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Benkõ Levente

„A VESZTESEK CSAK MI,
A MAGYAROK LESZÜNK…”

– Szemelvények Tulics Kálmán csendõrõrmester galíciai naplójából –

Az elsõ világháború galíciai harctereinek és hadi eseményeinek hátor-
szágáról hagyott hátra igen érdekes és fontos adalékokat tartalmazó
naplót, Élmények és epizódok1 címmel, a néhai Tulics Kálmán

kolozsvári csendõrõrmester. A Nagy Háború idején Galíciában harcoló, négy
erdélyi honvédezredet magába foglaló 38. honvéd gyaloghadosztály tábori
hadbíróságának jegyzõkönyvvezetõje, Tulics Kálmán 1870. október 11-én
született Oláhláposon (Szolnok-Doboka vm.). Életét és pályáját a kolozsvári
állami levéltárban õrzött Kelemen Lajos-hagyatékban található, Életem
regénye címû kéziratos könyvében foglalta össze.2

Édesapja, Tulics János „falusi lábbeli készítõ iparos” volt, Oláhlápos
környékén az elsõ faszegescsizma- és -cipõ-készítõ; édesanyja Rézler Anna
Ágnes, mindketten római katolikusok voltak. Tulics Kálmán volt a negyedik,
egyben utolsó gyermekük.3 Rójahidán a vasgyári iskolában végezte el az 5. és
a 6. osztályt, kitûnõ osztályzattal. Gimnáziumot, középiskolát nem végzett,
hiszen – mint írja – „esztergályosnak készültem, mert arra volt nagy hajlamom
és kedvem”, bekerült tehát a rójahidai vasgyár lakatosmûhelyébe inasnak.4

Továbbtanulásra aligha lehetett lehetõsége, hiszen a szülei anyagi lehetõsége
„alig állott magasabban a többi falusi földmíves vagy vasgyári munkásembe-
rekénél”.5 Ráadásul tizenhárom éves sem volt még, amikor 1883 januárjában

1 Tulics Kálmán: Élmények és epizódok. (Kézirat) Arhivele Naþionale, Direcþia
Judeþeanã Cluj. Fond Personal Kelemen Lajos, fond nr. 593, inv. nr. 968, dos.
nr. 48., f. 198–397. (Állami Levéltárak Kolozs Megyei Igazgatósága, Kelemen
Lajos hagyatéka, 593. sz. fond, 968. sz. leltár, 48. sz. csomó, 198–397. l.)

2 Tulics Kálmán: Életem regénye. (Kézirat) Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã
Cluj. Fond Personal Kelemen Lajos, fond nr. 593, inv. nr. 968, dos. nr. 48., f.
1–196. (Állami Levéltárak Kolozs Megyei Igazgatósága, Kelemen Lajos hagyatéka,
593. sz. fond, 968. sz. leltár, 48. sz. csomó, 1–196. l.) Tulics Kálmán 1956. október
12-én zárta le Életem regénye címû emlékezését, és ezzel a megjegyzéssel adta át
Kelemen Lajosnak: „Ezen könyvemet (…) tiszteletem és nagyrabecsülésem jeléül
Kelemen Lajos tanár úrnak ajándékozom. Kolozsvár, 1958. évi május hó 19-én. Tulics
Kálmán nyugdíjas.” (A továbbiakban: Tulics, 1956)

3 Tulics, 1956, 4.
4 Uo. 18.
5 Uo. 7.



elhunyt az édesapja, majd májusban az édesanyja. 1884-ben a rójahidai
vasgyárból egy meggondolatlan csínytevés miatt elbocsátották, ezért elszegõ-
dött lakatosinasnak Máramarosszigetre. Nagyon nehéz körülmények között
dolgozta le négy és fél éves inaskodását, szadistának és brutálisnak nevezett
mestere többször bántalmazta, elõfordult, hogy a verésben eszméletét is
elveszítette a tizenéves gyermek.6

Tulics Kálmán 1889. január elsején felszabadult, és lakatossegédként
dolgozott tovább 1892 októberéig.7 Ekkor, október 7-én bevonult katonának a
kolozsvári 21. honvéd gyalogezred 4. zászlóaljába, Désre. Öt hónap múlva
tizedessé léptették elõ. Fémiparosként átvezényelték a budapesti fegyverzeti
bizottsághoz, amelynek kötelékében a Mannlicher-puskák8 átalakítási munká-
lataiban vett részt Kassán 1894. januártól augusztusig, amikor e hónap 20-án
leszerelt. 1894. augusztus 21-én belépett a csendõrségi testületbe, ahol gyorsan
haladt elõre; 1897 elején már altisztté (õrsvezetõvé) léptették elõ. A kolozsvári
altiszti iskolában az egész Erdélyt magában foglaló I. számú csendõrkerületbõl
ide vezényelt 35 tanonc közül a legjobb eredménnyel végzett.9

1903 novemberében sikeresen teljesítette Kolozsváron a számviteli, illetve
törzsõrmesteri vizsgát. Elõléptették címzetes õrmesterré, és áthelyezték Désre
szárnyszámvivõ helyettesnek.10 Nemsokára a csendõrkerület törzsénél, vagyis
a kolozsvári hadbíróságon megüresedett egy hely, amelynek betöltésére pályá-
zatot hirdettek. A jelentkezõ nyolc altiszt közül Tulics Kálmánra esett a
választás, így 1909. június 15-étõl kezdve elfoglalta a kolozsvári hadbíróság
elsõ segédmunkási állását.11 1912. február elsején kinevezték csendõrtörzsõr-
mesterré, s így elérte a legénységi állományban a legmagasabb rangot.12

Az elsõ világháború kitörésekor dr. Apáthy Jenõ13 százados-hadbíró, a
honvédügyészség vezetõje volt a fõnöke. Tulics ekkor a honvédügyészség
lajstromvezetõje volt. Ekkor már 44 éves lévén, õt nem érintette a hadba szólító
behívó parancs. A csendõrök különben is a helyükön maradtak, és csak a
tábori tanfolyamot végzettek vonultak be tábori-csendõri szolgálatra a már

6 100 éve ért véget az I. világháború

6 Uo. 19.
7 Uo. 20.
8 Mannlicher 1895, rövidítve: M95 típusú hadipuska, nevét tervezõjérõl, Ferdinand

Ritter von Mannlicher (1848–1904) osztrák mérnökrõl kapta. Az Osztrák–Magyar
Monarchia haderejének alapvetõ kézi fegyvere volt. 765, illetve 480 milliméteres
csõhosszal is gyártották 1895 és 1918 között, tárában öt töltény fért el.

9 Tulics, 1956, 20.
10 Uo. 94.
11 Uo. 105.
12 Uo. 106.
13 A katonai bûnvádi perrendtartásról szóló törvény hatályba lépésekor, 1914. július

1-jén az V. honvédkerületi parancsnok ügyésze Kolozsváron dr. Apáthy Jenõ
hadbíró-százados, helyettese dr. Cseh Mihály hadbíró-fõhadnagy volt.



elõzõleg kijelölt helyükre. Dr. Apáthy Jenõt már korábban kijelölték a háború
esetén hadra kelõ 38. honvéd gyaloghadosztály hadbírósága fõnökévé, amikor
pedig be kellett vonulnia, megkérte Tulics Kálmánt: tartson vele a harctérre
hadbírósági jegyzõkönyvvezetõnek. „A százados urat nagyon szerettem, mert
igazságos, nagy szellemi képességû és nagyon jó ember volt, s így kérését
parancsnak tekintettem” – írja Tulics Kálmán. Feljegyzése szerint a –
kolozsvári 21., marosvásárhelyi 22., nagyszebeni 23. és brassói 24. honvéd
gyalogezredekbõl álló – 38. honvéd gyaloghadosztállyal 1914. augusztus 21-én
indult a galíciai harctérre.14 A 38. kolozsvári honvéd gyaloghadosztály a XII.
hadtest kötelékében15 a Kövess hadseregcsoport keretében16 harcolt az északi
(galíciai, oroszországi) fronton. Kötelékébe tartozott a 75. és 76. honvéd
gyalogdandár, elõbbihez tartozott Tulics Kálmán ezrede, vagyis a kolozsvári
21. honvéd gyalogezred, valamint a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred.17

A 76. honvéd gyalogdandárhoz tartozott a nagyszebeni 23., valamint a brassói
24. honvéd gyalogezred.18

Galíciában Tulics Kálmán mindennap feljegyezte a vele és a tábori
bíróságnál történt eseményeket és más megfigyeléseit. Öt kis jegyzetkönyvecskéje
telt meg „nagyon fontos, érdekes és mindenre kiterjedõ feljegyzésekkel”,
amelyeket 1940-ben és 1941-ben dolgozott fel és írt le19, majd 1942 nyárelõjén
apró megjegyzésekkel kiegészített. A 330 oldalnyi, Élmények és epizódok
címmel ellátott kézírásos kötetet a kolozsvári Iparos Egylet könyvtárának
ajándékozta, majd 1942-ben még egy példányban leírta; ezt a Galíciából
hazahozott képeslapok és az arcvonalban készült egyedi fényképek beilleszté-
sével 402 oldalasra bõvült kéziratos könyvet a hadtörténelmi múzeumnak
szánta20, végül mégsem az intézménynek, hanem Kelemen Lajosnak ajándé-
kozta, akinek a kolozsvári állami levéltárban õrzött, fennebb jelzett hagyaté-
kában megtalálható.21
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14 Tulics, 1956, 107. Vö.: Körmendy Géza: M. kir. kolozsvári 21. honvéd gyalogezred.
In Deseõ Lajos – Ardói Gyula (szerk.): Erdélyi ezredek a világháborúban 1914–1918.
Ardói Irodalmi és Könyvkiadó vállalat kiadása, 1941, Budapest. (A továbbiakban:
Körmendy, 1941). Eszerint a kolozsvári 21. honvéd gyalogezred augusztus 18-án
indult útnak a harctérre, majd Püspökladány és Kõrösmezõ érintésével augusztus
21-én megérkezett Stalislauba. (Körmendy, 1941, 89.)

15 Vitéz Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogság. A magyar gyalogos
katona története. Reé László Könyvkiadó- és Terjesztõvállalat, Budapest, 1941.
430. (A továbbiakban: Doromby–Reé, 1941).

16 Doromby–Reé, 1941, 436.
17 Uo. 436.
18 Uo. 436.
19 Tulics, 1956, 107.
20 Uo. 108.
21 Lásd az 1. sz. jegyzetet.



Rövid szabadságát leszámítva Tulics Kálmán két évet és 55 napot szolgált
a galíciai harctéren. Fõnökét, a napló elkészülésekor már nyugállományban
levõ ezredes-hadbíró, ügyvéd dr. Apáthy Jenõt „különösen nagy tehetségû,
magas mûveltségû, az eseményeket gyorsan és helyesen mérlegelõ, a törvényeket
és [a] szabályokat alaposan tudó, nagy szónoki képességgel megáldott, szigorú
és igazságos” embernek nevezi, aki „azonban a halálos ítéleteknek egyáltalában
nem [volt] barátja.”22 De aki ennek ellenére, „ha enyhítõ körülmények nélküli
súlyos bûncselekményrõl volt szó, vagy ha elrettentõ példára volt szükség, bizony
kimondtuk – sõt, elég sokszor kimondtuk – és végrehajtottuk a halálos
ítéleteket”.23

Tulics Kálmánnak beosztásánál, és kétségtelenül koránál is fogva nem kellett
bemennie a tûzvonalba, de feljegyzéseiben nem hagyja szó nélkül sem a háború
szeme láttára lezajló borzalmait, sem a lövészárkokban tett látogatásainak
tapasztalatait. Ellenben igen fontosak azok az adalékok, amelyeket a harctéri
hadbíróság mûködésérõl és annak ítéleteirõl rögzített, és amelyekbõl a kihágá-
sokat elkövetõ katonákkal szembeni könyörtelen megtorlástól a megbocsátásig,
illetve – az egyre súlyosabbá váló emberveszteségekre való tekintettel – az egyes
büntetéseknek a háború utáni idõkre halasztásáig a megoldások széles skálája
megtalálható. Ugyanakkor leírásában az is egyértelmûen nyomon követhetõ,
amint a harctérre indulás kezdeti lelkesedése a háború iránti undorrá, a béke
és a hazatérés utáni vágyakozássá alakul át.

Meg kell jegyezni, hogy miként az emlékhagyó egykori frontharcosok
majdnem mindenikénél, Tulics Kálmánnál is kirajzolódik a másik félrõl
alkotott (kettõs) kép. Így mindamellett, hogy alapállásban – érthetõ módon –
negatívumként jelenik meg nála az ellenség, azt sem mulasztja el megjegyezni,
hogy például a harcból kidõlt, sebesült orosz katonákat – akiket éppúgy
hazavártak, mint mindenki mást – õszintén megsajnálta. Ezzel szemben –
esetenként – leírásában enyhén fogalmazva sem fest túl pozitív képet az
Osztrák–Magyar Monarchia-beli szövetséges osztrák és cseh katonákról, a
honvédalakulatokban szolgáló erdélyi román bajtársakról pedig legfeljebb apró
megjegyzésekig elmenõen rögzíti, amikor azok átszöknek az oroszokhoz.

Tulics Kálmán a háború embertelenségében elõ-elõbukkanó emberséget is
megörökíti, amikor például leírja, hogy amikor egy három-négy éves galíciai
gyermek totyogott a vonuló honvédek közé, az egyik magyar tisztiszolga könnybe
lábadt szemmel vette ölébe a kicsit, mondván: õt is hazavárja a kicsi fia.

8 100 éve ért véget az I. világháború

22 Tulics, 1956, 109.
23 Uo. 110.



Naplójában ugyanakkor a háború, a közelgõ tûzvonal elõl menekülõ galíciai
civil lakosság iránti szánalma is megjelenik.

Tulics Kálmánt kérelmére 1916 októberében a frontszolgálatról leszerelték.
Nem térhetett vissza versenyvizsgával elnyert, háború elõtti munkahelyére, a
kolozsvári hadbíróság elsõ segédmunkási állásába, mivel az foglalt volt. Mivel
az „õszirózsás forradalom” nyomán az ügyészség felbomlott, Tulics Kálmán
bevonult a csendõrség kerületi parancsnokságához, majd 1918 késõ õszén az
I. számú csendõrkerület Kolozsvárról Szombathelyre költözött át. A parancs-
nokság az altisztekre bízta, hogy maradnak vagy õk is átmennek Szombathely-
re. Tulics a maradás mellett döntött, itthon letette az esküt az ideiglenes
prefektúrán, és benyújtotta nyugdíjaztatási kérelmét.

Eközben fûszerboltot nyitott. Több mint öt év múlva, 1925-ben Tulics
nyugdíjazási kérelmét elutasították, emiatt pert indított a román állam ellen,
de azt minden szinten elveszítette, így összesen tíz évig nem kapott nyugdíjt,
holott addigra huszonhét év szolgálati idõt tudhatott magáénak. Végül
1930-ban kapott nyugdíjt a román államtól.24 Fûszerkereskedése „mind jobban
és jobban lendült fel”, és a sok munkának köszönhetõen anyagi helyzete
folyamatosan javult; a fûszerek mellett tejkimérésre, dohány, okmánybélyeg,
postaértékcikkek, denaturált szesz, felvágottak, valamint szeszes italok forgal-
mazására és italkimérésre is engedélyt kapott. „Igaz, én is betartottam
szigorúan a törvényeket és [a] szabályokat, s megtettem kötelességemet
pontosan és maradék nélkül az állammal és városommal szemben, már csak
azért is, hogy mint kisebbségi magyar, példát mutassak, miként kell helytállni
minden téren”25 – írja. Önzetlenségére vall, hogy amikor már módosabb lett,
sohasem zárkózott el a közadakozástól.26 Amíg tehette, támogatta szülõfaluja,
Oláhlápos római katolikus egyházközségét, ugyanakkor több társával össze-
fogva vállalták tehetséges magyar fiatalok egyetemi tanulmányainak a költsé-
geit.27

A második bécsi döntés nyomán Kolozsvárra 1940. szeptember 11-én
bevonuló honvédcsapatokat – római katolikus egyháztanácsosként – Tulics
Kálmán a díszemelvényrõl kísérhette figyelemmel, az eseményt élete legszebb
élményeként rögzítette.28 A teljesség és a rá jellemzõ pontosság kedvéért
azonban az Erdélybe érkezõ anyaországi tisztviselõk és hivatalnokok pökhendi,
arrogáns magatartása miatti csalódottságát sem hallgatja el. Bár elismeri,
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24 Uo. 129.
25 Uo. 130.
26 Uo. 193.
27 Uo. 194.
28 Uo. 131–132.



hogy ebben az idõszakban a románok által is elismert rend uralkodott
Észak-Erdélyben, azt írja: „Amilyen nagy örömmel, lelkesedéssel fogadtuk a
magyarokat idejövetelük [!] alkalmával, ép[p] olyan gyorsan ábrándultunk ki
belõlük. Mert sajnos, nem az Erdélybõl [a két világháború között] eltávozott
magyarok jöttek vissza, hanem mások. Gyászmagyarok, regátiak29, akik az
erdélyi néplelket30 nem ismerték, nem is igyekeztek azt megismerni, és
valamennyire hozzáidomulni és minket megismerni; szóval mint idegenek
érkeztek ide, s mint olyanok távoztak el pár évi itt-tartózkodás után körünkbõl.
Mert akik itt voltak, legnagyobb részük rangkórságba[n] szenvedõ, dölyfös,
bennünket, itt visszamaradt erdélyi magyarokat lenézõ, irigyek és lekicsinylõk
voltak. Ezért aztán nem is tudtuk megszeretni õket.”31

A háború legborzasztóbb napjaként jegyezte fel az 1944. június 2-i napot,
amikor az amerikai légierõ megbombázta Kolozsvár vasúti állomását és
környékét. Egyetlen unokája, a mindössze 19 éves Kalló Gyula másodéves
„keletiskolai hallgató”, karpaszományos honvéd Budapest ostrománál esett el
egy bombatámadásban 1945. január 16-án. A budai Dísztéren álló Szabad-
ság-szobor tövében temették el egyazon sírba a támadásban szintén elhunyt
barátjával, Reimann Árpáddal, majd mindkettejüket exhumálták, és hazahoz-
ták a Házsongárdi temetõbe, ahol a családi sírboltban helyezték örök
nyugalomra.32

1947. április 6-án, húsvét elsõ napján a politikai rendõrség ügyészségi
felhatalmazás nélkül házkutatást tartott otthonában. Házát öt órán át
feldúlták.33 Június 9-én a rendõrség politikai osztályára hívatták, ahol közölték
vele, hogy internálják, és helyben le is tartóztatták, majd másnap, június 10-én,
„erõs fegyveres kísérettel” átvitték a szamosújvári internáló táborba, ahova
leírása szerint közel ezer embert: lelkészeket, tanítókat, ügyvédeket, tanárokat,
iparosokat gyûjtöttek össze. Embertelen körülmények között tartották fogva
õket, majd 33 nap után, július 11-én „a bukaresti minisztérium táviratilag”
tizennyolcad-magával elrendelte szabadlábra való helyezését.34

A harctérre negyvenes éveinek derekán – tehát bõséges élettapasztalattal –
kijutó ember higgadtságának, pontosságának és bölcsességének (is) köszönhetõ
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30 az erdélyi nép lelkét
31 Tulics, 1956, 162–163.
32 Uo. 134. Unokája, Kalló Gyula, valamint ifj. Reimann Árpád sírját idõsebb

Reimann Árpáddal kutatták fel 1945 márciusában. A kutatás, a holttestek
exhumálása, hazahozatala és újratemetése körülményeit külön fejezetben foglalta
össze emlékirata 134–159-ig terjedõ lapjain, Gyász és szomorúság három útja
címmel.

33 Tulics, 1956, 173.
34 Uo. 174–175.



feljegyzések a háború alig látott, kevésbé ismert arcát tárják elénk. Emlékira-
tának nem annyira a hadászati, mint inkább az arcvonal mögött zajló, de a
háborúval nyilvánvalóan összefüggõ eseményeket, történéseket bemutató rész-
letei a fontosak, és – a fényképekkel együtt – nyilvánvalóan sok-sok újdonsággal
szolgálnak.

TULICS KÁLMÁN
NAPI JEGYZETEK AZ 1914. ÉVBEN KEZDÕDÕ HADJÁRATBAN
(Részletek35)

Isten segedelmével azon szándékkal indultunk el Kolozsvárról 1914. évi
augusztus hó 19-én, délután 1 óra 58 perckor, a 38. honvéd gyaloghadosz-
tály törzsével és a hozzá tartozó századdal, hogy veszélyben levõ szeretett
magyar hazánk védelmében vívandó harcban részt vegyünk, s ha kell,
vérünket és életünket is feláldozzuk. (…)

Istenem! Ki a jövõbe látsz, Te tudod, hogy hány asszony látja utoljára
az urát és a gyermekek atyjukat. De azért szívesen megyünk, örömmel és
nagy lelkesedéssel, mert hazánk tekintélye veszélyben van, s ilyenkor a
magyar ember tudja a kötelességét. Adja Isten, hogy ezúttal is, mint gyõzõk
térjenek vissza, s én is azok között legyek, de nem azért, mintha életemet
félteném, hanem azért, hogy bátran szembenézhessek azokkal, akik
elindulásunkkor a legnagyobb bizalommal kísértek ki minket. Ha pedig a
sors úgy kívánja, nyugodtan halok meg drága hazámért, csak a gyõzelem
a miénk legyen. Kérlek, oh, Ég és Föld Ura, hallgasd meg ezen szívembõl
eredõ fohászomat! De minthogy megvert sereg térjek vissza, inkább az
elsõ golyó engem találjon. De nem lehet, nem hiszem, hogy ilyen lelkes
csapatokkal csatát veszthessünk. Csak gyõzni és végül is gyõzni kell
nekünk, mert igaz ügyünk mellett van a Magyarok Istene.

