
A Bakonytól a Jeniszejig 
ADATOK LUDVIG KÁLMÁN ÉLETRAJZÁHOZ 

A magyar forradalmi munkásmozgalom egyik dicsőséges 
fejezete az az időszak, amikor az első világháborúban fog
ságba esett magyar katonák mintegy százezernyi tömege részt 
vállal az oroszországi forradalmi eseményekben és polgárhá
borúban. A nagynevű magyar hazafiak sorában egy méltat
lanul elfelejtett, de a haladó eszmének felejthetetlen dicsősé
get szerző prominensével találkozunk, a Veszprémből elszár
mazott és távoli földön mártírhalált halt Ludvig Kálmánnal. 
Életrajza eléggé ismeretlen szűkebb pátriájában is, de a szak
irodalom sem tárta még fel teljességgel életének, munkássá
gának mozzanatait. 1889. szeptember 21-én született Veszp
rémben.1 Apja — Ludvig Kálmán2 — a városi törvényszék 
telekkönyvi hivatalának vezetője volt. Nincsenek adataink 
arra vonatkozóan, hogy a család anyagi helyzete abban az 
időben hogyan alakult. A hivatalnoki illetményből kielégí
tően élhettek, mint ahogy azt megkövetelte a kispolgári élet
forma. 

Ludvig a Veszprém 584. sz. házban született, ez a ház an
nak idején Bakos József nevén állt.3 

Eddigi megállapításaink szerint a fiatal Ludvig Kálmán
nak egy leánytestvére volt, Blanka, aki később Hermann 
Jánoshoz ment feleségül. Hermann egy ideig Kálmán kollé
gája volt egy fővárosi lapnál.4 Bátyja, Jenő Indiába került.5 

Első iskolai éveit a régi iskolai utcában, a mai műemléki 
barokk épületben járta, ahol Sörédi volt a tanító. A további 
iskolai éveket az elpusztult Anna iskolában végezte.6 

A kegyesrendiek gimnáziumába íratják — római katolikus 
lévén —, ott tanul VIII-os koráig, azonban a gimnáziumot 
nem végzi el. 

Nem tartozik a kitűnő tanulók közé, azonban érdemjegyei
nek ismeretében rossz tanulónak sem mondható. Az iskola 
rideg, lélekszorítóan fegyelmezett kaszárnya-rendje, az állan
dó papi felügyelet a fiatalember életében, gondolkodásmód
jában meghatározó szerepet kap. A különben betegségre haj
lamos, gyenge fizikumú diák egyik tantárgyból sem tűnik ki 
igazán, kivéve talán a magyar irodalmat. Az iskolai önkép
zőkör által meghirdetett pályázaton egyik dolgozatával 10 
korona jutalomban részesült.7 Tudomásunk szerint ez a dol
gozat az első, ami hírt ad olyan ambícióiról, ami ízlését, haj
lamát az irodalom felé tereli, alakítja. 
^ Érdemes megemlékezni iskolai érdemjegyeiről: az iskola 

Értesítő-i alapján a gimnázium 7. osztályát jó és közepes je
gyekkel végezte el.8 

Középiskolás korában szülei már nem állhattak anyagilag 
jól, bizonyítja az is, hogy hatodikos korában, az 1873/4. tan
évben végzett tanulók alapítványának évi kamatából segélyt 
kap.9 Az iskolai évekről tulajdonképpen nincs is több hír
adás. Az Ányos-önképzőkör díszgyűléssel ünnepelte meg 
1906. október 7-én az aradi vértanúk emlékét. Az elnöki 
megnyitót Ludvig Kálmán VIII. osztályos tanuló mondta.10 

1906-ban, az utolsó iskolai évben olyan esemény történhe
tett, ami megszakította további tanulmányait. A végzős nö
vendékek sorában nem talárjuk nevét. A gimnáziumban „az 
ifjúság erkölcsi magaviselete jónak volt mondható. Tanári és 
igazgatói megrovás csak gyéren történt; két tanulót csende
sen eltávolítottunk az intézetből" — írja a gimnáziumi érte
sítő.11 A statisztikai kimutatás szerint eltávolítottak egy ta
nulót az első osztályból, egy tanulót a nyolcadik osztályból. 
Ez a nyolcadikos volt Ludvig Kálmán. A kimaradás, illetve 

1. Ludvig Kálmán arcképe 1910-ből. 
1. Kálmán Ludvig's Porträt (1910). 
1. Portrait de Kálmán Ludvig, de 1910. 
1. Портрет Калмана Людвига, 1910 г. 

eltávolítás okaira utalás nincs az értesítőben, az még mosta
náig sincs megnyugtatóan tisztázva. 

A nagymúltú intézet, amelynek padjaiból — természetesen 
nagynevű papi személyek mellett — olyan hírességek kerül
tek ki, mint Batsányi János, Cholnoky Viktor, Vas Gereben, 
Zichy Mihály — kivetette soraiból. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy magaviselete ellen kifogás 
nem merült fel az iskolai évek folyamán. Egyesek szerint 
már diákkorában kapcsolatban volt a Szociáldemokrata 
Párttal, illetve annak helyi képviselőivel, sőt a párt tagja is 
lett volna... ! Mindezek azonban nem nyertek teljes igazo
lást. Lehet, hogy eljárogatott gyűlésekre, felolvasásokra, 
azonban a 18 éves diák, ráadásul olyan, aki a kegyesrendiek 
növendéke — nem valószínű, hogy a pártmozgalommal szo
rosabb, érdemleges kapcsolatban legyen. Lehet, hogy a tan
testület tudomására jutott ez az igen vitatható kapcsolat és 
már presztizs-okokból is „csendesen" eltávolították az inté
zetből. „Az ügy az akkori piarista diákok között nagy port 
vert fel, bár biztosan senki nem tudott komolyabb dolgot, 
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mint azt, hogy L. K. a szociál-demokrata párt tagja. A tanári 
kar erről nem nyilatkozott, még Ludvig K. eltávolítása után 
sem."12 Mások szerint is „a baloldal felé hajló viselkedése 
miatt kapott »consilium abeundit«". Azonban: „Nem lehe
tett nagyon vétkes és a piarista tanárok nem akartak itteni 
jó családnak nagy kellemetlenséget okozni, s így nagy »bot
rány* nem történhetett."13 

Az iskolából való eltávolítása utáni időszakról nincsenek 
közelebbi adatok. Egyesek szerint a kicsapás után a főváros
ba került újságírónak a Népszavához, ahova Peyer Károly 
juttatta be.1* 

Ezekben az években kellett bevonulnia katonának a sor
állománnyal. Ezt az időt letöltötte, mint zászlós szerelt le. 

1910-ben újra feltűnik Veszprémben mint lapszerkesztő 
és olyan személy, aki alaposan belekavar a posványos városi 
közéletbe. Próder Lászlóval megindítja a MODERN DU
NÁNTÚL című, társadalmi és irodalmi folyóiratot.15 

A lap nemcsak helyi, hanem bizonyos mértékig „dunán
túli" szinten is élénk szellemi forradalmat és ellenreakciót 
vált ki. Szokatlan és teljesen új hang jelentkezik a veszprémi 
sajtó történetében, ahol a papi és nagybirtokos hierarchia 
uralma kiterjedt a helyi és a megyei lapokra is. A reakció és 
ellensajtó természetesen nem szívelhette az újszellemű han
got, kígyót-békát kiáltanak a szerkesztőkre és otromba han
gon támadják az új lapot. „Jött a városunkba két ifjoncz 
modern apostol... Hitted volna-e Veszprém város érdemes 
közönsége, hogy hajadnál fogva rángasson elő téged két szál 
modern ifjú, hogy utópiákkal bemaszlagoljon, hogy köreid
ben germ... pardon, modernizáljon, fent és lent, öregeket 

2. Cikke Fényes Samu Úttörő c. lapjában. 
2. Faksimile eines Artikels aus der Feder von Kálmán Ludvig in der von 

Samu Fényes redigierten Zeitschrift „Üttörő" (Bahnbrecher). 
2. Son article dans le journal „Üttörő" de Samu Fényes. 
2. Статья в журнале Шаму Феньеша «Уттёрё». 

és ifjakat egyaránt. Mivel te önként úgy sem vagy képes 
modernizálódni, haladni a szabadgondolkodás útján és meg
tanulni, hogy micsuda is hát a perverzitás a sok modern tu
dományok között?!"16 

A Modern Dunántúl szerkesztői veszprémi fiatalemberek 
voltak. Munkatársaik között is találunk néhány veszprémit, 
tudósítóik azonban főleg a Dunántúl más városaiból küld
ték írásaikat.17 

A főszerkesztő Ludvignak — Diego irodalmi álnéven — 
cikkei, versei, tanulmányai jelennek meg olyan nevek társa
ságában, mint Nagy Lajos, Zigány Zoltán, Hangay Sándor 
stb. Évekkel később mint a szibériai fogolylapok egyik szer
kesztője, újra találkozott Elek Vidorral, akinek a Modern 
Dunántúlban is megjelent novellája.18 

Ludvig prózai írásai avatott tollú, tehetséges, harcosan 
erőteljes hangvételű újságíróra vallanak. Versei annál gyen
gébbek. Javarészt modoroskodó utánérzések. 

A Modern Dunántúl valószínűen anyagi okokból, de a 
valóságban méginkább a klerikális-konzervatív erők egyesí
tett ellentámadásának eredményeként a 6. szám után (1910. 
dec. 1.) megszűnt és egyesült Fényes Samu lapjával, az Út
törővel. Ludvig ezt így jelenti be az új lapban: 

„Köztudomású tény — az ország nagy egészét véve is te
kintetbe —, hogy a progresszív haladásnak igen kevés olyan 
orgánuma van nálunk, mely megalkuvás nélkül szolgálná a 
haladás igaz céljait. De ha áll ez az ország egészére, mennyi
vel inkább érvényes a fővárostól külön választott vidékére 
nézve. Alig van a vidéki sajtónak olyan szerve, mely szaba
dabb hangot merne hallatni. 

Ez a tudat vezetett akkor, midőn az új világszemlélet ter
jesztésére megindítottam a Modern Dunántúlt, azt célozván, 
hogy kiváltsam a Dunántúl nagy körzetében amaz energiá
kat, melyek létezését sejtettem, melyeket azonban elnyom
nak és tönkretétellel fenyegetnek az ellentétes viszonyok és 
körülmények. Azt akartam elérni, hogy számos dunántúli 
városban lokális jellegűvé téve lapomat, a helyi viszonyok 
megítélésében és elintézésében érvényesülhessen a szabad
gondolkozó ítélet, fejlődhessék ki a vallás és társadalom kon
vencióiból a szabad véleményalkotás képessége... 
.. .időközben indult meg újból az Úttörő és minthogy ta
pasztalataink eredménye úgy is arra vezetett volna, hogy ál
talános, tanító és agitációs karakterűvé alakítsam át lapo
mat, helyesebbnek ítéltem és a közös célra hasznosabbnak 
véltem, hogy egyesítsem a Modern Dunántúlt az Úttörővel, 
és mint közlegény állok be az utóbbi munkásai közé.. ,"19 

Az erősen antiklerikális irányvonal nem hiányzott a Mo
dern Dunántúlból sem, de ez különösen jellemző volt az 
Úttörőre. Különös, hogy az egykori kegyesrendi diák egyik 
legjobb, legtevékenyebb szerkesztője ezeknek a lapoknak. 
Az új lapnál jelenik meg neve alatt (Leon Diego) néhány írá
sa, azonban a továbbiakban nem találkozunk nevével. Egé
szen bizonyosnak tűnik, hogy írásai továbbra is a lapban 
jelennek meg, azonban azokat nem szignálja, ellentétben pél
dául Fényes Samuval, vagy Fáber Oszkárral, egy másik jeles 
szerkesztővel. Több írás stílusa Ludvigra vall. Az Úttörőnél 
jelenik meg Hermanne Ludvig Blanka több tárcája, fordítá
sa, amit vidékről küldözget a szerkesztőségnek. 

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy Ludvig meddig maradt 
az Úttörőnél. Markovits Rodion úgy tudja, hogy Ludvig 
Fényes Samu titkára volt.20 Mások szerint összeköttetésben 
állott a Budapesti Hírlappal. (Csak zárójel között jegyezzük 
meg, hogy Ludvig múltjának ismeretében nem tételezhető 
fel az, hogy egy reakciósnak tudott újság szolgálatába áll
jon.) Ugyanezen forrás szerint „ . . .1913—1914-ben néhány 
íróakarnokunknak volt egy kéthetenként megjelenő irodalmi 
lapunk: A Holnap (Azt hiszem összesen 8 vagy 10 számban 
jelent meg). A lap szerkesztőségi értekezletén találkoztam 
először Ludviggal. 
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3. Ludvig Kálmán — Diego verseskötetének címlapja. 
3. Titelblatt des Gedichtbandes von Kálmán Ludvig, mit Decknamen 

„Diego". 
3. Frontispice du recueil de Kálmán Ludvig — Diego. 
3. Титульный лист сборника стихотворений Диего — Калмана Люд

вига. 

