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Kissné Szántai Sarolta

CSALÁD ÉS GAZDASÁG

Szemelvények nagyapánk háborúból küldött leveleiből

A szerkesztők felkérése nyomán újra elővettem Rigó Ferenc 1914. július 31. és 1915. április 25.  
között hazaküldött 148 tábori levelét. Nagymamám után édesanyám őrizte a leveleket, majd hoz-
zám kerültek.

Nagyapám Jászberényben született 1885-ben. 1905-ben elvégezte a Magyar Királyi Földműves 
Iskola 2 éves tanfolyamát. 1909-ben megnősült. Ezután Erdélyben, Gyulatelkén kapott állást, egy 
1000  holdas grófi birtokon lett gazdatiszt.
A háború kitörésekor innen hívták be katonának Szolnokra. Felesége, valamint fia és lánya Gyu-
latelkén maradtak.  

A levelekből kiérezhetjük a családért érzett aggodalmat. Sokat foglalkozott a gazdaság ügyei-
vel, olyannyira, hogy leveleiben irányította a soron következő, elvégzendő munkákat, s ennek nyo-
mán felesége vette át az irányítást!
A következőben a levelekből idézek.

Aug. 5.
„Ma én is kaptam katona ruhát, sőt ki is rukkoltam, katona ruhában felszerelés nélkül. Arra kérlek, 
kísérd figyelemmel a Magyar anyákhoz stb. czímű felszólításokat, meríts magadnak erőt elviselni, 
amit távollétemmel nélkülözöl. Bízunk az Istenben, aki igazságos, fegyverünket győzelemre segíti 
és kérjük, hogy e sokat sanyargatott magyar nemzetnek adja meg a boldogulást. A katonaság oly 
lelkesült a háborúért, hogy ma 25 ember kellett a harctérre és 400 emberből 150 önként jelentke-
zett. Tehát ily lelkesült katonaság feltétlenül győzni fog. Gyermekeket gondozd, öleld, csókold 
helyettem is szegényeket. Gondolatban mindig veletek vagyok.  Feri

Aug. 18.
Jelenleg kint sétálok Pistával és Janival az állomáson Szolnokon, nézzük a harcba induló katoná-
kat, jelenleg is 6 katonai vonat áll az állomáson, s ezek mind ausztriai ezredeket visznek a román 
határra. Itt, nemhiába nagy állomás, óriási a forgalom. Sok úri nő van az állomáson és süteményt 
és cigarettát osztanak a katonák között, akik egy szót sem tudnak magyarul. Úgy látszik, most van 
készülőben a döntő ütközetek kezdete, mert nálunk is gyors és lázas munka folyok, ma újból osztá-
lyoztak és én újból a budapestiek közé lettem osztva, szóval péntek reggel indulok Budapestre.

Aug. 18.
Ma van őfelsége névnapja és minden egyes ember 4 krigli sört kapott és mert jómagam is bekebe-
leztem már a fenti adagot, így egész rózsaszínben látom a világot. Tegnap este nagyon szép dolgo-
kat csináltunk, mert 7 órakor indultak el azok az ápolónők, akik lementek a harctérre és mi katona-
zenével kísértük őket az állomásra. Minden előkészület meg van téve és szombaton mi is indulunk, 
egyelőre Budapestre, hogy onnan hova, azt nem tudjuk még, valószínű, az orosz harctérre.
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Ma reggel beosztottak egy  Siel nevű orvos mellé, jelenleg nem csinálunk semmit, de elmenni 
sem szabad sehova, mert minden percben jöhet az indulási parancs, a század ma reggel elment és 
mi itt ülünk tétlenül. 
Budapest 2. marsszázad 68.gy.ezred.

