
KATONAI HÍRLAPOK AZ 1914—18. ÉVI 
VILÁGHÁBORÚBAN. 

Amikor a világháború 1914-ben kitört, mindössze kilenc 
katonai lap élt.1 Ezek közül is egyik a honvédség, másik a csendőr
ség „Rendeleti Közlönye" volt. Komoly, rendszeres katonairo
dalmi életet pedig legfeljebb csak három-négy lapban lehetett 
találni. 

Az első világháborús, nyomtatott, magyarnyelvű tábori újság 
— eddigi ismereteink szerint — a lengyelgalíciai Przemyslben 
indult, 1914. október 4-én,2 „Tábori Újság" címmel. Ez eléggé 
ismeretes is. Közismertségének azonban korántsem az a magyará
zata, hogy tudatosan és tudományosan törődtek a katonai sajtó
val. A lap nevezetessége és későbbi híre három okra vezethető 
vissza: a) a szerkesztő személyére, b) Przemysl különleges harc
helyzetére és c) GYÓNI GÉzÁnak a lapban megjelent verseire. Ezek 
a jelenségek mind a hadtörténelemben, mind az irodalomban hal
hatatlanná tették a szerény tábori újságot. 

A szerkesztő személye ez esetben azért nevezetes, mert ő volt 
az egyetlen, aki a világháború után nyomtatásban is megörökí
tette a przemysli Tábori Újság történetét.3 Przemysl szerepe csak 
akkor vált igazán döntő különlegességuvé, amikor a várbelieket 
kiéheztették s a vár — elesett. GYÓNI GÉZA pedig a háború egyet
len költője volt, akinek versei irodalomtörténetileg is elérték a 
„document humain" színvonalát. 

A lap a 23. honvédgyaloghadosztály tábori újságja volt. 1914. 
október 4-én indult dr. MOLNÁR KÁLMÁN t. főhadnagy szerkesz-

1 LUKÁCS JÓZSEF: Katonai hírlapok a magyar honvédség megalakítá
sától a világháború kitöréséig. MKSzle, 1942. III. f. 

2 MOLNÁR KÁLMÁN DR.: Magyar élet és irodalom Przemyslben 1914/1$-
ben (a Tábori Újság). Eger, 1924. — NYÁRY LÁSZLÓ: A világháború hadi 
folyóiratai és újságai. Magyar Katonai Szemle. 1934. 4. f. 203—218. 1. — 
BENKÓCZY EMIL: A przemysli Tábori Újság. Magyar Katonai Szemle. 1934. 
7. f. 69. 1. 

3 I. m. 
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tésében s a cs. és kir. várparancsnokság jóváhagyásával hűségesen 
megjelent, „lehetőleg" mindennap, egészen a vár elestéig, 1915. 
március 22-ig. Cenzora: dr. GEÖCZE BERTALAN főhadnagy volt. 
A negyedrétalakú, két nyomtatott lap terjedelmű újságot 10 fillé
rért árusították a várbelieknek s miután az első 2—3 nap rádió-
grammjai után irodalom is jelentkezett a hivatalos tudósítások 
mellett, az érdekes közlemények nemcsak a magyaroknak szolgál
tak „lelki prófunt" gyanánt, hanem az összes ottlévő nemzetisé
geknek is. Mint az egykorú visszaemlékezésekből kitűnik, a lap 
megjelenése után alig pár percre már csoportok alakultak rutén, 
cseh, tót, német, oláh nemzetiségekből, akik figyelemmel hallgat
ták egy-egy öreg népfelkelő rögtönzött fordításait. Ez a magya
rázata annak, hogy a „Tábori Újság" miatt a cs. és kir. vár
parancsnokság megszüntette az előzőleg kiadott hivatalos, német
nyelvű „Kriegsnachrichten" című lapot. 

E hely nem alkalmas arra, hogy a világháború majdnem 
100 tábori újságját részletesen tárgyaljuk s ezért igyekszünk azo
kat inkább általános könyvészeti és sajtótudományi szempontból 
ismertetni. 