Ezek a szerkesztőségi értekezletek akkoriban a Rákóczi úti 
Yldiz kávéház emeletén voltak".21 

Már diákkorában is írogatott verseket. 20 éves korában 
ezeket összegyűjtve a későbben írottakkal kötetben adja ki 
1910-ben Tépett lapok címén.22 Az igénytelen külsőben meg
jelent 141 oldalas kötet igénytelen tartalommal jelent meg. 
Költeményei javarészt silányak és érzelgősek, ellátva a l'art 
pour l'art minden jegyével és hibájával. A Tépett lapokat 
„gondolatos agyúaknak, a fehér színűeknek és a szenvedők
nek" ajánlja* A századelő dekadenciájának megfelelően б is 
nagyon egyedül érzi magát minden küzdelemben. Életvizeken 
című versében ezt ki is mondja: 

„Habzó életvizek haragos árján 
hóköntösü hallgatag hajós 
egyedül evezek."23 

Érdemes idézni az Ébredés című versét, amelyben számot 
vet eddigi költői próbálkozásaival, csalódásaival és egyéni 
életének tragikus valóságával : 

„Hazugság minden eddigi írásom! 
Lüktető harag üt át a síráson, 
míg a vermet ásom, 
amelybe hajítsak 
liliom álmot, kéjbe tört pohárt, 
s emeljek büszke Belzebub oltárt 
a buta Véletlennek 
s míg százszám éretlenek 
imádnak, csodálnak 
téged: Élet, 
én üljek a pellengéren, 
genyválladék legyen vérem 
és kacagjak — és kacagjak: 
Hahaha! 

Hazugság minden eddigi írásom! 
Hazugság most is, hogy már a sírt ásom, 
hazugság sírásom. 
Mese a szüzesség! 

Csecsemőszem és kéjekre vágyás, 
hófátylas ara vágyban rég ágyas, 
mirtuszos kakaskirály 
erkölcsöt hirdetni áll; 
templomok, lebujok 
oly rokonok. 
Korbács mégis vállam üti, 
bélyegét csak én rám süti 
a kegyetlen igazságos. 
Hahaha! 

Hazugság egész eddigi életem! 
Hagyom a kormányt — Élet neked vetem, 
törvényeid megvetem. 
Tied a nagy munka: 
meglátom mit tudsz, dobáld a sajkát, 
amerre vágyak szelei hajtják, 
én majd csak néző leszek, 
részt immár, alig veszek — 
csak a végén. 
S hogyha végül nem tudsz újat, 
emelek majd gúnnyal ujjat 
— s ott a végnél kikacaglak: 
Hahaha!"2* 

Szinte bizonyosra vehető, hogy a Modern Dunántúl és az 
akörül csoportosuló fiatalok szabadgondolkozó mozgalmá
nak bukása indította arra, hogy a fenti sorokat leírja. 

TÉPETT LAPOK 
VERSEK 

IRTA 

DIEGO 

NAOY SÁNDOR RAJZAIVAL 

W 

BUDAPEST 1910. 

Először Próder kiválása a laptól25 és annak átállása az 
ellentáborba, egyéni sérelmek és a kiúttalanság réme keserí
tette el. Saját magának is bevallja : 

„Nagycsúcsú viharvert házban 
nagyon higyj fiadban Anyám, 
erében emésztő láz van : 
a hited megmenti talán."26 

Végül is nem esik kétségbe. Rátarti büszkeséggel vegyes 
cinizmussal, kicsit azért megtörten, de újuló reményekkel 
írja: 

Bölcs kritikusok, igazmondósok, 
nosza, rajta hát! 
Elő a pennát, 
hegyezzétek rajtam. 

Én azért mégis én vagyok, 
— szívem ott belül üt nagyot 
büszkén merészen. 
Enyém az egészen 
amit én írok. 
Nem írok másnak, 
magamnak csupán, 
néha hárfahangon, 
máskor tárt csúnyán — 
de úgy, amint érzem. 
Kacagok — vagy vérzem 
kitárom a sebem — 
ha tetszik szeressetek, 
ha tetszik nevessetek : 
de azért én mégis én vagyok!21 

Közben Próder révén valamilyen úton-módon kapcsolat
ba kerül az anarchista gróf Batthyány Ervinnel. Nem tudjuk, 
hogy Batthyány lapjával, vagy a köréje csoportosult elemek-
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kel milyen kapcsolatban volt igazán, azonban Batthyány el
vei hatással voltak rá, aki az anarchizmust saját szája íze 
szerint így fogalmazta meg: „Az anarchizmus pedig annak 
követelése, hogy az ember uralkodása az ember felett meg
szűnjék, hogy mindenki saját egyéni szükségleteinek és belá
tásának megfelelően rendezze be életét; és a szabad egyének 
szolidaritásából, önkéntes megegyezéséből, társulásából elő
álló összhang és egyensúly váltsa fel a jog, törvény és erőszak 
uralmát."28 

Ludvig érzelmi világában ekkor már megtörtént a nagy 
szakadás, a piarista diákkori defekt után meggyőződéses 
szabadgondolkodó. Mint ilyen, szövetségest talált nemcsak 
az anarchista Batthyányban, hanem a Világ köré csoporto
sult radikálisokban, később a Galilei-körben is. Még koráb
ban, a veszprémi szerkesztőségi időkben. „ . . . A Szabadgon
dolkodók Egyesülete, a Társadalomtudományi Társaság és 
a Galilei Kör működése, sajtóorgánumok, mint a Huszadik 
Század, Szabad Gondolat, Úttörő, Új Korszak, ezek szer
kesztői, különösen a két utóbbié: Fényes Samu és Zigány 
Zoltán, kimutatható hatást gyakoroltak a Modern Dunán
túlt megindító vagy akörül csoportosult fiatalokra."29 A fő
városban már személyesen is találkozott a radikális mozga
lom vezetőivel és a lapok szerkesztőivel. 

írásaival azonban nem találkozunk. Sem a Szabadgondo
latban, sem a Világban nem jelenik meg publikációja. A Mo
dern Dunántúl folytatásaként újjáéled rövid időre az Új 
Igék,30 valamelyik fővárosi vagy vidéki lapban készülő re
gényének néhány fejezete is megjelenik.31 

A világháború kitörése után, 1915-ben bevonul katonai 
szolgálatra a veszprémi 31. gyalogezredhez. 1915 decembe
rében az orosz harctéren szolgál mint tartalékos zászlós, a 
III. zászlóaljnál segédtiszt. Parancsnoka Csemke Károly.32 

1916. július 10-én már nem segédtiszt. 
A harctéri események egyre véresebbek. 1916. június 4-én 

az orosz seregek nagyszabású hadműveletet kezdenek, ami 
Brusszilow-offenzíva néven ismeretes a hadtörténelemben. 
Ezekről az eseményekről szükséges közelebbről is megemlé
kezni, mert meghatározó szerepük volt nemcsak Ludvig éle
tében, hanem a későbbi, fogságbeli eseményekben is. 

Az osztrák—magyar és német seregek már előzően is érzé
keny veszteségeket szenvedtek, gondoljunk csak Przemysl 
helyőrségének feladására. Ez az új hadművelet, bármennyire 
is igyekezett a hadvezetőség lebecsülni és titkolni ezt, döntő 
jelentőségű volt, nemcsak stratégiai szempontból! A hivata
los jelentés szerint: „Július közepén az ellenség négy heti 
szünet után Volhyniában újra megkezdte offenzíváját. En
nek egész eredménye a mai napig abban foglalható össze, 
hogy a mi részünkön egy 80 kilométer mély arczvonalrészt 
15 kilométernél nem nagyobb mélységben visszavetették."33 

Pedig ekkor százezres katonatömegek estek fogságba, olyan 
példátlanul nagy számban, melyhez hasonló nem volt a világ
háborúban. 

Brusszilov, eltérően a központi hatalmak, vagy az antant 
támadó módszerétől, nem egyetlen keskeny helyen tervezett 
áttörést, hanem mind a négy seregének külön támadó fel
adatot adott, mégpedig — Kaledin serege Luckot, Szacha-
rov Lemberget, Cserbacsev Buczaczot és Lecsicki Oknán át 
Stanislaut kapta az áttörés irányául.34 

1916 július utolsó napjaiban döntő jelentőségű ütközet 
zajlott le a Stochod környékén. A nem megfelelően megerő
sített védelem nem felelt meg az állásharc követelményeinek. 
Csupán egyetlen vonal védelmét tervezték, s mögötte nem 
tartottak tartalékokat, a 2—3 egymásmögötti árokból álló 
vonalat az oroszok áttörték, és szinte az egész 31. ezredet 
fogságba ejtették. A III. zászlóalj sem kerülhette el sorsát, 
ekkor fogták el Ludvig zászlóst is július 29-én a Stochod part
ján Kaszonka mellett.35 

A fogságba esést követő néhány hétről nincsenek pontos 
adatok, feltehetően a Kijev melletti, darnicai gyűjtőtáborba 
került, majd innen szállították Szibéria felé. 

Egyik fogolytranszporttal szeptemberben a távol-keleti 
Habarovszkba kerül. November 24-én a habarovszki tábort 
áttelepítik Krasznaja-Rjécskára.36 

Krasznaja-Rjécska kis halászfalu az Amur mellékfolyójá
nak, az Usszurinak partján, a hadifogolytábort mint „bün-
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tetőtábort" emlegetik, már az érkező plennik is így tartják 
nyilván. Három fő épületrészből áll, a VI. és VII. pavilon
ból, az V.-ből (Bauberzik), vagy másként a törzstiszti, úgy
nevezett stráfpavilonból. A tábort magas drótkerítés veszi 
körül, melyet fegyveres orosz katonák őriznek. Szökés a leg
ritkább esetben sikerül.37 

Ebben az időben különösen a tiszti állomány viszonylagos 
jólétet élvezett. Elhelyezési, élelmezési gondok itt, ebben a 
táborban még nem merültek fel. A tisztek 50 rubelt kaptak 
havonta az orosz kormánytól és más csatornákon különböző 
segélyeket. 

Ludvig érkezésekor már működött a tiszti színház, lapok 
jelentek meg kézzel írva és sokszorosítva,38 élénk zenei élet 
alakult ki, műsoros irodalmi estek, felolvasások, koncertek, 
kiállítások szolgáltak a kultúrára szomjas fogolylelkek meg
nyugtatására. Még az addig alig ismeretes cionista mozga 
lom is lábrakapott dr. Hans Kohn újságíró és néhány társa 
jóvoltából. (Hogy később, a krasznojarszki foglyok életében 
is jelentős gazdasági szerepet töltsön be.) 

Amikor Habarovszkból a fogolytranszport megérkezett, a 
krasznaja-rjécskai táborból elvitték a németeket. „Egy csí
pős napon, csakugyan megmozdulnak a szakállas, germán 
őrmesterek a földszintről s a büszke tisztek az emeletről."39 

A VI. pavilonban szerkesztett Szibériai Újság szerkesztő
ségét felköltöztetik az emeletre. Az üres helyiséget az új 
foglyoknak adják, akik nagyrészt ún. „brusszilovisták". Ide 
kerül Ludvig is. A megérkezést, illetve találkozást egyik fo
golytársa igen színesen írja le : 

„ . . .Egyik kései borús nap egy új ember foglalt el egy üres 
ágyat nem messze tőlem a másik sorban, a hatalmas téglá
ból épített henger kályhapécska! iránt. Szökésbe játszott a 
haja. Szemei savószínűek. Valamivel magosabb 165 cm-nél 
— úgy 170-ig... és cingár, lábait összefenő. Ludwig Kál
mán, a „Világ" munkatársa... szóval vérbeli zsurnálista... 
Már a második napon az éjjeli szekrényére hajolt éŝ  írt, 
í r t . . . Regényt, persze ! Szenvtelennek mutatta magát. Ágy
szomszédaival sem „bratyizott". Senkire se nézett... Az 
egész nagy termet semmibe vette. Zalka Máté szavával kife
jezve: „Smafu"!40 

Ludvig azonban hamarosan beilleszkedik a tábor életébe. 
Ismerősökre, barátokra tesz szert, de zárkózottsága megma
rad, inkább őt keresik meg és vonják be elsősorban a lapok 
szerkesztési munkálataiba. 

