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környéki csatában elszenvedett veszteségeik megtorlásként, továbbá az Észak-Erdélyben 
foglyul ejtett honvédek kis száma miatt, mivel a hiányzó hadifogolylétszámot katonákként 
feltüntetett civilekkel pótolták. Csak Kolozsváron ötezer magyart ejtettek foglyul.28 Az 
elhurcoltakat szerte a Szovjetunióban több lágerközpontba vitték, Mikecs László az Azo-
vi-tenger melletti Taganrogba került, ahol 1944. december 4-én,29 vérhasban és tüdőgyul-
ladásban nyomorultul elpusztult.30 Belső-Magyarországon élő családja sokáig nem tudta, 
mi van vele, csak 1945 őszén, majdnem egy évvel elhurcolása után kapnak hírt haláláról. 
Sógora, Jékely Zoltán ezt írta róla naplójában: „Ennyi maradt ebből a rendkívüli, nagyrahi-
vatott emberből! […] Utolsó szavai ezek voltak: Rosszak az emberek! – s ezt ő kellett mondja, 
aki annyira hitt az emberségben, a jövőben, az életben.”31

Halász Péter

„De csak a béke katonája volt”
A száz éve halott Gyóni Gézára emlékezünk

A XX. századi magyar irodalom ellentmondásos megítélésű lírikusa 1884. június 25-én lát-
ta meg a napvilágot a Pest megyei Gyón község evangélikus parókiájában. Édesapja Áchim 
Mihály, a gyülekezet erős, vállas lelkésze és harcos magyarosítója, míg édesanyja a pozsonyi 
származású Bekker Gizella a maga törékenységével és érzékeny lelkületével. Az erőt és a gyen-
geséget egyaránt útravalóul kapta, öröksége végigkísérte pályáján és haláláig viaskodott benne.1 

Öt testvérével tízéves koráig élhette gondtalan és boldog gyermekkorát. 1894 júniusá-
ban a dift ériajárvány elragadta négyéves kisöccsét. Ádámka halálát édesanyja képtelen volt 
mentálisan feldolgozni, a mély depresszió végleg kiszakította őt is a családi körből. A gyer-
mekek felnevelése és taníttatása édesapjukra hárult.

Géza a Békés megyei Áchim-rokonság felügyelete alatt végezte iskoláit előbb a szarva-
si, majd a békéscsabai evangélikus gimnáziumban. Kitűnő képességű diákként emlékez-
nek rá iskolatársai és tanárai, könnyen tanult. Első költeményei a Vajda Péter Gimnázium 
lapjában jelentek meg. Szép versei, jeles érettségije, daliás külseje a legszebb reményekre 
jogosító, szép jövendőt ígérték. Édesapja utódját, lelkészi pályájának folytatóját látta ben-
ne, ezért kívánságára a pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait 
1902 szeptemberétől. 

A koronázó városban, a Nyugatmagyarországi Híradó szerkesztőségében ismerte meg 
az újságírás, lapszerkesztés alapjait. Itt jelent meg első kötete 1904. januárban, szülőfaluja 
nevét ekkor vette fel.2 

28 Murádin János Kristóf: Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban (1944–1953). Élet és Tudomány 2016. 
május 27.

29 Más forrás szerint december 2-án halt meg. Szabó T. Attila: Mikecs László. In Uő.: Nyelv és múlt. Válogatott 
tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972. 516.
30 Kósa László i. m. 1989. XVII.
31 Péterfy Sarolta: Sétatér/Zsoli Kolozsváriensis. Jékely Zoltán kolozsvári évei naplója és levelezése alapján. 

Holmi 2003. 7. 896.