Amilyen volt az elindulás, olyan volt az utunk is, lelkes honleányoktól
és polgároktól állomásról állomásra virágot és buzdító szavakat kaptunk.
És a hadba induló tisztek, altisztek és legénység telve vannak önbizalom-
mal, hogy nekünk csak gyõzni lehet. Bárcsak ez a bizalom valóra válna.

Egész nap és minden állomáson ilyen lelkes fogadtatásban volt részünk.

1914. évi augusztus hó 20-án. Utazás
(…) A fogadtatás e napon is, az egész vonalon lelkes volt, minden vasúti

állomáson hozták a virágot, gyümölcsöt, cigarettát stb.

Benkõ Levente: „A vesztesek csak mi...” 11

35 Sajtó alá rendezte, bevezetõvel és jegyzetekkel ellátta: Benkõ Levente.



Külön említésre méltó Királyháza, itt a vasúti állomáson cigányzenével
fogadtak, s minthogy vonatunk e helyen több órát vesztegelt, ez idõ alatt
a legénység, sõt a tiszt urak is, az ünneplõbe öltözött leányokkal táncra
kerekedtek, és úgy járták a csárdást, hogy öröm volt nézni.

Minthogy a sebes paripán nyargaló idõ gyorsabban röpült, mint a táncoló
párok, és minden kezdetnek – még ha tánc is az – egyszer vége kell legyen,
ezúttal is megszólalt az indulást jelzõ kürt, mire a táncoló párok örökre
elváltak egymástól, mi pedig felszállottunk vonatunkra, mely máris indult.
A lent maradt nõk – többen is – könnyes szemmel néztek utánunk…

Örökké emlékezetes lesz nekem azon jelenet is, amely Técsõn az
állomáson lejátszódott. Ugyanis, itt is virággal, gyümölccsel és cigarettával
kínálva fogadtak. A színmagyar község népe ünneplõbe öltözve, úgyszól-
ván tombolt lelkesedésében, s ekkor történt, hogy egy idõsebb magyar
parasztasszony a lelkesedõ tömeg elé lépett, és két kezét az égnek emelve
következõképp fohászkodott, miközben mindenki csendesen maradt: „Áld-
jon meg benneteket a jó Isten, kísérje szerencse lépéseteket és fegyvere-
teket, hogy egészségesen térjetek vissza s leborulhassak elõttetek, mint a
haza megmentõihez! Most pedig menjetek Isten hírével!” Aztán kezeit
lebocsátva sírva fakadt, s tiszta kötényével ugyancsak törülgette szemeit.
Bizony, sokunknak csalt ki könnyet szemébõl ez a magyar nép szellemét
híven visszatükrözõ esemény. (…)

1914. évi augusztus hó 21-én. Utazás
Reggel, arra ébredtem fel a kemény padon történõ alvásomból, hogy

Drága Magyar Hazánk határát már elhagytuk. Idegen tájak, népek
környezetébe jutottunk. Még a levegõ is más errefelé. Feltûnõ volt, hogy
itt már nem lelkesedtek a népek érkezésünknek, hanem néma csendben,
észrevehetõ gúnyos tekintettel fogadtak. Nem is értem, miért kell a magyar
honvédnek és csendõrnek Magyarország határán túl menni, miért kell
folyjon a magyar katona vére Galíciáért, egy olyan országrészért, melynek
lakossága ellenszenvesen fogad bennünket.

További utunkban mégis történt egy melegebb fogadtatás, éspedig
Bratkowcze vasúti állomásán, mely helység jól bent van Galíciában, itt
„Éljen a magyar” felírású diadalkapu-forma volt felállítva, és egypár
lézengõ rongyos ember „éljen”, „vivát” és „hoch36” kiáltást hallatott. De
mi volt ez a magyarországi fogadtatáshoz képest? Ám azért ezen csekélyke
figyelem is jólesett. (…)
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1914. évi augusztus hó 22-én. Stanislau
Reggel 8 órakor indultunk el Stanislauból, Haliczra voltunk menen-

dõk. (…)
Feljegyzésre találom érdemesnek azon körülményt, hogy Stanislauból

Haliczra történt utazásunk közben a Magyarországon tapasztalt lelkesedés
helyett néma csönd, sok helyen gúnyos tekintet és a nép arcáról ellenséges
érzület volt leolvasható. Már elõre látom, hogy már most ellenségek közé
jutottunk. Pedig ez még csak Ausztria egy része, mi lesz majd Oroszor-
szágban? E nép között nagy elõvigyázatra lesz szükségünk. (…)

1914. évi augusztus hó 24-én. Halicz és Meducha
(…) Se ágyú, se puskalövést nem hallottam, de a háború borzalmai

kezdenek megmutatkozni, ugyanis mai napon sûrûn találkoztunk szeke-
rekkel, melyeken menekülnek az emberek a háború elõl, különösen a
zsidók vannak nagy számban a menekülõk között, de vannak németek és
lengyelek is, csak rutént nem látni. A szekereken van az egész holmijok,
amit hirtelen össze tudtak szedni. Sok szekér után egy kis tehénke is van
kötve, aztán velük tartott a kutya is és némely szekéren a macska, másikon
pár majorság, szóval az elemelhetõ gazdaság. Borzasztó látvány volt.
A kocsik mellett férfi alig van, az is elhagyott; hanem annál több a
kétségbeesett asszony és gyermek. Egy sorban 26 ilyen kocsit olvastam
meg. De sok ilyen szánalomra méltó csoportot találtunk. (…)

1914. évi augusztus hó 27-én. Stanislau
E napon értesültem azon szomorú és lesújtó hírrõl, hogy a 21-, 22-, 23-

és 24-ik honvéd gyalogezredek37, Podhajce, Monasterzyska és Bolsowce
környékén megsemmisítõ vereséget szenvedtek (…).

A városban járva arról is értesültem, hogy az elõzõ napokban lefolyt
harcokban megsebesült legénységet az éj folyamán beszállították a
stanislaui kórházba. Odasiettem. Ahol nemcsak a kórház épülete, hanem
a kórház kertje és udvara is tele volt sebesülttel. Itt találkoztam a Batiz
fiúval is, aki szintén meg volt könnyebben sebesülve, továbbá Kimpián
õrmesterrel is, kinek egy ágyú-srapnel38 bal kezének három ujját leszakí-
totta. Nem tudtam hová lenni megilletõdésemben. Csak a szemem megtelt
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gyalogezredek.
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ródva fejtették ki pusztító hatásukat. A nyíltan elhelyezkedõ elõerõ ellen volt igen
hatásos.



könnyel, amikor azt a sok-sok sebesültet megláttam. Volt olyan, akinek
keze, a másiknak lába hiányzott. Sokaknak a feje úgy be volt pólyázva,
hogy csak a szemei látszottak. És nagy nyögés, hörgés és jajgatás között
várták a máramarosszigeti kórházba való szállításukat. Rettenetes volt azt
a sok szenvedõ embert látni. (…)

1914. évi szeptember hó 10-én. Wroblowice és Terszakow
Reggel 6 órakor indultunk el Wroblowicérõl, s iszonyú ágyútüzelés

mellett utaztunk tovább, miközben a tegnap tûzben látott községek mellett
vezetett el utunk. A felperzselt községbõl a népek mind künt vannak a
mezõn, kimenekültek az ágyúk gyújtóbombáitól felgyújtott községbõl. Sok
gyermek és síró nõ van itt teljesen hajlék nélkül, a szabad ég alatt.
Rettenetes és iszonyú kép, amint az egész falu népe a még mindig füstölgõ
és romhalmazban levõ épületektõl távolabb, marhájával, baromfi[j]ával és
a hirtelen összeszedett holmijával a szabadban tanyáz, és a kutyák vonítva,
ide-oda futkosva nem kapják helyüket. Csak öreg férfiak vannak jelen,
mert a fiatalabbja oda van a háborúban. De akik itt vannak, folyton
jajgatnak és sírnak. Arcukról a fájdalom és [a] kétségbeesés volt leolvas-
ható. Ezt a szörnyûséget [leírni] gyenge az én tollam, de aki látja, annak
elszorul a szíve. (…)

1914. évi szeptember hó 11-én. Horozanna-Wielka
Reggel kimentem a napok elõtti harcok színhelyére. Borzalmas dolgokat

láttam itt. Soha sem képzeltem el ilyen rettenetes képet. A mintegy 2-3
kilométer hosszú, 1 kilométer széles területen, s az ágyúk lövedékei által
összevissza szántott és kilyukasztott réten, elszórtan, learatott kévék
módjára feküsznek a halott oroszok, egyiknek a feje, másiknak a karja
ellõve hiányzik. Egy másik orosz derékban kettészakasztva fekszik, melyet
egy ágyúlövedék szakíthatott kettébe. A patakként elfolyt vér megaludva,
már terjeszti orrfacsaró illatát. A lovak szintén elszórva, megdögölve,
felpuffadva feküsznek szerteszét. Különösen szörnyû látvány volt egy
ágyúba befogott 4 ló és emberei, mind elpusztulva. Ezeket az indulás
pillanatában érte egy telitalálat. Ott maradt az oroszok sok ágyúja és
lõszerkocsija, sok-sok lõszerrel, mert a biztos halál torkából gyorsan vissza
kellett vonulniok. Eldobott fegyverek és vértócsák jelzik lépten-nyomon a
helyeket, ahol két napig élet-halál harc folyt. Ez egy vérrel sûrûn öntözött
mezõ, melyet a maga borzalmasságában nem lehet leírni, csak látni kell,
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de aki látta, azt soha se felejtheti el. Hát még, aki benne részt vett,
elképzelni is borzasztó. (…)

Amint trénünk itt állott, kimentem az elõttünk mintegy kilométernyire
levõ, elõbbi napokon lefolyt gyalogsági harcok színhelyére, ahonnan az
oroszok vissza lettek verve. Itt is sok-sok halott – orosz és honvéd – fekszik
eltorzult arccal; az egyik még most is görcsösen szorongatja puskáját, a
másik a fûbe markolva halt meg. (…) Ezen helytõl mintegy 2-300 lépésnyire
van egy tanya, nagy csûrrel, ide hozták az oroszok a súlyos sebesülteket,
de aztán azokat is hátrahagyni voltak kénytelenek, és menekültek. Van
itt is sok halott, akik már hullaszagot terjesztenek. Most már el lehet
képzelni azt a borzalmas helyzetet, amikor a súlyosan és magukkal
tehetetlen sebesültek a már feloszlásnak induló és undorító bûzt terjesztõ
halottak között, kínos fájdalmukban jajgatva és nyögve feküsznek minden
segély vagy támasz nélkül. Jelzem, hogy ezeket a szerencsétleneket az
orosz vereskereszt hagyta hátra, nem érkeztek elszállítani õket, s a mi
vereskereszteseink még nem érkeztek ide. Valamennyi súlyos sebesült
orosz volt. Ellenség. De most már csak nyomorult, szenvedõ ember, kiket
otthon, valahol nagy Oroszországban, éppoly epedve várnak haza, amint
bennünket is a mieink. Én nagyon sajnáltam õket, épp azért szomorodott
szívvel távoztam el a nyomorúság és szenvedés e példátlan tanyájáról. (…)

1914. évi november hó 22-én. Nagyberezna és Kisberezna
Reggel 7 órakor engem is kirendeltek Kisbereznára, ahol a 12 bécsi

landsturmon39 a lövés általi halálbüntetést végre kellett hajtani. (…)
Roppant el voltak keseredve. Érthetõ, hisz haláluk órája közeledik.
Egypáran ártatlanságukat hangoztatták. Én, aki az ilyesmikben tamás
vagyok, mégis elhittem nekik. De ki tehet arról, hogy a sorshúzás õket
huszadiknak jelölte ki. Valamennyien bécsiek voltak, neveik a követke-
zõ[k]: Toifl Henrik, Kühnel Leopold, Winternicz Max, Pierbauer Franz,
Gold Leopold, Kohn Oszkár, Guber Ignác, Teichmann József, Gatter Adolf,
Grün József, Kautbl Henrik és Bros József. Valamennyi családapa, 2–5
gyermekkel bírók. Csakhamar kiérkezett Apáthy százados-hadbíró az
autón és a környékrõl ide rendelt csapatok, melyeknek szeme láttára volt
megtörténendõ a lövés általi halálos ítélet végrehajtása. Az egyik delikvens
nekem – ki a törzsfoglárt helyettesítettem – azon óhaját fejezte ki, hogy
halála elõtt papot szeretne, kinek meggyónni és áldozni akar. Ezen
kívánságát Apáthy százados úrnak jelentettem, ki megbízott, hogy hívjak
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papot. Azonnal siettem a paphoz, de az – éppen vasárnap lévén – ekkor
a templomban isteni tiszteletet tartott. Odamentem, s miután az ügy
felette sürgõs volt, a noteszembõl kitépett lapra [a] következõket írtam:
„Fõtisztelendõ úr! Tizenkét halálra ítélt emberbõl az egyik utolsó órájában
fõtisztelendõségedet óhajtja. Lelki vigaszra vár. Ennek érdekében kérem
a község végére minél elõbb kijönni, mert az ítéletet azonnal végre akarjuk
hajtani. Tisztelettel, Tulics törzsõrmester.” Ezen írást az oltárhoz lépve
elébe tettem. Az öreg, szemüveges, tiszta fehér hajú pap felvette onnan
és elolvasta, mikor is kezeit összecsapva az oltártól lelépve hozzám fordult
s kérdezõsködött, hogy a szerencsétlenek mit vétettek? Válaszom után
mondotta, hogy a szertartást azonnal befejezi és jön. Mondanom sem kell,
hogy a zsúfolt templomi hívek szeme mindnek rám meredt e szokatlan
látványra. Csakhamar jött velem az öreg pap, amikor megalakult a
végrehajtási négyszög s az egyik elítélt már bent volt a négyszögben.
Megható és soha el nem felejthetõ jelenet következett ekkor. Éspedig a
kivégzendõ Toifl térden állva, összekulcsolt kezekkel könyörgött kegyele-
mért. Sírva, hangosan, a következõen: Ich bitte Sie schön, Herr Excelenz,
ich bitte Sie schön, Herr Hauptmann, ich habe drei schöne Mädel,
erbarmen, begnadigen Sie mir. Ich bitte Sie sehr schön! Magyarul lefordítva
így: Kérem szépen, kegyelmes úr, kérem szépen, százados úr, van nekem
három szép leányom, kegyelmet kérek szépen. A kegyelem azonban még
késett. Letérdepeltettem, bekötöttem szemeit, miközben a négyszög hátul
csendesen szétnyílt, s a kirendelt 6 honvéd töltött fegyverrel zaj nélkül
elõlépett. A delikvens összekulcsolt kezekkel, bekötött szemekkel, hango-
san imádkozott: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a
Te neved, jöjjön el a Te országod és legyen meg a Te akaratod… Mikor az
ima e részéhez ért, ekkor robogott egy autó, benne Braun vezérkari
századossal, ki kegyelmet hozott az elítélteknek. Amikor Apáthy százados
úr levette az elítélt szemérõl a kendõt és tudomására hozta, hogy kegyelmet
kaptak, térden állva csúszott [a] százados úrhoz, ruháját csókolgatta, sírt,
zokogott, a földre vetette magát, s mintegy 10 percig se tudott magához
térni. Nagyon-nagyon megható és szomorú látvány volt.

Kegyelmet kaptak tehát mindnyájan. Én mint katona nem kegyelmez-
tem volna meg nekik, mert kimondhatatlanul gyáván viselkedtek. A rop-
pant fáradtsággal és költséggel készített fedezékeket minden ellenállás
nélkül otthagyva elszaladtak, rengeteg anyagi, de még több erkölcsi kárt
okozva hadseregünknek. De mint ember – úgy lehet – én is megkegyel-
meztem volna, mert különben harmincnyolc gyermek maradt volna árván,
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apa nélkül. Figyelembe jöhetett még az is, hogy nem voltak sorkatonák,
hanem öreg, munkában megviselt népfölkelõk. Valószínûleg Karg kegyel-
mes úr is ezekre volt tekintettel, és az emberi szívére hallgatott, mikor
nekik megkegyelmezett. (…)

1915. évi január hó 3-án. Olszowa
(…) Háborúban a hadbíró nagy tekintély, hiszen élet és halál fölött

ítélkezik. Sokszor rajta függ, hogy valaki életben hagyassék vagy meghal-
jon. Ezért mindenki fél tõle. Különösen az én fõnököm, dr. Apáthy Jenõ
százados-hadbíró volt félelmetes egyéniség, bár a szíve olyan volt, mint
az arany, a halálos ítéleteknek egyáltalán nem volt barátja.

Egyszer a tábori csendõrök egy huszárt vezettek elébe, ki szénát lopott
a lovának.

Ezért háborúban, tekintve, hogy a lopásra rögtönítélõ eljárás volt
kihirdetve, halál jár.

– Miért nyúltál a gazda szénájához? – kérdi a bíró.
– Azért, mert a lovam éhes volt, s nekünk megparancsolta a kapitány

úr, hogy a lovaknak éhezni nem szabad, ha a föld alól is kerül ki a széna
meg a zab, de lenni kell.

– Tudod-e, hogy ezért halál jár! – mondá tovább a hadbíró.
– Tudom – felelte a huszár.
– Hát, akkor, hogy mertél mégis lopni, hátha most agyonlövetlek, mondá

a hadbíró.
– Százados úrnak jelentem alázatosan, én a haláltól nem félek, hiszen

én vagyok az elsõ, aki naponta hírszerzõ járõrszolgálatra jelentkezek, s ily
alkalommal a halállal százszor is szembenézek. Nekem ugyan mindegy,
ha muszkagolyó vagy a mi golyónk járná át magyar szívemet, mert én az
életemmel már leszámoltam. Azt azonban mégis szégyel[l]ném, ha a
hadbíróság szénalopásért lövetne agyon. Aztán én csak a kapitány uram
parancsát teljesítettem, amikor a szénához nyúltam, mert a huszárnak a
lova annyi, mint az élete, ló nélkül nem huszár a huszár. Volna csak a
százados-hadbíró úr lovas, akkor megértené, hogy a lónak ennivalót muszáj
szerezni, ha az ég leszakad is, és ha azért halál jár is.

Így beszélt a huszár egy hadbírónak, s ehhez s így beszélni igazán
bátorság kell.

A hadbírónak is, úgy látszik, imponált a huszár elszánt és bátor beszéde,
kissé gondolkozott, majd így intézte el az ügyet:
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– Lopni még szénát sem szabad, ilyet máskor ne tegyél! Most ez egyszer
a bûnöd meg van bocsátva. Lelépni! (…)

1915. évi január hó 8-án. Olszowa
Ma délután lettek megmotozva a csehek. Ugyanis a cseh csapatok

mostanában mind megadják magukat. Egyszerûen átsétálnak tisztestõl az
oroszokhoz; állítólag az orosz hadvezetõség felhívására adják meg magu-
kat.40 Tehát mintegy 800 csehet kivontak a frontról, és megmotoztuk õket,
mert egy ilyen orosz felhívást szerettünk volna kézre keríteni. Sajnos nem
sikerült.

Tehát a csehek is hûtlenek lettek hazájukhoz. Ausztria nem számíthat
rájuk, mert nemhogy hasznára volnának hadseregünknek, sõt egyenesen
kárára dolgoznak, veszélyeztetve a hûséges magyar csapatok állásait is.
Megint – mint annyi sokszor – bebizonyosodott, hogy a háborúban a
magyar az, ki a királyhoz és [a] trónhoz minden körülmények között hû
marad és megállja helyét. (…)

1915. évi február hó 23-án. Munkács és Szolyvahársfalva
Reggeli vonattal utaztunk tovább, és délbe[n] értünk a szolyvahársfalvi

vasúti állomásra. Itt megdöbbentõ eseményrõl értesültem.
Ugyanis ezen a helyen, folyó hó 20-án borzalmas vasúti katasztrófa

történt, egy olyan nagy vasúti szerencsétlenség, amilyen eddig még
sohasem volt Magyarországon. (…)

Egy 55 vasúti kocsiból álló és katonákat, mégpedig a legvitézebb és
legbátrabb 24-es honvéd gyalogezredbeli székely fiúkból sorozott honvéde-
ket szállító vonat indult el a szolyvahársfalvi vasúti állomásból Volocz felé.
A vonatot elindító hivatalnok szabályellenesen úgy intézkedett, hogy a
vonat vontatására alkalmazott mindkét mozdony elöl legyen, nem pedig
úgy, hogy ezen emelkedõ pályán szabályként megkövetelt rendelkezés
szerint, a második mozdony hátulról tolja a szerelvényt.

Ezen intézkedést különben azért tette így, hogy a vonat leghátulján levõ
4, benzin- és petróleum tartány41 [kocsik] ne essenek közvetlen[ül] a toló
mozdony elé. Persze, az ily irányban tett intézkedése szabálytalan volt,
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amennyiben a négy tartányt a vonat közepébe kellett volna beállítania.
De mindenesetre az egyik mozdony a vonat hátulján lett volna alkalma-
zandó.