A VI. pavilonban Dr. Elek Béla „főszerkesztő"41 vezetésé
vel lapot szerkesztenek, aminek a hangzatos Szibériai Újság 
címet adják. Ez a lap a krasznaja-rjécskai lapok közül a leg
jelentősebb. Ludvigot — bár tudják róla, hogy újságíró volt 
— nem kérik fel arra, hogy a Szibériai Újságnak dolgozzék. 
Éppen ezért önállóan fog hozzá az új lapalapításhoz. Erről 
így ír a szemtanú : „ . . . Mások, s így Zalka is tudták már róla, 
hogy új lapot fog alapítani... s el fogja homályosítani a 
Szibériai Újságot szerkesztőstől, gárdástól, hol csak »véd
jegyes« irodalmi alkotások fognak napvilágot látni... — 
Mit Szibériai Újság? Még az is? Egy hét múlva már megje
lent az első szám — én ugyan csak később jutottam hozzá, 
»elzárták« előlem. Kevesekből álló »művész és írógárda« ál
lott mögötte Ludviggal az élen. Persze, Farkas Gábor42 büsz
kén lendült oda, sőt, hogy jobban legyen, Ludwigot is fel
szippantották az emeletre lakni. Gábor mint szálláscsináló 
jeleskedett tüntetőleg. Ott sütötték, főzték a cikkeket, novel
lákat, kritikákat. Még formai különbséget is tettek, nehogy 
hasonlítson csak valamit is — a Szibériai Újsághoz... Ne
vezték pedig Priamurszkájának43 vagy minek. Ez az újság 
már a »kritikát«, kritizálást is felvette a programjába, tán 
hogy bosszantsa a Szibériai Újság embereit."44 

Hogy Ludvig melyik lapot szerkesztette, az még nincs 
megnyugtatóan tisztázva. Priamurszkája című lap ez ideig 
nem ismeretes.45 Létezett még a táborban a Priamurje, ami 
hasonló című, de azt Fábián Béláék a Fogoly Vasárnappal 
együtt a VII. pavilonban szerkesztették.46 Az egyik fogoly
napló szerint a VI. pavilonban jelent meg a Sibirskaja című 
lap, de ebben orosz napilapok cikkeinek magyar fordítása 
szerepelt.47 

Tudunk arról, hogy Ludvig még fogságba esése előtt a re
gényírással is megpróbálkozott. A hadifogolytáborban ismét 



4. Ludvig kritikája Herczeg Ferenc háborús regényéről a Jeniszej c. kéz
iratos hadifogoly újságban. 

4. Ludvig's Kritik über den Kriegsroman aus der Feder von Ferenc 
Herczeg. Die kritischen Betrachtungen erschienen in der handschrift
lichen Kriegsgefangenenzeitung „Jenissei". 

4. La critique du roman de guerre de Ferenc Herczeg, parue dans le jour
nal manuscrit intitulé Jeniszej des prisonniers de guerre. 

4. Критическая статья Людвига на роман из военной жизни Ференца 
Герцега в рукописном журнале военнопленных «Енисей». 

regényt kezdett írni. Erről így ír a szemtanú: „Már elkészült 
a regénye is. »Ács Ákos« szerepelt benne, mint főhős... 
afféle »intellektus« szocialista agitátor. Egy úri asszony, aki 
vendéglőt tart . . . de »harmadikul« az Ákos barátja... Erre 
a regényre mondották irodalmi szakértők, hogy Gárdonyi — 
»Az a hatalmas harmadik«-áról mintázta Ludvig. Maga 
Zalka is így vélekedett... (Hogy ezek mindent tudnak, és 
ilyen biztosan tudnak!...) A Gárdonyi könyvét ismertem... 
végre a Ludvig írását is olvashattam... És, é s . . . eszembe 
se jutott, hogy összehasonlítást tegyek... Mintha Zalka is 
kacérkodna Ludwigékkal, de azok csak lóhátról beszélnek a 
»kisemberekkel«. Ja! kiforrott nagyságok."48 

A regényről különben más források is tudnak, így Marko-
vits Rodion: „ . . .Ludvig Kálmán valami nagyszabású regé
nyen dolgozik és a regénynek már készen is van három kö
tete. Úgy mondták, hogy mindennap nyolctól tizenkettőig és 
délután kettőtől hatig készül a regény, keveset beszélt és azt 
mondták, nagyon sokat tud."49 

A fogság keserves hónapjai nagyon lassan telnek. A krasz-
naja-rjécskai tábor élete, a művészeti tevékenységet nem szá
mítva, teljesen eseménytelen. A Kaiserliche und Königliche 
Armee vadítóan idegen szelleme itt még gyűlöletesebbé vá
lik. A törzstisztek a Bauberzirk védelméből napiparancsok
kal terrorizálják a pavilonok lakóit. A legénység éhezik és 
nyomorog, azonban Härtl főhadnagy úr szabadon garáz
dálkodik a jóléti javakkal. Steiner őrnagy, aki nem is őr
nagy, a valóságban, csak százados, tehetetlen barakkparancs
nok: „ . . .mégis csak neki jutott a »szerencse«, hogy őfelsége 
I.ső Ferenc Jóskát, mint osztrák császárt és magyar királyt 
elgyászoltassa... s kötelezhesse a Monárchia-beli tiszteket 
és legénységieket a hatheti gyászra... Viszont ő, Steiner es-
kettette fel IV. Károlyra a VI-os pavillon tisztjeit és legény
ségét. .. (Vígjátékba való eset: foglyokkal gyászoltatni egy 
vén trotlit, akinek lelkén... sok minden szárad... Esküt 
tétetni egy másik bábura, aki fronti »kihallgatásán« nem tel
jesítette Koricsánszky János 22-ős honvéd százados kérését, 
hogy nézzenek el a kauciótól s engedjék meg, hogy esküd
hessék meg a feleségével... hogy törvényes legyen három 
gyermeke... — Nem, ilyen nemes gesztusra képtelen egy 
habsburg, akikért annyi, de annyi ezer vérezett! A felesketés 
szintén a mosogatórongy-szagú étteremben ment végbe. Ide 
sereglettünk magyar tisztek és legénység szabványos esküre. 
Nem mondhatni, hogy a megindultság sok arcon vonaglott 
volna."50 

Az oroszországi forradalmi események híre csak jóval ké
sőbb jutott el a táborba. A Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom kitörése után Habarovszkban is megalakul a Vörös 
Gárda, bolsevik agitátorok jelennek meg a hadifogolytábo
rokban is. Az Amur mentén és a Csendes-óceán partja köze
lében 1917 végén több mint 14 000 hadifogoly élt. A legény
ség nagyrészét magyarok alkották. A vlagyivosztoki és a 
habarovszki bolsevik pártbizottság felvilágosító és szervező 
munkát végzett közöttük. 1918 tavaszán a hadifogoly-ügyek 
intézésével Kim-Sztankevicset, a Távol-Keleti Szovjet koreai 
származású külügyi népbiztosnőjét bízták meg. Áprilisban 
ide, messze keletre is eljutottak az Omszkban kiadott Forra
dalom c. lap számai.51 A krasznaja-rjécskai tábor azonban 
még csendes, nem reagál megfelelőképpen az eseményekre. 
Mindenkinek álma a hazautazás, a szabadulás. Az emberek 
idegesek, mozgolódnak, egyelőre cél és eredmény nélkül. Az 
Izgató című lapot szemtelen hangvétele miatt a parancsnok
ság betiltja rövid időre, az élelmiszerkészletek fogynak. 
A Ludvig köré csoportosulok is élénken kezdik figyelni az 
eseményeket, 

^ A szemtanú erről így ír: „Érdekes egyéniség volt Ludwig. 
Ő soha se szerepelt a tábor fórumán s mégis tőle indult ki 
minden mozdulás s hozzá vezetett minden »szál«... Futárjai 
minden teremben elejtettek »véletlenül« egy-egy szót : »hogy 
Ludwig így«... »hogy Ludwig úgy!« Ne féljetek, ez kikezd 
a lágerparancsoksággal... Härtlnek, a jóléti bizottság elnö
kének a körmére koppant, ha az tovább folytatja facsaros 
üzelmeit a »Liebesgabék«-kal... Ez letöri a lavkai protek
ciót... Ez . . . ez . . . ez . . . a Ludwig! Nahát! Lázba jött 
tőle a láger."52 

__ A regényírás után „egy újabb célkitűzésről szólott a fáma: 
Állítólagosán saját szavai szerint... neki azért kell mint vér
beli írónak írni, hogy ne jöjjön ki a gyakorlatból... és min
denről, mert aki még újságíró is azon felül, minden pillanat
ban kész tollal kell szembe állani az események forgatagá
ban". 

A második, fogságban töltött karácsony után a hazatérés 
reménye újjáéled. A breszt-litovszki békekötések után több 
hadifogoly-transzportot indítottak nyugat felé. 1918. ápri
lis 3-án parancs érkezett, hogy a kraszjana-rjécskai tábort is 
evakuálják. Az utazási beosztás elfogási sorrend és rang sze
rint történik.53 A foglyok lázasan készülődnek mintegy két 
hétig. Április 14-én, vasárnap elindul az első fogolyszállít
mány a krasznaja-rjécskai állomáson keresztül Habarovszk 
felé Sivó alezredes vezetésével.54 Ludvig is a csoporttal uta
zik. Május 10-én Szamaránál a szerelvénynek vissza kellett 
fordulnia, mert az események gátolták a továbbutazást. 
A vonatparancsnokok táviratai a pétervári kicserélő bizottság
hoz és a Vöröskereszthez sem értek semmit. Május 25-én az 
egész szállítmányt kiszállítják Novo-Nyikolajevszknél, a ha
difoglyok bevonulnak az ottani táborba. Zalka Máté így ír 
naplójában: „Harmincnyolc napi utazás után meglehetősen 
hasonlítva a szózat soraihoz: megfogyva bár — de törve is — 
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minden reményünk híján, egy kevés apátiával az élet iránt, 
de megalkuvásra való predesztináltsággal, a hadifogoly filo
zofálás, sorban való megnyugvás vigasztalásával — . . . egy 
kilométer dimenziójú"55 táborba érkeztek. 

Novo-Nyikolajevszkben már másnap, a megérkezés után 
ellenforradalmi lázadás tör ki. Az ellenforradalmi cseh csa
patok a vörösgárdista egységeket lefegyverzik, megkezdődik 
a fehér uralom. Május 27-én hétfőn „reggel felolvasták a pa
rancsot, mely szabályozza a tábori rendet. Az orosz parancs
nok kiadott egy rendeletet, hogy a bolseviki kormány meg
bukott Szibériában, az ő parancsait feltétlen végre kell haj
tani, különben kíméletlen szigorral fognak eljárni." Másnap 
a hadifoglyok még nem eszmélnek. Május 29-én a városban 
kihirdetik az ostromállapotot, nem szabad a táborból sen
kinek kimenni.56 Hamarosan újjáéled a színházi élet is. Jú
nius 26-án van a Próbaházasság premierje, melyben Zalka 
Máté is szerepel — mint színész.57 A foglyok könyvekhez, 
újságokhoz jutnak. Az egyik szemtanú szerint „Ott elhatá
roztuk, hogy csinálunk egy irodalmi lapot »Obi táj« címen, 
mert a város az Ob partján állott."58 

1918 decemberének utolsó napján a tábort bevagonírozzák 
és új állomáshelyére irányítják. „ . . . a tábort két részre osz
tották, az egyik része Barnaulba ment, míg a másik része 
Krásznojárszkba került."59 Az utóbbival ment az új táborba 
Ludvig Kálmán is, 1919 január első napjaiban. 

Az új, már végleges állomás neve Krasznojarszk. A hadi
fogolytábort Krasznojarszk városától északkeletre hat verszt-
nyire fekvő „Vojenni Gorodok" (katonai városka) képezte. 
A tábort 1909-ben kezdték építeni és 10 év alatt kellett volna 
befejezni. Egy gyalog hadosztály állományából, a 30. és 31. 
szibériai lövészezredből álló dandár, valamint a hadosztály 
tüzérség, vonat és lovasság elhelyezésére volt szánva.60 Az 
orosz hadvezetőség nagy fogolytömegeket koncentrált a szi
bériai táborokba, de különösen nagy szerepet kapott ebben 
a krasznojarszki tábor. 1915. január 15-én összesen 4316 
tisztiállományú fogoly van itt elhelyezve, ebből 2187 ma
gyar.61 Ez a szám a későbbiek folyamán állandóan változik. 

Ludvigék csoportját a VI. és VII. pavilonokban helyezik el. 
A táborban már korábban is élénk szellemi élet alakult ki. 

Különösen a tanítók szervezete volt aktív. Lapokat szer
kesztettek és sokszorosítottak, modern színházuk volt és az 
önművelés számtalan formáját használták ki. Győzött a kul
túrember ösztönös élniakarása. Ludvig hamarosan kapcso
latot talál elvbarátaival. Miközben megindítja a JENISZEJ 
című lapot,62 tovább dolgozik regényén, melynek címe: 
batóváradi lumpok.63 Ludvig írásai jelzéseként sohasem hasz
nálta saját nevét. A regény szerzője is Diego, de a Jeniszej-
ben megjelent írásait is így írja alá, vagy (—o) jelzéssel.64 

A batóváradi lumpok című könyvéről, mely kézzel volt 
írva egy kékfedelű füzetbe, a Jeniszej egyik kritikusa a lap 
valamelyik számában így írt: 

„Kezembe akadt akkor Diego: A batóváradi lumpok cí
mű könyve. 