1 Gyóni Ferenc: A megpróbált Gyóni Géza. Harangszó 1944. június 25. 118.
2 Gyóni Á. Géza: Versek. Pozsony, Wigand Nyomda, 1904. 142 p.
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A bemutatkozás örömére árnyékot vetett sikertelen öngyilkossági kísérlete, ugyanis egy 
ifj ú hölgy kegyeiért való vetélkedése vesztes amerikai párbajhoz vezetett. Ezzel a teológián 
ellehetetlenült.3 Édesapja megbocsátott a „tékozló fi únak” és haza, Gyónra invitálta. Ezút-
tal Arany Jánost, a „szalontai nótáriust” állította elé példaképül, aki úgy vált a Parnasszus 
fénylő csillagává, hogy képes volt önálló egzisztenciát teremteni, családot alapítani és eltar-
tani. Az unszolásnak engedve 1905 őszén beállt jegyzőgyakornoknak. Az otthoni vegetálás 
éveiben előbb az Alsódabas és Vidéke (1906/7), majd a Dabas és Vidéke (1908) lapok szer-
kesztésébe menekült az adóívek fogságából.4 

Az előírt budapesti közigazgatási tanfolyamok vizsgáit nem tette le, mert elcsábította őt 
a főváros irodalmi élete. Az útkeresés – szarvasi nagybátyja, Áchim Ádám (1830–1899) es-
peres utáni 1200 korona örökségének anyagi fedezetéből – 1909-ben mégis szép eredményt 
hozott: Szomorú szemmel címmel megjelent második kötete. Sokat remélt kiadásától, de 
várakozása inkább csak erkölcsi vonatkozásban, meleg szavú méltatásokban teljesült, a 
hőn áhított pesti szerkesztőségi asztalt nem hozta meg. Végül baráti segítséggel 1910 őszén 
a Soproni Naplóhoz került, ahol nagy buzgalommal a napi hírektől a versekig mindent írt, 
amire csak szükség volt. 1911 elejétől az induló új lapban, a Kultúrában is publikált. Kény-
szerűen elszenvedte a soproni lapok átalakulásának válságos időszakait, gyakran nyomo-
rogva, ismerősei támogatására utaltan, keservesen élt.

Nehéz helyzetét 1912 augusztusában katonai behívó súlyosbította, ezredét a Balkán for-
rongása miatt mozgósították, majd Korneuburgból Boszniába vezényelték. Az annexiót a 
Habsburg-dinasztia érdekeként élte meg, nem tekintette magyar ügynek. A helyzet lelki 
feszültsége világirodalmi színvonalú alkotást eredményezett: megszületett a Cézár, én nem 
megyek című költeménye. Az antimilitarista riadó az ügyészség látókörébe került és sze-
repet játszott abban, hogy a költő Nádassy József (1874–1925) színigazgató közbenjárásával 
1913. februárban Szabadkára, a Bácskai Hírlaphoz távozott. Megélhetés, nyugalom és sok 
munka várta. Írásait a Bácsmegyei Napló is fogadta, majd a Színházi Újság szerkesztésével 
is megbízták. 1913 tavaszán ismerte meg Rukovina Nándorné Mészáros Ella asszonyt, utol-
só múzsáját.

Hosszas hányattatás után már-már megállapodni látszott Bácska fővárosában, amikor 
1914. június 28-án a trónörökös-párra leadott lövések mindent megváltoztattak körülöt-
te. A felfokozott hangulatban a háború lelkes igenlőjeként tett eleget a behívóparancsnak, 
1914. augusztus elsején egyenesen Przemyśl városába indult. A tisztánlátáshoz azonban a 
frontszolgálat első száz napja elegendő volt, mint azt híressé vált költeménye, a Csak egy 
éjszakára tanúsítja. A várban szolgáló magyar csapatok számára a várparancsnokság Tá-
bori Újságot adott ki. „Ennek hasábjain lett először népszerűvé egy addig ismeretlen magyar 
költő, Gyóni Géza. Izzó magyarságú, komor szavú versei a lövészárok magyar katonájának 
lelkéhez férkőzött. Az ő aggodalmát, baját és örömét szólaltatta meg a merész szavú költő. A 
hazáért szenvedő harcos jajkiáltása volt ez a szenvedésekről nem tudó vagy éppen tudni nem 
akaró otthon felé.”5 Verseit a küzdő katonák karácsonyára szervezett karitatív gyűjtés kere-
tében Lengyel mezőkön, tábortűz mellett címmel kötetbe foglalva is kiadták. A nyomtatás 
ezerpéldányos sorozatokban, az előfi zetések üteméhez igazodott. A „vérrel vakolt” várban 
végül 10 000 példány kelt el, a további nyomtatást a papírhiány akadályozta meg. A kato-