Szept. 5.
Kedves Ilka!
Jelenleg a szabadszállási állomáson állunk és délután 4 óra van, tehát már egészen biztos, hogy 
Szerbiába megyünk, de legyél nyugodt, nem lesz semmi baj. Ügyelj magadra és a gyerekekre. 
Csókol Feri

Szept. 11. 
Kedves Ilka!
Én itt is nagyon szép lányok között vagyok, de ezek nem tudnak magyarul, csak németül, horvátul 
vagy bosnyákul, így most nem tudok diskurálni, csak kaczagunk, mert ezt ők még jobban tudják, 
mint a magyar lányok. Román tudományomnak hasznát veszem, mert ebből egy-egy szót értenek. 
Írjál.  Csókol Feri

Szept. 24.
Mivel borzasztó ritkán vagyok abban helyzetben, hogy írjak, ismét arra kérlek, legyél nyugodt, 
Isten jó és megsegít bennünket. Jelenleg mi bent vagyunk Szerbiában, hogy hol, merre, azt nem 
tudom, kisebb csetepaték vannak és mi haladunk előre. Úgy hiszem, eddig már otthon is tudtok 
vetni, csak iparkodjatok, mert az a legfontosabb.
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Okt. 9.
A mai napon Sándortól értesültem, hogy Gyulatelkén kolera van, arra kérlek nagyon ügyelj ma-
gadra és a gyerekekre. Mindenben tartsátok be a hatóság intézkedéseit. Különösen az ivóvíz meg-
forralásától ne idegenkedjetek, mert ez nagyon fontos és ez a kis munka hálásan megfizeti magát, 
egyébként a mindenható majdcsak megőriz benneteket.
 
Nov. 22.
Tábori tűz mellett melegedve és vizes ruhánkat szárítgatva írom a levelet. Most nagyon rossz, mo-
csaras helyen vagyunk, éjjel nappal mindig vízben állunk, még feküdni is csak sáros földön lehet, 
az a szerencsénk, hogy a mezőn itt kint rakják össze a szénát és ebből tudunk magunk alá vinni. No 
legnagyobb baj pedig az, hogy egy hét óta esik hol az eső, hol a hó, hol pedig mind a kettő együtt.

Dec. 14.
Amint már írtam egy levelemben, előléptettek felderítő altisztté, ez nagyon szép hivatás, mindig a 
csapatok előtt járok és minden községbe megyek be kikutatni és csak én kedvező jelentésem után 
mozog a csapat, ha valami gyanús van valahol, szintén mi megyünk jelentést hozni. A nép, ahol 
még eddig voltunk, mindenütt nagyon barátságosan fogadott, szeletekre vágott gyümölcs, czukor, 
víz, kenyér. A fiatal asszonyok és lányok pedig csokorba kötött virágot adnak. 

Dec. 18.
Én most semmi újságot nem tudok írni, hál Istennek, egészséges vagyok, s remélem ti is. Mi felső 
parancsra, valószínűen taktikai okokból visszajöttünk Szerbiából, s jelenleg további parancsig a 
határon maradunk és unalmunkban ilyen nótákat gyártunk:
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   Égbe nyúló hegyek között, havas éjszakákon,
   Magyar baka szomorúan áll lent a szerb határon.
   A lelkében ezer édes emléket melenget,
   Kis faluról, kis családról, otthon való boldogságról
   Golyó süvít el a füle mellett.

1914. december 24-én
Kedves Ilka!
Amint én ezt a levelet írom neked, ti talán körülálljátok a karácsonyfát és örvendeztek annak, amint 
a gyerekek mosolygós arccal körülállják és gyönyörködnek a kivilágított zöld fában. Lelki szeme-
immel én is látom őket és lélekben veletek örvendek, mert nekem is van karácsonyi ajándékom. 
Találd ki, mi az?
Hát, kedves fiam, vénségemre kineveztek káplárnak és ma délelőtt az ezredes által megtartott ra-
porton szóbelileg megdicsértek, hogy a belgrádi visszavonulás alkalmával nyolcad magammal 
legutoljára maradtam a lőárokban és gyorstüzeléssel annyira visszatartottam az ereje tudatában 
előnyomuló ellenséget, hogy egy fél óra ideje volt a batalionnak a rendbeállásra és elmarsolásra és 
azok után indultam el én embereimmel, amikor úgyszólván két oldalról velem egy vonalba fejlő-
dött az ellenséges rajvonal.
Te, mint asszony, nem tudod ezt értékelni, ha majd a jó Isten segítségével valamikor hazajutok, el 
fogom mondani, milyen fontos az, hogy a hátvéd el ne hagyja a helyét hamarabb, mint ahogy az 
meg van rendelve. 
Most pedig töltsetek nélkülem boldog karácsonyt és bízzatok abban, hogy a magyar hadsereg jó 
hírnevén ejtett csorbát kiköszöböljük, mert mi a múlt napokban vereséget szenvedtünk azért, 
mert az orosz betörés hírére sok katonát és ágyút elvittek innen és az itt maradt gyenge erő nem 
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tudott a minden tartalékát tűzbe vető ellenségnek ellenállni, de különösen nem akart a hadveze-
tőség oktalan nagy emberáldozatot adni, ezért elrendelte az általános visszavonulást. 
Levelemet, mint szolgálatban álló altiszt folytatom, nem tudok mást írni, Isten veled. 
Csókolt benneteket: Feri