Félve és óvatosan nyúltam — milyen félénken és óvatosan 
nyúl a gyermek a tiltott dolgok után — a kékkötésű könyv
höz. Bizonytalankodtam, mert különös ellenszenv fűz a 
merő kék színhez, mert mindig hidegség fut végig rajtam, ha 
merőkék színt nézek és erőltetett kedveskedéssel és nekibuz
dulással sétáltattam végig szememet rajta. Igyekeztem meg
barátkozni vele, elfelejteni, hogy nagyon megérzik rajta a 
nyomorúság és orosz boltok mindent átható szaga. Aztán 
megállt szemem a könyv szerzőjének nevén. Félénkségem 
lecsendesedett és eszembe jutott a szőke és kékszemű Diego, 
aki halkan beszél és csendesen szövődnek ajkán a beszédes 
szavak és sokszor hallgatag, mint nyári vihar előtt a virá
gos erdő. 

Eszembe jutott, hogy régen a kávéházak asztalainál,65 az 
éjszakák lázas és tervezgető beszélgetéseiben már hallottam 
ezt a nevet és tudtam róla, hogy hevesvérű és rajongó, mint 
a lármások és nagybeszédűek, de akaratosabb és bátrabb, 
mint mi az éjjeli kávéházak asztalainál örökösen csak ter-
vezgetők. Tudtam, hogy azok közül való, akik lankadni nem 
tudó lelkesedéssel vetik bele magukat szent terveik megvaló
sításába. Tudtam róla, hogy meleg vérű idealista és csak a 
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tavaszi verőfényben s az ifjúság hangjában hisz, bánatok és 
szomorúságok nem igen érintik lelkét. 

Megriasztott kissé a búshangú előszó. És el
vonult szemeim előtt sorjában —mint a haldokló szemei előtt 
az élet — a sok szomorúság, sok, hatalmas lélektörője mos
tani életemnek, az idegenség, a végtelen kerítések bánata, az 
átkozódó szavak, amelyek mind én rám szálltak vissza. 

De az első hangok, a regény tavaszi szellőjében lengő sza
vai visszaadták nyugalmamat... És a kékkötésű könyv, 
amelyhez félve nyúltam, meghozta azt nekem. Elhozta a re
ményt, amely már keserű lemondásba hajlott, elhozta a hi
tet, a hinni mérés hitét és megtanított arra, hogy »akik ver
gődnek, azok lesznek az igazi egész emberek«... 

Jóleső, cirógató melegséggel futotta be a szemem az 
apró sorok dűlt oszlopát. És láttam Batóvárad lelket pihen
tető és erősítő nyugalmát, ahová a megrokkant »életcsere
pek«, s az élet megfáradt rajongói menekülnek, hogy kipi
henjék sietős nagyotakarásukat, lázas élethajhászásukat a 
Cseszeg utcában, Pallingerné birsalmaszagú lakószobájá
ban. . . 

Venetáner Pistát, aki hangulatosan muzsikál, s 
aki, hogy hangulatait írásban is megrögzítse, újságíró lett; 
Baróti Elzát, a szeszélyes és okos primadonnát, aki egyszer 
előbukkant az életből,, s mindjárt a bohémia virágos kertjé
be lépett, Turul Ferencet, az izgága és fanatikus fes
tőt, ki bejárta Parist, de hívta a hazai rög és vágyait itt akarja 
megvalósítani, Fazekas Mártont, a festőt az exvasutast, aki 
művészet-szeretetéért ott hagyta állását; Halasinét az ügy-
védnét, a vágyó, nyugtalan vérű buja asszonyt, akinek »nyug
talansága voltaképpen azonos a huszadik század azon asszo
nyainak vergődésével, kikben nincs kellő energia ahhoz, hogy 
képességeiket bizonyos irányban koncentrálni tudják, sem 
pedig ahhoz, hogy szeretni merjenek« ; . . . Verő Ákost, a 
pesti újságírót, »A Forradalom« munkatársát, aki Batóvárad-
ra j ött pihenni, tanítani és apostolkodni. 

És itt meg kell állnom egy pillanatra. Magam előtt látva a 
szőke és kékszemű Diegot, vissza emlékezem az éjjeli ká
véházak zavaros hangosságában elhangzott nevére vissza
gondolok hevesvérű rajongó idealizmusára és úgy érzem, 
hogy Verő Ákosban önmagát, a lelkét írta meg. Úgy érzem, 
hogy Verő apostolkodó esztéta lelke, az б lelke. Úgy gondo
lom, hogy azok a szavak, amelyeket Verő szájába adott, 
amikor az Halasinénak elmondja regényének... »ma még 
csak valami meghatározatlan képet látok kialakulni a lel
kemben. A cselekmény még csak vibrál. Ma még nem látom 
egészen tisztán, csak úgy érzem, hogy valami nemes szomo
rúságtól átitatott érzés reflexeinek kell kifejlődnie a cselek
ményben.« Lelkéből sarjadzott szavak. Diego nagy akaratát 
és szenvedélyes álommegvalósítását érzem meg. Verő sze
mélyében az előadóterem embersűrűs várakozó feszültségé
ben elmondott beszédjeiben. Nagy tudását, szellemi fölé
nyét és lelkének friss tavasz szagát sejtem meg Verő megraj
zolásában. 

Lassan kiemeltem szememet a könyvből és lelkem 
szerelmes ölelését küldtem a megírt, s lelkemen átfolyó ta
vaszba. Kedvességgel végig simogattam — mint egykor volt 
szeretőm bársonyos arcát — összecsuktam és úgy éreztem, 
hogy a kék kötésű könyv bántó kéksége mámoros rózsaszín
be színesedik. Úgy éreztem, hogy a szomorú állomásra — 
ahol kétségbe fúl a várakozás — messziről, ahol hajdan mu
zsikált a lelkem, a hit és remény kincseivel megrakottan be
futott egy vonat... 

Natter-Nád Miksa."66 

A regény kéziratát ezideig nem sikerült felkutatni. A Jeni-
szejben megjelent könyvkritika azonban mindennél többet 
mond. Ludvig-Diego a veszprémi szerkesztőségi évekre (vagy 
& budapestire?) emlékezik, a Modern Dunántúl (vagy a 
Úttörő ?) és a köréje csoportosult fiatalok életére. 

A táborba valamilyen úton-módon magyar nyelvű köny
vek is kerültek. Ludvig itt olvassa Herczeg Ferenc: Az arany
hegedű című világháborús regényét. A Jeniszejben rögtön 
kritikát is ír, hamar megvan a véleménye. Idézünk Ludvig 
írásából: 



5. Ludvig versei a hadifogoly újságból. 
5. Dichtungen Ludvig's in der Kriegsgefangenenzeitung. 
5. Poésie de Ludvig, dans le journal des prisonniers de guerre. 
5. Стихи Людвига из журнала, издаваемого военнопленными. 

„Elnézem a könyv tablóját és az írójára gondolok, az ele
gáns, közkedvelt novellistára, a magyar irodalom fehér kesz
tyűs reprezentánsára, a huszártiszt és a honatya Herczeg 
Ferencre, aki a kócos, nagyhajú, petőfieskedő és titánkodó 
poéta világtól az átmenetet adta az ultra elegáns, monoklis, 
dendis irodalmárokhoz, a »srófos eszű sváb«-ra, mint ahogy 
Adyék nevezték, aki Ferenc-József kabátban szoborpózzal 
mondta el beszédeit az irodalmi társaságok ülésein. 

Soha nem szerettem túlságosan Herczeg Ferencet, az édes
kés romantikával megrajzolt történelmi regények szerzőjét, 
mindig éreztem valahogyan, hogy a »Pogányok« históriájá
nak írója nem érzi át, nem véréből fakadott az ősmagyarság 
kultusza, hanem csak valahogyan az elemi iskolában tanulta 
meg, szívta magába. »A Gyurkovics fiúk-lányok« nagy sike
rét soha nem tudtam irodalmi sikernek nézni és csak apró
ságaiban becsültem Herczeget... 

Ebben a Jókai elbeszélő erejéből átszívott és át-
herczegesített történetben, még a régi, lebélyegzett Herczeg 
értékek sem találhatók meg. 

És különös, de jellemző, hogy 1916-ban, a háború 
második esztendejében a magyar regényíró, mikor a hábo
rút, ezt a csodálatos, mélyenszántó, lelkeket felverő, embere
ket és viszonyokat átalakító háborút akarja megírni, akkor 
Jókai romantikát szed elő, ősmagyar vonatkozásokat akar 
kimagyarázni és a háromszínű poézis lim-lomját rakja ala
pul ósdi históriák és ellesett háborús történetkék fölé. 

Budapest mondvacsinált, fizetett szónokokkal, fize
tett kortesek hadával mesterségesen szított külszínes lelke
sedését bírta csak meglátni a magyarság egyik legnagyobbra 
tartott regényírója és azokban a napokban, mikor ezer gond 
és fájós, feszülő izgatottság és félő reszketés, anyaszívdob
banás és apakönny, férfi exisztencia pusztulás és ország-
exisztencia kockáztatás robbant ki, mikor meglepő európaias-
sággal nyilatkozott meg Budapest sokoldalú lelke, akkor 
Herczeg csak árnyéklángokat lát úszni: »a fejedelem kurucai, 
a vörössapkások és mind ők, a dicsőséges legyőzöttek, akik 
Rákóczi zene kísérete mellett mentek a halálba«. 

Szegény magyar irodalom, mely a világ ama meg
rázó jelenetét csak ilyen torz tükörben tudod megmutatni! 

A háború megírása a háborút megélő írói nemze
dék feladata. Később, az utánnunk következő nemzedékben 
már újra hazug fogalmak élednek, mint ahogyan belénk ha
zug fogalmakat neveltek a negyvennyolcas idők igazi életé
ről. 

A Herczeg Ferencek abban látják hivatásukat, hogy 
segítsenek a későbbi korok legenda gyártóinak és a különös 
háborús lázban égő magyarságot a székely vérek cseppjeinek 
átszármazásával magyarázgatják. 

Becsukom a könyvet a csalódottság fájó érzetével. 
.A hátlapon Herczeg Ferenc művei sorakoznak... Sokat írt 
Herczeg Ferenc, de mégis nagyon hamar elérte a magyar 
végzet: kiöregedett... — de az irodalmi körökben nagyon 
kopott csengése volt már nevének. Talán kopottabb, mint 
megérdemelte volna. De most, az »Aranyhegedűvel« egészen 
megérdemelte. 

Ez már az önmagát túlélt ember gyenge kísérlete. Esik, 
nagyon esik a »srófoseszű sváb«... 

(-o.)"e? 

A világháborús irodalom kétségtelenül egyik legkiemelke
dőbb alakjáról Gyóni Gézáról is írt Ludvig cikket a Jeniszej-
ben. A megmaradt eredeti kézirat töredékéből idézünk: 
„Karakterisztikus, erőteljes egyénisége valahogyan telje
sen hozzá illett a soproni utcák ósdi, meleg romantikájához. 
A hangos kopogású kevés ember járta árnyba boruló sop
roni utcák csendes melancholiája gyógyítgatta lelkét, mely 
szenvedett a vidéki hírlapírás robotjában. Nehéz, sűrű véré
ben ősi lutheránus parochiák tiszteletes urainak mélységes 
meggondolásai, lassú, nehézkes életjáratlansága, komoly és 
becsületes életnézete rakódott le és nemesült fellobbanó szen

vedéllyé, magabízó hitté, nyakas, önkínzó daccá. Mikor a 
nyakát kevélyen felszegve fénytelen fekete ruhában, laza cso
korra kötött fekete nyakkendővel, fekete körgallérral végig
ment a Vár kerületen, a kis diákok, preparandisták összesúg
tak a háta mögött: ez Gyóni, a poéta. 

Gyóni, a poéta megvergődött akkor már poéta voltáért 
mikor Sopronba került. A pozsonyi ev. theológiára járt 
előbb, mint papnövendék, de sehogyan sem tudott beillesz
kedni abba az életrendbe, mely számára kínálkozott. Cson
tos, levendulaszagú falusi paplakok, puritán templomok szó
székes hatalma, ősi tradíciók fonala húzta át, tartotta és bá
torította, hogy hangos szavú hirdetője legyen az uralkodó 
Istennek, ki népének erős vára. De a korszellem beleférkő
zött a lelkébe, a tehetsége emelgette szárnyait, az életet lát
tatta megfigyelő ereje. Mélységeket tárt fel és bűbájos lehe
tőségeket, aminőket soha nem lehetne napsütéses hársfavirá
gos parochiák ablakából megpillantani. És megkezdődtek a 
lelkitusák, kínzó , melyek nem mutattak semerre 
kiutat. A pozsonyi poétalelkű theológus, kinek nagy csend
ben és teljes elhallgatottsággal jelent meg egy verseskötete, 
nem tudta megoldani az életét és el akart szökni az élet elől. 