A przemysli „Tábori Újság" nagy próbatétele volt a tábori 
újságszerkesztésnek. A Przemyslben volt KNOLLER és fia nyom
dában ugyanis — ahol a lapot előállították — csak lengyel betű
készlet volt. Abból kellett az élelmes szerkesztőnek elővarázsolnia 
a szükséges mennyiségű magyar ábc-t. A lap első számain ez meg 
is látszik, mert sok a szövegben az idegen ékezet. Később úgy 
segítettek a bajon, hogy nagy fáradsággal „összefűrészeltek" annyi 
magyar ábc-t, amennyiből a megfelelő mennyiségű példányszámot 
kinyomhatták. Jellemző a „Tábori Ujság"-ra., hogy első száma 
1000, századik száma 4500, utolsó (141.) száma pedig 5560 pél
dányban jelent meg. 

Az előállítás kezdetén nyomdászhiány is volt. Ezt úgy igye
keztek kiküszöbölni, hogy már az első „Szerkesztői üzenetek"-
ben elröppentették a kérelmet: „Egy magyar nyomdászra szük
ségünk volna." Ez az akadály több lövészárokújságnál felmerült 
még a későbbi időben is. így „A 16-os honvéd" című lapnál is, 
melynek 1918. május i-i számában ezt olvashatjuk: „Pór E r n ő . . . 
a kettő nyomdászról ne feledkezzék meg, mert mi nem tudunk 
szedni s mi lesz a lappal?" 
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A przemysli „Tábori Ujság"-nak volt két száma, amit a cen
zúra nem engedett forgalomba hozni (a 24. és 35. szám). Ez a 
két szám is hazakerült azonban a szerkesztő jóvoltából s megtalál
ható a Nemzeti Múzeumban, a Hadilevéltárban s még három 
helyen. Ez már csak azért is említésreméltó, mert a vár feladása 
alkalmával az összes hivatalos Íratok veszendőbe mentek s így a 
„Tábori Újság" példányai egyes eseményekre és személyi dolgokra 
vonatkozólag bizonyító erejűvé váltak. 

A przemysli „Tábori Újság" megindulása után, mintegy 
varázsütésre, az egész arcvonalon, sőt különleges célok szolgálatá
ban a hadtápterületen és a fogolytáborokban is egymásután szü
lettek a magyar tábori újságok. 

Az első évben csak öt tábori újság indult, de minél beljebb 
kerültünk a háborúba, a hazulról elszakadt lélek annál jobban 
vágyakozott szellemi táplálék után s így a tábori újságok száma 
évről-évre gyarapodott. 1915-ben tíz új tábori újságot indítottak. 
1916-ban ez a szám ugrásszerűen huszonötre emelkedett. 1917-ben 
még huszonhárom új lap született, sőt a háború utolsó esztende
jében, 1918-ban is indult négy lap. Ezek a számok nem véglege
sek. Csak az eddigi kutatások összefoglalásai. Még sokkal többel 
kell számolnunk. A végső számot csak akkor tudjuk megállapítani, 
ha a magyar katonai hírlapirodalom történetét teljes részletes
séggel feldolgozzuk. 

A világháború tábori újságait legszemléltetőbben a katonai 
harcegységek megjelölésével tudjuk bemutatni. A legnagyobb egy
ségtől, a hadseregtől, majdnem a legkisebbig, a századig, minden 
fajta alakulatnak volt tábori újsága. Nyelvi megoszlás szerint a 
hadseregek és hadosztályok tábori újsága leginkább német-magyar
nyelvű volt, de volt olyan lap is (a Bécsben nyomott Streffleur 
Katonai Lapja), amit nyolc nyelven nyomtak: magyar, német, 
cseh, román, rutén, lengyel, horvát és szerb nyelven. 

Az ezredeken belül már legnagyobb része magyarnyelvű volt. 
Kivételt csak ott találunk, ahol az ezredek legénységét nemzeti
ségi területről is sorozták. Ilyen volt többek között a máramarosi 
85-ösök lapja, a „Manilowa". Ezt a lapot magyar, német s néha 
szláv nyelven is nyomták. 