Tehát elindult a vonat, elöl a két mozdonnyal, utána a zárt kocsik tele
katonákkal és leghátul a négy, benzin[nel], illetve a petróleum[mal] telt
tartányokkal. A vonat innen 15%-os emelkedéssel halad[t] Volocz felé. Alig
haladt a vonat 5-6 kilométert, az egyik mozdony felmondta a szolgálatot.
Megálltak és a mozdonyt üzemképessé javították. Mikor azonban a vonat
el akart indulni s rántott egyet a szerelvényen, a vonat kettészakadt, s 31
kocsi, saját súlyától hajtva, elindult hátrafelé. Elõbb lassan, de a nagy
lejtõn csakhamar õrületes sebességgel szaladt lefelé. Még most is meg
lehetett volna állítani a lefelé rohanó kocsikat, mert a zárfékezõ egy dupla
fékkel bíró kocsin volt, de a fékezõ, nem tudni mi okból – talán elaludt
vagy ijed[t]ségtõl megzavarodva – egyáltalán nem fékezett, s így az
iszonyatos sebességgel visszafelé szaladó 31 kocsi, elõl 4, benzin[-], illetve
petróleum tartánnyal, beleszaladt egy, a Szolyvahársfa[lva] vasúti állomás-
ra éppen akkor megérkezõ személyvonatba, illetve annak mozdonyába. Az
összeütközés pillanatában a lerohanó kocsik felszaladtak a mozdonyra, s
összevissza törtek, de ugyanakkor felrobbantak a tartányok, s azoknak
tartalma ráfröccsent az összetört kocsikra és rögtön lángba borultak.
Rettenetes még elképzelni is azt a helyzetet, melyben a 24-es hon-
védeinknek része volt. Bezárva egy összetört marhaszállító vasúti kocsiba,
amely petróleummal áztatva ég, és a szabadulás legkisebb reménye nélkül
várni a borzasztó tûzhalált. Borzasztó még rágondolni is!

A szomorú eredmény 100-nál több halott, és akik megmaradtak,
mindannyian súlyos égési sebekkel sebesültek. (…)

Jellemzõ a mostani háborús állapotokra, hogy [a] budapesti napilapok
errõl a borzasztó és sok emberáldozattal járó vasúti szerencsétlenségrõl
egy betût sem írtak. (…)

1915. évi április hó 5-én. Wysocko-Wisna
(…) Szinte elfelejtettem feljegyezni azt a megható és különös eseményt,

mely húsvét elsõ napján történt a 21[-es] és [a] 304-es honvéd gyalogez-
redbeli42 román ajkú legénység és az oroszok között. Egy jelen volt
szemtanú elbeszélése alapján írom le az esetet.

Ugyanis a saját és az orosz rajvonalak helyenként 200–400 lépésnyire
vannak egymástól. Húsvét vasárnapján csend volt az egész vonalon. Nem
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tüzelt egyik fél sem. Szép napos idõjárás volt. Egyszer csak az oroszok
kezdenek kiülni a lövészárok tetejére, a mieink ezt látva, ugyanezt tették.
Majd átkiáltottak egymáshoz, hogy a nagy ünnepekre való tekintettel, ma
ne tüzeljenek egymásra, szóval egymás közt egynapos csendes békét
kötöttek. S miután megegyeztek ebben, az oroszok átjöttek a mi rajvona-
lunkig, s ott egymással kezelve beszélgettek, értekeztek, már ahogy tudtak,
voltak bes[s]zarábiai románok is közöttük, megkínálták õket rummal, majd
a mieink is átmentek az oroszok rajvonalába, és viszonzásul õk is
megkínálták, amijök volt, honvédeinket. Sajnos, nem tudták ezt a békés
állapotot egész nap élvezni, mert a rajvonal háta mögött volt német
tüzérség észrevette a nagy barátkozást, és odatüzelt, alig tudtak ki-ki a
maga rajvonalába visszatérni. S pár perc múlva megnyitották kölcsönösen
a tüzet, s lövöldözni kezdtek egymásra. A rövid kis békét hosszas
ellenségeskedés váltotta fel. (…)

1915. évi április hó 13-án. Útban
Szállásunkból, azon indoklással, hogy abban Szkaland trénkapitánynak

irodát kell berendezni, kizavartak. Kerestem egy másikat. Vásároltam fát,
befût[t]ettem s amikor elég barátságossá vált, bejött egy osztrák
Landsturm fõhadnagy, egy hadnagy és két kadét, és a befûtött szobánkat
tiszti szállásnak lefoglalták, felszólítva minket, hogy azonnal távozzunk el.
Bezzeg, ha fûtetlen lett volna és világosság nem lett volna benne, akkor
dehogyis kellett volna, de így bizony kizavartak, sõt a saját pénzemen
beszerzett fát és gyertyát sem engedték elvinni. Így vagyunk mi, magyarok
az osztrákkal szemben mindenben, mi dolgozunk, szerzünk és áldozunk,
s az eredmény az övék. Azt hiszem úgy járu[n]k a háborúval is, az osztrák
valamennyi gyáva-kutya módjára nem csinál egyebet, csak fut, és ahol
teheti, foglyul adja magát, pl. a csehek és a landsturmok stb. A magyar
pedig harcol becsületesen. Jelenleg is Ausztria egyik tartományáért
hullatja a vérét, a végén az osztrák fogja besöpörni gyümölcsét. Hogy
pusztulna el a föld színérõl, mert azt érdemli meg! (…)

1915. évi április hó 15-én. Wysocko-Wisna
(…) Délelõtt folyt le Visocsánszki József itteni lakos, volt bíró bûnpe-

rének fõtárgyalása. Minthogy kémkedési bûne minden kétséget kizáró
módon beigazolást nyert, kötél általi halálra ítéltetett. (…)
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1915. évi április hó 16-án. Wysocko-Wisna
Ma délelõtt 10 órakor Visocsánszki József felakasztatott. Egy árulóval

kevesebb van. Pedig de sok van belõle!
Az aktusról felvett alábbi fénykép tanúskodik:

Az elítélt, mielõtt felhúzattam, engedélyt kért és kapott, hogy az
összegyûlt néphez beszédet intézzen, melyben intette a népet, hogy nagyon
vigyázzanak magukra, mert háború van, amikor az emberélet keveset ér,
nehogy az õ sorsára jussanak, mert õ sem számolt arra, hogy cselekedete
ily súlyosan bíráltatik el. Tehát az õ szomorú esetébõl mindnyájan
tanulhatnak.

Aztán, hogy beszédét befejezte, a keresztvetést szóval elmondotta, abban
a pillanatban, intésemre a lába alatt volt konzerves ládát elhúzták, és a
fa ágán függve maradt. Meskó ezredorvos úr 8 perc múlva a beállott halált
megállapította. (…)

1915. évi április hó 22-én. Wysocko-Wisna
Éjjel 1 órakor rettenetes nagy ágyútüzelésre ébredtünk fel. Úgy látszik,

mégiscsak megkezdõdött a támadás.
Reggel már hallottam az eredményt, 100-nál több halott, 400-nál több

sebesült a mieink részérõl és az Oblástya fontos hadászati pontnak az
elfoglalása. Ennyi veszteség azért, mert e helyrõl a 21[-ik] és [a] 23-ik
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honvédezred román nemzetiségû honvédjei e hó 9[-én] és 10-én átszöktek
az oroszokhoz, szám szerint 1100, azaz ezeregyszázan. Hogy pusztulnának
ott Oroszországban, ahová annyira kívánkoztak! Különben errõl még
számot is kell adniok [a] háború után! (…)

1915. évi május hó 1-én. Wysocko-Wisna
(…) Oh, te szép május elseje! Itt kellett megérnünk, ebben a ronda

országban, és a békének még csak az árnyéka sem vetõdik elõre.
Könyörgünk Hozzád, Magyarok Istene! Ki oly hatalmas vagy, parancsolj
egy békegondolatot a nemzetek sorsát irányító szívekbe, mert ha a háború
sokáig tart, mi, magyarok fogjuk leginkább megsínyleni és megérezni,
mert a csehek, ezek az áruló gazemberek és esküszegõ nációk, továbbá az
osztrákok és rutének, kevés kivétellel mind gyáva népek, mindjárt az
ellenséghez futnak, átpártolnak mihelyt arra alkalmuk nyílik, míg a
magyar, az állja a helyét és pusztul-pusztul és fogy, kevesbedik. Ezért félek
a hosszú háborútól, mert a vesztesek csak mi, a magyarok leszünk, mert
a véreink a hosszú harcok alatt elhullanak, s végül teljesen legyengülve
kerülünk ki a hosszúra nyúló háborúból, akár megnyerjük, akár megveszt-
jük azt. (…)

1915. évi május hó 15-én. Jasionka-Masiowa és utazás
(…) Délután 6 órakor értünk Boryslaw városba. Szombat lévén az

ünneplõ zsidóság oly lelkesedéssel fogadott, hogy a háború elején a
Galíciába való utazásunk43 közben, magyarországi fogadtatásunk jutott
eszembe. Minden arcon az öröm és [a] boldogság sugárzott, éljeneztek és
a legnagyobb ovációba[n] részesítettek bennünket.

A trénünk a kis város fõterén állott meg. És ekkor jöttek a zsidók és
szállásaikat ajánlották fel, s az volt a boldog, aki egy-két vendéget
fogadhatott. Itt még háború elõtti idõkre emlékeztetõ élelmiszerbõség volt.
Sört, bort és mindenféle szeszes italokat árusítottak. Volt fehér kenyér,
kalács és kifli s mindenféle cukrászsütemények az üzletekben. (…)

A vendéglõben voltak németek – ezek a derék és vitéz nemzetbeli
bajtársak –, voltak magyarok és osztrák katonák, de túlnyomóan polgári
egyének. Ide jött be a 21. honvéd gyalogezred zenekara és zenélni kezdett.
A németek elhúzatták a „Wacht am Rheint”44, mire mindnyájan felállot-
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43 A galíciai harctérre indulásról van szó.
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német dal, 1871-tõl a Német Császárság nem hivatalos himnusza. Szövegét
1840-ben Max Schneckenburger írta.



tunk. Majd én elhúzattam a zenészekkel az „Isten, áldd meg a magyart”
himnuszunkat. Erre is mindnyájan felállottunk. De ami azután történt,
talán jobb volna elhallgatni és le nem írni. Ugyanis, amikor a himnuszt
befejezték és a mennyezetet majdnem felemelõ „éljen” és „hoch” kiáltások
elhangzottak, egy polgári egyén a Gotterhaltet45 húzatta el, mikoris a többi
jelenlévõkkel együtt én is felállottam. Tehát felállva hallgattam ezt a hóhér
nótát én, aki ezt a szomorú emlékezetû indulót jobban gyûlölöm a
muszkánál. De meg kellett tegyem, nem akartam ünneprontó lenni, és a
polgárok elkeseredését nem akartam egy „Abzug!”, „Le vele!” kiáltással
rontani. Gondolatban azonban megtettem. Persze a polgári lakosság azt
hitte, hogy ezzel az osztrák himnusszal nekünk kedveskedik. No, szép
kedveskedés! S minthogy tartottam tõle, hogy még egyszer fognak vele
kedveskedni, nem vártam ezt be, hanem fizettem és elléptem onnan. Aztán
mi, magyarok egy kávéházba mentünk, ahová a zene is követett. Itt
borozgattunk és húzattuk a bús és csendes nótákat éjjel 12 óráig. (…)

1915. évi május hó 28-án. Gasendorf
Korán reggel kimentem arra a helyre, ahol napokkal azelõtt folyt a harc,

rémesebbnél rémesebb látvány kerül az ember szeme elé.
A német gárdaezredbõl mintegy 30-40 halott feküdt elszórtan a földön.

Láttam egy német katonát, akit ásás közben ért a golyó, fejlövése volt, a
kezében fogta az ásót, beszúrva a földbe, és õ guggoló helyzetben, elõreesve
halt meg. Egy másik német katona hullája mellett egy asszonyt és egy
kisleányt ábrázoló fénykép volt, lehet, hogy nem halt meg azonnal a nyakán
keresztülment golyótól, s volt még ereje a felesége s gyermeke fényképét
elõvenni, s így halt meg szerettei nézése közben. Szegény árvák, ezek is
hiába várják haza kenyérkeresõjüket. Ugyanitt láttam egy gránát által
elõidézett, illetve feltúrt tölcsért – azt hiszem, hogy a mi 30 és feles
mozsárágyú lövedékünktõl eredhetett, ahol a földhalmaz alól egy orosznak
csak a csizmája hegye látszott ki, a test többi része be volt temetve. S
hányan lehettek alatta?! Borzalmas ezt látni, amikor ledõlt kévék módjára
feküdtek a halottak szerteszéjjel, némelyik felpuffadva, megüvegesedett
szemekkel. Az egyik szakaszon a gyújtóbombák felgyújtották a száraz
avart, s a tûz a földön tovább terjedt, s a halottak, németek és honvédek,
össze voltak égve. Még az volt a szerencsésebb ebben a borzasztó
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helyzetben, aki halálosan sebesült meg. De elgondolni is rettenetes, hogy
lehettek súlyosan és magukkal tehetetlen sebesültek, akik[nek a] súlyos
sebesülés mellett a még kínosabb tûzhalált is [el] kellett szenvedniök.
Láttam egy hanyatt fekvõ német katona hulláját, akinek cafatokban lógott
az elégett hús testérõl, s ruhájának csak a földdel közvetlenül érintkezõ
része maradt meg, a többi elégett. A legborzasztóbb azon négy honvéd
hullája volt, ezek arccal feküdtek a földre, s amikor felemeltem kissé, hogy
megnézzem arcukat, száz és száz pondró hemzsegett rajta, melyek a húst
majdnem csontig leették volt. Ezt a szavakkal ki nem fejezhetõ rettenetes
képet kellene a háború elõidézõinek látniuk, tudom, elmenne kedvük a
háborútól. Nagyon lehangoltan és irtózattal jöttem el errõl a szomorú
látványú helyrõl. (…)

1915. évi június hó 1-én. Gasendorf és Brigidán
(…) Dél volt már, amikor Brigidán községbe értünk. Itt is nagy harcok

nyomai láthatók. Sok ártatlan községbeli lakost, köztük idõsebb férfiakat,
nõket és gyermekeket találtak el az oroszok golyói, kik részint meghaltak,
részint súlyosan, mások pedig könnyebben megsebesültek. A község egy
része különben leégett, mert egy gyújtóbomba becsapott egy házba és
felgyújtotta, és nem volt, aki a tûz továbbterjedését megakadályozta volna,
vagy oltotta volna. E községet különben ide telepített németek lakják, s
mint ilyeneket, az oroszok nem kímélték. Amint keresztülmentem az egyik
utcán, láttam egy udvarban egy asszonyt, mellette sorban hat gyermeket
meghalva. Ezek az ártatlanok is a borzalmas háború áldozatai voltak.
Amint tudakozódásomra a falusiak elbeszélték, a szerencsétlenség úgy
történt meg, hogy a meghalt asszony kis gyermekével és két testvérének
öt gyermekével az esõként hullott ágyúgolyózápor elõl egy verembe
menekült, ahová becsapott egy gránát, és mindnyájukat betemetve meg-
ölte. Csak napok múlva akadtak rájuk. Ezeknek a családoknak férfi[j]ai
valamennyien oda vannak a háborúban… Így pusztulnak el családapák,
nõk és gyermekek ebben a nagy világfelfordulásban… (…)

1915. évi augusztus hó 18-án. Pletenice
Õfelsége születésnapja. Reggel zenés ébresztõ. Általában ünnepszámba

ment ez a nap, de mi, a tábori bíróság tagjai a felhalmozott sok munka
miatt egész nap dolgoztunk.

(…) Az egész falu fel van lobogózva, természetesen fekete-sárga zászlók-
kal, minden ház ablakán is ilyen zászlócska van. A templomon is ilyen
zászlót lenget a szél. Meglepett s majdnem örömujjongásban törtem ki,
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mikor a tiszti étkezde épületén megláttam a mi gyönyörû magyar nemzeti
színû piros-fehér-zöld zászlónkat. Szép nagy selyem zászló, úgy néz ki a
sok fekete-sárga rongy között, mint egy fejedelem, és eszébe juttatja
mindenkinek, hogy ilyen a magyar nemzet is. A többi között a legszebb,
[a] legnagyobb és [a] legbátrabb. Áldom érte Istenemet, hogy én is
magyarnak születtem. (…)

1915. évi szeptember hó 1-én. Torhow és Jaroslowice
Délelõtt 11 óra tájt indultunk innen elõre, az orosz határ felé. Az orosz

csapatok rengeteg hosszú arcvonalon húzódnak visszafelé. Alig indultunk
el – 5-6 kilométert menetelve –, az elõbbi napokon lefolyt harcok
színhelyére jutottunk. Borzalmas látvány, amint a sok orosz, de még több
honvéd halott úgy feküdt a földön, a réten, mint aratáskor a kévék. Már
temették õket. Közös sírba, honvédet és oroszt, közös sírba, már megfér-
nek. Nem ellenségeskednek, nyugosznak csendesen, sõt még sírt se ástak
nekik, hanem a nagy ágyúk lövedékei által feltúrt gödrökbe helyezték és
elföldelték. (…)

1915. évi október hó 21-én. Jezierna
Reggel – mielõtt hozzáfogtunk volna munkánkhoz – elmentem a

templomba és könyörögtem az Egek Urához, hogy atyai hatalmával hozza
el azt a várva várt békét, melyért mindnyájan – azt hiszem, valamennyi
nemzet – annyira epekedünk és várunk. (…)

1915. évi november hó 2-án. Kozowa
(…) Az alig 7-8 kilométernyire levõ arcvonalon iszonyú ágyúzás volt.

Miközben a harcok kimenetelét vártuk, látjuk, hogy egy nagy sereg orosz
foglyot kísérnek befelé Kozowára. A kísérõktõl megtudtuk, hogy több van,
mint ezer. Tehát hadosztályunk közbelépése meghozta a kívánt eredményt,
és az orosz gõzhengert újból sikerült megállítani. A foglyok között volt
egy 17-18 évesnek látszó kis hadnagy is. Ezt csuromvizesen hozták. Valahol
a vízbe eshetett; az idõjárás hideg, fagyponton állhatott, úgy meg volt
fázva, reszketett egész testében, hogy a foga vacogott belé. Szegény
gyermek-hadnagyot megsajnáltam, de nem volt módomban rajta segíteni,
a ruhája meg volt fagyva rajta, s csak úgy kopogott, amint tovább kísérték.
Lehet, hogy egy tüdõgyulladás csíráját szedte magával ezúttal. Ez a
termetre is kis hadnagy csak most kerülhetett ki a frontra, és máris a
hadifogság keserû kenyerébe esett. Ellenség volt, de én az embert
sajnáltam benne. (…)
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1915. évi november hó 11-én. Kozowa és Pukow
Reggel 7 órakor indultunk Pukowra. Velünk jött, mint orosz szakértõ,

Meskó Zoltán törzsorvos úr is. A 43 kilométernyi utat autón tettük meg,
s Pukowra megérkezve már vártak reánk. Csakhamar megalakult a
rögtönítélõ haditörvényszék. Vádlottak heten voltak, éspedig: Steff Mihály,
Hunyad megye, Vormága; Popa Miklós, Szeben megye, Nagyandrás;
Pesteleán Karácsony, Szilágy megye, Csiszér; Fogauer Péter, Maros-Torda
megye, Mezõszabéd; László Fülöp, Szilágy megye, Halmosd; Sika Miklós,
Nagy-Küküllõ megye, Pálos és Todorástye Spiridon, Háromszék megye,
Magyarbodza községi születésû, valamennyien román nemzetiségû egyé-
nek. Bûnük öncsonkítás volt, mely minden kétséget kizáró módon beiga-
zolódott. Ugyanis a rajtuk észlelt és õket harcképtelenné tett sebeket a
náluk megtalált mérges vegyítékû kenõcsökkel, kígyófû gyökérrel, veátrom
gyökérrel és ecetsavval õk maguk idézték elõ. Minthogy birtokukban
megtalálták a sebzést okozó szereket, beismerésben voltak. (…) Mind a
hét vádlott agyonlövés általi halálra ítéltetett. Az ítéletet Csanády kegyel-
mes úr megerõsítette, de a végrehajtást csak a két legelöl írtakon
hajt[t]atta végre, míg a többivel szemben kegyelmet gyakorolt. Az ítélet
Stef[fen] és Popán a délután folyamán a Puchowra kirendelt ezredek szeme
láttára – elrettentõ példa gyanánt – végrehajtatott.

