyugodtan telik. 
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13-án. Ma sem történik semmi különös, említésre méltó. A semmittevés kezd unalmas lenni, nincs 
semmi foglalkozás vagy változatosság, mivel az idő jobban telne. Csak a rendes nappali és éjszakai 
telefonszolgálat, melyből a megfigyeléssel együtt 24 órában 8 órai szolgálat jut. Az utóbbi időben az 
élelmezésünk is kezd hanyatlani a jóságából. Az utóbbi héten... már csak egyszer volt marhahús, most 
kezdenek divatba jönni mindenféle „cakonpank" életek, összefőzve bab, kartofli, tarhonya, káposzta 
stb., hozzá nagyon kevés konzerva hús vegyítve. A vacsora szinte már csak a nagyon kétes fekete 
kávéból áll, az 1 porció kenyér naponta még megvan, kivéve a hétfőt, mikor csak 1/2 porció járja. Tea 
minden délben van, ebbe hetenként kétszer cukor és rum is kerül, a többi napokon azonban az utóbbi
ak hiányoznak belőle. Trafik mostanában egy emberre 1/2 pakli dohány (hármas) vagy ennek megfele
lő cigaretta dohány illetve cigaretta járulék, miből még valahogy csak ki lehet jönni. 

Bizony ezekben keserű csalódás érte el az embert, ha visszatekint a múltba. És mi itt, kik idegen 
üteghez vagyunk beosztva élelmezésre, még mostohább elbánásban részesülünk. Itt is elkelne már az 
élelmezési biztos, nemcsak az országban. De bele kell szokni azon közmondásba, hogy minden jónak 
böjtje is szokott lenni, de van ám! 

Igaz, majd elfelejtem említeni, olykor mégis előfordul, hogy megörvendeztetnek bennünket egy-egy 
üveg ásványvízzel..., hogy a régebbi jobb napokat ki ne töröljék emlékezetünkből. Ily körülmények 
között nagyon jó szolgálatot tesz a kartofli... s egyúttal visszaidézi emlékünkbe a háború kezdetének 
pár hónapját, mikor ugyancsak ennek a jótéteményére bíztuk magunkat. A tisztek, ha némely dologban 
ők is érzik a hiányt ugyan, de azért az élelmezésüknél nem igen járnak a legénység nyomában. No, de 
ez mindig így volt. 

14-én. Reggel szép idő mutatkozik, csend van. Bródynál egy ellenséges léggömb jön fel, és megfi
gyelést végez. Délelőtt folyamán ütegünk egy hosszabb ellenséges menet train oszlopot vesz tűz alá. Az 
ellenséges tüzérség pár nap óta csendben van. Délután az eső kezd esni, este pedig havas eső. Éjjel 
semmi különös. 

15-én. Gyengébb havazás állott be, tehát a tél beköszöntött. Ma az orosz állások mögött igen nagy 
forgalom volt, de tüzérségünk gondoskodott is róla, hogy megzavarja. Ütegünk is ilyen nagyobb mene
telő oszlopot kényszerített futásra, ilyesminek a látása pedig nekünk elég örömet okoz. Ugyancsak 
délelőtt folyamán tüzérségünk, közte a 30 1/2 is Dubictól jobbra levő ellenséges állásokat hatásos tűzzel 
tisztelte meg. Az orosz tüzérség ma is hallgat, az est folyamán távolból hallatszik lövés. 

16-án. Reggel minden csendes, sőt mondhatni egész délelőtt. Délután hallható pár lövés, ütegünk is 
lő párat a munkálkodó oroszokra a Dubie-i állásuknál. Az est megint csendes, éjjel azonban hallható pár 
lövés. 

/ 7-én. Egész nap a hó esik, így nem látható semmi. És így megint tétlenségre vagyunk kárhoztatva. A 
vonalon elég csend van, mi éjjel sem változik. 

18-án. Reggelre az egész táj fehér szint öltött, miután az elmúlt éjjel erősen havazott. Az egész vonal 
csendesnek mondható. Délután egy ágyúnk a dolgozó ellenséget nyugtalanítja némely helyen. Most, 
hogy a táj fehér, könnyű az ellenséget meglátni, ha előbújik rejtekéből. Este 9 órakor az ellenség ad pár 
lövést. 