Eddigi kutatásaink alapján a világháború négy esztendeje 
alatt több mint 80 tábori újság látott napvilágot. Tekintettel a 
megszabott terjedelemre, e helyen csak azokkal a kiemelkedőbb 
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lapokkal foglalkozunk, melyek katonai vagy szerkesztési szem
pontból figyelemreméltó eredményeket értek el s ezzel hozzájárul
tak a magyar műveltség háborús teljesítményéhez. 

A hadseregek közül az első háromnak indult tábori újsága 
1914-ben. „A cs. és kir. 1. hadsereg katonalapja" lehetőleg heten
ként kétszer jelent meg, négy nyomtatott lapon, díjmentesen, 
magyar, német, cseh és lengyel nyelven. Jobbára hivatalos közlé
sekre szorítkozott. „A cs. és kir. 2. hadsereg katonalapja" géppel 
sokszorosítottan magyar, német, cseh, lengyel, román, tót és hor
vát nyelven jelent meg határozatlan időközökben. Szintén csak 
hivatalos közleményeket tartalmazott. „A cs. és kir. 3. hadsereg 
katonai lapja" kassai nyomdában készült s átlag háromnaponként 
németül s magyarul jelent meg. 

„A cs. és kir. 4. hadsereg Tábori Újságja" jóval később, 1916 
májusában indult, HARBAUER KÁROLY százados szerkesztésében. 
Napilap volt, fele magyar, fele német szöveggel s a hivatalos köz
leményeken kívül „színest" is adott. Ezért katonáknak 6, polgá
riaknak 10 fillér volt az ára. Tábori nyomdában készült. 

Külön szép, tartalmas, képes tábori hetilapja volt JÓZSEF fő
herceg vezérezredes arcvonalparancsnokságának, „Front" címmel. 
Bár a lap csak egy évig élt (1917. júl.—1918. júl.-aug.), mégis 
kiemelkedő teljesítménnyel szolgálta a hadvezetés különleges szel
lemi feladatait. Eleinte Budapesten a Stephaneum-nyomdában, 
később a 6. hadsereg nyomdájában nyomták. A II. évfolyam 
28. számáig fele német, fele magyar nyelven, azután külön német 
s külön magyar számot adtak ki. Közleményeire annyira kényes 
volt, hogy az utánnyomást megtiltotta még a többi tábori újság
nak is. A „30-asok" című lap ezt méltatlannak tartotta (1917-
július 15.) s később, amikor a „30-asok"-bó\ „Dicső Lapok" lett, 
az 1918. június 15-i számban némi elégtétellel állapítja meg, hogy 
a „Front" éppen tőlük vett át több közleményt. Az utánnyomást 
egyébként több tábori újság is tiltotta. így a „Népfelkelő" és a 
„Vilmos Bakák Lapja" is. 

A honvédgyaloghadosztályok közül legnevezetesebb volt a 
Przemyslben harcolt 23. honvédgyaloghadosztály „Tábori Új
ság"-^ amit már előzőleg részleteztünk. Volt ugyan az 51. hon
védgyaloghadosztálynak is egy „Hadiujság"-*, HALPORN hadnagy 
szerkesztésében, de ennek csak első száma ismeretes s az is mind
össze egy gépelt oldal. Igen szép lapja volt a cs. és kir. 32. gyalog-
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hadosztálynak „Képes Hadiujság" címmel. 1916. december 24-én 
díszes karácsonyi számmal indult s 1917. július 30-ig élt. KUN 
JÓZSEF JENŐ szerkesztésében jelent meg minden hónap 10., 20. 
és 30-án, fele magyarul, fele németül. NYÁRY LÁSZLÓ4 szerint csak 
címében volt kétnyelvű. A meglévő példányok azonban szöveg
ben is kétnyelvűek. Pesten, a Franklin-Társulat nyomdájában 
nyomták, a háborús viszonyokhoz mérten igen szépen. Változatos, 
ügyesen szerkesztett lap volt, mely széles körökben feltűnést kel
tett. Megrendelte a hadseregfőparancsnokság sajtóhadiszállása, a 
honvédelmi minisztérium sajtóosztálya, a cs. és kir. Hadilevéltár 
osztályfőnöke, VELTZÉ ALAJOS ezredes, a neves hadtörténelemíró. 
Sőt híre még Stuttgartba is eljutott, a württembergi kir. udvari 
könyvtárba. STOCKMAYER tanár, a könyvtár akkori főnöke, 1917. 
január 12-én kelt levelében6 megrendelte a lapot az udvari könyv
tár részére. Levelében megemlíti, hogy a könyvtár gyűjteményé
ben majdnem hiánytalanul megvan minden német tábori újság, 
ezért szeretné, ha a „Képes Hadiujság" is birtokukban lenne. 