De a Sors máskép akarta. Az acélgolyó nem az élete fona
lát metszette el, hanem a kétségeinek vetett véget, — és 
Gyóni Géza sebesüléséből felépülve, dicsőségre vágyó kába 
lepkeként repkedte körül egyideig a főváros irodalmi cent
rumait. De kevés eredménnyel. Túlságosan magyar volt ah
hoz, hogy az Osváth Kálmánok, Szép Ernők és Karinthyk 
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világába bele tudott volna illeszkedni, túlságosan becsületes 
és tiszta látókörű, hogysem Rákosi felfedezhette volna, hogy 
mint a Budapesti Hírlap" irodalmi attrakcióját helyezze 
szembe Nyugat-ék Adyjával, túlságosan büszke, hogysem a 
kezdő poéták kálváriáját végig tudta volna járni. így aztán 
egyideig tartó nyomorúság után vidékre ment, búsulni — és 
kenyeret keresni. 

Akkor jött a háború! 
S a háború hozta a kormánytámogatással, pénzelt uszítás

sal élesztett romantikát, mely pedig oly távol esett a modern
re finomult, nagyvárosi életet élő, világáramlatok árjába kap
csolódó magyar poétáktól. A Kiss Menyhértek, Vértessy 
Gyulák egyszerre szörnyű hangosak lettek, zászló lobogást, 
„huszár hátvágást", „ágyúbömbölést" hoztak elő a negy
vennyolcas poétái ideológia rekvizitum-tárából. Gyóni hang
ja nem hallatszott. Eltűnt. Katona lett, Przemyslbe került és 
egy lezárt világ rabja lett, mielőtt végleges rabságba került 
volna; egy bezárt világé, mely végezte régi életműködéseit a 
melynek felfokozott álromantikája poétát talált Gyóni Géza 
ősi romantikus predesztináltságában. így született meg „Len
gyel mezőkön tábortűz mellett" с kötete . . . 6 8 

Ludvignak Gyóniról szóló dolgozata itt véget ér. Az ere
deti kézirat folytatása az idők folyamán elkallódott. 

Az 1917—18-as forradalmi események, Október és a pol
gárháború akkor már otthagyta nyomát a hadifogoly-tömeg
ben. A hadifogolytábor lakossága élesen megoszlott. Osz
tályharc folyt egészen különleges körülmények között.69 

A táborban már korábban volt egy forradalmi szellemű 
csoport, ezek közül egyesek már a világháború előtt is részt
vettek a munkásmozgalomban. A városban, Krasznojarszk-
ban a hatalom már néhány nappal a petrográdi felkelés után 
a munkásosztály kezébe került. A fogolytáborban azonban 
csak 1918 január elején éreztette hatását a változás. Ekkor 
került a tábor orosz katonai parancsnoka helyére a tábor 
komiszárjaként Weinmann lett származású bolsevik. Veze
tésével itt is elkezdődtek azok az átalakulások, amelyek oly 
sok oroszországi hadifogolytáborban lezajlottak. Megszűn
tek a tisztek kiváltságai, a munkás és paraszt hadifoglyokat 
szabad polgárokká nyilvánították, a dolgozó foglyok az 
orosz munkásokkal azonos jogokat és munkabért élveztek, 
a szocialista meggyőződésű hadifoglyok szabad szervezke
dési lehetőséget kaptak.70 1918. március 19-én hozták létre 
„Krasznojarszk város hadifoglyainak Nemzetközi Szociál
demokrata Munkáspártját". A párt magyar nyelvű lapot is 
adott ki Előre címen, aminek Pataki Ferenc volt a szerkesz
tője. 

A forradalmi mozgalom legaktívabb vezetői Pataki Ferenc 
és Dr. Forgách Dezső, valamint Méhes Aladár voltak. A fo
golytábortól azonban teljes segítséget nem kaptak. Amikor 
az ellenforradalmi seregek közeledtek Krasznojarszkhoz, a 
fogolytábor tisztikara a semlegesség leple alá bújva megta
gadta a támogatást. A féktelen szovjetellenesség hosszú idő
re befagyasztotta a hazautazás reményeit is, így újabb fehér
uralom következett. 

Az első krasznqjarszki forradalom idején Ludvig még 
nincs a táborban. Érkezése után hamarosan kapcsolatot ta
lál a forradalmi elemekkel. Hamarosan orgánumot is talál. 
A Jeniszej című lapot Ludvig szerkeszti, a szellemi irányító 
Dukesz Artúr, a magyarországi Galilei-kör egykori tagja. 
A lap egyes források szerint két példányban,71 kéthetenként 
50—80 oldalas terjedelemben jelent meg.72 Állandó munka
társai voltak Dukeszen és Ludvigon kívül Forgách Dezső dr., 
Dornbusch Richárd újságíró,73 Natter-Nád Miksa a magyar
országi Nemzeti Újság volt szerkesztője, de írt a lapnak 
Markovits Rodion is. 

A Jeniszejt a táborban titokban terjesztették. így ír erről 
a krónikás: „Mikor a Dukesz és a Ludvig Kálmán szerkesz
tésében megjelent a »Jeniszei« című forradalmi újság, nyíl
tan nem is mertek az emberek feliratkozni előfizetésre. Pe
dig a szerkesztőknek nem is az előfizetési pénz volt a fontos, 
hanem az, hogy a névaláírással seregszemlét tartsanak az 
elvbarátok fölött. A lap csak két példányban jelent meg és 
kézről-kézre adták. Csak annyi pénz kellett, amennyi az elő
állítását fedezte."74 
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A másik szemtanú így emlékezik: „— Ludwigékról lehe
tett hallani, hogy ők vették át a szellemi vezetést. De hogy 
hol, a láger melyik táján, azt már nem kötötték mindenki 
orrára. Lekicsinylőleg néztek arra is, aki abba (Sz. U. ba)75 

dolgozott. Meg is próbálkoztam tehát, hogy a „Diego-Lud-
wig" által szerkesztett »Jeniszei« lapnál kopogtassak, ahol 
csak a nagy kaliberűek csoportosultak: valódi újságírók és 
elismert tudósok... A Jeniszei nem is közölt, csak prózát... 
értekezéseket, tanulmányokat s politikai eszmefuttatásokat. 
Azért olvasóként Bikfic76 is feliratkozott... A listán ő volt 
az utolsó, a huszonnegyedik, aki olvasni merte... ezt a . . . 
szintén kézírásos újságot, amelyben, mint új csillag jelentke
zett Dukesz Artúr dr., mint kommunista kritizálója a 
Sz. tanár77 előadásának. Helyeseitea mély visszapillantást a 
múltba... felemlítését annak, hogy I. István szerette a sok
nemzetiségű országot... s csípősen oda is tette : Nyilván, 
hogy az egyiket ki lehet használni a másik ellen... Ludwig 
tanulmánya az összmonarchia dolgait analizálta több oldal
nyi terjedelemben... de a Sz. tanár gátlásaitól ő se egészen 
mentesen. Valami apróság... mintha Farkas Gábortól is 
lett volna közölve... Általában ígérték, hogy a »színvona
lat« tartani fogják. Különben nagyon óvatosan ment a szer
kesztés is. Mindenik épületben volt egy barakk-megbízott, az 
hozta-vitte az újságot s szedte be az előfizetést. Azt se lehe
tett tudni, hol a szerkesztőség."78 

A szerkesztők közül ketten, az 1918-as események miatt 
börtönben is ültek, nyíltan bolsevikoknak mondták magu
kat.79 A szerkesztőség lassan egy forradalmi sejtté alakult át, 
amely már propagandisztikus eszközökkel igyekezett népsze
rűsíteni a forradalmi tanokat. Az egyik szerkesztő így emlé
kezik: „A táborban volt munkás és paraszttömegek és az 
intellektuelek legjobb elemei a táborban működő kommu
nista csoporttal rokonszenveztek. Mohón hallgatták e cso
port vezetőinek előadásait, lázasan olvasgatták a »Kommu
nista Kiáltvány«-t és egyéb, a táborban lefordított és terjesz
tett forradalmi írásokat és a csoportunk kiadásában megje
lent, kézzel írt forradalmi folyóiratot, a »Jeniszej«-t. (Ez egy 
nagy folyó neve Krasznojarszk mellett, a folyóiratnak nem 
lehetett forradalmi címet adni a dühöngő fehér terror alatt.) 

A »Jeniszej« megjelenése ünnepszámba ment a tábor pro
letárelemeinél, kézről-kézre járt és osztályharcos szellemé
vel jelentékenyen hozzájárult a forradalmi káderek nevelésé
hez."80 

A forradalmi csoport munkájában aktívan részt vett Lud
vig Kálmán is. Az omszki Vörös Újság egyik emlékezése sze
rint „Ludvig Kálmán elvtárs szerkesztette a szervezet folyó
iratát, a »Jeniszei«-t. Ami baja-nyomora volt a tábor elnyo
mott munkásainak, avval nem a hivatalos közegekhez, ha
nem proletár elvtársukhoz, Ludvig Kálmánhoz fordultak, 
aki éjjel-nappal dolgozott, szervezett, eljárt, tanácsokat 
adott, újságot, felhívásokat írt, kémeket leplezett le. Kes
keny, tüdőbajos mellével a halálig verekedett a dolgozók jö
vőjéért."81 

A Jeniszej-csoport egyes adatok szerint kapcsolatban ál
lott az orosz ezred illegális szervezetével82 és a krasznojarszki 
városi földalatti bolsevik mozgalommal. Hogy Ludvignak 
ebben pontosan milyen szerepe volt, azt ezideig nem sikerült 
tisztázni. 

A táborban a Jeniszejen kívül egy „mérsékeltebb irány
zatú" lap is létezett: Az Ember. Szerkesztői voltak Dorn
busch Richárd, Sugár Béla, Bányai Kornél, Pogonyi Antal, 
illusztrátora Váradi István. (A Jeniszejnek Baja Benedek,83 

aki Krasznojarszkban együtt lakott Ludviggal.) Az Ember 
munkatársa volt különben Zalka Máté is. Pogonyi Antal 
szerint „Ezt a nagy nyilvánosságnak szántuk és inkább szép
irodalmi cikkek jelentek meg benne."84 

A foglyok táborba érkezésekor már megkezdődött a sze
paráció. Különösen a novo-nyikolajevszki csoport elhelye
zése okozott gondokat. Mindenki igyekezett ismerősökre ta
lálni, elhelyezkedni. Ilyen formán jelentős szerepe lett a Ma
gyar Szövetségnek, mely 1919. február 28-án85 alakult. 
A szövetség látszólagos célja a keresetképtelen legénység tá
mogatása. „Kemény Miklós dr. hadapród, budapesti ügy
védjelölt felveti az ötletet Grób Imre százados, Karkiss Kor
nél dr. hadbíró és Pély Géza dr. ügyvéd előtt: segíteni kel-



6 . H í r a d á s a k r a s z n o j a r s z k i k i v é g z é s e k r ő l . 

6 . D i e e r s t e n M e l d u n g e n ü b e r H i n r i c h t u n g e n i n K r a s n o j a r s k . 

6 . L a n o u v e l l e d e s e x é c u t i o n s à K r a s n o ï a r s k . 

6 . И з в е щ е н и е о к р а с н о я р с к о й к а з н и . 

lene intenzívebben — úgy, mint a tiroliak csinálják — a ma
gyar legénységen."86 

Azonban ez csak az érem egyik oldala. A Magyar Szövet
ség a valóságban faji alapon működött, bár az „ . . .alapsza
bályokat az orosz, majd a cseh parancsnokságnak is bemu
tatták."87 Ez a későbbiek folyamán kiderült. („Célja minden 
olyan legénységi egyén segélyezése, vallás és illetőségi hely te
kintetbevétele nélkül, aki magyarnak vallja magát.")88 Rend
kívül fontos tény, hogy: „Ennek a sovéniszta magyar szövet
ségnek semmi köze sem volt a kommunistákhoz, sőt azokat 
támadta és a legénység megsegítésére éppen azért alakult, 
hogy visszatartsa őket a vörös gárdába való belépéstől."89 

A kommunista újságíró szemtanú szerint: „Az aranysujtá
sos huszártisztek a „fajmagyar" dzsentri-parazitákkal, to
vábbá liberális ügyvédekkel és tanárokkal egyetemben meg-

7. A K r a s z n o j a r s z k b a n k i v é g z e t t h a d i f o g l y o k r ó l k é s z ü l t k i m u t a t á s . 

7 . L i s t e d e r i n K r a s n o j a r s k h i n g e r i c h t e t e n u n g a r i s c h e n K r i e g s g e f a n g e n e n . 
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K I M Ü Í ' A T Á S 
u orouoraági «eh-ttJoYik haditörrén/uft álul goljo aluli halálra italt ét júl iu 31-*i augnntt i í 1-én é i 2 - á n K r a u n o j i n i k b i n agyonlövetett hadifoglyokról. 