19-én. Reggel kriminális rossz idő keletkezik, mi tart egész nap. Hideg, hófúvás, mely egy-kettőre 
betakar bennünket a földalatti üregben. Ezen időjárás hasonlít a most egy évihez a Strypa parton. De 
bármilyen rossz is az idő, azért reggel mindjárt hallhatók lövések, mi később megszűnik, s a nap további 
része csendben telik el, úgyszintén az éj is. 
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20-áii. A tegnapi rossz idővel ellenkezőleg ma szép, napos, gyenge idő lett, a hó is olvadásnak indul. 
Ma a harci tevékenység is fokozottabb. Az ellenséges tüzérség is munkába lépett ma, délután folyamán 
nehéz ágyúval lőtte a kadlubiskai utat. Ütegünk ugyancsak egy ellenséges üteget foglalkoztatott. 

A tüzelés este é ; éjjel sem szűnt meg, a gyalogsági és gépfegyverek is szorgalmasan működtek. A 25-
ik gyalogezred ma egy ballont bocsájtott fel, mi az ellenség számára röpiratot közvetít, mellyel a romá
noknál elért sikereinket tudatjuk. Tehát a bocskoros oláh is meg lesz egy kicsit táncoltatva. 

21-én. Már korú reggel Bródy felől ágyúzás hallható, itt előttünk csend van. Szép tiszta idő mutatko
zott, hideg nincs, f le később köd ereszkedett, így megint gátolva van a megfigyelés. Azért napközben 
gyenge tüzelés folytatódik, mi este erősbödött. Később a tüzelés megszűnik, csend áll be. Éjjel kaptuk 
azon megrendítő s:omorú hírt, Őfelsége este 9 óra 5 perckor meghalt. Ez igazán váratlanul jött, ki tudja, 
nem idéz-e ez elő nagyobb változást. 

22-én. Gyenge idő van ma is, napközben gyenge ágyúzás hallható. A szép időt a repülőgépek is fel
használják, a levegőt szelik. Az éjjeli csendet néha egy lövés zavarja. 

23-án. Az ellenséges tüzérség a gyalogsági állásainkat schrapnelozza, melyen embereink dolgoznak. 
Ma is elég szép idő van ahhoz, hogy a repülők tevékenykedjenek, egy ellenséges gép erősen vizsgálja 
állásainkat, pedig tüzérségünk eleget lövi. A rossz téli időt egész kellemes őszi idő váltotta fel, minek mi 
csak örülünk. Az est beálltával a tüzelés megszűnik, és az éjét sem zavarja semmi. 

24-én. Ma szintén nyugodt nap van, csak kisebb szokásos tüzelés van. De ezt már úgy megszokta az 
ember, hogy nélküle nem is érzi jól magát. A mai napnak az a nevezetessége, hogy az esküt letettük az 
új uralkodóra. Hogy sietnek vele, hamar akadt ezen állásra pályázó. Az éjét mi sem zavarja. 

25-én. Délelőtt élénkebb tüzérségi tűz. Egy ellenséges repülő Lablosczéra bombákat dobott, a vasúti 
forgalmat szándékozik ezzel veszélyeztetni. Részünkről is egész nap járnak a gépek. Délután csend van. 
Egy gépünk azonban még este sem tért vissza, úgy látszik, az ellenség kezébe került. 

26-án. A rendes napi programon kívül nem fordul elő semmi különösebb, az est és az éj is nyugodt. 

27-én. Délelőtt az ellenség élénkebben tüzel, mit mi is viszonzunk. Az éj nyugalmát azonban nem 
zavarja semmi. 

28-án. Teljes csendben telik el az egész nap, ködös enyhe idő, a tevékenységet megszünteti a köd. 
Este 9 órakor itt, Holoskowicze előtt hallhatók egyes lövések. Mostanában igen csendes és unalmas 
kezd itt lenni a helyzet. Az egyforma napi foglalkozás közben elég idő jutna szórakozásra, de nincs 
mivel elütni az időt... Még sokkal tűrhetőbb volna a helyzet, ha az élelmezésünk jobb volna, de így ezt 
krumplival pótoljuk. 

A mostani enyhe... idők nagyban megkönnyítik az itteni életmódot. Itt minden élet a földben folyik, 
amerre csak néz az ember. Mesterségesebbnél mesterségesebb fedezékek vannak a földbe ásva, oly
képp, hogy minél kényelmesebb legyen, és a gránát ellen biztos menedéket nyújtson. így itt folyton 
folyik a munka hangyaszorgalommal, mert mindig van javítani és erősíteni való, különösen mikor az 
ellenséges lövedékek megtépázzák. Ezen munkálatokat azonkívül sokszor megzavarják az ellenséges 
tüzérség lövései és a repülők megjelenése, mely utóbbi ily alkalommal a bombát sem sajnálja. De ilyen
kor a szokásos „decken" szóra a föld elnyel mindenkit. így folyik az élet nap nap után. 