A világháború tábori újságai közül egyébként több váltott 
ki külföldi érdeklődést. A 85-ösök „Manilowa" című lapját pél
dául több német tudományos intézet, sőt magánember is megren
delte.6 így a berlini Weltkriegsbücherei, a lissaposeni Hadilevél
tár, a magdeburgi Városi Könyvtár stb. A magyar katonai sajtó 
teljessége érdekében — ha az idő alkalmas lesz ilyenre — nem 
ártana e helyeken behatóbb kutatásokat végezni. 

Hogy egy jól szerkesztett tábori újság mit nyújthat olvasói
nak, arra legélénkebben a „Képes Hadiujság" világít rá egyik 
cikkében.7 

„A Képes Hadiujságban közlésre tekintetbe jöhetnek: 1. Mind
azok fényképei: a) akik Lipót-renddel, Vaskorona-renddel, arany 
vitézségi éremmel vagy legalább három háborús kitüntetéssel bír
nak, b) akik már két évnél hosszabb ideje vannak a fronton, c) a 
hadifogságból megszökött hadosztálybeliek. 2. Továbbá front
felvételek, csoportképek a menetalakulatokról, vagy egyes oszta
gokról. 3. Aktuális rajzok, festmények, karikatúrák. 4. Harci 

* I. cikk. 
5 Másolatát 1. a Képes Hadiujság 1917. jan. 20-i sz.-ban. 
8 Manilowa, 1917. nov. 25-én kelt. 11. sz. í j . 1. . 
7 1917. márc. 20-i sz. 

Magyar Könyvszemle 1943, I. füzet, 4 
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epizódok, leírások, költemények, katonadalok. 5. Vidám élmé
nyek leírása, a bakahumor termékei. 6. ötletek a Képes Hadi-
ujság fejlesztéséhez. 7. Rejtvények." 

Minden tábori újság többé-kevésbbé ezeket a feladatokat 
oldotta meg, ami ismét a mellett bizonyít, hogy a tábori újságok
ban rendkívül sok, eddig eléggé elhanyagolt érték hever, amit a 
had- és irodalomtörténetírás a nemzeti műveltség javára még 
okvetlenül felhasználhat. 

A gyalogezredek tábori újságainál széles tere nyílt az ötle
tességnek és az egyéni és magyar faji megnyilatkozásnak. Éltek 
is ezzel a harcosok s olyan pompás, tetszetős, jó tartalmú lapokat 
szerkesztettek, hogy még ma is élvezettel vehetjük kezünkbe bár
melyiket. 

Jellegzetes tábori újságok voltak: a kassai 9. honvédgyalog
ezrednél a „Kilences Honvéd"; a miskolci 10-eseknél a „10-es 
Honvéd"; a szatmári 12. honvédgyalogezrednél a „Szatmári Hon
véd"; a besztercebányai 16-osoknál „A 16-os Honvéd"; a pécsi 
19-eseknél a „Fokos"; a pesti 29-eseknél a „Cibo"; a pesti 30-asok-
nál a „30-asok", később „Dicső Lapok"; a debreceni 3. honvéd 
népfelkelőknél a „Stochodi Oroszlán"; a 4. honvéd népfelkelők
nél, az V. zászlóalj „Isonzómenti Tárogató"-ja; a székesfehérvári 
17-es népfelkelő gyalogezrednél a „Népfelkelő"; a kassai 34-es 
közös gyalogezrednél a „Vilmos Bakák Lapja"; a munkácsi 65. 
közös gyalogezrednél a „Ludwig Baka"; az ungvári 66-osoknál 
a „66-os Tábori Újság"; a máramarosi 8 5-ősöknél a „Manilowa" 
és a „Gázmacska", a szabadkai 86-os közösöknél a „Tarnopol 
felé" és így tovább még 40—50 érdekesnél érdekesebb tábori újság. 