1915. jan. 1.
Az ispánnak mondd meg, hogy írjon nekem egy terjedelmes levelet, mennyi még a takarmány-
készlet, vetés, mennyi van már tavasz alá szántva, hány ökör, gulyabeli marha és mennyi kocza és 
malacz van most, tovább, ha az idő erős hidegre fordul és van répa készlet, ne felejtsétek naponkint 
betakarni és esetleg, ha vékonyan van beföldelve, lehet trágyát tenni rá, nehogy megfagyjon. 
Nem tudom, a levelem megkaptad-e vagy nem, hogy mi a szerb harcztérről az orosz harctérre 
jöttünk fel. Jelenleg Nagymihály állomáson megyünk keresztül. Dermesztő hideg van, hideg 
szél fú a Kárpátokról.

Rigó Ferenc katonaruhában
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Febr. 2.
Kedves Ilka!
Van-e nálatok nagy hó, lehet-e szánnal trágyát hordani, ha lehet, csak iparkodjatok minél többet 
kivinni, mert ha szán út van, fél erővel megy a trágya hordás. Én egészséges vagyok, remélem ti is, 
most nagy hó van és hideg, sokszor derékig érő hóban kell járni, ami pedig nagyon nehéz dolog. 
Csókollak mindnyájatokat és mindenkit üdvözöl   Feri 

Márc. 5.
Kedves Ilka!
Tegnap nehéz napon mentem keresztül, megtámadtak az oroszok, már majdnem elfogtak, azon-
ban erős puskatűzzel visszavertük annyira, hogy sikerült kimenekülni, olyan szerencsével, hogy 
a velem levő 12 emberből se nem sebesült meg senki, sem ott nem maradt, az ellenség 4-5 em-
bert vesztett. Hál Istennek, nincsen semmi bajom, csak nagyon fáradt vagyok. Remélem, ti is jól 
vagytok. 
Csókol mindnyájatokat Feri

Márc. 16.
Most akármerre megyek, jövök, mindenki, aki ismer az ezrednél, azonnal gratulál a vitézségi 
kitüntetéshez, amint ilyenkor szokás, egyik szívből, másik színből kíván tartós életet. Amíg élek 
minden hónapban 15 koronát fogok kapni, csak most már élve mehetnék haza. 

Márc. 21.
Mostanában izgatott kíváncsisággal várom a kitüntetés királyi jóváhagyását, mert egész életem-
ben 15 koronát kapnék rá, ha pedig Isten úgy rendelte és itt halok meg, a család ennek tekintetbe 
vételével fog állami segítségben részesülni. 

Ápr. 4.
Tudatlak, hogy mai napig élek és egészséges vagyok, eddig nagyon hidegek voltak, most azon-
ban már enyhébb idők vannak. Remélem, ti is jól vagytok. Mindnyájatokat csókol  Feri”

Az utóbbi volt a nagypapa sebesülés előtti utolsó levele. A következő már Debrecenből érkezett, 
ezt valószínűleg egy sebesült társa írhatta. Édesanyám mesélte, hogy ellőtték a jobb keze fejét. A 
harctéren sebe elgennyesedett, csaknem amputálni kellett a kezét, végül sikerült azt megmenteni. 
Hazatérve 76 %-os rokkantnak nyilvánították és leszerelték. A hivatalos zárójelentés szerint a 
rokkantság oka: átható lövés, a jobb kéztő csontjai hiányoztak, ujjai hűdöttek, jelen állapotában 
a jobb kéz elvesztésével egyenlő.  Mindezek ellenére nem adta fel. Gazdatiszti munkájának fel-
adására kényszerült, visszatelepültek Jászberénybe, ahol többek között a mozi megalapításával 
szerzett érdemeket. 