(…) Elítéltek nagyon meg voltak törve, nem csoda, hiszen valamennyien
családapák voltak, (2+4+5+3+1+2+1) gyermek atyja. S abban a percben,
mikor a halálos ítélet kimondatott, ezen 18 gyermek árvaságra volt
kiszemelve. Jelen esetben a kegyelem 12 gyermeknek adta vissza az apját.
Amikor Apáthy százados-hadbíró úr az öt elítéltnek tudomására hozta,
hogy õk kegyelmet kaptak, s büntetésüket 5-5 évi, Fogauernek pedig 6 évi
börtönre változtatta a kegyelmes úr, sírva fakadtak, de a legnagyobb
örömmel vették tudomásul, s valamennyien fogadkoztak, hogy felgyó-
gyulásuk után becsületesen fognak harcolni. Egészen meg voltak törve,
ami érthetõ, hiszen életük és haláluk egy tollvonáson múlott, a halálfélel-
met is kiállották, mert csak akkor adták tudtokra a megkegyelmezést,
amikor két társuk szemük láttára agyonlövetett, és kivégzésre rájuk került
volna a sor. (…)

1915. évi december hó 11-én. Kozowa
Mai napon Frigyes fõherceg46 megszemlélte hadosztályunkat. Erre

nekem csak egy szavam van: osztrák. (…)
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1915. évi december hó 24-én. Kozowa
(…) Az étkezdében karácsonyfa állott, mely hivatva volt a mai szent

karácsony estejére és a Megváltó születésére emlékeztetni. A karácsonyfát
– nagyon szerény eszközök mellett Lõrincz János, magyar tábori csendõr
készítette, igen szépen. A magyar csendõr itt is remekelt. A vacsora is
nagyon jó volt, sõt még bort is kaptunk hozzá. Kár volt, hogy Páskuj
telefonos õrmester lerészegedett és Katona õrmesterrel összeszólalkozva
botrányos veszekedésbe kezdett, miáltal nagyon rontotta az ünnepi
hangulatot, annyira, hogy nekem – mint a társaságban, rangban és idõben
is legidõsebbnek – kellett közbelépnem, és a hibás és hazárdul viselkedõ
Páskujt három becsületes csendõrpofon kiutalványozása mellett kidobtam.
(…)

1916. évi január hó 10-én. Monasterzyska és Buczacz
Délelõtt 9 órakor indultunk Buczacz felé, ahová délutánra értünk. Utunk

az 1914. évi nehéz és szomorú emlékezetû ütközetek színhelye mellett
vezetett el, ahol hadosztályunk olyan nagy veszteségeket szenvedett.
Láttam a sok tömegsírt, ahol csak szám szerint voltak megjelölve: 2, 5,
15, sõt 50 halott is. Megilletõdéssel, lelkünkben megrendülve haladtunk
el a hõsi halált halt katonáink – egytõl egyig mind erdélyi fiúk –, a
fiatalságnak színe-java örök nyugvóhelye mellett, ahol a sírhantokon csak
egy szám mutatta, hogy hány névtelen hõs vére áztatta e lankás mezõket,
és hánynak szûnt meg a fiatal szíve dobogni ez idegen és rideg helyeken…
Az érzõ ember [szíve] elszorul, ha erre visszagondol! Hát még az a sok
szomorodott anya, akik bérces Erdélyünkben hiába várják haza fiaikat,
mert itt – távol hazájuktól – nyugosznak csendesen, csak számokkal jelölt
sírokban. (…)

1916. évi március hó 29-én. Ossowce
Haditörvényszék volt. Három ügy tûzetett ki tárgyalásra. (…)
(...) 2. Besenyei János 22. honvéd gyalogezredbeli népfölkelõ, maros-

sárpataki öreg cigány, önkényû eltávozás miatt 2 heti fogságra ítéltetett.
Mindkettõnek a végrehajtás a háború végéig elhalasztatott.

Ezen utóbbi tárgyalás nagyon mulatságos volt. Eredeti cigányos elszó-
lásaival folyton derültséget keltett. Úgymint: „Hogy az Isten áldja meg az
urakat és adjon egy könnyû sebet, hogy jussanak el egy szép kórházba!”,
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„Hej, milyen úri dolgom volt nékem, amikor a dúdúlóban voltam!” Ugyanis
az öreg cigánynak az üdülõben volt olyan jó dolga, hogy soha se tudja
elfelejteni. (…)

1916. évi május hó 1-én. Kozowa
(…) Oh, Magyarok Istene, hozd el azt a várva várt békét, hogy

szeretteinket a béke örömei közepette minél elõbb viszontláthassuk!
Délután szép napos idõben egy nagy sétát tettem a mezõn; gyönyörköd-

tem a tavasz ébredésében. Eközben ott találtam letáborozva a 38.
hadosztály nehéztüzérségének egy ütegét 4 ágyúval. Elbeszélgettem itt egy
Tuli János nevû tüzérüteg lakatossal. Budapesti fiú, nagyon értelmes
ember, aki [a] háború eleje óta van künt a különbözõ frontokon, és több
ezreddel vett részt sok csatákban és ütközet[ek]ben. A földre köpött, és a
megvetés ki nem fejezhetõ szavaival illette a cseheket, akik legtöbbször
cserbenhagyták zászlójukat. Párszor alig tudtak elmenekülni az ágyúkkal,
mert az oroszok majdnem az ágyúkig tudtak eljutni egy lövés ellentállás
nélkül. Tudniillik az ágyúk elõtti szakaszon cseh ezred volt, és azok, a
tisztek és [a] legénység minden ellentállás nélkül megadták magukat, és
átpártoltak az oroszokhoz. Piszok népség! Alávaló hitvány náció! (…)

1916. évi május hó 23-án. Kozowa
(…) 1-sõ hiteles békehír.
Végre valahára, a már olyan nagyon várt békérõl is hallhatunk valamit,

komoly formában.
A szikratávíró jelentése szerint az Egyesült Államok elnökének, Wilson-

nak47 a washingtoni képviselõház felhatalmazást adott a béketárgyalások
közvetítésére vonatkozó intézkedések megtételére, s e célra 200 000
dollárt szavazott meg. Hála legyen az Istennek!

1916. évi május hó 24-én. Kozowa
Újból békehírek. A magyarországi sajtó is ezen aktuális kérdést – mely

az egész világ óhaja – folyton felszínen tartja, emelkedett hangon ír
mellette, mibõl következtetni lehet az egész emberiség békeóhajára, hiszen
ha a háború sokáig tart, minden ország tönkremegy. (…)
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47 Wilson, Thomas Woodrow Wilson (1856–1924), az Amerikai Egyesült Államok
28. elnöke volt 1913 és 1921 között.



1916. évi május hó 28-án. Kozowa
Ma délután összeült a rögtönítélõ haditörvényszék, hogy a többszörös

szökéssel terhelt Florea Áron kucsuláti születésû, 23. honvéd gyalogezred-
beli népfölkelõ cigány felett ítélkezzen. A vád kibõvült az ellenséghez való
szökési kísérlet bûntettével is. Az emelt vád alapján a bíróság kötél általi
halálra ítélte. Elõre látható volt.

Minthogy Csanády kegyelmes úr nem élt a megkegyelmezés jogával, azt
megerõsítette. Az ítélet az ide 15 kilométerre levõ Wybudow községben
– az ezred legénysége szeme láttára, elrettentõ példa gyanánt – lesz
végrehajtva. Oda kocsin mentünk ki. Minthogy a hóhér szerepére nem
akart vállalkozni senki, a kiszabott halálbüntetés kötél helyett agyonlövés-
re lett változtatva, és este 8 órakor végrehajtatott. (…) Az elõhívott tábori
pap ellátta lelki tanácsokkal, majd megcsókoltatta vele a feszületet,
letérdepeltette, és a Miatyánk imája elmondása közben érte a négy lövés,
mely rögtöni halálát idézte elõ. (…)

1916. évi június hó 24-én. Plotycza
A felmentésemre vonatkozó kérvényem pártolva lett, a hadosztály

részérõl felterjesztve a honvédelmi miniszter úrnak, bárcsak sikerrel járna
és hazamehetnék. (…)

1916. évi július hó 29-én. Plotycza
(…) Ez a Lõrincz [János tábori csendõr]õrmester különben nagyon ügyes

ember, mindenre felhasználható. Elõször jó tábori csendõr, aztán fényké-
pész, fenti és következõ és még sok más képek készítõje, ha kell, szakács,
jól tud fõzni, de bevásárláshoz is ért, s minthogy a rutén nyelvet is elsajátította
– Sibelka Henrik fõhadnagy, kémelhárító tiszt úr szerint –, mint felderítõ
igen jól használható, szóval a legmegbízhatóbb csendõrök egyike.

Mindezen jó tulajdonságai miatt helyénvalónak látom õt könyvemben
kiemelni. Bemutatom mindennapi formájában és álruhában, amint kém-
szemlére indul, mert a csendõrbõl minden kitelik. (…)

1916. évi augusztus hó 11-én. Plotycza
(…) Közben kaptam az értesítést Kolozsvárról, Weinrich õrmestertõl,

hogy felváltásom bizonyos, mert a minis[z]ter leiratot intézett Kolozsvár-
ra, hogy egy jegyzõkönyvvezetõnek alkalmas egyént hozzon javaslatba a
harctéren levõ 38. honvéd gyaloghadosztály tábori bírósága részére. Tehát
mégiscsak sikerülni fog hazamenni. (…)
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1916. évi augusztus hó 28-án. Urman
(…) Románia hadat üzent a Monarchiának.48 Ez a titkos szövetséges,

aki aranyért szállította eddig a gabonát nekünk, akárcsak a másik
szövetségesünk, az olasz – ellenünk fordult. (…)

1916. évi augusztus hó 29-én. Urman
(…) A romániai hadüzenet miatt nagy a nyugtalanság. A 22-ik ezrednél

künt volt Szalay õrmester beszélte, hogy Burza 22. honvéd gyalogezredbeli
alezredes úgy nyilatkozott, hogy a romániai hadüzenet folytán nagyon
rossz helyzet állott elõ, s félõs, hogy ezek után Erdélyt és Bosznia és
Hercegovinát is elveszítjük. Az én szerény véleményem szerint ez nem
lehet egyéb agyrémnél, sajnos, hogy egy törzstiszt ilyet mer kiejteni a
száján. Majd meglátjuk, hogy kettõnk közül kit fog igazolni a jövõ.
(Megjegyzés 1942. június hó 21-én. A múlt alezredes urat igazolta, aki
tévedett, az én voltam, elég sajnos, hogy így történt.49)
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48 Románia 1916. augusztus 27-én adta át hadüzenetét az Osztrák–Magyar Monar-
chiának, csapatai már ezt megelõzõen megindították támadásukat a Kárpátok
gyengén õrzött hágóin.

49 Tulics Kálmánnak ez a megjegyzése egyértelmûen igazolja, hogy 1940–41-ben
valóban a harctéri, napi feljegyzéseit tisztázta le naplójában, és azokat nem
igazította az elsõ világháborút lezáró békék nyomán kialakult új álláshoz.



1916. évi augusztus hó 30-án. Urman
Ma hallottuk a világháború legrosszabb hírét, hogy Brassó, Kézdivásárhely

és Petro[z]sény már nem a mienk, a románok elfoglalták. Erre a borzasztó
hírre – mely éppen délbe[n] érkezett – mindenkinek elment az étvágya, ott
maradt az étel, szomorúan és csüggedten tárgyaltuk a reánk nézve rettenetes
eseményt. Este lefeküdtem, de nem tudtam elaludni. (…)

1916. évi szeptember hó 1, 2 és 3-án. Urman
Naponta rosszabbnál rosszabb hírek, a románok egyre-másra foglalják

[el] az erdélyi városokat. Mi lesz? Mi lesz?? Helyzetünk kétségbeejtõ, s
nekünk itt kell õriznünk ezt a ronda országot, amikor a mi drága szép
Erdélyünket az ellenség dúlja!

Valamennyien odavagyunk a nagy bánattól, én magam pedig sem enni,
sem inni, sem pedig aludni nem tudok a nagy izgalomtól, az õrüléshez
vagyok közel. Jaj, mi lesz? (…)

1916. évi szeptember hó 5-én. Urman
Ma kaptam hazulról azt a kétségbeejtõ hangon megírt levelet, mely az

ottani rettenetes állapotokról számol be. Elolvasásakor majdnem sírva
fakadtam. Bizony, nem fogott a munka e napon. Kértem fõnökömet,
engedne el 1–2 napra haza, hogy rendezzem el dolgaimat. Megígérte, mert
belátta kérésem alaposságát.

1916. évi szeptember hó 6-án. Urman
Megkaptam a kétnapi szabadságot. Tehát már holnap indulok haza. (…)

1916. évi szeptember hó 9-én. Utazás és Kolozsvár
Reggel ültemben történt alvásomból Csucsa táján felébredtem. Kinézve

a vasút[i kocsi] ablakán, elszorult a szívem és könnybe lábadt a szemem
a szomorú látványra. Ugyanis beláthatatlan hosszú kocsisor haladt az
országúton Nagyvárad felé. Az erdélyi menekültek ezrei, a mi véreink
voltak ezek; ki lovas, ki ökrös, ki bivalyos szekeren haladtak hazájukból
menekülve az ellenség elõl a bizonytalanságba. A szekerek után szarvas-
marhákat és aprójószágot hajtottak. A szekereken gyermekek és öregek
ültek, és bóbiskoltak kimerülten. Épp az a kép, amint azt Galíciában
olyan sokszor láttam. Azokat is nagyon sajnáltam, de véreim hasonló
szenvedésének láttára majd megszakadt a szívem. Sírtam a szó szoros
értelmében.
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A kocsisor 20-30 kilométer vagy még hosszabb lehetett, mert
Bánffyhunyadot már rég elhagytuk, és még mindig tartott az elvonulás.
Láttam, amint egész csorda marhákat hajtottak, más csoportok az útszélen
pihentek. Mennyi vagyon, mennyi egzisztencia mehetett eddig tönkre! S
ez mind a mi magyar véreink rovására.

Déli 12 órakor – 5 órás késéssel – értem Kolozsvárra. Az ebéd éppen
az asztalon párolgott, amikor váratlanul betoppantam. A viszontlátásra
sírva borultak reám enyéim. Épp a legjobb idõben értem haza, mert nem
tudták elhatározni magukat, hogy mit csináljanak, vajon meneküljenek
vagy maradjanak? (…)

1916. évi szeptember hó 18-án. Urman
(…) Tértileg meglátogattam [az] Urman községben levõ orosz hõsök

temetõjét. Különösen hangzik, amikor mi az ellenségeinkrõl elismerjük,
hogy „hõsök”. Szerintem haláluk után nyugodt lelkiismerettel megadhat-
juk nekik a hõs címet. Megérdemlik. Hiszen a legdrágább kincsükkel, az
életükkel fizettek meg érte.

Szegény oroszok! Õk is idegen földben nyugosznak, akárcsak a mi
hõseink. Már nem ellenségeskednek egymással, megférnek az édes anya-
földben békésen egymás mellett. Milyen megnyugtató az a tudat, hogy a
halál mindent kiegyenlít. Nyugodjanak békében!

Íme, a csendes temetõ. (…)
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1916. évi október hó 3-án. Urman
Haditörvényszék tartatott, melyen 4 ügyet fejeztünk be, éspedig: (…)
4. Egy nem mindennapi ügy került utolsónak tárgyalásra.
Szemjenov Iván orosz fogoly, ki egy, az orosz hadsereg által kibocsátott

és az erdélyi románokhoz intézett felhívást hozott át, illetve ezen nyom-
tatvány birtokában találtatott. Vádlott azzal védekezett, hogy azon náluk
közkézen forgó irat véletlenül maradt nála, illetve birtokában, amikor
fogságba esett, és egyáltalában nem volt célja azt itt, a románok között
terjeszteni, minthogy nem is volt erre vonatkozó semmi bizonyíték, és ezt
olyan õszintén és meggyõzõen adta elõ, hogy a rögtönítélõ bíróság
elfogadta és felmentette.

Ez a szegény muszka ugyancsak meg volt ijedve, ami nem volt csoda,
hisz élete egy hajszálon függött. De lehet, hogy õ errõl nem is tudott,
hiszen olyan jámbor, buta ember volt az istenadta. Meggyõzõdhetett
különben ez az orosz arról is, ha lett volna hozzá értelme, hogy mi nem
törünk senkinek az életére, hanem csak az igazság szem elõtt tartásával
ítélkezünk még akkor is, ha egy hatalmunkba került és gyanús ellensé-
günkrõl van szó.

Elkísértettük vissza a méltó helyére, a fogolytáborba. (…)

1916. évi október hó 9-én. Urman
Reggel aztán jelentkezett dr. Székely õrmester is, mire fõnököm úgy

határozott, hogy holnapi napon az irodát utódomnak adjam át, és 11-én
reggel indulhatok haza.

Végre valahára ezt is megértem! (…)
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Magyarosi Sándor

A MAGYAR KIRÁLYI 38. HONVÉD
GYALOGHADOSZTÁLY KATONÁI
AZ 1918. JÚNIUS 15-I CSATÁBAN

1918. június 15-én az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege nagysza-
bású hadmûveletet indított a délnyugati fronton, hogy végképp kikapcsolja
Olaszországot a háborúból. Az év elején még úgy tûnt, hogy a Monarchia
Németország legnagyobb szövetségeseként félig megnyerte a háborút:
Szerbiát sikerült térdre kényszeríteni, a cári Oroszország hadserege
összeomlott, Románia pedig, miután 1916 során semleges szövetségesbõl
ellenséggé vált, végül szintén békekötésre kényszerült. A hadmûvelet
elõestéjén a helyzet már nem volt ennyire egyértelmû: a németek
offenzívái, amelyeket 1918 tavaszával kezdõdõen indítottak a nyugati
fronton, a háború elsõ éve óta példátlan területnyereséget eredményeztek
ugyan, azonban a végsõ döntést mégsem sikerült kicsikarni általuk: a
szövetségesek kitartottak. A Monarchia ennek ellenére úgy döntött, hogy
megindítja a maga nagy támadó hadmûveletét. Mindössze öt nappal
késõbb, június 20-án mindenki számára egyértelmûvé vált, a támadás
kifulladt, a hadsereg pedig olyan méretû veszteségeket szenvedett, hogy
valószínû volt: többé már nem lesz képes hasonló méretû erõfeszítésre.

Az offenzívában részt vett a magyar királyi 38. honvéd gyaloghadosztály
is, amelynek két ezredében számos székely katona szolgált. A csata során,
amely mindössze egyetlen napig tartott, a hadosztály csapatai az angol
23. hadosztály embereivel ütköztek össze, akik 1917 õszén, egy nagyobb
brit expedíciós erõ részeként érkeztek az olasz frontra. A következõkben
arra teszek kísérletet, hogy különféle források alapján mindkét hadosztály
szempontjából áttekintsem ennek az egyetlen napnak azon eseményeit,
amelyekre az olasz frontnak egy szûk szakaszán, a Monarchia utolsó nagy
csatájában került sor. Ahhoz, hogy ezek az események valamelyest
kontextusba kerüljenek, szükséges néhány egyéb kérdésre is kitérni: ezek
közé tartoznak az olasz front történései, az 1918-as háborús év fõbb
eseményei, a harcmodor változásai az elsõ világháború folyamán, a
Monarchia hadseregének helyzete az offenzíva elõestéjén, végül pedig a
védelem felépítése és a támadás elõkészületei is.



Magáról az offenzíváról számos hadtörténeti munka megemlékezik, a
szembenálló hadosztályokkal kapcsolatos történésekkel pedig mind a
magyar, mind az angol ezredtörténetek viszonylag részletesen foglalkoz-
nak. Fontos azonban a források közül kiemelni néhány olyan dokumentu-
mot, amelyekre a szöveg csak korabeli jelentésekként hivatkozik. Ezek
egyikét, amelynek címe A m. kir. 38. honvéd gyaloghadosztály támadása
1918. június hó 15-én, Bencze László adja közre A Piave-front címû
könyvének függelékében.1 A másik dokumentum ugyancsak egy jelentés,
amely a XIII. hadtest összekötõ tisztjétõl származik, és A m. kir. 38. gyal.
ho. csapattesteinek tapasztalatai és benyomásai 1918. június hó 15-én címet
viseli; ez utóbbi a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban, a 21. gyalogezred
iratanyagában található, számos olyan utasítással és zászlóaljnaplóval
egyetemben, amelyek további részleteket tartalmaznak a támadás elõké-
születeirõl, illetve lefolyásáról.2 Az eseményeket a 38. hadosztály szemszö-
gébõl tárgyaló szövegrészek javarészt ezekre a dokumentumokra támasz-
kodnak.

A szöveg megírásakor számtalan olyan kérdés merült fel, amelyeket
további kutatások nélkül megválaszolni nem lehet. Így például a dokumen-
tumokból nem mindig állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy
melyik magyar csapattest melyik angol csapattesttel került szembe a
harcok során, vagy hogy két korabeli jelentés információi közül melyek a
pontosabbak. Bizonyos esetekben az sem egyértelmû, hogy egy-egy front-
szakaszon a küzdelem csak egy-két óráig vagy egy egész napon át tartott,
és ha az angol források adatait összevetjük a magyarokéval, kiderül, hogy
néha egy-egy mozzanatnak, amelyik az egyik fél beszámolójában feltûnik,
a másik fél verziójában egyszerûen semmiféle megfelelõje nincs. Ennek
felismerése vezetett ahhoz a döntéshez, hogy ugyanazokat az eseményeket
kétszer tárgyaljam, egyszer az osztrák–magyar csapatok, egyszer pedig az
angolok szemszögébõl. Végül pedig kitérnék arra is, hogy bár a 38.
hadosztály a magyar honvédség seregteste volt, a szövegben a hadosztály-
ról, illetve annak alegységeirõl és katonáiról általában osztrák–magyar-
ként történik említés. Ennek két oka van: egyrészt a hadosztály különbözõ
ezredeiben igen nagy számban szolgáltak román nemzetiségû katonák is,
akikre nem tartanám helyesnek magyarként hivatkozni; másrészt az
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angolok szemszögébõl a honvédek ugyanúgy az Osztrák–Magyar Monar-
chia katonái voltak, mint bármelyik baka, aki a közös hadseregben szolgált.