A felsoroltak — kevés kivétellel — azonos kivitelűek és tar
talmúak voltak. Jórésze negyedrétalakú s terjedelmük 8—24 lap 
között ingadozott. Ám mindegyik mást és mást nyújtott az olva
sónak és más és más körülmények között látott napvilágot. 
A nyomasztó papírhiány minduntalan felütötte a fejét.8 A példá
nyok ritkán érték el e tanulmány előző részében közölt 5000-es 
számot. Sőt legtöbbje alig haladta meg az 1000—1200-at.9 Mégis 
nagyon sok könnyet letöröltek s nagyon sok embernek nyújtottak 
vigaszt és lelkierőt. A világháborús tábori újságoknak ugyanis van 

8 Szatmári Honvédek 1918. febr. 12. sz. „Szerkesztői üzenetek." 
9 Népfelkelő 1918. aug. 15-i sz. 



KATONAI HÍRLAPOK A VILÁGHÁBORÚBAN 51 

egy közös, jellemző vonásuk: a tiszta jövedelem nagyobbrészét 
a harctéren elesett honvédek özvegyeinek és árváinak felsegélye
zésére fordították. Az egyes tábori újságokban elszórtan, igen sok 
statisztikai adat szól bizonyító erővel e nagy áldozat mellett. 
A világháború tábori újságaiban megjelent cikkek, tárcák, versek 
irodalmi értéke vitatható, de az az erkölcsi erő, amit egyik-másik 
lap a lövészárok népének és az itthonmaradottaknak nyújtott, az 
örökké a magyar történet büszkesége lesz. 

A világháború tábori újságait általában háromféleképen állí
tották elő: a) a. harctéren szerkesztették és egy hadtápterületi 
város nyomdájában nyomták; b) a harctéren szerkesztették és 
nyomták; c) a harctéren kézzel és géppel írták és kősajtón vagy 
egyéb eszközzel sokszorosították. Sokszorosítás szempontjából 
szintén három figyelemreméltó szempont szerint oszlanak meg a 
harctér lapjai: a) hadtápterületi nyomdában nyomott, b) tábori 
nyomdában nyomott és c) kősajtón vagy egyéb eszközzel sok
szorosított tábori újságokra. A következőkben igyekszünk egy 
olyan összeállítást adni, melyből szemléltetően meg lehet állapí
tani a világháború tábori újságainak előállítási módját: 

aj-hoz: Hadtápterületi nyomdában nyomott tábori újságok: 
A cs. és kir. 3. hadsereg katonai lapja. Kassa. Vitéz A. utóda nyomda. 
A Világháború Hetipostája. Pécs. (?) 
Streffleur Katonai Lapja. Bécs. Cs. és kir. udvari állami nyomda. 
A Hadseregszállító. Budapest. Glóbus-nyomda. 
Rokkantak Lapja. Rákosliget. Baross-nyomda. 
Katona-nyomozó jegyzék. Budapest. Wodianer F. és fiai-nyomda. 
Tiroli Katonaújság. Budapest. Pallas-nyomda. 
Tábori Újság. Przemysl. Knoller és fia-nyomda. 
Manilowa. Lemberg. Prasa-nyomda, később Kübler S.-nyomda, 
Ludwig Baka. Lemberg. Jaeger-nyomda, később saját tábori nyomda. 
Vilmos Bakák Lapja. Kassa, Szt. Erzsébet-nyomda. 
Képes Hadiujság. Budapest. Franklin-Társulat nyomdája. 
Harminchetes Újság. Eleinte litografáltán, később Dél-Tirol egyik ellen

séges tűz alatt álló városának nyomdájában. 
Osztrák-Magyar Hadiértesítő. Bécs. Cs. és kir. udvari állami nyomda. 
66-os Tábori Újság. Ungvár. Földes Gyula-nyomda, később „Unio"-

nyomda. 
Front. Budapest. Stephaneum-nyomda. Később a 6. hadsereg tábori 

nyomdájában. 
10-es Honvéd. Miskolc. Klein és Ludwig-nyomda. Műmellékletét : Buda

pest, Athenaeum. 