1 
Rend

fokozat Csapattest N é v Született 
Fogságba 

esett 
Családi 
állapot Illetőség Hivatás Hozzátartozók . inie Agyonlövetett 

hoi. mikor? 

zászlós 2. SI. 
honv. gye. 

Szekér Károly 1R% IV l. 
Aradon 

1916 V1/1U. 
Okna 

nőtlen Arad t'initu Szekér Andor, Arad 
Furghi I j j o s n é - u . 145. 

1919. VIII .11 
12 ó. :to p. 

barakktaborhan 

gyalogos 12. .-z. Suivi Jenő 1*87 V 1Î. 1914 IX. 12. nös Kökényesei hivatalnok Sályi Jenöné 
honv. gye. Hawaruska (Ugocsa megyei Kókényesd 

"tir.B.lliS 12. sz. 
honv. gye. 

30. sz. 

Zséiler Sándor ... .. ... 1889 VI T 191Г» 111/14. 
Kárpátok 

nőtlen Forcsalma 
(Szatmár vm.i 

löldmives Zséder Józsefné 
Porosaim» « • 

hadapród 

12. sz. 
honv. gye. 

30. sz. Gáspár Béla 189:: V/l. 1915 Vl/H. nőtlen Budapest VI., magán Gáspár Fülöp Budapest 1919. VIII 1. hadapród 
honv gVe. Nagyváradon Hortnitze Hungária-u. 72. hivatalnok VI., Hungária -и. 72. este 7 óra 

a legintelepen 

főhadnagy «•:. sz. gyp. Székely Lajos 1883 VHIrfi.. 
Mezőber-

genye'Maros-
Torda) 

1915 VII/27. 
Cholm • 

nős Marosvásárhely tanár Székelv 1-ajosné 
Marosvásárhely 

hadnagy 14. sz. 
honv. gye. 

1. sz. 
honv. gye. 

Dr. Pélv Géza 1874 X/ l . 
Léva 

1916 IV/28. 
Horodenko 

nös Gálán ta ügyvéd dr. Pély Gézáné 
Galánta (Pozsony ni.) 

zászlós 

14. sz. 
honv. gye. 

1. sz. 
honv. gye. 

Dr. Forgács Dezső.. . ... 18*4 1/26. 
Keczel 

1914 Xl . ,25 . 
Dukla 

nőtlen Kiskőrös 
(Pest megye) 

ügyvéd apja : Freudenfeld 
Bernát, Kiskörös 

14. sz. 
honv. gye. 

1. sz. 
honv. gye. 

(Pestmegyei 

hadapród-
jelöl t 

fiO. sz. gye. Dr. Molnár Alajos ... 1883 l l / l . 
Ludas 

(Hevesni.) 

1916 VII/.". 
Isakow 

nőtlen Nagyatád 
(Somogy ni.) 

ügyvéd Várnai Pálné 
~ Ludas (Heves m.i 

hadnagy (i. sz. 
honv. gye. 

Fekete Kmil 1886 IV/20. 
Maros-

1915 Vl/8. 
Zereniphow 

nős Ú-Kcska 
(Torontál m.) 

községi 
jegyző 

Fekete Gizella 
ti Keska (Torontál m.i (i. sz. 

honv. gye. 
lokence (Galícia) 

zászlós 31. sz. 
hor-v. gye. 

Ludwigh Kálmán 1887 IX<21. 
Veszprém 

1916 VII/29. 
Kaszonka a 

nőtlen Veszprém hírlapíró Ltidwigh Kálmán 
Veszprém 31. sz. 

hor-v. gye. 
Stochod partján 

hadapród li. sz. gye. ' Uukesz Antal 1892 VI/6. 
Nyitra 

1915 IV/l . 
Cisna (Galícia) 

nőtlen Budapest jogász SkntsHonli , Budapest 
IV., Beá l ianodau . II 11. 

tizede« 51. sz. gye. Krasovszki Dezső 1*4 1915 X/20. 
Baranovici 

nős Budapest hivatalnok Krasofszki Dczsóné 
Bpest, l'eeske u. 10. 

jryntoRos 51. sz. . :ryi\ Fável Gábor _ 188« 1914 IX/11. 
Lisnovice 

nőtlen Budapest szerelő Pável Gvörgv 
Itpest. Figyelő ni 14. 

gyalogos 02. sz. gye. Pap János _ 1886 1915 V/27. 
Simjava 

nős Léva 
(Bars megyei 

ékszerész Pap Jánosne 
Lév í 

hadnagy 6. sz. Katona Gyula ... '. 1886 IV/7. 1915 Ш/22. nős Gyöngyös tanár Katona Anna 19l!t. VIII 2. 
d il. 3 ó. :W г hadnagy 

vártüzér-e. Nagy-Zsok Przemysl (Heves megye) Uyitnjfy«.« a liglatelepen 
(Fehérm.) 

a liglatelepen 

hadnagy 24. sz. 
honv. gy*v« 

Dr. Száva Isiván 1886 H/l . 
Szépvíz 

(Csikmegye) 

1914 XII 22. 
Duchow 

nős Csíkszereda ügyvéd dr. Száva IsUánné 
Szeged, Sztgyorgy-ut 1. 

• . 

hadapród-
jelillt 

őrvezető 

14. sz. 
honv. gye. 

7H. sz. gye. 

'SkolT H i l l  

Krsuly Emil 

P i h e n t e 

1896 H/8. 
Nyitranjlak 

1889 

, e k b é k é b e 

, 1916 IX/20. 
„'Dorna-Watra 

1915 VI/21. 
Galicia 

n o t t . a t á v o 

nőtlen 

nőtlen 

1 k e l e t é 

Alsó Almás 
(Ilont megyei 

Eszék 

a, h ó s m a g y a r 

főldtnives 

f ényképé« 

n a r t y r o k '. 

Ski,(T Gézáné . 
Alsó Almás (Hont m l 

Krsuly Terézia 
Kszék 1. 

llll'l. Vll/!l> 
orosz hadbíró' 
»ág által jogilag 

jóváhagy»a 



alkották a „Magyar Szövetséget", melynek programja a 
nagy imperialista Magyarország volt, jelszava pedig a „30 
millió magyar!"90 

A szervezet vezetői és ideológusai még mindig a szentist-
váni Nagymagyarországról tartottak előadásokat. Az inter
venciós cseh—szlovák csapatok a később bekövetkezett ször
nyű esemény idején ezt nyílt kihívásnak tekintették, okot ad
tak az eseményekre. „ . . . azért alakult, hogy már itt megszer
vezzék a magyarokat, hogy az új Csehországot majd otthon 
megtámadják."91 Annyi bizonyos, hogy a nacionalista han
gulatkeltés igaz volt, de nem annyira, mint ahogyan ezt a 
megszállók értelmezték, de úgy sem, ahogyan azt a polgári 
történetírás és a később írott emlékezések igyekeznek beállí
tani. 

1919 július végén drámai fordulat következett. Július 29-én 
a Krasznojarszkban állomásozó orosz ezred illegális szerve
zetének vezetősége a magyar hadifoglyok képviselőinek je
lenlétében határozatot hozott a fegyveres felkelésről. A fel
kelés július 30-án éjjel indult meg. Az ellenforradalmi kol-
csakista seregek azonban a nem kellően szervezett lázadást 
leverték és szörnyű mészárlást kezdtek. A kolcsakisták a 3. 
hegyi ezred és a 31. lövész ezred mintegy 600 orosz katoná
ját lőtték agyon. 
A fegyveres felkelésben magyar hadifoglyok is részt vet
tek, azonban csak nagyon kis számban és a nagyobb fogoly

tömegektől elszigetelten. A tábort megszálló ellenforradalmi 
csehszlovák zászlóalj parancsnokai mégis úgy állították be 
az eseményeket, mintha az orosz ezredet a hadifoglyok lází
tották volna fel. Ezért a tábort tizedeléssel fenyegették, majd 
Skrivanek cseh táborparancsnok tájékoztatására a 12. cseh
szlovák lövészezred hadbírósága 3 magyar foglyot a barakk
táborban agyonlövetett.92 A hadifogolytábort átkutatták és 
lefogták a Jeniszej-csoport vezetőségét, de a Magyar Szövet
ség vezetőségét és több tagját is. Augusztus 1-én, este 7 óra
kor93 a 2162. számú cseh katonai parancs alapján94 mindkét 
szervezet vezetőit a téglatelepen főbelőtték. Ludvig Kálmánt 
Dukesz és Forgách dr. támogatták a vesztőhelyig. Mind
annyian becsülettel haltak meg. 

Az ellenforradalmárok további megtorlást terveztek, azon
ban a krasznojarszki olasz ezredparancsnok és Brändström 
Elza erélyes fellépésére azt megszüntették. A Vörös Hadsereg 
egységei 1920. január 5-én szabadították fel Krasznojarszk 
városát. A helyi szovjet és az internacionalisták emlékművet 
emeltek az elesett orosz és magyar katonák sírja fölé, me
lyen a mai napig is aranybetűkkel hirdetik az emlékezés sza
vai: „Itt nyugszanak azok a magyar kommunisták, akiket a 
kolcsakisták 1919. július 30-án agyonlőttek a 31. szibériai 
ezred felkelésében való részvételükért." 

Ludvig Kálmán lázongó, tiszta élete végetért. Emlékéből 
hitet merítenek a jövő nemzedékei. 

Nyéki Károly 

JEGYZETEK 

1 Ludvig Kálmán keresztlevelének hivatalos másolata alapján. Tudomá
nyos kutatás céljából 387/1967. szám alatt kiadta a veszprémi székes
egyházi róm. kat. főplébánia. — Fentiek szerint téves a Hadifogoly Üjság 
1920. június 15-i számában megjelent kimutatás adata, mely szerint 
1887-ben született. 

2 A források általában Ludwig, Ludwigh, Ludwieg néven emlegetik. A 
keresztlevél és az iskolai Értesítők a L u d v i g formát ismerik. — A 
Veszprém Megyei Tanács V. B. Levéltárában, a 6/56/1901. sz. alap
számnál elhelyezett 8260/1901. sz. ügyiraton és a 6/54/1901. alapszámná-
elhelyezett 8182/1901. sz. ügyiraton a veszprémi kir. törvényszék telek
könyvvezető Ludvig Kálmán (az édesapa) aláírása: L u d v i g . — A Le
véltár 129/1968. sz. értesítése alapján. — A törvényhatósági naptár a 
Ludwig megjelölést használja. — Lásd: Törvényhatósági naptár az 
1900-ik közönséges évre. Budapest, 1900. 213. p. 

3 A születési hely, az 584. sz. ház a Jeruzsálemhegy — ma Bem utcában — 
volt. Az 1. sz. ház (Talman—Véninger) és a 3. sz. ház (Götz örökösök— 
Szlavitsek) körül feküdt. Az új utcaházszámozásban ez a ház új házszám
mal nem szerepel. — Dr. Scherer Jánosnak, a Bakonyi Múzeum munka
társának kutatásai alapján. 

4 Üttörő 1911. jan. 22., márc. 12. stb. számai alapján. 
6 L. erre Laczkó Dezsővel folytatott levelezést. — A veszprémi Bakonyi 

Múzeum irattárában, 37. és 67/1910. sz. alatt. 
6 Dr. Scherer János kutatásai alapján. 
7 Az első számú kérdéssel egy munka foglalkozott. Szerzője Ludvig Kál

mán VII. o. t. Címe: ,,A kereszténység befolyása a művészetekre." 
Lásd A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi R. K. Főgim
názium Értesítője az 1905—1906. tanévre. Veszprém, 1906. 120. p. 

8 Lásd 6. sz. jegyzetet. 
8 L. az iskola Értesítőjét az 1904—1905. tanévről. Veszprém, 1905. 119. p. 

10 L. az iskola Értesítőjét az 1906—1907. tanévről. Veszprém, 1907. 154. p. 
11 Uo. 152. p. 
12 Horváth György ny. városi aljegyző Nyéki Károlyhoz címzett levele 

alapján. Kelte: Veszprém, 1968. febr. 24. 
13 Dr. Kiss György kanonok prépostnak Nyéki Károlyhoz címzett levele 

alapján. Kelte: Veszprém, 1968. febr. 22. 
14 Uo. 
16 MODERN DUNÁNTÚL — társadalmi, irodalmi, művészet-kritikai 

hetilap. Főszerkesztő: L. (eon) Diego. Felelős szerkesztő: Próder László. 
— A lappal igen részletesen foglalkozik Éri István: Modern Dunántúl, 
egy elfelejtett veszprémi folyóirat című tanulmányában. — Különlenyo
mat a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 3. kötetéből. Veszprém 
1965. 145—162. p. 