John Keegannek köszönhetõen tudjuk, hogy Wellington herceg úgy
gondolta, egy csata története leginkább egy táncestély lefolyására emlé-
keztet: „Bizonyára akadnak, akik fel tudják idézni mindazon apró-cseprõ
eseményeket, melyeknek közös végeredménye a diadal vagy a vereség: de nincs
olyan ember, aki tudhatná, hogy milyen sorrendben követték egymást ezek az
események, hogy pontosan mely idõpontban történt, ami történt, holott épp ez
adja az egyes események fontosságát.”3 Ez az írás leginkább az említett csata
apró-cseprõ eseményeinek felidézésére törekszik anélkül, hogy minden
esetben megpróbálna sorrendet felállítani.

AZ OLASZ FRONT

Bihari Péter történész szerint Ausztria–Magyarország hadserege az
egyetlen igazán népszerû háborút Olaszország ellen vívta. Bár az olaszok
1914. augusztus harmadikán kinyilatkoztatták semlegességüket, a Monar-
chia diplomáciája tisztában volt vele, hogy e semlegességet csak területi
engedmények árán lehet fenntartani; emiatt mindössze annyi mozgáste-
rük maradt, hogy megkísérelték szövetségesük figyelmét Dél-Tirol és
Trieszt helyett a Balkán felé fordítani. Végül a tárgyalások kudarcba
fulladtak, és Olaszország 1915. május 23-án hadba lépett az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia ellen. A hadüzenet általános felháborodást váltott ki
Magyarországon; ennek egyik megnyilvánulásaként a budapesti Margit-
szigeten egy „Signore Maccaroni” elnevezésû fabábut helyeztek el a
következõ felirattal: „Pofozzátok meg a hitszegõt!”4

A Monarchia ereje elégtelen volt ahhoz, hogy támadólag lépjen fel
Olaszországgal szemben – a svájci határtól az Adriáig húzódó, mintegy
600 km hosszú új fronton a félmilliónyi olasz katonával szemben alig
200 000 fõt tudtak felvonultatni –, az osztrák–magyar csapatok tehát eleve
védelemre rendezkedtek be. A hadszíntér három védõkörletre, a tirolira,
a karintiaira és a tengermellékire oszlott, és mivel az utóbbi szakaszon
két olasz hadsereg támadása volt várható, a rendelkezésre álló erõk nagy
részét ide irányították; ezek – Tolmeint és Görzöt leszámítva – az Isonzó
bal partján építették ki állásaikat.5 A tengermelléki hadszíntéren, az Isonzó
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alsó folyásánál terült el a délnyugati front azon szakasza, amely Doberdó
néven vonult be a magyar köztudatba.6

A Doberdó-fennsík, amelyet a szemtanúk általában dombos, sziklás
vidéknek írnak le, és amelyen e beszámolók szerint számtalan tölcsér
alakú, dolinának nevezett katlan található, a Monarchia katonái számára
egyik legrettegettebb frontszakasznak bizonyult. A legnagyobb megpróbál-
tatást az állandó tüzérségi tûz jelentette – az olasz tüzérek látszólag
kiapadhatatlan lõszerkészlettel rendelkeztek –, ráadásul a sziklás talajba
becsapódó lövedékek által szétszórt kõtörmelék gyakran majdnem ugyan-
olyan veszélyesnek bizonyult a gyalogságra nézve, mint a felrobbanó
gránátok szilánkjai. A körülmények miatt a katonák nem tudtak aludni,
élelmet, illetve vizet csak naponta egyszer, többnyire éjszaka kaptak, és a
helyzetet tovább súlyosbította, hogy a halottak, akiket gyakran sem
összeszedni, sem eltemetni nem lehetett, bomlásnak indultak a tûzõ
napon, iszonyú bûzzel árasztva el az állásokat.

Három év alatt – 1915 májusa és 1917 októbere között – az olasz
hadvezetés tizenegy nagyobb csatában próbálta áttörni az osztrák–magyar
vonalakat (e támadásokat a történetírás a tizenegy isonzói csataként tartja
számon). Az eleinte rosszul felszerelt, géppuskákkal és aknavetõkkel alig
rendelkezõ támadók napokig tartó tüzérségi elõkészítés után indították
meg rohamaikat, azonban súlyos veszteségek árán sem sikerült jelentõsebb
eredményt elérniük. Ehhez az is hozzájárult, hogy az elsõ hat csata során
az olasz gyalogságnak viszonylag nyílt terepen kellett felfejlõdnie, míg a
védõk állásai többnyire az uralgó magaslatokon húzódtak (mindez csak
a hatodik csatát követõen változott meg valamelyest, ekkor ugyanis a
támadóknak sikerült némi területet elfoglalniuk a Karszt dombjaiból).7

1915 végére a legtöbb olasz gyalogezred embereinek száma az eredeti
létszám egyharmadára csökkent, a hadsereg pedig az összeomlás szélére
került. Giorgio Rochat úgy véli, csak azért sikerült elkerülni a teljes
katasztrófát, mert az ellenfél szintén nagyon sok katonáját elvesztette a
harcok során, és egyszerûen túl erõtlen volt ahhoz, hogy kihasználja a
helyzetet.8
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Az elsõ csatákat követõen az osztrák–magyar hadvezetés számára is
egyértelmûvé vált, hogy csak akkor van esélyük a sikeres védelemre, ha
állásaikat megfelelõen kiépítik (a 3. csata elején az elkészült bombamentes
fedezékek mindössze 2000 ember befogadására voltak alkalmasak).9

„A védekezõ csapatok – írja Ungváry Krisztián – homokzsákokat, légcsákányo-
kat, mûszaki szakaszokat és szögesdrótot, valamint faanyagot és bádoglemezeket
is kaptak. Mindenütt drótakadályok épültek. A Monte San Michele alatt alagutat
(Schönburg alagút) fúrtak annak érdekében, hogy ne a domb teljesen fedetlen
platóján kelljen szállítani az utánpótlást az északkeleti és északnyugati oldalon
húzódó elsõ vonalba.”10 1915–16 telén az olasz hadsereg is jelentõs változá-
sokon esett át: létszáma megközelítõleg másfélmillió fõre emelkedett, a
csapatokat pedig kellõ számú géppuskával és aknavetõvel látták el.11

Az 1916-os év elsõ jelentõsebb támadását (az ún. Strafexpeditiont vagy
büntetõ hadjáratot) nem az olaszok indították, hanem a Monarchia
hadserege. Mivel a Dél-Tirolból kiinduló hadmûvelet kezdésének idõpontját
a kedvezõtlen idõjárás miatt többször is el kellett halasztani, az offenzíva
végül május 15-én vette kezdetét. A Hétközség fennsíkon elõretörõ
támadók váratlanul sikeresnek bizonyultak: 28-án a stratégiai fontosságú
Arsierót, másnap Asiago városát sikerült bevenniük, és június 3-ára elérték
a fennsík legdélibb peremét. Az osztrák–magyar csapatoknak azonban
nem adatott meg, hogy kezdeti sikereiket kihasználhassák. Ennek egyik
oka az volt, hogy az olasz hadvezetés jelentõs erõket csoportosított át az
Isonzó-frontról a veszélyeztetett szakaszra – az offenzíva kudarcának egyik
okaként éppen az Isonzónál álló olasz erõk lekötésének elmulasztását
szokás megemlíteni –, azonban sokkal nagyobb súllyal esett latba az a
tény, hogy június 4-én a keleti fronton az orosz hadsereg elindította egyik
legjobban elõkészített és legsikeresebb támadását, amelyet Bruszilov-of-
fenzíva néven ismer a történetírás. Ennek következtében június 16-án az
osztrák–magyar hadmûveleteket beszüntették, a támadó csapatokat pedig
könnyebben védhetõ terepszakaszokra vonták vissza. Az olaszok július
végéig többször megkísérelték visszafoglalni az elvesztett területeket, e
próbálkozások azonban rendre kudarcba fulladtak.12

Az év második jelentõs offenzíváját, amely a 6. isonzói csata néven vált
ismertté, az olaszok indították augusztus 6-án. A támadóknak sikerült
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áttörniük az átcsoportosítások következtében meggyengült osztrák–ma-
gyar csapatok állásait, és a görzi hídfõ, illetve a doberdói fennsík egyaránt
olasz kézre került. A védõk a második vonalig hátráltak, itt azonban a
beérkezõ erõsítéseknek köszönhetõen szilárdan megvetették a lábukat. Az
olaszok az év hátralevõ részében további három támadást indítottak, de
mindössze annyi eredményt értek el, hogy a 9. csata során megközelítették
a Monte Hermadát, az utolsó jelentõsebb akadályt Trieszt elõtt. Az elfoglalt
területek nem bírtak különösebb jelentõséggel – amint a Hajdú–Pollman
szerzõpáros írja, Görz és Doberdó elvesztésével a hadi helyzet lényegesen
nem változott –, a harcok során elszenvedett veszteségek azonban annyira
súlyosak voltak, hogy az osztrák–magyar hadvezetésnek be kellett látnia:
csapatai jelentõsebb erõsítések nélkül képtelenek lesznek sokáig tartani
az Isonzónál kiépített állásokat.13 1917 májusában, illetve augusztus–szep-
temberében az Isonzó-fronton két újabb olasz offenzívára került sor,
amelyek közül a második a Bainsizza-fennsík megszerzésével végzõdött (a
fennsík fontosságát az adta, hogy kiindulópontul szolgálhatott egy Trieszt
felé irányuló olasz támadáshoz). E két, 1917-ben indított támadással az
isonzói csaták száma 11-re emelkedett, amelyek mérlege nem volt túl
kedvezõ az olaszok számára, hiszen a háború kezdete óta meglehetõsen
súlyos veszteségeik ellenére is csak egy 50 km hosszú és 10 km széles
földdarabot sikerült elfoglalniuk. A jelentõs túlerõvel folytatott harcok
következtében azonban az osztrák–magyar csapatok is elérték ellenálló-
képességük határait: egyre valószínûtlenebbnek látszott, hogy védelmük
kibírjon még egy támadást.14

Hogy a helyzetet orvosolja, az osztrák–magyar hadvezetés úgy döntött,
hogy a németekhez fordul segítségért. Az eredeti elképzelés az volt, hogy
a Monarchia keleti fronton harcoló csapatait német alakulatokkal váltsák
fel, lehetõvé téve a felszabaduló osztrák–magyar erõk átcsoportosítását a
délnyugati arcvonalra, a német hadvezetés azonban ehelyett úgy látta
jónak, ha csapatait közvetlenül az olasz frontra küldi. A tervezett
hadmûvelet irányítása ugyancsak német kézbe került. Az együttmûködés
eredményeként 1917 õszén 7 német és 8 osztrák–magyar hadosztályból
létrejött a 14. német hadsereg azzal a céllal, hogy a Flitsch-Tolmein
terepszakaszon törje át az ellenség védelmét, semmisítse meg a térségben
védelemben levõ olasz erõket, és nyomuljon elõre a Tagliamento folyóig.
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Az offenzíva – tulajdonképpen a 12. isonzói csata – október 24-én vette
kezdetét. A támadók viszonylag könnyen áttörték az olasz vonalakat, és
az elsõ nap végére az áttörés szélessége már a 30 km-t is elérte. A következõ
két nap folyamán a német és osztrák–magyar csapatok az összes olyan
magaslatot elfoglalták, amelyek lehetõvé tették volna az olaszok számára,
hogy a Pó-síkság elõtti hegyláncon megkapaszkodjanak. Október 28-ára az
olasz védelem teljesen összeomlott, és megközelítõleg másfél millió katona,
illetve 400 000 civil menekült tartott a Tagliamento felé, hogy még azelõtt
átkeljenek rajta, mielõtt a támadók elérnék a folyót. Erre végül október
31-én került sor, és bár az osztrák–magyar és német alakulatok nagy része
csak november 2-ára jutott át a túlsó partra, az olasz hadvezetés számára
egyértelmûvé vált, hogy a Tagliamento vonala sem tartható.15

A folyón való átkelést követõen, írja Vanda Wilcox, az olasz csapatok
fejvesztett menekülése egyre rendezettebb visszavonulássá alakult, emel-
lett pedig november 6-án a rapallói tanácskozáson a britek és a franciák
hozzájárultak ahhoz, hogy nyolc (a Hajdú–Pollman szerzõpáros szerint
tizenegy) hadosztályt küldjenek az olaszok megsegítésére (e hadosztályok-
nak november 21-ével kezdõdõen kellett bekapcsolódniuk a védelembe).16

Az új olasz állásokat, amelyek a Piave folyó mögött épültek ki, az
osztrák–magyar és német csapatoknak már nem sikerült áttörniük; végül
a hadvezetés december 3-án beszüntette a támadást.17

Az olasz veszteségek óriásiak voltak: mintegy 40 000 olasz katona esett
el vagy szenvedett valamiféle sebesülést, további 280 000 fõt pedig a
támadók ejtettek foglyul. Az osztrák–magyar és német csapatok emellett
3150 löveget, 1700 aknavetõt és 3000 géppuskát zsákmányoltak, és az
olaszok által hátrahagyott jelentõs lõszer- és élelmiszerkészleteket szintén
sikerült birtokba venniük (ez utóbbiak jelentõségét jól példázza, hogy a
Monarchia katonáinak ellátását 1918 tavaszáig a zsákmányolt készletekbõl
biztosították).18 A caporettói áttörésként ismertté vált csatának azonban
volt egy másik hozadéka is: az osztrák–magyar hadvezetés egyes elemeivel
elhitette, hogy Olaszország akár egyetlen nagyobb szabású offenzívával is
kikapcsolható a háborúból.
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AZ 1918-AS ÉV ÉS AZ OSZTRÁK–MAGYAR OFFENZÍVA
ELÕKÉSZÜLETEI

A háború menetét illetõen az 1917-es év legjelentõsebb eseménye
kétségtelenül a cári birodalom összeomlása volt. Azt követõen, hogy 1918.
március 3-án aláírták a breszt-litovszki, május 7-én pedig a Monarchia
szempontjából talán még jelentõsebb bukaresti békét, a központi hatalmak
országai joggal érezhették, hogy tulajdonképpen félig megnyerték a
háborút. A békekötés ugyanakkor a többfrontos küzdelem végét is
jelentette: mindamellett, hogy a keleti front bizonyos térségeiben megszál-
ló csapatokat kellett hátrahagyniuk, Németország számára a nyugati, az
osztrák–magyarok számára pedig az olasz vált az egyetlen hadszíntérré.
A németek úgy vélték, eljött a pillanat, hogy egy utolsó nagy támadással
még az Egyesült Államok hadseregének beavatkozása elõtt döntõ csapást
mérjenek az antant erõire. Az offenzíva Michael vagy Szent Mihány
arkangyal fedõnevet kapta, és kivitelezéséhez szívesen vették volna a
Monarchia segítségét.

1917 novemberétõl a német hadvezetés 48 hadosztályt irányított át a
nyugati frontra, így a csata elõestéjén a szövetségesek 148 hadosztályával
191 saját hadosztályt tudott szembeállítani (ez azonban – a hadosztályok
eltérõ létszáma miatt – nem jelentett számbeli fölényt). Magát a támadást
meglehetõsen alaposan készítették elõ. Veszteségeik pótlására eleve sem
állt rendelkezésükre a szövetségesekéhez fogható emberanyag; emiatt már
korábban igyekeztek megválogatni és alkalmasságuk – koruk, erõnlétük,
stb. – függvényében a megfelelõ fegyvernemekhez irányítani a behívotta-
kat (a brit hadseregben ekkor még nem alkalmaztak ehhez hasonló
módszereket). Az is a szelekció során dõlt el, hogy valaki a hátországba
vagy a keleti, illetve nyugati frontra kerül-e.19 Az offenzíva elõtt ennél is
tovább mentek, és a rendelkezésükre álló erõket állásharcra alkalmas,
illetve támadó vagy csapásmérõ hadosztályokra osztották; ennek köszön-
hetõen az offenzívát a legjobb emberanyaggal feltöltött – ennek következ-
tében pedig a legmagasabb harcértékû – csapataikkal kívánták végrehaj-
tani.20 A támadás során számos egyéb, korábban már kipróbált újítást is
bevetettek. A tüzérségi elõkészítés idõtartamát mindössze néhány órára
csökkentették, és a gyalogsági állások rombolása mellett nagy hangsúlyt
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helyeztek arra, hogy az ellenfél tüzérségét – ha idõszakosan is –
kikapcsolják a harcból. A gyalogság támadására több lépcsõben került sor:
közvetlenül a mozgó tûzhengerre felzárkózva a rohamcsapatok 50 fõs21

csoportokban támadó katonái haladtak – az õ feladatuk az volt, hogy a
védelem kevésbé megerõsített pontjait kihasználva betörjenek az ellensé-
ges állásokba, míg az általuk hátrahagyott erõsebb támpontok leküzdése
a gyalogság további hullámaira maradt. Végül a támadókat aknavetõkkel
és könnyen mozgatható lövegekkel látták el; így ha az elõnyomulás során
olyan ellenállásra találtak, amelyet csak tüzérség segítségével lehetett
volna leküzdeni, maguk is meg tudták oldani a feladatot. Mindezek
fényében a német hadvezetés azt remélte, hogy csapatainak teljes mély-
ségében sikerül áttörniük az ellenség védelmét.22

Erõviszonyok az áttörési szakaszban23

Gyalogho. Lovasho. Löveg Repülõ Tank

Német 74 6473 730

Antant 34 3 2804 579 217

Az offenzíva, amelyet a 18., 2. és 17. hadseregek hajtottak végre, és
amely a franciákkal érintkezõ brit 5. hadsereg, illetve a brit 3. hadsereg
ellen irányult, 1918. március 21-én vette kezdetét. A támadók, akiket a
sûrû köd is segített, az elsõ napon körülbelül 4-5 kilométerrel nyomták be
a brit arcvonalat. John Keegan szerint az antant szempontjából a helyzet
március 24-én, 25-én és 26-án volt a legsúlyosabb, ugyanis ekkor volt a
legvalószínûbb, hogy a németeknek sikerül elvágniuk a brit hadseregeket
a franciáktól, és a csatornaparti kikötõk felé haladva fokozatosan felszá-
molják a teljes brit frontszakaszt.24 Mivel a késõbbiek során annak a
balszárnyon álló 18. hadseregnek sikerült a legtovább elõretörnie, amely-
nek feladata eredetileg a fõcsapást mérõ 2. és 17. hadseregek biztosítása
volt, a német vezetés a hadmûvelet fõirányát ehhez a hadsereghez helyezte
át, azonban a másik két hadseregnek is folytatnia kellett a támadást.
A fõcsapás így három, egyidõben végrehajtott csapássá alakult, ami az

42 100 éve ért véget az I. világháború

21 Hajdu–Pollman: i. m. 326.; Hew Strachan – valamelyest általánosabban közelítve
meg a kérdést – 7-10 fõre teszi a rohamcsapatok katonáiból alakított támadó
csoportok létszámát (lásd Strachan: i. m. 287.).
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erõk szétforgácsolásához vezetett. Április elsõ napjaira a támadók, akiknek
mintegy 40-50 km-nyit sikerült elõretörniük, 16 km-re megközelítették
Amiens városát, magát a várost azonban már nem tudták elfoglalni. Az
offenzíva kifulladt; végül a német hadvezetés 1918. április 5-én hivatalosan
is leállította a hadmûveletet.25

Július közepéig a németek négy újabb nagy támadást indítottak a
nyugati front különbözõ pontjain, azonban ezek mindegyike gyengébb és
hatástalanabb volt, mint az elõzõ, és több-kevesebb térnyerés után
mindegyik elakadt.26 A történetírás – teljes joggal – az említett offenzívák
kapcsán többnyire az egységes antant hadvezetés létrejöttét, illetve a
németek kimerülését hangsúlyozza, volt azonban e támadásoknak egy
másik aspektusa is: 1914 óta ezek voltak az elsõ hadmûveletek, amelyek
jelentõs területi nyereséggel végzõdtek, és amelyek bizonyos fokig maguk-
ban hordozták a mozgóháború visszaállításának lehetõségét.