4* 

w 
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Kilences Honvédek. Igló. Szepesi Lapok nyomdája, később Pécs, Dunán
túl-nyomda. 

Népfelkelő. Gyergyószentmiklós. Kossuth-nyomda, Budapest, Lloyd-
nyomda, Marosvásárhely, Benkő-kollégium nyomdája. 

Fokos. Budapest. Heller K. és Társa-nyomda, később Pécs, Engel L-
nyomda. 

Szatmári Honvédek. Eger. Egri Lapkiadó-nyomda. 
Dicső Lapok. Budapest. Löbl D. és fia könyvnyomda. 
Kartács. Lúgos. Auspitz Adolf-nyomda. 

b)-hez: Tábori nyomdában nyomott tábori újságok: 
A cs. és kir. i. hadsereg katonalapja. Valószínűleg saját tábori nyom

dában. 
A cs. és kir. 4. hadsereg Tábori Újságja. Saját tábori nyomdában. 
Manilowa utolsó száma. 11. hadsereg tábori nyomdájában. 
Ludwig Baka. Egyrészét saját tábori nyomdában. 
A i6-os Honvéd. Saját tábori nyomdában. 
Front. Először városi nyomdában, később a cs. és kir. 6. hadsereg tábori 

nyomdájában. 

cj-hez: Kosajtón vagy egyéb eszközzel sokszorosított tábori új
ságok: 

Fogolyság és vidéke. Kézzel írott, 1 példányban készült. 
Hadifogoly. Kézzel írott, 1 példányban készült. 
Wlaiko és Vidéke. írógéppel készített. 
Bedrotsfalvi Újság. Kézzel írott, litografált lap. 
Szibéria. Kézzel írott, litografált lap. 
Lapfordítások. Kézzel írott sokszorosítás. 
Jégcsap. Kézzel írott sokszorosítás. 
Leölkes Vármegye Háborús Lapja. Kézzel írott sokszorítás. 
Hadi Cubus. Kézzel írott sokszorosítás. 
Tarnopol felé. Kézzel írott sokszorosítás. 
Magyar Sziget. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Isonzómenti Tárogató. Kézzel írott kőnyomatos lap. 
Stochodi Oroszláh. Kézzel írott, hektográfon készült lap. 
Hadiujság. írógépen sokszorosított lap. 
Vadászkürt. Kézzel írott, kőnyomatos. 
Szibériai Az Est. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Szibériai Színházi Élet. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Hadúr. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
A Lövészárokból. Kézzel írott, litografált lap. 
Hörcsög. Kézzel írott, litografált lap. 
Cibo. Kézzel írott, kőnyomatos lap. 
Gázmacska. Kézzel írott, kőnyomatos lap. 
Extra Hungáriám. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Honvágy. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
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Túrán. Kézzel írott, egy példányban készült lap. 
Prhovói fütyülő. Írógépen sokszorosított lap. 
A Sabáci Hősök Hivatalos Lapja. írógépen sokszorosított lap. 
Negyvennégyesek Farsangi Trombitája. írógépen sokszorosított lap. 