18 Népakarat, Veszprém, 1910. dec. 17. 
17 Éri István: i. m. 147. p. 
18 Nyéki Károly: KRASZNAJA—RJÉCSKAI FOGOLYLAPOK (1916— 

1918.). Kézirat. — Magyar Munkásmozgalmi Múzeum irattárában. — 
Elek Vidor a krasznaja—rjécskai Fogoly Vasárnap munkatársa volt. 
Elek Vidornak Budapesti történet címen jelent meg a novellája a Modern 
Dunántúlban. 

19 Úttörő—Modern Dunántúl. írta Leon Diego. — Úttörő, 1911. január 
29. IV. évf. 5. sz. 4. p. 

20 Markovits Rodion: Aranyvonat. Genius, Bp. 1930. 32—33. p. 
21 Natter—Nád Miksa írásos visszaemlékezése szerint. — Szerző tulajdo

nában. 
22 Diego: Tépett lapok Budapest, 1910. 141. p. 
1 3 1 . m. : 7. p. 
" I. m. : 30—31. p. 

1 Próder kivált a Modern Dunántúl szerkesztőségéből és hivatalnoki állás 
vállalt. — Veszprémi Hírlap, 1911. január 7. 

' Tépett lapok c. kötetben: Levél с verse, 48—50. p. 
' Uo.: A kritikusoknak с versében. 135—136. p. 
1 Gr. Battyhány Ervin: Szocializmus és anarchizmus — Különlenyomat 
a „Jövőből", Nagyvárad. 

1 Éri István: i. m. 147. p. 
• Az Új Igék második (!) évfolyamának első és egyetlen száma 1914 elején 
jelent meg. 

1 Natter—Nád Miksa visszaemlékezéseiből. 
1 Dr. Scherer János kutatásai szerint. — A M. Kir. veszprémi 31. honvéd 
gyalogezred, a 31, 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/1. 
népfölkelő zászlóalj története című műben a tiszti névsorban neve szere
pel. (199. p.) — Csemke Károly személyére uo. 

1 A világháború naplója XIII. Az 1916. május—júliusi események. Kiadja: 
Lampel R. Kk. RT. Budapest, 1916. 25. p. 

' Julier Ferenc: 1914—1918. A világháború magyar szemmel. — Magyar 
Szemle Társaság, Bp. 1933. 172. p. 

1 Hadifogoly-Újság, 1920. január 15. 2. évf. 12. szám 2. p. — Kimutatás 
az oroszországi csehszlovák haditörvényszék által golyó általi halálra 
ítélt és július 31-én, augusztus 1-én és 2-án Krasznojarszkban agyon
lövetett hadifoglyokról. 

1 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattára, Ms. 4796/85. 
—Zalka Máté anyaga. 

' Nyéki Károly: i. m. 2. p. 
1 Uo. : 5—29. p. — Krasznaja-rjécskán a következő hadifogoly lapok je
lentek meg: Amuri Echo (?), Fogoly Vasárnap, Izgató, Krasznaja— 
rjécskai sportújság, Magyarország, Priamurje, Szibériai Üjság, Vom 
Judentum. 

1 Bartha István írásos visszaemlékezéseiből. Marosvásárhely. — Szerző 
tulajdonában. 

»Uo. 
Dr. Elek Béla és a Szibériai Újság néhány szerkesztője, később Barnaulba 
mennek és beállnak a Vörös Gárda egységeibe. (Bartha István vissza
emlékezése szerint.) Elek dr. a barnauli Tanácsi Magyarország főszer
kesztője lesz. — Lásd pl. a lap 1920. febr. 22-i számát (első évf. 2. sz. 
1. p.) ahol „Kolcsak nincs többé" címen ír vezércikket. 
Farkas Gábor Krasznojarszkban már aktív bolsevik. Innen Moszkvába 
kerül, ahol több éven át a Külügyi Népbiztosságban dolgozott. 1922-ben 
Csehszlovákiában a MUNKÁS szerkesztője. 1937-ben letartóztatják, 
a személyi kultusz áldozata lett. 
Nem a Priamurje ! 
L. a 39. sz. jegyzetet. 
A kortársak egybehangzó véleménye szerint. 
Fábián Béla: Ezer ember asszony nélkül. Budapest, Athenaeum, é. n. 
52. p., — valamint Nyéki K. i. m. 
Braun Béla írásos visszaemlékezése szerint. Marosvásárhely, — Szerző 
tulajdonában. 
L. a 39. sz. jegyzetet. 
Markovits Rodion: Aranyvonat 32. p. 

1 L. a 39. sz. jegyzetet. 
Józsa Antal: Magyar internacionalisták szerepe a Volga menti és a szi
bériai harcokban 1918 nyarán. — Hadtörténelmi Közlemények 1968. 
XV. évf. 2. szám 231. p. 

1 L. a 39. sz. jegyzetet. 
1 Braun Béla fogolynaplója és írásos visszaemlékezése szerint. 
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64 MTA Kézirattár Ms. 4796/89. és a kortársak egybehangzó véleménye 
szerint. 

55 Zalka Máté naplója, 1918. máj. 25. — MTA Kézirattár. 
68 L. az 53. sz. jegyzetet. 
" Oldal Géza írásos visszaemlékezéseiből. Moszkva. — Szerző tulajdoná

ban. 
•* L. a 21. sz. jegyzetet. — Az orosz hadifogoly 1919. július 1—15-i száma 

(I. évf. 2—3. számból) 14—15. oldalának híradása szerint a táborban 
cionista lapot is szerkesztettek. 

" Hadifogoly Magyarok Története II. Szerkesztették: Baja Benedek, Pilch 
Jenő stb. Budapest, é. n. 361. p. 

, 0 Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában Krasznojarszki hadifogoly
tábor. — A szerző saját kiadása, Budapest, 1925. 4. p. 

81 Az uo. közölt statisztikai kimutatások alapján. 
82 A Jeniszej című lap indulási idejéről nincsenek megbízhatóan pontos 

adatok. Egyes források szerint 1919. január 8-án, vagy 28-án alakult meg 
egy forradalmi csoport formálisan, amelynek Ludvig is tagja volt. Mind
ez azonban nem jelenti azt, hogy a Jeniszej indulását is erre az időpontra 
kell tennünk. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy januárban, vagy február 
elején indul. A magyarországi proletár-forradalmat ünnepi számmal 
üdvözlik. Ludvig január első napjaiban érkezik a táborba, lehet, hogy 
a formálisan megalakuló gyűlésen csak határozatot hoztak a lapalapí
tásról. — Dukesz Artúr, a szellemi irányító és dr. Forgách Dezső már 
korábban a táborban voltak. 

83 Natter—Nád Miksa: Diego: A batóváradi lumpok. Igénytelen tavaszi 
história. — A Jeniszej valamelyik számában megjelenő könyvkritika 
kéziratának eredeti példányát Natter-Nád Miksa volt szíves rendelkezé
semre bocsájtani. 

" (-o) Ludvig Kálmán: A háborús magyar irodalom. Herczeg Ferenc: Az 
arany hegedű. — Jeniszej, 1919. (?) — Ludvig Kálmán írásának eredeti 
kézirata. 

95 Natter—Nád 1913—1914-ben Budapesten a Holnap szerkesztőségében 
találkozott Ludviggal, innen az ismeretség. 

ee Natter—Nád Miksa: Diego: A batóváradi lumpok. — Jeniszej, 1919. (?) 
— Könyvkritika, N—N. M. eredeti írásával. 

67 L. a 64. sz. jegyzetet. 
68 Ludvig Kálmán: Gyóni Géza — Jeniszej 1919. (?) — a cikk eredeti kéz

irata. 
69 Dornbusch Richárd: Hogy fogadtuk a magyarországi proletárdiktatúra 

hírét Krasznojarszkban. — Sarló és Kalapács 1931. márc—ápr. 3—4. 
szám. III. évf. 79. p. 

'»Milei György: Pataki Ferenc (1892—1944) — Párttörténeti Közlemé
nyek 1968. március XIV. évf. I. sz. 175. p. 

71 Markovits Rodion: Szibériai garnizon. Genius kiadás, Budapest, 473. p. 
72 Proletárforradalom 10. sz. 1929. (oroszul) Idézi: I. V. Matvejev: Magyar 

internacionalisták részvétele a szovjethatalom megteremtéséért és meg
szilárdításáért vívott harcban Szibériában (1917. február — 1921) — 

Századok, 1959. 2. sz. 346. p. — Vörös Újság, Omszk. 1921. augusztus 1. 
26. sz. 3. p. 

73 Kommunista újságíró, a személyi kultusz áldozata lett a Szovjetunióban. 
71 Markovits Rodion: Szibériai garnizon 473. p. 
75 Szibériai Üjságba. 
78 Bartha István. 
77 Székely Lajos marosvásárhelyi tanár, az augusztusi vérengzés áldozata 

lett. 
78 L. a 39. sz. jegyzetet. 
79 Dukesz Artúr és Forgách Dezső dr. („Forgács dr., Papp és Pável két

ségtelenül kommunisták voltak, hiszen annak idején hónapokig a tyur-
mában is ültek emiatt. Most a legénységi táborban bujkáltak már hóna
pok óta." — Lévai Jenő: Éhség Forradalom Szibéria II. Budapest, 
„Magyar Hétfő" kiadó 69. p.). 

80 Dornbusch Richárd: i. m. 
81 Vörös Újság (Omszk) 1921. aug. 1. 26. sz. 4. p. 
82 G. A Vasziljev: A kommunista párt mint a kelet-szibériai partizán moz

galom szervezője és vezetője a külföldi katonai intervenció és polgárhá
ború éveiben. Krasznojarszk 1957. 92. p. (oroszul) Idézi: I. Matvejev: 
Az örök barátság forrásánál. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1961. 112. p. 

83 Pogonyi Antal visszaemlékezései szerint. Budapest. — Szerző tulajdoná
ban. 

84 Pogonyi Antal: Krasznojarszki folyóiratok. — Hadtörténelmi Közle
mények 1957. IV. évf. 3—4. sz. 179. p. 

86 L. az 53. sz. jegyzetet. 
88 Lévai Jenő: Éhség Forradalom Szibéria II. 59. p. 
87 Rátz Kálmán: Az oroszországi cseh—szlovák légió története. Madách 

Könyvkiadó, Budapest, é. n. 96. p. 
88 Rihmer István: Csehek a fogolytáborban. — Pesti Hírlap Vasárnapja 

1932. no. 6. 54. évf. 45. sz. 40. p. 
89 Lévai Jenő: i. m. 67. p. 
90 Dornbusch Richárd: i. m. 
9L Lengyel József fogolytiszt feljegyzése. — Hadifogoly Magyarok Törté

nete II. 425. 
92 Hadifogoly Újság 1920. jún. 15. 2. p. 
94 Szántó László: Szibériai Nappalok és Éjszakák. — Új Szó Pozsony, 

1967. máj. 21. — Itt jegyezzük meg, hogy a 20-as, 30-as években megje
lent munkák szinte kivétel nélkül a „csehek" szörnyű vérengzésérő! 
beszélnek és írnak. Köztudott, hogy a Vörös Gárdában és a Vörös Had
sereg különböző egységeiben sokezer cseh hazafi is harcolt és sokan éle 
tűket áldozták a szovjethatalomért. — A Horthy-ellenforradalom teore
tikusai minden olyan emléket könyörtelenül eltiportak, ami az orosz
országi forradalmi eseményekre emlékeztetett. így jártak el Ludvig 
Kálmánnal is, amikor a húszas években a kegyesrendi gimnázium falán 
elhelyezett emléktábláról nevét törölték mondván, hogy aki bolsevik volt, 
az nem érdemesült arra, hogy a világháború hősei közé sorolják. 
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Vom Bakonygebirge bis zum Stromlauf des Jenissei 
BEITRAG ZUM LEBENSBILD KÁLMÁN LUDVIG'S' 

Kálmán Ludvig gehört zu jenen Vorkämpfern der ungari
schen revolutionären Arbeiterbewegung, dessen Andenken 
es verdient, wachgehalten zu werden. Er ging aus dem Pia-
ristengymnasium in Veszprém hervor und ließ sein Leben 
als bolschewistischer Revolutionär im sibirischen Krasno-
jarsk am Ufer des Jenissei. 

Nun einige Daten über seinen Lebenslauf: Er wurde am 
21. September 1889 in Veszprém geboren, wo sein Vater 
Grundbuchführer war. Als Mittelschüler kam er zu den Pia
risten, doch brachte er es nicht bis zur Reifeprüfung, weil 
er die Lehranstalt wegen seiner betont linken Gesinnung 
vorzeitig verlassen mußte. Er kam nach Budapest, wo er 
sich journalistisch zu betätigen begann. Dann aber wurde er 
zum Militär eingezogen und nach Ableistung seiner Dienst
pflicht als Kadett-Aspirant entlassen. 