29-én. Reggel úgy az ellenség, mint a mi tüzérségünk l - l ütege a gyalogsági állásokat dolgozza. A 
gyalogság is kisebb mértékben dolgozik, valószínűleg járőrvállalkozásról van szó, mi a csendet meg 
szokja zavarni. Később megszűnik a tevékenység, és a nap többi része nyugodtan telik el. Éjjel hallha
tók olykor egyes lövések. 

30-án. Reggel csend van a vonalon. Délelőtt tüzérségünk gyengén tüzel, úgyszintén az ellenség is 
pár lövést tesz az előttünk fekvő megerősített állásunkra. Kadlubiskánál gépfegyvereink élénkebben 
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működnek. Délben újból csend áll be. A délután és este is csendben telik, úgy az éjét sem zavarja 
semmi. 

1916 december hó 

1-én. Délelőtt csend honol. Délután az idő kitisztul, s a tüzérség részéről kölcsönös kisebb tüzelés 
folyik, mi enyhébben tart este is. 

2-án. A mai délelőtt minden különös nélkül telik el, ütegünk lő párat dolgozó oroszokra, kik ilyen
kor mint a vadak ugornak szét. Délután az orosz több ponton élénkebb tüzelést folytat... Este 
Holoskowiczét lövi, s utána beszünteti a tüzelést. Éjjel is hallhatók lövések. 

3-án. Délelőtt ködös idő, mi csendre készteti mindkét felet. Délután azonban az orosz tüzérség az 
est beálltáig dolgozik, s ma az ágyúnk állásához is küld pár lövést. Az éj változatlanul telik el. 

4-én. A mai nap változatlanul telik el, olykor hallható gyengébb ágyútűz. Az est és éj is nyugodtan 
telik el. 

5-én. Gyengébb tüzérségi tevékenységen kívül a nap nyugodtan telik el, az éj is. 

6-án. Egész nap kisebb lövöldözés mindkét részről. Délben Holoskowiczén, hol az oroszok tanyáz
nak, pár ház kigyullad, mi a nagy szélben rohamosan terjed. (Tán az oroszok fáznak?) Este az ellenség 
Szuchodolynál bombavetővel kezd működni. Az ellenség felhasználva a ködös napokat állásait több 
helyen megerősítette. Ma este örömmel fogadtuk azon hírt, hogy Bukarest és Ploesti elesett. Bűnhődik 
tehát a bocskoros oláh. 

7-én. Az egész nap csendben telik el, este 7 órakor több ütegünk 10 percig tartó tüzet bocsájt az 
orosz állásokra, utána teljes csend áll be. 

8-án. Délelőtt erős tüzelés a mi csoportunknál, mi tart délutánig. Utána csend áll be, mi tart éjjel is. 
Az idő szeles, hűvösre fordult, s csak a kályha mellett érzi jól magát az ember. 

9-én. Egyes lövéseken kívül nem fordul elő ma sem különösebb és éjjel sem. 

10-én. Délelőtt semmi, délután az orosz csinál pár lövést, utána nyugalom. 

11-én. A mai délelőtt is nyugodt, délután kisebb ágyútűz, utána pedig a szokásos nyugalom jön. Az 
idő most hidegre fordult, mit elviselhetetlenebbé tesz a szél. 

12-én. Távolabbról erősebb ágyúzás hallható, itt előttünk azonban a szokásos gyengébb tüzelés 
folytatódott, és tellett a nap. Este a szokásos csend állott be. Este 7 órakor futott végig a telefonon Vil
mos császár és Károly király hadseregparancsa, melyben tudtára adják a csapatoknak azt, hogy a békét 
felajánlották az ellenségnek. Ezt mindjárt tudtára adták a csapatoknak, ez meglehetős örömet szerzett. 
De azt hiszem ezen öröm korai, mert ezen kísérletből alig lesz béke. 

13-án. Szép, napos idő, élénkebb légi tevékenység. Délelőtt folyamán erősebb ágyútűz is van. Üte
günk egy orosz léggömböt lő. Délután és este is hallhatók lövések. 

14-én. Reggel gyalogsági tüzelés hallható. Délelőtt folyamán több ellenséges üteg, melyek 
Gontowka... és Szuchodoly előtt Mogitka magaslatnál vannak elhelyezve, erősebb tüzelést folytat. 
Ütegeink ezt viszonozzák, s kisebb mértékben délután is tart a lövöldözés. 