Legnehezebb dolguk volt azoknak a magyar hadifoglyoknak, 
akik a hadifogolytáborok keserű életében sem akartak lemondani 
a magyar szellem megtartó erejéről s fogolyújságot szerkesztettek. 
A százakra menő külföldi fogolytáborokban — hol nyiltan, hol 
titokban — számos helyen készült magyar fogolyújság. Hogy 
néha milyen erőfeszítéssel, azt könnyen elképzelhetjük az egyik 
még élő fogolyújság-szerkesztő elbeszéléséből, aki Magyarország
tól kb. 10.000 kilométernyire, valahol Kelet-Szibériában szerkesz
tett magyar fogolyújságot, „Magyar Sziget" címmel. A papírt és 
tust Kínából csempészték s olyan lapot csináltak kézzel, egyetlen 
példányban, hogy az odalátogató nemzetközi Vöröskereszt-meg
bízottak, mint különleges ritkaságért, nagy összegeket ígértek, 
írtak a magyarok tábori újságot még Közép-Ázsiában, Taskent
ben is. 

A fogolyújságokat legnagyobbrészt egy példányban, kéz
zel írták és sokszor igen értékes rajzokkal díszítették. Az egy-egy 
példányban készült lapok természetesen könnyen elkallódtak s 
adataikat igen nehéz összegyűjteni és ellenőrizni. Furcsa és külön
leges helyen maradtak fenn, például a krasznojarszki fogolytábor
ban készült „Lapfordítások" című fogolyújság adatai. 

A tragikus sorsú GYÓNI GÉZA még életben volt, amikor egyik 
fogolytársa, aki ott „Lapfordítások" címmel lapot szerkesztett, 
felkérte őt, hogy az éppen elkövetkezett március 15-re sajátkezű-
leg írja le egyik versét, több példányban s ezt adják ünnepi meg
emlékezésül a fogolytársaknak. GYÓNI örömmel egyezett bele a 
szép gondolatba s így születtek meg a híres „Gyóni-emléklapok", 
amiket négy festőművész bajtárs illusztrált igen művészien. Egy 
ilyen emléklap a magyar Hadilevéltár birtokában is megmaradt 
s annak hátlapján vannak a „Lapfordítások" adatai. 

A fogolyújságokból az oroszok sokat elkoboztak. Könnyen 
Tiegtörténhetik, hogy a mostani háborúk befejeződése után vala
melyik épségben maradt orosz levéltárból előkerül egy-egy 
eddig ismeretlen magyar fogolyújság. 

Az 1914—18. évi világháború tábori újságaiból még a világ
háború idején „Frontujságok albuma" címmel gyűjteményt akar-
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tak kiadni. A VASKA GÉZA szerkesztette „Harminchetes Újság" 
II . évfolyam 17—18. számában vetődött fel először e gondolat. 
Ezt a többi ezredek is nagy örömmel fogadták, így elsők között 
a „66-os Tábori Újság" és a „Kilences Honvédek". Sajnos, azon
ban a gondolatot lassan követte a tett s így az albumból nem lett 
semmi. Az egyes ezredek gyűjtötte anyag az összeomláskor veszen
dőbe ment. A „66-os Tábori Újság" gyűjteménye — mint azt 
FELKAI FERENC, a lap egykori szerkesztője e sorok írójának el
mondotta — az egyik felvidéki városka laktanyájában maradt, 
ahol azután a csehek megsemmisítettek. 

Ez az összegyűjtési nehézség is mentségükre szolgálhat azok
nak, akik a régen megérett problémát: a magyar tábori újságiro
dalom történelmének feldolgozását tervbe vették. Most már azon
ban nem késlekedhetünk. 

A magyar katonai sajtónak 238 esztendős gazdag múltjára 
tekinthetünk vissza, a külföldtől mégis megint hosszú esztendők 
választanak el. A németek pl. olyan szorgalmasak voltak, hogy 
a világháború német tábori újságairól két könyvet is írtak.10 Sőt 
akadt egy lelkes német sajtótudós, aki még a francia tábori újsá
gokat is feldolgozta.11 

LUKÁCS JÓZSEF. 

10 DR. FRED B. HARDT: Die deutschen Schützengraben- und Soldaten-
Leitungen München, 1917. és K. KURTH: Die deutschen Feld- und Schützen
graben-Zeitungen im Weltkrieg. Leipzig, 1937. 

11 "WERNER ENTZ: Die französischen Feld- und Schützengraben Zeitun
gen während des Weltkrieges. Frankfurt am Main, 1937. 