Im Jahre 1910 gründete er in Veszprém unter dem Titel 
„Modern Dunántúl" (Modernes Transdanubien) eine sozial
politisch und literarisch orientierte Zeitschrift. Überflüssig 
zu sagen, daß die von ihm vertretene politische Richtung in 
den reaktionären Kreisen der Bischofsstadt lebhaften Wider
spruch erregte. Nachdem es die Zeitschrift bis zur sechsten 
Nummer gebracht hatte, sehen wir Kálmán Ludvig in der 
Redaktion-des von Samu Fényes geleiteten Blattes „Úttörő" 
(Banhbrecher) wieder. Hier erscheinen seine Beiträge unter 
dem Decknamen „Leon Diego". In der Landeshauptstadt 
wurde er rasch mit gleichgesinnten Freidenkern, Mitgliedern 
des einstigen Galilei-Vereins bekannt. 

1910 erschien auch unter dem Titel „Tépett lapok" (Zer
fetzte Blätter) ein Gedichtsband aus seiner Feder. Es handelt 
sich aber um überwiegend recht schwache Dichtungen, de
nen die Merkmale des Dichterlings noch allzu sehr anhaften. 

Das Jahr 1915, das zweite Kriegsjahr wurde sein Schick
salsjahr. Er wurde zum Kriegsdienst im Honvéd-Regiment 
Nr 31 in seiner Vaterstadt Veszprém einberufen. Gegen 
Ende des Jahres ging es nach dem russischen Kriegsschau
platz und am 29. Juli des folgenden Jahres geriet er im Ver
lauf der großen sogenannten Brussilow-Offensive bei Sto-
chod in russische Kriegsgefangenschaft. 

Eine neue Wende kündigt sich an. Aus dem Sammellager 
Darnica gelangt er noch im September nach dem Gefange
nenlager Chabarowsk und am 24. November in ein Offiziers
lager bei Krasnajarietzka. 
In diesem Lager wurde lebhaft und viel diskutiert und hier 

begann er auch eine Romandichtung mit dem Titel „Bató-
váradi lumpok" (Die Lumpen von Batóvárad). In diesem 
Lager wurde er mit Máté Zalka, Rodion Markovits, János 
Káldor, Gábor Farkas und vielen anderen Teilnehmern an 
den späteren revolutionären Bewegungen bekannt. 

Im Sinne des „Friedens" von Brest-Litowsk wurde das 
Offizierslager am 14. April 1918 aufgelöst. Nach langem, 
abenteuerlichem Leidensweg gelangten die Insassen wieder 
zurück nach Krasnojarsk. In einem Durchgangslager am 
Ufer des Jenissei-Stromes traf er wieder mit seinen Gesin
nungsgenossen zusammen. 

Man vereinbarte die Herausgabe eines „Jenissei" betitel
ten illegalen Blattes, an dessen Herstellung so bekannte frü
here Angehörige des Galilei-Vereins teilnahmen wie Artúr 
Dukesz, Richárd Dornbusch, Miksa Natter-Nád u.a.m. 

Es dauerte nicht lange und die Redaktion wurde zu einer 
„revolutionären Zelle", deren Mitglieder sich propagandi
stisch betätigten. Hierbei erwies sich Kálmán Ludvig als 
überzeugter Bolschewik. 

Ende Juli 1919 kam es hier zu dramatischen Geschehnis
sen. Am 29. des Monats revoltierte die russische Garnison, 
aber den Wei ßgardisten gelang es die nicht gehörig vorberei
tet gewesene Bewegung zu unterdrücken. 

Auch die ungarischen Kriegsgefangenen waren an dieser 
Revolte aktiv beteiligt. Die Folge war, daß die Weißgardis
ten die Führer der illegalen ungarischen bolschewistischen 
Bewegung sowie jene des nationalistisch gesinnten sogenann
ten Ungarnbundes festnahmen und sie kurzerhand exekutier
ten, unter ihnen auch Kálmán Ludvig. 

Ám 5. Jänner 1920 befreite die Rote Armee die Stadt 
Krasnojarsk. Der städtische Sowjet und die Internationali
sten setzten ein Ehrendenkmal am Ort, wo die russischen und 
ungarischen Revolutionäre ihr Leben lassen mußten. Auf 
diesem Ehrenmal künden der Nachwelt das Geschehene in 
goldenen Lettern: „Hier ruhen die ungarischen Kommuni
sten, die von den Weißgardisten Koltschaks am 30. Juli 1919 
erschossen wurden wegen ihrer Teilnahme am Aufstand des 
31. sibirischen Schützenregiments." 

So fand hier, an den Ufern des Jenissei auch das revolu
tionäre Heldenleben unseres Kálmán Ludvig sein tragisches 
Ende. Er starb als Märtyrer des revolutionären Gedankens. 
Sein Andenken möge in künftigen Generationen den Glau
ben in ihre Überzeugung stärken und festigen. 

Károly Nyéki 
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De la Bakony à l'Ienissei 
NOTICE BIOGRAPHIQUE DE KALMAN LUDVIG 

Kálmán Ludvig est une des personnalités du mouvement 
ouvrier révolutionnaire injustement oubliées. Ancien élève 
des frères pieux, il partit de Veszprém et mourut à Krasno
ïarsk en Sibérie, comme révolutionnaire bolchevique. 

Il est né le 21 septembre 1889 à Veszprém. Son père était 
le directeur de la conservation des hypothèques de la ville. 
L'enfant est inscrit au lycée des frères pieux, mais il ne fait 
pas son baccalauréat, car en 1908 il est discrètement éloigné, 
à cause de son orientation à gauche. 

Il part pour la capitale et y devient journaliste, puis il fait 
son service militaire, et il est libéré aspirant. 

En 1910 il lance à Veszprém son périodique social et lit
téraire Modem Dunántúl (La Transdanubie moderne) dont 
la tendance intellectuelle provoque la vive animosité de la 
société réactionnaire. Après le 6e numéro, il s'associe au 
journal Úttörő (Pionnier) de Samu Fényes, où sous le pseu
donyme Leon Diego il est rédacteur actif. Il entre en relation 
avec les représentants modernes de la vie intellectuelle de la 
capitale, avec les libres-penseurs, avec les membres du cercle 
Galiléi. 

Son recueil de poésies Tépett lapok (Pages déchirées) 
marque la fin d'une étape de son activité littéraire. La majo
rité de ses poèmes sont encore asesez faibles et portent toutes 
les marques de l'art gratuit. 

En 1915 il rejoint le 31e infanterie de Veszprém. A la fin 
de cette année il se bat au front russe. Le 29 juillet 1916, à 
l'offensive mémorable de Broussilof, il tomba en captivité 
russe aux environs de Stochod. 

Sa vie prit une nouvelle direction. Du camp de Darnitza, 
en septembre il arriva à Habarovsk, et le 24 novembre au 
camp d'officiers prisonniers de guerre de Kraszaïa-rietska. 
Au camp de prisonniers se développe une vie intellectuelle 
très active. C'est ici qu'il travaille sur son roman Batóváradi 

lumpok (Les fêtards de Batóvárad), et fait la connaissance de 
Máté Zalka, Rodion Markovits, János Káldor, Gábor Far
kas et de plusieurs partisans des mouvements révolution
naires futurs. 

A la suite du traité de paix de Brest-Litovsk, le camp est 
évacué le 14 avril 1918, et les captifs, après un long voyage 
avantureux, arrivent à Krasnoïarsk. Ici il prend contact avec 
ses partisans, et lance le journal illégal Jeniszej (L'Ienissei) 
à la rédaction duquel appartenaient de telles personnalités 
illustres comme Artúr Dukesz, Richard Dornbusch, Miksa 
Natter-Nád, etc. 

La rédaction se transformait en cellule révolutionnaire et 
popularisait par des moyens de propagande les idées révo
lutionnaires. C'est ici que Kálmán Ludvig devint bolchevique. 

A la fin juillet 1919 advint un événement tragique. Le 29 
juillet les soldats du régiment russe en garnizon à Krasno
ïarsk se révoltèrent. Mais l'armée koltchakiste contre-révo
lutionnaire réprima la faction mal organisée. Les prisonniers 
de guerre ont pris part activement aux actions, et ainsi l'état-, 
major bolchevique illégal et la direction de l'Union Hon
groise Nationaliste furent arrêtés et exécutés. Kálmán Lud
vig était parmi les victimes. 

C'est le 5 janvier 1920 que l'Armée Rouge délivra la ville 
de Krasnoïarsk. Le soviet local et les internationalistes dres
sèrent au-dessus des tombeaux des soldats russes et hon
grois un monument où les letters d'or des paroles commé-
moratives annoncent: Ci gisent les communistes hongrois 
fusillés le 30 juillet 1919 par les Koltchakistes pour avoir pris 
part à la révolte du 31e régiment de Sibérie. 

La vie héroïque, toujours rebelle de Kálmán Ludvig a 
pris fin. Il est mort comme martyr des temps révolution
naires. Sa mémoire nourrit la foi et l'espoir des générations 
à venir. 

Károly Nyéki 
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От Баконя до енисея 
ДАННЫЕ К БИОГРАФИИ КАЛЬМАНА ЛЮДВИГА 

Кальман Людвиг — одна из незаслуженно забытых фи
гур венгерского революционного рабочего движения. Он 
вступил в сознательную жизнь, будучи учеником гимна
зии пиаристов, а закончил свой путь как революционер-
большевик в Красноярске. 

Родился Кальман Людвиг 21 сентября 1889 года в 
Веспреме. Отец его был начальником городского позе
мельного ведомства. Родители записали его в гимназию 
ордена пиаристов, которую он не закончил, будучи в 1908 
году исключен за левые взгляды. 

Он переезжает в столицу, где работает как журналист, 
затем идет в армию, откуда демобилизуется в чине пра
порщика. 

В 1910 году он основывает в Веспреме журнал «Мо
дерн Дунантул», идейное направление которого вызвало 
сильный протест в реакционном окружении. После вы
хода 6-го номера он переходит в журнал Шаму Феньеша 
«Уттёрё», где был активным редактором, скрывавшимся 
под псевдонимом Леон Диего. Он устанавливает связь 
с представителями передовой мысли, свободомыслящи
ми галилеистами. 

Одним из этапов его литературной деятельности был 
вышедший в 1910 году сборник стихов «Порванные стра
ницы». Большинство стихотворений сборника еще слабо, 
скроено «по всем првилам искусства». 

В 1915 году он призывается в армию и попадает в 31-й 
пехотный полк. К концу года он уже сражается на рус
ском фронте. 29 июля 1916 года во время памятного Бру-
силовского прорыва под Стоходом попадает в русский 
плен. 

Начался новый этап в его жизни. Из дарницкого ла
геря он попадает в сентябре в Хабаровск, а оттуда 24 нояб
ря был переведен в краснореченский лагерь для военно
пленных офицеров. 
В лагере для военнопленных существовала интенсив
ная духовная жизнь, здесь Людвиг работал над романом 

«Батовардские люмпы». Здесь он знакомится с Мате 
Залкой, Родионом Марковичем, Яношем Колдаром, Га-
бором Фаркашем и другими многочисленными участни
ками дальнейших революционных событий. 

После заключения Брестского мира, 4 апреля 1918 го
да, лагерь эвакуируют, и военнопленные, после долгого, 
полного превратностями пути, прибывают в Красноярск. 
В новом лагере Кальман Людвиг устанавливает связь с 
единомышленниками и начинает выпускать нелегальную 
газету «Енисей», в редакцию которой входили такие ин
тересные личности, как бывший галилеист Артур Дукес, 
Рихард Дорнбуш, Микша Наттер-Надь и другие. 

Редакция стала революционной ячейкой, пропаганди
рующей революционное учение. Здесь Кальман Людвиг 
стал большевиком. 

В конце 1919 года наступил трагический исход. 29 июля 
взбунтовались солдаты русского полка, стоявшего гар
низоном в Красноярске. Колчаковцы подавили несвое
временно поднятое восстание. В событиях активное уча
стие принимали и венгерские военнопленные. Нелегаль
ное большевистское руководство и членов национальной 
Венгерской федерации арестовали и казнили. В их числе 
был и Кальман Людвиг. 

Красная Армия освободила Красноярск 5 января 1920 
года. Местный совет и интернационалисты поставили на 
могиле павших русских и венгерских солдат памятник, 
надпись на котором, высеченная золотыми буквами, и 
поныне гласит: « Здесь покоятся венгерские коммунисты, 
расстрелянные колчаковцами 30 июля 1919 года за уча
стие в восстании 31. сибирского полка.» 

Окончился героический жизненный путь вечно бунту
ющего Кальмана Людвига. Он пал жертвой в борьбе ре
волюционных лет. Будущие поколения черпают веру из 
его памяти. 

Карой Неки 
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