3 Nagy Lajos: Egy magyar bárd sorsa. Gyóni Géza élete és költészete. Budapest, Bíró Nyomda, 1917. 6.
4 Valentyik Ferenc: Gyóni Géza és a dabasi sajtótörténet kezdetei. Dabasi Újság 2016. június. 18.
5 H. Balázs Éva: Magyar költő a világháborúban. Gyóni Géza. In: Balogh József–Tóth László (szerk.): Magyar 
Leveleskönyv II., Budapest, Corvina Kiadó, 2001. 479.
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Rabságban, az utolsó fénykép a költőről
(Ismeretlen hadifogolytárs felvétele,

Balogh István: Gyóni Géza szibériai életrajza. 
Bp., 1927)

nák üzeneteit, a Tábori Újságot és a przemyśli kis füzetet repülőgép vitte a hátországba és 
a lapok újraközlései, a kötet otthoni kiadása meghozta az országos ismertséget a költőnek.

A przemyśli vár több mint négy hónapig hősiesen állta az oroszok második ostromát, de 
utánpótlás híján készletei elapadtak, s végül az éhség legyőzte. 1915. március 22-én az ural-
kodó engedélyével a 117 000 fős védősereg megadta magát. Gyóni Géza, Mihály öccsével 
együtt hadifogságba került.

Transzportjuk 1915 októberében foglalta el helyét a szibériai Krasznojarszk hadifogoly-
táborában. Levelek a Kálváriáról versciklusa és más költeményei kalandos utakon jutottak 
haza Magyarországra, elhozva a szenvedés, a fájdalom, a férfi bánat, a magyar elbúsulás és 
a hazavágyódás érzéseit. Szibériai kiszolgáltatottsága, a sok ezer kilométeres távolság sem 
védte meg azonban az itthoni támadásoktól: az Ady–Rákosi vitában az irodalmi harcok 
kereszttüzébe került. Kovács József László irodalomtörténész értékelése szerint: „Utólag is 
csak úgy összegezhetünk – Rákosi Jenő sanda támadásával máig ható kárt [!] okozott a költő 
Gyóni Gézának.”6

Rabtársai memoárjaikban búskomor, 
zárkózott emberként emlékeznek vissza 
a költőre, aki kezdetektől fogva rosszul 
viselte a „gyászmagyar” sorsot, s a fogság 
testben-lélekben felőrölte. A végső csapást 
Mihály öccse elvesztése jelentette. Elbo-
rult elmével hunyt el 1917. június 25-én 
reggel, éppen 33. születésnapján. Sorsdrá-
mája nemzetiségtől függetlenül megrázta 
a krasznojarszki hadifogolytábor rabjait. 
Tragédiájának híre a fronton és a hátor-
szágban egyaránt felért egy csatavesztéssel, 
ahogyan azt A 16-os honvéd tábori lap nek-
rológrészlete tanúsítja: „Finita commedia! 
Valahonnan Szibériából jajdul felénk a táv-
irat, valahol Szibériában egy sírdombunk-
kal több, itt nálunk egy magyarral, költővel 
és katonával kevesebb, most már végleg ke-
vesebb. A katonát Przemyslnél elvesztettük, 
de a magyar, a költő megmaradt még mesz-
sze krasznojarszki láncaiban is magyarnak, 
költőnek. Messze dalait könyörületes vö-
röskeresztesek hozták hozzánk mint fáradt 
üzeneteket. Visszavártuk: hiába! A távirat 
megérkezett: Gyóni Géza †1917. június 25.”7

A halála óta eltelt száz esztendőben iro-
dalmi munkásságának hazai megítélése 
koronként, kurzusonként óriási szélsősé-
gek között változott: volt, amikor az egek-

6 Kovács József László: Egy folyóirat: a Nyugat „Az idő rostájában”. Duna-part (Érd), 2008/3. 39.
7 Gyászhír. A 16-os honvéd 1917. augusztus 1. 10.
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be emelték és volt, amikor agyonhallgatták alkotói tevékenységét.8 Hamvainak hazaszállí-
tási törekvései balsikerű kísérletek sorozataként összegezhető.9 A Csak egy éjszakára című 
verse az Angol Irodalmi Társaság nemzetközi pályázatán az első helyet nyerte el 1934-ben. 
Költeményeit több mint egy tucat nyelvre fordították le, és az adaptációk jelentős aránya a 
XXI. században született. „A béke katonáját” 2016 augusztusában Gaál Áron költő, műfor-
dító orosz nyelvű esszéjének és három versfordításának köszönhetően a ma már egymillió 
lakosú Krasznojarszk vezető irodalmi lapja és olvasóközönsége is felfedezte.10 