Ma az élelmezésünkben változás állott be, ugyanis a 2/27 tábori üteg, kitől az élelmezést kaptuk, ál
lást változtatott, így a helyébe jött lovas 3/4 polyák üteg vette át az élelmezésünket. De már az első 
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napon megelégedtük a menáget. Az idő újból enyhébbre fordult. A napi tevékenységtől eltekintve a 
fronton elég nyugalom van most is. 

15-én. Kisebb mérvű tüzérharc mellett telik el a nap. 

16-án. Egész nap ködös idő, dacára ennek élénkebb tüzelés folyik egész nap, mely az est beálltával 
szűnik meg. 

/ 7-én. Az ellenséges tüzérség egy ütege Szuchodolyból tüzelni kezd, ütegünk pedig ezt veszi tűz alá. 
Máskülönben egész nap folyik a tüzérségi tevékenység. Délután ütegünk kisebb ellenséges csoportot 
vesz tűz alá. Este megszűnik a tüzelés. Ma ellenséges gép is felderítést végzett. Az ellenséges tüzérség 
ma belőtt a 25. gyalogezred parancsnokságához Jasinowba, de szerencsére csak a telefonukat rongálta 
meg. 

18-án. Egész nap van lövöldözés, ütegünk több orosz ütegre tüzel. Délután a 33-ik hadosztály előtt 
(tőlünk balra) erősebb tüzelés hallható. Az orosz tüzérség ma megint lőtte Jasionowot. Az orosz tüzér
ség ma megint lőtte Jasionowot. Az est és éj nyugodtan telik. 

19-én. Reggel 6 órakor a 33-ik hadosztálynál részünkről erős tüzérségi tűz keletkezik, mit az ellenség 
is viszonoz. Ez tart délelőtt 1/4 9 óráig. Előttünk a 27-ik hadosztály előtt gyengébb tüzelés folyik. 

Délután az ellenséges tüzérség Hlusin, Szuchodoly és Mogilkától élénkebben lő, főleg wisockói állá
sunkra. A mi ütegeink ugyancsak dolgoznak, s gyalogsági és gépfegyvertűz is hallható. A tűz csak az est 
beálltával szűnik meg. Az ellenséges tüzérség állásait nehéz megfigyelni, miután jól eltakart állásokban 
vannak. 

Az éjjeli lövésektől tartózkodik, mert a csőtűz... által könnyen felfedezhető az állás. Az éj folyamán 
egyes lövéseken kívül nincs semmi nevezetes. Ma a megfigyelőnk tiszt nélkül maradt, Vainer kadét 
elment. 

20-án. A tájat újból fehér lepel borítja, hó fúvás keletkezik. Ennek elálltával a vidéket messze be le
het látni, az ellenség legkisebb mozdulatát is észrevenni. Az egész nap egy lövés nélkül telik el, csend 
honol a front e részén. Most négyen vagyunk e földalatti lakásunkban, és ha csak legszükségesebb, 
bújunk ki. Az idő a békehúrok pengetésével telik el, mert már a békevággyal nagyon el vagyunk telve. 
De azt hiszem, ezzel várhatunk még egy ideig. Még naponként egy kis favágással szórakozunk, mi a 
saját részünkre szükséges. Igaz, hogy nagyon sok fát fogyasztunk éjjel-nappal. 

21-én. Szép napos idő, a repülőgépek függnek a levegőben az ellenség részéről is, mit részünkről 
schrapnel özönnel fogadnak, de azért nem gátolja meg, hogy Zablosczére és a pályaudvarra pár bombát 
ne dobjanak. Máskülönben kevés harci tevékenység van, ütegünk délután ellenséges mozdulatokra 
tüzel, este szinte hallható fegyver- és gépfegyvertűz, az éj csendes. 

22-én. Hideg, szeles idő, egész nap hallható gyalogsági és tüzérségi tevékenység. Messzebbről is 
hallható ágyútűz, mi kisebb mértékben éjjel is tart. 

23-án. Hadosztályunk előtt ma csend van, tőlünk balra, messzebbről hallható ágyútűz, mely tart este 
is, sőt fokozódott. A tüzelés éjjel is tart, kisebb mértékben. 

24-én. Gyenge idő van, délelőtt előttünk csend van, csak messzebbről hallható ágyúzás. Délután itt 
is pár lövést tesz az ellenség. Tőlünk jobbra azonban erősebben barátkoznak, és csak este szűnik meg a 
tevékenység. Az ellenség részéről ma nagyon kevés mozgás volt tapasztalható. 