A Monarchia részérõl még 1917 novemberében, a caporettói áttörés
után több ígéret született, hogy csapatokkal is készek támogatni a német
szövetséges harcát, 1917 karácsonyán pedig Arz tábornok arról beszélt,
hogy az uralkodó beleegyezésével 10 gyaloghadosztályt és 46 nehézüteget
bocsátanak a németek rendelkezésére. Ugyanez az idõ alatt azonban IV.
Károly megbízottja titkos tárgyalásokat folytatott a franciákkal a háború-
ból való kiugrásról; e tárgyalásokra nézve az osztrák–magyar csapatok
franciaországi megjelenése végzetesnek bizonyult volna. A hadvezetésnek
kapóra jött, hogy 1918. január 3-án Conrad von Hötzendorf, a Monarchia
korábbi vezérkari fõnöke bejelentette: a németek 1918 tavaszára tervezett
offenzívájával egyidõben támadást készít elõ az olasz hadszíntéren; erre
hivatkozva elkerülhették, hogy csapatokat kelljen küldeniük a nyugati
frontra. 1918. március 23-án maga az uralkodó döntötte el: azonnal meg
kell kezdeni a támadás elõkészítését. A legkésõb május végére tervezett
offenzíváról március 27-én értesítették a németeket is.27 Idõközben
azonban felmerült, hogy a támadást nem Dél-Tirolból, hanem a Piave
középsõ folyásánál kellene megindítani – ezt az álláspontot Boroevic
tábornagy képviselte –, illetve született egy harmadik elképzelés is, amely
a Garda-tónál indítandó támadásra tett javaslatot. Végül az offenzíva terve,
amely az olasz fronton levõ tábornokok javaslatainak sajátos keveréke lett,
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két egyenlõ erejû támadással számolt, amelyet a Piave mentén, illetve
Dél-Tirolból szándékoztak indítani.28 Jelentõsen hozzájárult az események
alakulásához, hogy a franciák, miután a különbékérõl folyó tárgyalások
megszakadtak, nyilvánosságra hozták az osztrák–magyar uralkodó egy
levelét, amely a béketárgyalások során íródott (az ún. Sixtus-levelet).
Károly igyekezett úgy beállítani a dolgot, mintha maga is a körülmények
áldozata lenne, azt azonban nem tudta elkerülni, hogy új szövetségi
szerzõdést kössön a német birodalommal, amelyben az osztrák–magyar
célokat teljesen alárendelte a német vezérkar igényeinek. Ezen igények
egyike az volt, hogy május 20-ig a Monarchia hadserege – támogatandó
a nyugati fronton támadni szándékozó német csapatokat – szintén indítsa
meg a maga offenzíváját az olaszok ellen.29 Az osztrák–magyar hadvezetés
ezt a határidõt ugyan nem tudta tartani, lassan azonban megszületett a
délnyugati fronton indítandó offenzíva tervének végleges változata. Ennek
értelmében a két egyenértékû hadmûvelet a „Radetzky” és az „Albrecht”
fedõnevevet kapta; az 56 km-es alpesi fronton a Radetzky hadmûvelet
részeként a 11. hadsereg vonult fel 20 gyalog- és 4 lovashadosztállyal,
illetve 3000 löveggel – a 38. honvéd hadosztályt ennek a hadseregnek
rendelték alá –; a Pederobbától a Piave torkolatáig tartó 54 km-es szakaszon
az Albrecht hadmûvelet részeként 15 gyalog- és 4 lovashadosztály sorakozott
fel 2600 löveggel. E két hadmûveleten kívül a 10 hadsereg két hadosztályának
az általános roham elõtt félrevezetésül a Tonale-hágónál kellett színlelt
támadást indítania. A mintegy 50 000 fõt számláló tartalékot a két említett
hadsereg csatlakozási pontja közelében, Belluno térségében helyezték el,
ahonnan a tartalék csapatai szükség esetén egyik hadsereg számára sem
tudtak volna idõben támogatást nyújtani.30

A különféle nehézségekhez az is hozzájárult, hogy 1918-ban az oszt-
rák–magyar haderõ súlyos ellátási gondokkal küszködött. A caporettói
gyõzelem jelentõsége részben éppen abban rejlett, hogy a zsákmányolt
készletekbõl egészen 1918 februárjáig élelmezni lehetett a csapatokat, ezt
követõen azonban a hátországból szállítandó utánpótlásra szorultak,
amelynek mennyiségére Bencze László szerint már nem a hadsereg
igényei, hanem a lakosság teherbíró képességének határai voltak leginkább
befolyással. A helyzeten érdemben az Ukrajnában, Romániában és Szer-
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28 Ligeti Dávid Ádám: A Monarchia utolsó vezérkari fõnöke. Arthur Arz von Straus-
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Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 181.)
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biában rekvirált élelmiszerkészletek sem tudtak változtatni. A katonák
tulajdonképpen éheztek. Amint Bencze írja: „[a]z elsõ vonalakban harcolók
fejadagja 1918. februártól 350 g kenyérre, 15 majd 10 g húsra, 6 g zsírra, 140
g fõzelékfélére, pótkávéra és 10 db cigarettára mérséklõdött. A tartalék porció
nem változott. A lövészárkokban azonban a kiosztott élelmiszer mennyisége az
utánpótlás ütemezésétõl, a tartalékok nagyságától függött. Sürgetõ jelentések
bizonyítják, hogy az elõrevont katonák naponta jobbára csak 125 g keményre
szikkadt, élvezhetetlen kukoricalepényt, némi férges, fagyasztott húst, és
Dörrgemüsét kaptak.Elõfordult, hogy a biztonsági öv elõretolt tüzelõállásaiban
figyelõ harcosok az ötnapos váltás teljes ideje alatt egyszer sem jutottak hozzá
a kenyérfejadaghoz, csak kávét ittak, szárított fõzeléket ettek, esetleg romlott
húst.”31

Az élelmezést illetõen különösen hírhedtté vált a hadtápfõnökség azon
hírlevele, amelyben kifejtették: a fagyasztott húsban található kukacok
ugyan gusztustalanok, de nem károsak az egészségre.32

A hadsereg utánszállítási problémái különösen azon alakulatok helyzetét
nehezítették meg, amelyek a Hétközség-fennsíkra kerültek (ezek közé
tartozott a 38. hadosztály is): az elsõ vonal mögötti csapatok embereinek
éjszaka, a napi gyakorlatok után többnyire maguknak kellett felcipelniük
az offenzívához szükséges lõszert, felszerelést a számukra kijelölt hegyi
depókba. A hadvezetés azonban pusztán emberi erõvel képtelen volt
kielégítõen megoldani a feladatot; ennek következtében a fennsíkon
indítandó támadás lõszerszükségletének csupán 40%-át sikerült felvinni a
hegyi lövegállásokba, és több mint 70 üteg, amely a támadás napján még
a Sugana-völgyben várta a továbbszállítást, szintén nem tudott bekapcso-
lódni a harcokba.33 Mindezt tetézte, hogy az osztrák–magyar hadseregnek
azzal az olasz haderõvel kellett szembenéznie, amelyet a caporettói kudarc
után francia és angol hadosztályokkal erõsítettek meg, és amelynek
védelmét is teljesen átszervezték. Ami az utánszállítást illeti, az olaszok
sûrû vasúthálózatra támaszkodtak: az alpesi fronton bevetett hadosztálya-
ik, illetve a szövetséges francia és angol alakulatok élelmiszer- és lõszer-
szükségleteit rendszeresen és idõben fedezni tudták, és az esetleges
offenzívákhoz szükséges készletek kiszállítása vagy a csapatok különbözõ
frontok közötti átcsoportosítása szintén nem okozott gondot nekik.34
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A HARCMODOR

Bár az elsõ világháború tulajdonképpen mozgóháborúnak indult, 1915-re
már kialakultak azok a mélységben tagolt lövészárokrendszerek, amelyek
a késõbbiek során e konfliktus jelképévé váltak. A kezdeti idõszakhoz
képest az 1918. június 15-i offenzíva idejére a védekezõ és a támadó
harcmodor is jelentõs átalakuláson esett át, ezen átalakulások pedig
javarészt azt is meghatározták, hogy a szembenálló felek hogyan harcoltak
a már említett offenzíva során.

Ami a védelmet illeti, a kezdeti primitív lövészárkokból 1917-re mélyen
tagolt, rugalmas védelmi rendszerek jöttek létre, amelyek peremvonalára
általában többsoros drótakadályokat telepítettek. Ezek elõtt a mintegy
kilométernyi mélységû fedezõzóna húzódott, amely össze nem függõ
tüzelõállásokból, körvédelemre berendezett támpontokból, mûszaki zárak-
ból állt. A fedezõzóna elõretolt õrseinek (angolul: harcelõõrsök) az volt a
feladata, hogy idejében jelezzék az ellenséges támadásokat; nekik általában
a gyalogsági rohamot megelõzõ tüzérségi tûzben is a helyükön kellett
maradniuk, és csak a gyalogsági támadás megindulása után, halogató
harcokat folytatva vonulhattak vissza a fõellenállási vonalba. A drótaka-
dályok mögött következett a két kilométernél mélyebb harci zóna, amely
három-négy párhuzamos lövészárokból és az ezek közötti összekötõ
árkokból állt (1918-ban az olasz fronton a két km mélységû zóna elsõ
állásának lövészárkait egy 500 méteres sávban építették ki, a második
állás két-három árka pedig a zóna utolsó 500 m-es sávjában kapott helyet).
A harci zóna állásait gyakran körvédõképes támpontokkal is megerõsítet-
ték; ez utóbbiak legénysége akkor is képes volt a védekezésre, ha az
ellenség az oldalukba került. Végül a harci zóna mögött az ún. hátsó zóna
következett. A védelem teljes mélysége az adott front körülményeinek
függvényében változhatott, és akár a 25-30 km-t is elérhette.35

Az ilyen típusú védelemnek a korábbi eljárásokkal összehasonlítva
számos elõnye volt. Az ellenség támadását nem az elsõ állásoknál kívánták
megállítani, így többé már nem volt fontos, hogy minden erõt ezekbe
összpontosítsanak; ehelyett a rendelkezésre álló csapatokat lépcsõzetesen
helyezték el, a betört ellenséget pedig a hátsó zónából elõretörõ tartalékok
ellenlökéseivel kívánták kiszorítani. Mivel az elsõ állásokat meglehetõsen
szellõsen szállták meg, a védõk kevésbé voltak kitéve az ellenséges tüzérség
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pusztító tüzének, ugyanakkor a védelem egyik fõ elemévé maga a védelmi
rendszer mélysége lépett elõ: a támadóknak, ha valóban át kívánták törni
az ellenséges állásokat, hosszú utat kellett megtenniük, ráadásul az egymás
után elhelyezkedõ védõállások leküzdése jelentõsen le is lassította a
támadás ütemét, ezáltal elég idõt biztosítva a védõk számára, hogy
tartalékaikat átcsoportosíthassák, illetve hogy az ellentámadás helyét és
idejét megválaszthassák.36

A háború folyamán a támadó harcászat is lényeges átalakuláson ment
át. Egyik legfontosabb változást a különbözõ fegyvernemek együttmûkö-
désének, azaz az összfegyvernemi harcászatnak a kialakulása jelentette.37

Az elsõ idõszak hatalmas veszteségeinek hatására a szembenálló felek
egyre inkább arra törekedtek, hogy a gyalogság csak tervszerû tüzérségi
elõkészítés után támadjon, a támogatás pedig a harc egész folyamata alatt
meglegyen.38 Az elõkészítés során a tüzérségre hárult a feladat, hogy a
gyalogsági roham elõtt az ellenség tüzér- és aknavetõütegeit elnémítsa,
gyalogságát a védõárkok vagy fedezékek aljába kényszerítse, és átjárót
nyisson a védõárkok elé emelt mûszaki és drótakadályokon. Ezt követõen
az elsõ vonalakat áttörõ, támadásban lévõ gyalogságot kellett támogatnia,
amit többnyire a gyalogságot közvetlenül kísérõ lövegek tüzével, illetve a
gyalogság elé lõtt ún. mozgó tûzhengerrel oldottak meg. Ez utóbbi esetén
többféle módszer létezett: egyik szerint a terepszakaszról terepszakaszra
áthelyezett tüzet elõre meghatározott idõpontokhoz kötötték, amelyhez a
gyalogságnak kellett alkalmazkodnia; a másik módszer értelmében a tüzet
csak azt követõen helyezték át a következõ terepszakaszra, hogy a
gyalogság a biztonsági távolság betartásával felzárkózott a tüzérek által
lõtt tûzfüggönyre. Amint Kovács Vilmos írja, az elsõ háborús év tapasz-
talatai bebizonyították, hogy a korszerû fegyverekkel felszerelt és beásott
gyalogsággal szemben csak az képes áttörésre, aki megfelelõen csoporto-
sítja tüzérségét és az adott feladathoz kellõ mennyiségû lõszerrel rendel-
kezik.39 A mélységben tagozott védelem áttöréséhez azonban mindez
többnyire elégtelennek bizonyult.
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A támadók eleinte a tüzérségi elõkészítés erejének fokozásával igyekez-
tek megoldani a problémát: megnövelték az alkalmazott ütegek számát,
az elhasználandó lõszer mennyiségét és az elõkészítés idõtartamát (a
gyalogság rohama elõtt a tüzérség néha napokon át lõtte az ellenséges
vonalakat), azonban ez a módszer teljesen kizárta a meglepetést, ráadásul
nem is hozta meg a kívánt eredményt. Ahhoz, hogy az ellenség védelmét
áttörhessék, új eljárásokat kellett keresni. Ezek egyike – a harci gázok és
a harckocsik bevetése mellett – a rohamcsapatok felállítása és alkalmazása
volt.40

A háború végére a tüzérség mûködése további változásokon ment
keresztül. A repülõgépek fontos szerepre tettek szert a célfelderítésben és
a lövegek belövésében, emellett pedig az egyre precízebb mûszerek, az
alaposabb térképek és a javuló minõségû légi felvételek lehetõvé tették,
hogy a tüzérségnek a tulajdonképpeni elõkészítést megelõzõen csak
néhány ellenõrzõ lövést kelljen leadnia (ezeket többnyire egy ismert
koordinátájú tereppontra adták le, hogy ellenõrizzék az irányzás helyes-
ségét). Az új módszerekkel a többnapos tüzérségi elõkészítést mindössze
néhány órára csökkentették. Nagyobb figyelmet szenteltek a támadó
gyalogság támogatásának is: a már említett mozgó tûzhengeren kívül
ehhez a két fegyvernem közötti folyamatos kapcsolattartásra volt szükség,
amely lehetõvé tette, hogy a támogató ütegek az újonnan felbukkanó
célokat viszonylag rövid idõn belül tûz alá vehessék. „Mind védelemben,
mind támadásban – írja Fabinyi – a tüzérség mûködését »tûztervekkel«
szabályozták, melyek a célok feltüntetése mellett, harcmozzanatok szerint a
lõszerfelhasználást, idõtartamot, tüzelésmódot és a lõelemeket41is meghatároz-
ták.”42

Amint arról már korábban említés történt, a szembenálló felek egymás-
tól függetlenül olyan harcászati megoldásokat igyekeztek kidolgozni,
amelyektõl az ellenfél állásainak áttörését remélték. A központi hatalmak
hadseregében e megoldások közül a legfontosabb szerepet a rohamharcá-
szat töltötte be, amely az ún. beszivárgásos taktikán alapult. A cél továbbra
is az maradt, hogy a saját erõk néhány ponton a lehetõ legkisebb
veszteséggel betörjenek az ellenséges állásrendszer elsõ vonalába, azonban
a gyalogság általános rohama helyett ezt a speciálisan kiképzett roham-
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csapatok katonáinak támadásával kívánták elérni. A kis csoportokban
támadó rohamistáknak vagy rohamosoknak, ahogy az adott korban
nevezték õket, a terep adottságait kihasználva kellett eljutniuk az ellensé-
ges állások egy korábban felderített gyenge pontjáig, ahol az volt a
feladatuk, hogy az akadályrendszert átjárhatóvá tegyék, az ellenséges
állások egy szakaszát elfoglalják, az ellenségtõl megtisztítsák és a mellvé-
dek átépítésével az ellenség felé fordítsák õket. Hogy feladatukat eredmé-
nyesebben láthassák el, a rohamcsapatok saját tüzérséget kaptak, amely
a lehetõségekhez képest igyekezett követni és támogatni az elõretörõ
gyalogságot.

A támadás során a rohamegységek elsõ hullámát a rohamjárõrök adták
– tulajdonképpen õk törtek be az ellenséges állásokba, amelyeket gyakran
már a saját tüzérségi elõkészítés közben megközelítettek. A rohamjárõrök
kizárólag az elfoglalandó árokrészre koncentráltak; mindazokat az ellen-
séges erõket, amelyeken túlhaladtak vagy amelyek a védõállás szomszédos
szakaszait tartották megszállva, a késõbbi hullámoknak kellett leküzdeniük.

M. Christian Ortner szerint az elsõ hullámba a rohamjárõrökön kívül
két-három olyan szakaszt is beosztottak, amit a legjobban célba dobó
rohamistákból és gránátutánpótlást szállító rohamkatonákból állítottak
össze.43 A második hullámba az ügyesebb lövészek, közelharcban jártas
katonák, géppuskások, esetleg lángszórósok és a távbeszélõ, illetve távjelzõ
rohamkatonák kerültek; a harmadik hullámot három rajnyi gyalogság, egy
rohamjárõr, távbeszélõ és teherhordó katonák alkották: ez utóbbiak
szögesdrótokat, homokzsákokat, aknákat, páncélpajzsokat és lövegpajzso-
kat szállítottak. Az ebbe a hullámba tartozó katonákat már többnyire
csákányokkal, lapátokkal is felszerelték.44 A harmadik hullám után a
közönséges gyalogság következett (többnyire újabb három hullámban); a
rohamistákat azt követõen, hogy feladatukat végrehajtották – azaz utat
nyitottak a gyalogságnak – általában kivonták az arcvonalból.

Amennyiben az ellenség nem ürítette ki azt a szakaszt, ahol a betörésre
sor került, ennek megtisztítása szintén a rohamcsapatok embereire hárult,
akik a kibontakozó közelharcban nemcsak kézigránáttal és lángszóróval,
de gyakran szuronnyal, rohamkéssel, gyalogsági ásóval vagy a lövészárok-
ban barkácsolt buzogányokkal is küzdöttek. Mivel a második hullám az
elsõ tartalékát alkotta, tulajdonképpen ez volt a támadás legveszélyesebb
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idõszaka, ilyenkor ugyanis az elsõ hullámba tartozó katonák, akik a
betörést végrehajtották, többnyire továbbhaladtak és elérték a számukra
kitûzött célt, azonban a második hullám embereinek, akik leragadtak az
árkok megtisztításáért vívott közelharcban, még nem sikerült felzárkózni
rájuk, így az elsõ hullámba tartozóknak, akik nem képviseltek jelentõsebb
erõt, magukra maradva kellett szembenézniük az esetleges ellentámadá-
sokkal.45

Ahhoz, hogy feladatukat minél hatékonyabban hajthassák végre, a
rohamcsapatok katonáit a hadsereg egyéb alakulataitól eltérõ módon
szerelték fel. Felszerelésük egyik legszembetûnõbb eleme a rohamsisak
volt – ez különösen az olasz fronton tett hasznos szolgálatot, ahol a
tüzérségi lövedékek becsapódását valóságos kõzáporok követték. Korabeli
fényképfelvételek arról tanúskodnak, hogy e sisakokat a katonák néha
fordítva viselték. A rohamisták másik jellegzetes felszerelési tárgya az
a középen egy pánttal összekötött két zsák volt, amelyet a katonáknak a
nyakukba akasztottak, így a zsákok, amelyek a támadáshoz szükséges
kézigránátok szállítására szolgáltak, a rohamista két karja alá kerültek.
Bár a 38. rohamzászlóalj egyik szemléjérõl fennmaradt fotókon, amelyeket
a sepsiszentgyörgyi múzeum gyûjteményében õriznek, a csapatok ilyen

Osztrák–magyar rohamcsapatok katonái a jellegzetes gránátzsákokkal
(Wolfgang Weihs gyûjteménye)
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gránátzsákokat viselnek, M. Christian Ortner szerint ezek nem bizonyul-
tak túl népszerûnek a harctéren: mivel meglehetõsen világos anyagból
készültek, kiváló célpontot kínáltak az ellenségnek, ráadásul a kézigráná-
tokat sem lehetett gyorsan elõvenni belõlük, így a katonák inkább nem
használták õket, a gránátokat pedig egyszerûen csak az övükbe tûzték.

A rohamcsapatok egy másik jellegzetes, messzirõl felismerhetõ eszköze
az a rövid nyelû utászlapát volt, amelyet hátul, a derékszíjra rögzítve
viseltek; Ortner úgy tudja, a rohamcsapatok katonáinak mintegy felét
látták el ilyen lapátokkal.46 Az egyéni felszereléshez ezenkívül még
gázálarc, kenyérzsák (négy tartalék élelmiszeradaggal), tölténytáska, 1917
mintájú rohamkés (korabeli forrásokban: tõr), szurony, drótvágó, világító
pisztoly, 16 mintájú ismétlõ pisztoly, jelzõsíp, elemes zseblámpa és
sátorlap tartozott, de igen népszerûek voltak a közelharcban használatos
különféle boxerek és buzogányok is. Ami a lõfegyvereket illeti, a roham-
csapatok emberei az 1270 mm hosszúságú gyalogsági puska helyett a
rövidebb, 1000 mm hosszú kurtályokat vagy karabélyokat használták,
amelyekhez általában fejenként csak 40 db lõszert vittek magukkal (a
gyalogság lõszerjavadalmazása ennél lényegesen nagyobb volt). 47

A 38. rohamzászlóalj (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy)
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1918-ra az osztrák–magyar hadsereg hadosztályai már saját rohamzász-
lóaljakkal rendelkeztek, amelyek annyi századból álltak, ahány ezred
alkotta az adott hadosztályt, az egyes századok száma pedig megegyezett
az ezredek zászlóaljainak számával.48 A rohamzászlóalj tehát a következõ
elemekbõl épült fel: négy rohamszázad, egy vagy két géppuskás század,
egy hegyi ágyús üteg négy löveggel, egy gyalogsági ágyús üteg négy
löveggel, egy további támogató csoport négy közepes gránátvetõvel és négy
közepes aknavetõvel, egy lángszórós csoport hat lángszóróval és egy
építõszázad.

