
Orosz dokumentum az eisö világháború magyar katonáiról

„Így járnak a Végezés ormán
Ezer és ezer évek óta,
Mindig a Halálba loholtak,
S el nem hagyta őket a nóta.

Miért? kiért? mikor?: erősön
Állták, mert így rendeltetek el,
S be szép ilyen végzetes néppel
Ugyanáznak tudni magunkat."

Így énekelte meg Ady Endre a „nótázó, vén bakák" tragédiáját, az első világhá-
ború szörnyű magyar pusztulását. A hacirakclt seregekben látta kibomlani a szép népi
erőt, s egyben látta annak esztelen', céltalan pusztulását is. A magyar katonák félel-
metes szuronyrohamai magára a nemzetre több gyászt és bajt hoztak ama szövevényes
történelmi konstellációban, mint az ellenségre. Ady tragikusan, kétségbeesve, s egyben
ajdalmas büszkeséggel nézte ezt az értelmetlenül elfecsérlődő erőt.

„De csinálod, mert csinálod,
De csináld, mert erre lettél,
S ha már álltad, hát kiállód" - sóhajtotta reménytelenül, mi-

közben a halállal gyürkőző „Mesebeli János" ,'jöreg bűnét", harcát, „csalatását" fi-
gyelte.

Ügy véljük, e tragikus erőfeszítések pszichikuma elválaszthatatlanul hozzátartozik
a korszak történelméhez; de hozzátartozik a szovjet forradalom győzelméért küzdő
száz- és százezer magyar internacionalista pszichikumához, indulataihoz és tapasztala-
taihoz is: hiszen ők voltak a tegnapi ,.mesebeli János"-oki, „nótázó, vén bakák".

Ezért közöljük örömmel az alábbi ritka dokumentumot, melyet Wesniczky Antal
besenyszögi ny. tanítótól kapott szerkesztőségünk. (Szerk.)

* # *
„A fronton való hosszas kóborlás után, megállapodtam végre a y,Vörös Kereszt"

pétervári különítményénél. A Kárpátok lábainál vagyunk.
Égbenyúló sötétzöld hegyek, amiken itt-ott látni sárga földcsíkokat. Öröm és féle-

lem szállja meg az embert, ha a Kárpátokat látja; ismét megmászni ezeket a meredek
magaslatokat, ezer veszedelem között lenni, és mindezt folytonos harcok között. Az
osztrákok is nehezen tudnak visszavonulni, némelyek fogságba jutnak, mert elfáradtak;
vergődnek, vergődnek a magas hegyek között, és várják a sorsukat.
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Mint sokszoros éles fogak merednek égnek a Kárpátok; mint valami csodálatos
bástyafal. Magyarország szerencsés, hogy e bástyafal mögé rejtőzött, mert különben
mezőit már régen összetaposták volna az orosz lovak.

A mi csapásaink leginkább a magyarokat érik. Azok az osztrák ezredek, amelyek
szlávokból, olaszokból, németekből állanak, jól harcolnak, de csak addig, amíg ked-
vező körülmények között harcolhatnak, de mihelyt rosszra fordul az ügy, szaladnak,
vagy megadják magukat. A magyarok dühödten harcolnak, a végsőkig védik magukat
és meghalnak.

Általában az egész háború alatt, de különösen az utolsó harcokban történt meg
igen gyakran a következő eset: Az osztrák és magyar ezredek össze vannak keverve;
az osztrákok elszaladnak, vagy megadják magukat, így a magyarok szélső szárnyai
védtelenek maradnak és a magyarokat bekerítik és leöldösik. így azután az osztrák
veszteségek legnagyobb részét a hadifoglyok teszik ki, a magyaroknál a halottak. A
háború után ki fog derülni, hogy Magyarország emberveszteségei a legnagyobbak .

Igen gyakran játszódik le a következő jelenet:
Sebesült magyart hoznak - fekete, napbarnított arc és a gyűlölettől izzó szemek. -

A megtestesült ördög - mondják a szanitécek.
ö nem érti, őt sem értik. A magyar komoran, gyűlölettel néz maga körül.
Bekötözik, adnak neki enni, kap cigarettát - az arcán éppen olyan élénk öröm

jelenik meg, mint amilyen gyűlölet lakozott ott előbb, és most sem tud semmit sem
mondani.

Ha valamelyik közülök tud németül, megkérdezheted a magyart: miért harcol,
kinek a nevében pusztulnak el egész ezredek? Ö beszélni fog arról, hogy a szerbek
megölték az osztrák trónörököst, általában olyan dolgokról, amikhez Magyarország-
nak semmi köze nincs. A leg.wornorúbb pedig, hogy ha majd ezek a megnyomorított
emberek a hosszú fogság után hazatérnek, a vezéreiktől sem fogják megtudni, miért
harcoltak és pusztultak.

Mi, most ismét Magyarország határánál állunk, és akaratlanul is az jut eszünkbe;
miért harcolnak ők ebben a harcban, a német nemzet világuralmáért?"

* * *

Egy hadifogoly tiszt fordításából másolta 1916-ban, a jaranski hadifogoly tábor-
ban: Wesniczky Antal, 314. honvéd gyalogezredbeli hadapród..

Wesniczky Antal
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