Ezzel pedig elértük a fronton a harmadik karácsony estét is. A boldog ünneplés kívánatai futnak vé
gig a dróton, és az öröm és vígság megnyilvánulása hallható mindenfelől. Künn az örömtüzek gyanánt a 
raketták röpködnek erősen. Mi itt igen elhagyatottan ünnepelhetünk, az elmúlt karácsony estéket jobb 
hangulatban töltöttük el. Az éj csendben telik, az orosz nyugodtan hagyja a karácsony estét megünne
pelni. 
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25-én. Szerencsésen karácsony napjára virradtunk. Nagyon szép napos idő mutatkozik, igen jól lehet 
figyelni az ellenség erősebb mozgását mindenfelé. Már hajnali 5 órakor tőlünk jobbra erősebb tevé
kenység van, de ez nem tart soká. Azonban a tüzelés kisebb mértékben egész nap folytatódik, ütegünk 
többször működik szinte. 

Délután egy orosz repülő kering mozdonyállásunk felett, és ennek a megfigyelése mellett az orosz 
tüzérség több lövést tesz, de sikertelenül. Este a fényszórók és más világító eszközök ugyancsak erősen 
működnek, az éj folyamán pedig egy orosz üteg erősebben tüzel. Azt lehet mondani azért, hogy a 
karácsony első napját elég nyugodtan tölthettük, mi a többi napoktól csak annyiban különbözött, hogy 
a szeretetadományok emlékeztettek erre. Dacára a szűkös viszonyoknak, elég szép ajándék jutott egy-
egy emberre. Igaz, hogy mi itt 2 ütegtől húztuk ezt. 

26-án. Szép, tiszta idő van, a délelőtt csendesen telik el. Délután 3 órakor gruppunk tüzérsége Dubie 
és Holoskowicze előtt elhúzódó ellenséges állásokra erősebb tüzet nyit meg, mely tevékenység bele
nyúl az estbe. Az ellenséges ütegek is élénken válaszolnak, s ugyancsak mindkét részről a fényszórók 
és rakéták világítják be a terepet. 

Este 5 óra után a tüzelés mindkét részről megszűnt, s csend áll be. Az éj is békében telik el. Ezzel a 
karácsonyi ünnepek is befejeződtek, azt lehet mondani nem a legrosszabban. Vajon a jövő negyedik 
karácsonyt hol és milyen körülmények között töltjük, ki tudná megmondani. Már nem lehet a jövőbe 
jósolni, sokat csalódtunk. 

27-én. Délelőtt jobbára csend van. Délután 3 órakor az ellenség erős tűzharcot kezd, mintha csak a 
tegnapit akarná visszafizetni. Tüzérségünk ugyancsak élénken viszonozza a tüzet, mi nemsokára meg
szűnik. Délután folyamán erősen kezd havazni. Az est és az éj csendben múlik. 

28-án. Az idő mára meglehetős jó, a megfigyelésre kedvező. Az oroszok erősen forgolódnak min
denfelé, és a tüzérségünknek van is dolga, hogy nyugtalanítsa őket, mint a csirkék, úgy futkosnak 
lövedékjeink elől. Máskülönben semmi nevezetesebb esemény nem fordul elő. 

29-én. A mai nap is a szokásos muníciópazarlással telik el a tüzérségünk részére. A folytonos lövöl
dözés az itt-ott felbukkanó pár emberre vagy kocsira, minek természetes semmi értelme nincs. Azonban 
ilyen alapon tekintélyes számú muníció emésztődik fel, ami már többször úgy bosszulta meg magát, 
hogy mikor szükség lett volna nagyobb tüzelésre, vagy mikor az ellenség váratlanul támadott, a muníci
ónk kifogyott. Tőlünk jobbra a 31-ik hadosztálynál erősebb tüzelés folytatódik egész nap. Este csend 
van, csak az időjárás változott, erős hóvihar keletkezett. 

30-án. A hóvihart eső váltotta fel, víz és sár mindenütt. A vonalon ma egész csend van, mi éjjel sem 
változik. 

31-én. A hónap utolsó napja csendben telik el, néha hallgató egy-egy lövés. Ezúttal elértük az év 
utolsó napját is, és átlépünk a háborús év negyedik folyamába. Az est csendben telik, úgyszintén az éj 
első fele is. Éjjel 12 órakor felkelek a szolgálatot átvenni. 

Itt van az újév! A telefonon mindenfelé az újévi gratulációk futnak végig, itt-ott gramafon hangjai 
mellett szórakoznak. Éjjel 1/2 1 órakor az újévben egy Donikowiczán elhelyezett ütegünk lőni kezd, 
mintegy boldog újévet kívánva az ellenségnek. Később gépfegyverkattogás is hallható. 

í 

- 1 6 1 -