A rohamzászlóalj törzsét négy tiszt és 31 legénységi állományú katona
alkotta; egy század öt tisztbõl és 173 katonából állt, a legkisebb egység
pedig a rohamjárõr volt, amely 9-10 fõt számlált.49

Végezetül nézzük meg, hogyan látta a rohamistákat egy szemtanú.
A komollói Tök Miklós, aki 1897-ben született, egy Gazda Józseffel
folytatott beszélgetése során emlékezett vissza a velük való találkozásra.
Bár a Gazda által lejegyzett szöveg magán hordozza az élõbeszéd törede-
zettségét (ami részben azzal magyarázható, hogy az elsõ világháborút
megjárt egykori tüzér a beszélgetés idején feltehetõen már öregember
lehetett), valamelyest talán mégis visszaadja a rohamcsapatok támadásá-
nak hangulatát. Saját elbeszélése szerint Tök elõször azt sem tudta, hogy
a front felé vonuló alakulat, amelynek tisztjei lovon ülve vezették embe-
reiket, magyar, azonban hamarosan egyértelmûvé vált számára, kikkel
találkozott. „A hármas rohamzászlóalj vót, rohamzászlóalj, puska nélkül. Tõr
s kézigránát [volt minden fegyverük]… [M]ég hátrébb vót egy zászlóalj, [az is]
rohamzászlóalj, a hatos. Ezt a két zászlóaljt esszetudták, hogy bévetik…
[S]zembefordul [egymással] az öt tiszt; valami parancsot adott a nagyobb tiszt
– me’ milyenek vótak [milyen rendfokozatúak], nem tudom pontoson –, [aztán]
kivágtat a zászlóalj közepibe; aszondja, jobbszárny, balszárny, fejlõdj, roham
elõre! Avval a zászlóalj kétfelé szakadt: elõre! Én nem mentem, úgy lehet, 50
lépést, [mikor õk] már felvették a harcot. No, vót ott osztán egy ropogás, egy
bõgés, egy jajgatás. Hányták a kézigránátot [az ellenségre], ugye...”50
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AZ ELLENFELEK ÉS A CSATATÉR

A 38. honvéd hadosztály, miután a keleti frontról a délnyugati arcvo-
nalra szállították, a 11. hadsereg alárendeltségébe került. A tervek szerint
az offenzíva során a hadsereg két egyenlõ erejû csoportosításának É–D
irányba kellett támadnia az Astico és a Brenta, illetve a Brenta és a Piave
között. Az elõbbi területre beosztott csoportosítást a III., XIII. és a VI.
hadtest alkotta; a 38. hadosztály pedig a XIII. hadtest kötelékébe tartozott.

A támadók az osztrák–magyar erõk szemszögébõl

Kelet Nyugat

Hadtest XIII. hadtest III. hadtest

Hadosztály 16. hadosztály 38. hadosztály 52. hadosztály 6. hadosztály

Ezred 138., 52., 31. (2) 24., 21., 22. (23) 26., 74., 6., 42. 17., 27., 81., 127.

A hadtest négy hadosztályának (ezek közül a fentebbi táblázatban csak
kettõ van feltüntetve) azt szabták feladatul, hogy a Hétközség-fennsíkon
egy körülbelül 6 km széles szakaszon áttörje az ellenség védelmét, és a
Monte Lemerle elfoglalásával felgöngyölítse az ellenséges állásokat (a bal-,
illetve a jobbszárnyon elhelyezkedõ két hadtestnek egy-egy 11 km széles
sávban kellett támadnia). Az osztrák–magyar erõknek a második napon
a Thiene–Vincentino vonalat kellett volna elérniük. A gyalogság tüzérségi
támogatásáról 706 löveg (117,6 csõ/km) gondoskodott, a támadás elaka-
dása esetén pedig a 11. hadsereg tartalékait kívánták bevetni, hogy
kisegítsék a Vincentino irányában támadó ékeket…51

Azon a szakaszon, ahol a XIII. hadtestet is magába foglaló csoportosí-
tásnak támadnia kellett – tehát az Astico és a Brenta közötti területen –
az olasz X., az angol XIV., a francia XII., illetve az olasz XIII. és XX.
hadtest volt védelemben.

A védelem

Nyugat Kelet
Val d’Astico Val Frenzela

X. olasz
hadtest

XIV. angol hadtest XII. francia hadtest XIII. olasz
hadtest

12. hadosz-
tály

48.
hadosztály

23.
hadosztály

24.
hadosztály

23.
hadosztály

Két
hadosztály
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A 38. hadosztállyal a brit XIV. hadtest csapatainak egy része állt
szemben; ezek az olasz 6. hadsereg alárendeltségébe tartoztak, az általuk
megszállt szakasz pedig a hadsereg arcvonalának bal oldalára esett. Tõlük
balra (a fennsík nyugati oldalán, illetve a Val d’Asticónál) az 1. olasz
hadsereg, jobbra pedig a franciák helyezkedtek el. Az összeütközésre az
1000-1500 m magasan a tengerszint fölött fekvõ, mintegy 30 km hosszú
és 10 km széles Hétközség-fennsíkon került sor, amelynek azt a részét,
ahol a harcok folytak, északon a Val Sugana és a mögötte tornyosuló,
megközelítõleg 2000 méter magas hegyek, kétoldalt a Val d’Assa és a
Val Frenzela határolják, délen pedig 6-10 km széles, alacsony hegyvo-
nulat választja el az itáliai alföldtõl, és amelyet a Ghelpach-patak
szurdoka szel ketté (az említett déli hegyvonulat egyik csúcsa az az 1222
m magas Kaberlaba is, amely irányába a 38. hadosztálynak támadnia
kellett). A fennsíkon húzódó frontvonal az 1916-os osztrák–magyar
hadjárat (az ún. Strafexpedition) eredményeként jött létre: az olaszok a
fennsík déli részén húzódó alacsony hegyvonulaton, a Monarchia
csapatai tõlük északabbra, tulajdonképpen a fennsík közepén, nyílt
terepen építették ki állásaikat. Mivel az olaszok gyakorlatilag ráláttak
az osztrák–magyar állásokra, a csapatok mozgatására és ellátására csak
éjszaka volt lehetõség.

A brit 7. és a 23. hadosztályt 1918 márciusának végén, a 48. hadosztályt
április közepén vezényelték a fennsíkra, hogy az itt húzódó vonal egy
szakaszát átvegyék az olaszoktól.52 Hogy mi is volt, amit átvettek, arról
eltérnek a vélemények: Bencze László úgy tudja, a 6. hadseregpa-
rancsnokság a peremhegyekig húzódó 4-6 km-es mélységben 7 állást
létesített; ezzel szemben Francis MacKay az asiagói csatatérrõl írott
könyvében az angolok sávjában mindössze három állásról tesz említést.
Ezek közül az elsõ a felföld lapályos részének a szélén, a második az egy
kilométerrel délebbre futó erdõborította gerinceken, a harmadik pedig a
déli peremhegyek közelében húzódott.53 Az elsõ vonal lövészárkait olasz
csapatok még 1916-ban, nagyrészt robbantással alakították ki, és helyen-
ként szikladarabokból épített mellvéddel is ellátták, azonban ennek

54 100 éve ért véget az I. világháború

52 J. Wilks – Eileen Wilks: The British Army in Italy. Barnsley, 2013, Pen and Sword,
67–68.

53 Francis MacKay: Asiago. Barnsley, 2000, Leo Cooper, 31.



ellenére sem feleltek meg a nyugati fronton alkalmazott szabványoknak.54

Az árkokból rövid leágazások vezettek a géppuskák és az aknavetõk kis
térközönként elhelyezett tüzelõállásaihoz. MacKay szerint az olaszok által
ásott fedezékekkel, az ún. rókalyukakkal ugyancsak gond volt; ezek
bejárata az ellenség felé nézett, és emiatt a bentlevõk – még ha kisebb
mértékben is, mint nyílt terepen – tulajdonképpen a fedezékekben is ki
voltak téve az ellenséges tüzérség tüzének. További hátrányt jelentett,
hogy az egyenetlen terep miatt a tüzelõállások – hacsak a védõk az
összekötõ árokrészeket is meg nem szállták – gyakran kívül estek egymás
látóterén, végül pedig – mint az olasz front annyi más szakaszán – a
becsapódó lövedékek hatására a sziklás talajból kiszakadó kõszilánkok itt
is különösen veszélyesnek bizonyultak az állásokat megszálló csapatokra
nézve.55

Asiago látképe. A 38-asoknak a város irányából a kép közepén látható
Kaberlaba irányába kellett támadniuk. (Deseõ Lajos – Ardói Gyula [szerk.]: Erdélyi ez-
redek a világháborúban. Budapest, Ardói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 1941. 145.)
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Az elsõ vonal elé telepítendõ drótakadályok sorsa szintén sajátságosan
alakult. Mivel a felföld nagy részét mintegy 20 km széles és 4-6 km
mélységû tûlevelû erdõ borította, ezek kialakításához gyakran az erdõ fáit
használták oszlopok gyanánt, az így létrejött építményt azonban meglehe-
tõsen sebezhetõnek ítélték: attól tartottak ugyanis, hogy egy támadás
esetén a különféle tüzérségi lövedékek által kidöntött fatörzsek könnyen
tönkretehetik vagy áthidalhatják a szögesdrótból, aknákból és drótkötelek-
bõl álló akadályövet. Hogy a védelem mélységét növeljék, az akadályrend-
szer elõtt, a senki földjén egy további vonalat hoztak létre, amely
tulajdonképpen a harcelõõrsökbõl állt, és melynek szélessége helyenként
a 2 km-t is elérte.56

Végül említést kell tennünk a védelem tüzérségérõl, amely a második
vonal állásai mögé települt. A britek szakaszán vegyesen állítottak fel
egymás mellé angol, francia és olasz ütegeket, a terepviszonyok azonban
ennek a fegyvernemnek sem kedveztek különösebben: az ágyúállásokat
gyakran robbantással kellett kialakítani, de elõfordult, hogy egy-egy löveg
számára mészkõbõl építettek valamiféle talapzatot, hogy megfelelõ módon
lehessen elhelyezni.57

Ami a gyalogságot illeti, a brit frontszakasz védelmét két hadosztály
látta el; ennek megfelelõen magát a frontszakaszt két részre osztották,
amelyek közül a jobb oldali a Granezza, a bal oldali pedig Carriola nevet
kapta. A brit 23. hadosztály tehát, amely ellen a 38. honvéd gyaloghad-
osztály támadása irányult, az angol terminológia szerint a Granezza-szek-
torban, egy körülbelül 5500 méter hosszú szakaszon rendezkedett be
védelemre; az elsõ vonalat a 68. és a 70. dandárok emberei szállták meg,
a tartalékot a 69. dandár alkotta.

23. hadosztály

Dandár 68. dandár 70. dandár

Elsõ
vonal

11/Northum-
berland
Fusiliers

12/Durham
Light
Infantry

13/Durham
Light
Infantry

9/York and
Lancaster

11/Sherwood
Foresters

Második
vonal

8/York and Lancaster

Tartalék 10/York and Lancaster 8/King’s Own Yorkshire
Light Infantry
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A hadosztály jobbszárnyára a 70. dandár, a dandár jobbszárnyára pedig
a 11/Sherwood Foresters zászlóalj került; ennek emberei a San Sisto-ge-
rinc északi lejtõjén kiépült állásokat foglalták el. Az általuk megszállt
frontszakasz, amely az Alhambra nevet kapta, megközelítõleg 1000 méter
széles lehetett, azonban az egyenetlen terepen futó és a terepadottságok-
hoz alkalmazkodó állás teljes hossza az 1800 métert is elérte. A sher-
woodiak elsõ vonala az erdõben, az erdõ szegélyétõl mintegy 30 méternyire
húzódott, és az állás elõtti drótakadályok ugyancsak az erdõ fái között
kaptak helyet. A második vonalat egy körülbelül 300 méternyire elhelyez-
kedõ, a gerincen végigfutó lövészárok alkotta. A balszárnyon a 9/York
and Lancasters zászlóalj volt védelemben; õk egy körülbelül 800 méternyi
szakaszt zártak le, Criterion névre keresztelt állásuk pedig valamivel
hosszabb, mintegy 1200 méter lehetett.58 Végül a Granezza-szakasz
balszárnyán az elsõ vonalat a 68. dandár három zászlóalja (a 11/North-
umberland Fusiliers, a 12/Durham Light Infantry és 13/Durham Light
Infantry) foglalta el; az õ állásaik – egy 45 méteres szakaszt leszámítva
– nyílt területen futottak. E védõszakasz központi részét a Monte
Kaberlaba uralta.59

Amint arról már korábban szó esett, a terepadottságok nem tették
lehetõvé a britek számára, hogy kellõ mélységû védelmet alakíthassanak
ki. Mivel vonalaik a fennsík déli peremétõl mindössze 4500 méternyire
húzódtak, egy támadás esetén egyszerûen nem lett volna hová visszavo-
nulniuk, tüzérségi eszközeiket pedig, melyek helyváltoztatása a nehéz
terep miatt emberfeletti munkát igényelt, minden valószínûség szerint
ugyancsak elvesztették volna. A védelmet tehát elsõsorban a gyalogságra
támaszkodva kellett kiépíteni.60 Az is említésre került, hogy a britek
harcelõõrseiket néhol két kilométernyi mélységig is elõretolták a senki
földjére. A 70. dandár emellett éjszakánként kiküldött négy, egyenként
szakasz erõsségû járõrt, amelyek az elsõ vonal és a harcelõõrsök vonala
közötti magaslatok valamelyikén foglaltak állást, továbbá négy géppuskát
is: ezek közül kettõ megközelítõleg a 11/Sherwood Foresters jobb oldali
százada elé, kettõ pedig a bal oldali század elé került. Így tehát a brit
védelem elsõ vonalát tulajdonképpen a harcelõõrsök, a másodikat pedig a
szakasz erejû járõrök alkották, a drótakadályok elõtt állást foglaló géppus-
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kák pedig a fõbb közeledési irányokat tartották tûz alatt. Nagyobb erejû
ellenséges támadás esetén mindhárom csoport katonáinak a saját elsõ
vonalába kellett visszavonulniuk.61

Azzal, hogy vonalaikat e megoldásokkal tulajdonképpen elõretolták a
senki földjére, az angoloknak valamelyest sikerült megnövelniük a védelem
mélységét, mindezek az intézkedések azonban újabb problémák elé állítot-
ták õket. Kiderült ugyanis, hogy a tüzérség elhelyezése miatt az esetleges
zárótüzet – az ellenség megállítására a saját arcvonal elé tervezett rövid,
de nagy intenzitású tûznemet – csak a harcelõõrsök mögötti területre
lehet lõni, ami így elzárta volna az elõretolt állásokba kihelyezett embere-
ket a fõvonaltól. Végül némi vitát követõen úgy oldották meg a problémát,
hogy megegyeztek: idõben értesítik a harcelõõrsök legénységét, hogy még
a zárótûz kiváltása elõtt visszahúzódhassanak a fõvonalba.62

Bencze többször is hangsúlyozza, hogy az ellenség idõben értesült a
készülõ offenzíváról: amint írja, Bécsben május folyamán már a dátum is
közszájon forgott, és június 6-án hivatalosan is figyelmeztették a csapato-
kat: az olaszok tudnak a hadmûveletrõl. Négy szökevény, aki közvetlenül
a roham elõtt dezertált a 42. honvéd hadosztálytól, feltehetõen további
részleteket közölt az ellenséggel. Az olasz telefonlehallgató központok
szintén kiválóan mûködtek, számos felderítõgép pedig folyamatosan
fényképezte a hatalmas összevonást.63 MacKay ehhez még azt is hozzáte-
szi, hogy a támadás elõestéjén a 70. dandár vonalán (és feltehetõen
ugyanez igaz a többi brit csapattestre is) megerõsítették a védelmet,
meghatározták és vázlaton bejelölték a különbözõ fegyverek tûzterületeit,
a századparancsnokok és az altisztek pedig végigjárták a tervezett ellen-
támadások útvonalát.64 Az angol források mindemellett arra utalnak, hogy
a támadásról szóló információk meglehetõsen hézagosak voltak: június
14-én valóban közölték az angol csapatokkal, hogy az osztrák–magyar
támadás másnapra várható, ekkor azonban még úgy gondolták, hogy az
ellenség csak az olasz és a francia vonalak ellen indít rohamot, a britek
állásai mindössze tüzérségi tûzre számíthatnak.65 Emiatt a támadás
éjszakáján meglehetõsen szellõsen szállták meg az elsõ vonalat: a
Sherwood Foresters két százada például századonként kevesebb mint száz
emberrel kívánta ellátni egy 900 méternyi hosszúságú szakasz védelmét,
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és a lövészárokban szolgálatot teljesítõk ereje amiatt is tovább gyengült,
hogy a harcelõõrsök, illetve az elõretolt szakaszok embereit ugyancsak
nekik kellett kiküldeniük.66 Ilyen körülmények között érte a brit vonalakat
a támadás.

A támadók a magyar királyi 38. honvéd gyaloghadosztály katonái voltak.
A hadosztályt, amely a világháború nagy részét a keleti fronton harcolta
végig, a kolozsvári 75. és a nagyszebeni 76. gyalogdandár alkotta; az elõbbi
alárendeltségébe a kolozsvári 21. és a marosvásárhelyi 22. honvéd
gyalogezred, az utóbbiéba pedig a nagyszebeni 23. és a brassói 24. honvéd
gyalogezred tartozott. Míg a keleti hadszíntérrõl elsõként az olasz frontra
vezényelt osztrák–magyar seregtestek részei 1918. február 25-én már meg
is érkeztek rendeltetési helyükre, a 22. ezred katonáit csak február 5-én
vonták ki állásaikból; ezt követõen az ezred február 15-ig tartalékban
maradt, majd egyheti menetelés után csatlakozott a 38. honvéd hadosz-
tályhoz. A hadosztály alakulatait március elsejével kezdõdõen szállították
át Dél-Tirolba a Kolomea, Körösmezõ, Sátoraljaújhely, Pozsony, Bécs,
Linz, Innsbruck és Trient útvonalon. A 24. ezred március 9–10-én, a
23-asok 15-én futottak be a Trient melletti Mattarello állomására. Az
ezredtörténetek az utazás részleteire nem térnek ki, Bencze László szerint
azonban gyakran elõfordult, hogy a keleti frontról átvezényelt csapatok
katonái a falvakon, városokon áthaladva összevissza lövöldöztek, sisakja-
ikat, gyalogsági ásóikat és tartalék bakancsaikat pedig eldobálták.67

A kivagonírozást követõen a csapatok számára egy nap pihenõt rendel-
tek el, aztán útnak indították õket a Hétközség-fennsík felé. A többnapos
hegyi út, amely során felszerelésüket is cipelniük kellett, komoly megpró-
báltatás elé állította az állásharcokban a megerõltetõ mozgástól elszokott
katonákat, akiknek a menetelés fáradalmai mellett egyéb nehézségekkel
is szembe kellett nézniük: a 24-esek, akik a negyedik napon érték el az
1778 méter magas Monte Zebio tetejét, a hideg ellen alig védõ szellõs
barakkokban töltötték az éjszakát. Ahhoz, hogy tüzet gyújthassanak, a
hegytetõn semmiféle anyag nem állt a katonák rendelkezésére, ráadásul
a meredek utakon a konyhák sem tudtak lépést tartani a csapattal, így
végül az embereknek éhesen, dideregve kellett nyugovóra térniük.68

A hadosztály többi ezrede alighanem ugyanilyen körülmények között
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jutott fel a fennsíkra. A 22-eseket érkezésüket követõen azonnal az elsõ
vonalba irányították, ahol az 52. gyaloghadosztály három ezredének részeit
kellett felváltaniuk: ennek következtében az I. és III. zászlóalj március
16-tól 29-ig az Asiago elõtt húzódó elsõ vonalat tartotta megszállva, a II.
zászlóalj az elõbbiek tartalékát alkotta, az ezredparancsnokság pedig a
Ghelpach völgyébe került. Az ezred védelmi szakaszával szemben egy angol
és egy francia hadosztály állásai helyezkedtek el.69 Bár a 38-asok számára
a keleti hadszíntér után az olasz fronton uralkodó viszonyok teljesen
ismeretlenek voltak, az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ellenség sem
volt sokkal jobb helyzetben: amint arról már szó esett, az angolok (és a
velük szomszédos franciák), akikkel a június 15-i offenzíva során szembe-
kerültek, korábban egyaránt a Piave környéki állások védelmét látták el,
és szintén csak 1918 márciusának végén, egy tervezett antant-offenzíva
elõkészítésének részeként vezényelték õket a fennsíkra.70

Ha a terep maga új is volt a 38. hadosztály ezredei számára, a
frontszakasz híre minden kétséget kizáróan eljutott hozzájuk. Körmendy
Géza szerint Asiago neve, amelyet a hátországban is jól ismertek,
valóságos fogalom volt akkoriban, amely „...minden rosszat jelentett, a
poklot, ahol soha nem szûnik meg a tûz. Az volt minden frontok legnehezeb-
bike...”71 Nyáry Iván, a 22-esek történetének szerzõje pedig egyenesen azt
állítja, a település Doberdóhoz hasonló hírhedtségre tett szert a magyarok
körében.72 Bencze László kutatásainak tükrében úgy tûnik, az ezredtörté-
netek egyáltalán nem túloznak: a 11. hadsereg, amelynek kötelékébe
késõbb a 38. hadosztály is került, 1917 novembere és 1918 márciusa között
mintegy 51 800 fõt veszített; ebbõl az egyes hadosztályok vesztesége a
nyugalmi idõszakokban havonta megközelítõleg 900 fõre rúgott. A helyzet
a késõbbiekben sem sokat változott: a kisebb-nagyobb rohamok, fogoly-
szerzõ vállalkozások és rajtaütések mellett az osztrák–magyar csapatok-
nak folyamatos tüzérségi tûzzel kellett szembenézniük: Bencze szerint egy
gyalogezred védelmi körletére, amely megközelítõleg 1 km2-nyi területet
foglalt magába, az ellenség naponta 12-15 ezer különbözõ ûrméretû
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gránátot lõtt ki.73 A tüzérség támadásai nem csupán az elsõ vonalak
védõinek életét veszélyeztették: a 22-esek ezredparancsnoksága, amely a
Ghelpach völgyébe települt, szintén folytonos rombolótûz alatt állott.74

Érdekes módon az angol katonák – korábbi állomáshelyeikkel összehason-
lítva az itteni állapotokat – inkább a fennsíkon uralkodó nyugalmat emelik
ki beszámolóikban.