Hosszú évtizedek óta nem oktatják, ezért alakját és költészetét az első világháború cen-
tenáriumi eseményei a feledés homályából hozták vissza a köztudatba. Beigazolódott, hogy 
Gyóni a Nagy Háború hősi halott és hadifogságba esett magyar katonáinak reprezentán-
sa, akinek munkássága elválaszthatatlan része a világégés krónikájának. „Hazafi as hangú, 
lelkesítő költeményeit nem lehet pusztán irodalmi szempontok szerint megítélni, hiszen ő 
fontos társadalmi funkciót vállalt magára: tartotta a lelket a magyar katonákban, a világhá-
ború poklában, a tűzvonalban és a hadifogság kilátástalan körülményei között.”11 Legismer-
tebb, legnépszerűbb költeménye a Csak egy éjszakára, amely a magyarság háborúellenes 
himnuszaként őrzi nevét. A hatalmas erejű strófák azonban elfödik többi szerzeményét, 
ezért egyverses alkotóként tartja számon a nagyközönség, de az irodalomtörténészek ér-
tékelésében is mindinkább ez a jellemző: „A magyar költészet értékvonulata olyan gazdag 

– csinos hintók és szenvedéstől nehezült szekerek egymásutánja –, hogy aki akár egyetlen 
verssel lesz részese, boldog lehet. Akkor is, ha nem a legfőbb helyen, hanem »egyversesként« 
csak a saroglyában foglalhat helyet. Gyóni (Áchim) Géza (1884. június 25. – 1917. június 25.), 
a 20. századi magyar líra »ismeretlen ismerőse« a Csak egy éjszakára… című döbbenetes 
remekével vívta – érdemelte! – ki ezt a helyet.”12 

Újságírói, színikritikusi tevékenységének feldolgozásában szabadkai kutatók, szerzők13 
járnak az élen, működésének más helyszínein még adósságai vannak az utókornak. 

Pályafutása egészét egykori szarvasi diáktársa, Kemény Gábor (1883–1948) a követke-
zőképpen összegezte: „Szomorú, szép élet volt Gyóni Géza élete, tele volt dallal, megírt és 
megíratlan nótákkal. Poétaélet volt és magyar élet.”14 Jóváhagyhatjuk, hiszen állja az idő 
próbáját Juhász Gyula (1883–1937) ismert summázata is: „A költő, aki 1914 nyarán a háború 
költőjének indult a lengyel mezőkre, 1917 nyarán mint a nemzeti demokrácia és az emberi 
szolidaritás vértanúja esett el a becsület krasznojarszki mezején.”15

Valentyik Ferenc

8 Találóan örökíti az ellentmondásos helyzetet Páll Lajos (1938–2012) költő, festőművész Gyóni Géza idézése 
című költeményének utolsó sora: „Gyóni szelleme kihűl vagy fellángol.”
9 Kovács László: Gyóni Géza földi maradványainak sorsa. Egy újabb megvalósíthatatlan, provokatív exhumálási 
ötlet háttere. Hadtörténelmi Közlemények 2008/1. 107–142.
10 Gaál Áron: A béke katonája. Novij Jeniszejszkij Literátor 2016/4. 324–329. 
11 Kapui Ágota: Előszó. In Gyóni Géza: Csak egy éjszakára: fordítások. Dabas, Pressman Bt., 2007. 6.
12 Szakolczay Lajos: „Halál, halál, vén Csínom Palkó”. Gyóni Géza költészetéről. Irodalmi Magazin 2014/2. 51.
13 Dévavári (Dér) Zoltán (1928–2007); Gerold László (1940–2016) és Dévavári Zoltán (1977–).
14 Kemény Gábor: Gyóni Géza (1884–1917). Huszadik század 1917/2. 207. 
15 Juhász Gyula: Gyóni Géza kálváriája. Délmagyarország 1918. június 16. 5.