Amint arról már szó esett, érkezésüket követõen csak a 22-esek kerültek
az elsõ vonalba, a hadosztály többi csapatteste a front mögött maradt,
ahol egyik ezredtörténet szerint ellátták és felszerelték minden szükséges-
sel, és egyben az olasz frontra jellemzõ harcmódot is begyakorolhatták,
azaz tulajdonképpen megkezdhették a felkészülést a küszöbön álló táma-
dásra.75 Amint Bencze írja: „A megbízható ezredek legénységének a pihenõ
váltásban, illetve külön vezényléssel – hadosztályonként 800–800 fõs turnu-
sokban – gyakorolniuk kellett a gyors, eltökélt rohamot, áthaladást az ellenség
zárótüzén, az akadályok leküzdését, a kézigránátdobást, az ellenséges árokban
vívott közelharcot, és a mélységbe való elõnyomulás módjait. Az ezredek pihenõ
váltásainak rendszeresen célba kellett lõniük a saját kiképzõ bázisokon –
táblákra, a 25%-os találati eredmény már jónak számított –, és fegyelmezõ
gyakorlatokat kellett tartaniuk, hogy szilárd maradjon az alá- és fölérendeltségi
viszony.”76

Úgy tûnik azonban, az intézkedéseket nem minden esetben hajtották
végre, ugyanis mikor a 22. gyalogezred május 10-én megkapta a támadásra
vonatkozó rendelkezéseket – a végrehajtás napját ekkor még nem közölték
a csapatokkal –, egy zászlóalja még mindig az elsõ vonalban volt, egy
másik pedig közvetlenül mögötte, ugyanúgy kitéve az ellenséges tüzérség
tüzének, és csupán a harmadik zászlóalj katonái kerültek egyik front
mögötti táborba, hogy kipihenhessék magukat, illetve hogy a számukra
elõírt feladatokat begyakorolhassák. Az említett csapattesteket végül csak
május 22-én, az ezredparancsnokság külön kérésére váltották fel.77

A 38. hadosztály felkészülésérõl viszonylag keveset tudunk, fennmaradt
azonban egy beszámoló az ugyancsak a XIII. hadtest alárendeltségébe
tartozó 42. honvéd gyaloghadosztályhoz beosztott egyik rohamzászlóaljról,
ez pedig meglehetõs alapossággal tekinti át az offenzíva elõtti idõszak
történéseit. A beszámolóból, amely Géczy Mihály alezredestõl származik
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és a 40. rohamzászlóalj tevékenységével foglalkozik, megtudhatjuk, hogy
a csapattestet 1918 április–májusában osztották be a túlnyomórészt horvát
hadosztályhoz azzal a paranccsal, hogy egy még csak sejtetett feladathoz
a 42. hadosztály saját rohamzászlóaljával és csapataival együtt elõgyakor-
latokat végezzen.78 Május 5-re kezdtek kialakulni a feladat körvonalai,
május 9-én pedig megérkeztek a hadosztály számára kijelölt támadási sávot
ábrázoló térképvázlatok és repülõfelvételek. Ezek alapján a zászlóalj
emberei egy, a támadási sávéhoz hasonló területen kiépítették az addig
felderített ellenséges állásrendszert, amelyet nagyrészt csak nyomdokvo-
nalak jelöltek, kivéve a betörési pontokat, ezeket ugyanis teljesen kiásták.
Ezenkívül a tisztikar a felderítési adatok alapján terepasztalt épített, és
megkezdõdött a részletfeladatok meghatározása és a rohamharceszközök
együttmûködésének megbeszélése. Ekkor még a rohamosok sem az
ellenséges géppuska- vagy ároklöveg-állások helyérõl, sem az akadályokról,
sem a saját állásukat az ellenségétõl elválasztó távolságról nem rendelkez-
tek pontos információkkal. A gyakorlatok azonban hamarosan újabb
fázisba léptek. „Tüzérséggel, akna- és gránátvetõkkel, éles kézigránáttal,
géppuskákkal, éles lõszerrel végrehajtott rohamok voltak rendezve – írja Géczy
–, csapatokkal és a 42. rohamzászlóaljjal együttesen, a megépített ellenséges
állásokkal szemben. Esetenként a gázálarcok is használatba kerültek, csak a
lángvetõk hallgattak, mert egyelõre a nafta-olaj hiányzott.”79 A sorgyalogság
felszerelése talán még több kívánnivalót hagyott maga után, mint a
rohamistáké: a 22-eseknél például sok katonának nem volt gázálarca, sok
pedig használhatatlan volt, de egyéb harceszközök – köztük könnyû- és
nehézfegyverek, illetve a lángszórók – is hiányoztak, úgyhogy a századok
tulajdonképpen ezek nélkül igyekeztek a támadás során végrehajtandó
feladataikat begyakorolni.80 A gyakorlás alatt az ellenséges repülõk
felderítõ tevékenysége feltûnõen megélénkült; minden valószínûség sze-
rint a robbanások zaja kelthette fel az ellenfél figyelmét.81

Géczy tudomása szerint a XIII. hadtest parancsnoksága május 18-án
adta ki az elsõ, általános irányelveket tartalmazó rendeletet a tervezett
támadásról, a 40. rohamzászlóaljhoz pedig május 25-én végre megérkeztek
a hiányzó fegyverek is. Május 27-én a csapatok újabb intézkedéseket
kaptak, illetve egy részletesebb tanulmányt is eljuttattak hozzájuk, amely
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a legutóbbi nyugati offenzívák tapasztalatait dolgozta fel, Géczy azonban
hiába szerette volna a rohamszázad- és rohamjárõr-parancsnokokkal
szemrevételezni a valóságos betörési helyeket, hogy az akadályrobbantá-
sokat kellõképpen elõkészíthesse, illetve hogy a tüzérség parancsnokaival
részletesen megbeszélhesse az együttmûködés részleteit, javaslata süket
fülekre talált, mi több, a horvát rohamzászlóaljat, amellyel együttesen
készítették elõ a támadást, hirtelen más feladatra vezényelték. „Nyilván-
való bizonyítéka volt ez az intézkedés annak – írja meglehetõsen higgadtan
ahhoz képest, hogy katonaként bizonyára keserûség tölthette el, amikor
a parancsot megkapta –, hogy egyes osztrák–magyar vezetõk még akkor, 1918
közepén sem voltak tisztában a nyugati jellegû rohamharcászat alapelveivel!”82

A furcsaságok mindezzel azonban még nem értek véget: Géczy csapat-
testét június 4-én a legénység számára ismeretlen típusú gránátvetõkkel
látták el, amelyekhez meglehetõsen rövid idõ alatt kellett kezelõszemély-
zetet kiképezni, és ugyanezen a napon megérkezett a parancs, hogy a

A támadás elõkészítéséhez használt terepasztal részlete a támadási területtel
(Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy)
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zászlóalj 8-ára legyen menetkész. A csapatok csak ekkor, közvetlenül az
indulás elõtt kapták meg a támadáshoz szükséges hadianyagot, és ekkor
pótolták a hiányzó gázálarcokat is.83 Végül az a döntés született, hogy a
rohamzászlóaljat, amelynek a feladata az ellenséges állások áttörése lett
volna a támadó gyalogság számára – és a meglehetõsen alapos felkészülése
épp ezt a célt szolgálta – tartalékként fogják felhasználni. A beszámoló
szerint nem a 40-es rohamzászlóalj volt az egyetlen, amelyik ilyen sorsra
jutott.

Géczy többször is említést tesz arról, hogy a parancsnokság megszem-
lélte a rohamzászlóalj felkészülését, és mindannyiszor azt hangsúlyozza,
hogy meglehetõsen elégedettek voltak velük. Kozma Miklós huszárszáza-
dos, aki szintén tanúja volt egy hasonló hadgyakorlatnak, némileg más
képet fest a tüzérség és a gyalogság együttmûködésérõl. Mint írja, a
gyakorlat során a gyalogság tömegtámadásszerû formációban tört elõre,
a tüzérség tûzhengere pedig ötpercenként elõrehelyezve haladt a gyalogság
elõtt. Mivel a gyártási hibás tüzérségi lõszerrel nem lehetett pontosan
tüzelni, az elõírás szerint támadó gyalogság már a gyakorlat során
sebesülteket és halottakat vesztett.84

A felkészülési idõszakban a 38. gyaloghadosztály ezredei közül a
legérdekesebben a 22. gyalogezred sorsa alakult. Amint arról már említés
törént, az ezred két zászlóalját csak május 22-én váltották fel. Mivel június
1-én megkezdõdött a támadáshoz való csoportosítás, túl sok idejük
gyakorlásra már nem maradt, ráadásul közben a legénységet tüzérségi
lõszer és anyag hordására is kirendelték, június 4-étõl pedig egyik zászlóalj
újra az elsõ vonalba került.85

Az offenzíva elõtti felkészülés egyéb vonatkozásairól a 21. gyalogezred
fennmaradt iratanyagából értesülhetünk. A tüzérség és a gyalogság
eredményesebb együttmûködése érdekében a hadosztály parancsnoksága
pontosan szabályozta a különféle jelzéseket: a fehér világítórakéta hely-
zetmegjelölésre szolgált, a piros arra utalt, hogy saját tüzérségi tûzre van
szükség, a zöld fellövése pedig azt jelentette, a csapatok a tüzérségi tûz
elõrehelyezését kérik. Mivel a lángszórók – korabeli szóhasználattal:
lángvetõk – jellegzetes füstoszlopát jól meg lehetett különböztetni a
robbanások füstjétõl, erdõs terepen a fehér jelzõrakétákat e fegyverek
ismételt függõleges tûzoszlopával egyidõben kellett alkalmazni a saját
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vonalak megjelölésére. A tüzérség hatékonyságát azonban nagyban befo-
lyásolta, hogy a hadosztály támogatására kiutalt három nehéz tüzérezred-
tõl az offenzíva kezdetéig csak öt nehéz tábori taracküteg érkezett meg
(ezekbõl általában egyetlen tüzérezredbe legalább három, egyenként
négylöveges üteg tartozott), ráadásul az ütegek nagy része csak a támadás
elõtt két-három éjszakával futott be rendeltetési helyére, így se a célokat
nem ismerhették, sem kellõ mennyiségû lõszer felhalmozásáról nem
gondoskodhattak. A rendelkezésre álló 49 üteg közül 41-nek amiatt, hogy
állásukat el ne árulják, azt sem engedélyezték, hogy belõjék magukat, a
hadosztály két aknavetõütege pedig régi rendszerû aknavetõinek lõszerhi-
ánya és nem kielégítõ hordtávolsága miatt be sem kapcsolódhatott az
elõkészítésbe.

A beígért nehézütegek egy részének kiesése azért volt különösen
aggasztó, mert az ellenséges állások rombolása és a drótakadályok
leküzdése éppen az õ feladatuk lett volna, és a helyzetet tovább rontotta,
hogy az ellenséges légifölény, illetve az erdõs terep miatt az osztrák–ma-
gyar repülõk képtelenek voltak alaposan felderíteni az ellenséges állásokat,
így az ütegek számos esetben nem rendelkeztek megfelelõ adatokkal a
leküzdendõ célok helyzetét illetõen.

Annak érdekében, hogy a gyalogság az erõsebb ellenállást is hatéko-
nyabban megtörhesse – egy-egy támadás során a tüzérséggel való kom-
munikáció nem mindig volt zavartalan –, a csapatok mellé hegyi tarack-
vagy tábori ágyús kísérõütegeket osztottak be, amelyeket az egyes ezredek
parancsnokságának rendeltek alá. Ezeknek az ütegeknek szakaszról sza-
kaszra, a lövegeket lovakkal vontatva kellett követniük a rohamozókat,
azonban külön parancsba adták számukra: állásváltoztatásra csak akkor
kerüljön sor, ha közvetlen hatás másképp nem érhetõ el.86 Végül pontosan
szabályozták azt is, hogy a rohamozó katonának – korabeli szóhasználattal:
csatárnak – milyen felszereléssel kellett harcba indulnia. Ennek értelmé-
ben minden embernek rendelkeznie kellett rohamsisakkal, gázálarccal,
puskával, 140 db tölténnyel, szuronnyal, tõrrel, kézigránátokkal (ezeket
két homokzsákban vagy a kenyérzsákban vitték), sebkötözõ csomaggal,
gyalogsági ásóval vagy drótvágó ollóval, szakaszlámpával vagy világítópisz-
tollyal, illetve mászóvassal; ehhez járult még három tartalék élelemadag
kétszersülttel, két adag dohány, tábori kulacs – kivételesen borral meg-
töltve –, evõcsésze evõeszközzel, köpeny, egy sátorlap, és végül a támadás
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napján kiadandó ún. pótlék élelmezés is. A roham- és különleges csapatok
felszerelésérõl külön utasítás intézkedett. Ezenkívül parancsba adták, hogy
minden rohamsisak hátsó részére egy tenyérnyi fehér foltot kell festeni,
illetve az órák egyeztetésérõl is rendelkeztek. Ez utóbbi feladatot, amely
egy hadosztálynyi embert érintett – de legalábbis a tiszteket, illetve
altiszteket biztosan, és õk sem voltak kevesen –, meglehetõsen egyszerûen
oldották meg: a tüzérségi elõkészítés kezdetekor mindenkinek három órára
kellett állítania a saját óráját.87

A 21. gyalogezred egyik csapattestének, az I. zászlóaljnak az esemény-
naplójából meglehetõsen részletes képet kapunk az elõkészületek utolsó
fázisáról is.88 A lelkiismeretes naplóíró 1918. június 11-én, kedden
bejegyezte, hogy egész nap esett, és hogy az ezredparancsnokság minden
századtól egy-egy tisztet és két-két altisztet Asiagóba küldött, hogy
szemrevételezzék a terepet és jelöljék ki az egyes támadó csoportok
kiindulóvonalát. Június 12-én az ezredparancsnok ismertette a zászlóalj
tisztjeivel az offenzíva elsõ napjának teendõit, az 1. századhoz pedig egy
zászlós parancsnoksága alatt egy kézigéppuskás szakasz érkezett. Június
13-án még inkább felgyorsultak az események. A nap az anyagi és a
személyi pótlások rendezésével telt: minden embernek kiadtak háromnapi
tartalék élelemadagot, fejenként két sebkötözõ csomagot, kiegészítették a
lõszert és a kézigránátokat. A délután folyamán a rohamzászlóalj négy
rohamjárõre is bevonult a zászlóaljhoz – egy-egy századhoz általában 7-8
rohamista került –, a mûszaki századtól minden század kapott egy-egy
három fõbõl álló robbantójárõrt, az 1. századhoz pedig egy zászlós
parancsnoksága alatt négy lángszórós járõrt osztottak be, járõrönként
egy-egy lángszóróval. Ez utóbbiakat a tervek szerint az elsõ és második
hullámban kívánták elhelyezni. A rohamzászlóaljtól bevonult még egy
kürtös, akinek a feladata az elért vonalak jelzése volt. A napló szerint a
lángszórók, amelyek tûzcsóváját világítójelzésekkel kívánták kombinálni,
ugyancsak ezt kapták feladatul. Végül a sötétség beálltával az 1. és 2.
század, amely mellé beosztottak egy fél géppuskás századot, elõrement az
Asiagótól keletre húzódó vasúti töltés mögé, a 3. és 4. század pedig a
géppuskás század másik felével a készültségi állásokat szállta meg.
A zászlóaljtörzs, amely szintén elõrement, a vasúti töltés alatti kavernában
nyert elhelyezést.
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A június 14-i nap várakozással telt; az egyik kavernában, ahol a
túlzsúfoltság miatt elfogyott a levegõ, többen is elájultak. A sötétség
beálltával a 3. és 4. század is bevonult, és kezdetét vette a támadó hullámok
tagozása, illetve rendezése. „Türelmetlen jókedv mindenütt – írta a legény-
ség hangulatáról aznap a naplóíró –, alig várja mindenki, hogy végre
mindentõl felszabadulva nekironthasson a taljánnak.” Az emberek készültek
a támadásra, amely kapcsán, mint Kiss Jancsi János egykori katona egy
interjúban visszaemlékezett, azt mondták nekik: „Az olaszok meg vannak
verve, puska nélkül megyünk be Olaszországba, Rómába.”

A CSATA AZ OSZTRÁK–MAGYAR CSAPATOK SZEMSZÖGÉBÕL

Az eredetileg június 13-ra tervezett támadást a rossz idõ miatt el kellett
halasztani. Amint Bencze László írja, az offenzíva elõtti utolsó napokban
az olasz, angol és francia tüzérség, napi váltással megsemmisítõ csapáso-
kat mért a felsorakozó osztrák–magyar hadosztályokra és a tüzelõállások-
ba vont ütegekre. Egy-egy ilyen megelõzõ tüzérségi támadás során
korlátozott körzetekre 20-25 ezer gránátot lõttek ki: június 10-én a XIII.
hadtest kapott háromórás össztüzet, 12-én a Hétközség-felföld elõtti
elõrevonási utakat vették tûz alá, 14-én este 11 órától pedig újra az elõbbi
hadtest rohamozókkal túlzsúfolt állásai ellen hajtottak végre megelõzõ

Lángszórósok. A fotó feltehetõen a 38. hadosztály embereirõl készült.
(Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy)
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tûzösszpontosítást.89 Annak ellenére, hogy a 38. hadosztály gyalogságának
egyharmada már 14-én éjjel elfoglalta készültségi állásait, az ellenséges
tüzérségi tûz viszonylag hatástalan maradt (a készültségi állás felvétele
két részben történt: a fennmaradó kétharmadot csak 15-én éjjel vonták
elõre a támadáshoz).

Maga az offenzíva 1918. június 15-én hajnali 3.00-kor, a tüzérségi
elõkészítéssel vette kezdetét. Az osztrák–magyar tüzérség ötperces tûz-
csapással indított, ezt követõen egy órán át az olasz, francia és angol
ütegeket igyekezett gázzal kikapcsolni a harcból, aztán másfél órán
keresztül az ellenséges akadályrendszert, illetve az elsõ állás védelmi
létesítményeit rombolta, majd hat órától újabb 20 perces gázrajtaütést
hajtott végre a tüzérség ellen, amit egy óra múlva megismételt. Végül
7.00-ig minden üteg az elsõ árkokat és a mögöttük húzódó köztes térséget
lõtte, késõbb pedig áttértek mozgó tûzhengerre.90

Kétségtelenül igen látványos lehetett, amint az elsõ ágyúlövések az
osztrák–magyar arcvonal majdnem teljes hosszában egyszerre dördültek
el. József fõherceg egy másik arcvonalszakaszon élte át az eseményeket,
ám meglehetõsen szemléletes beszámolójából némi fogalmat alkothatunk
magunknak arról a látványról, amelynek a 38. honvéd gyaloghadosztály
erdélyi ezredeiben harcolók tanúi lehettek: „[M]int a Szahara számumja,
üvöltve fölordít sok ezer ágyúnk torkából a pergõtûz. Beláthatatlan hosszú
tûzokádó villogó vonal, a tengertõl a svájci határig, ég és föld remeg a bömbölõ
dübörgéstõl. [...] Az ellenséges ütegeket is látom villogva, hevesen viszonozni
tüzünket, de mind lanyhulva, elhalva, elnémulnak egymásután és csend lesz
ott a Piavén túl, míg a mi tüzünk hevesebb és hevesebb, mint a dühöngõ orkán
forgataga. Már látok! Minden egy füsttenger, melybõl csak a templomok
tornyai, a legmagasabb fák koronái állanak ki. Rettenetesen nagyszerû volt ez
a tüzes vonal s az égrengõ robaj. Eleinte mindenfelé izgatottan ide-oda
forgolódó fényszórók keresgéltek, mint a fuldokló karjai, valamit, ami nincs.
Lassacskán a sûrû gõzökbe fulladva kialudtak, elhaltak, csak egy égett tovább,
elakadva ferdén nézett az égre, mint a haldoklónak kifordult üveges szeme.
[...] Kivirradt. Minden egy gáztenger odatúl. Ekkor romboló tûz kezdõdött
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a 11. hadseregparancsnokság a következõ módon szabályozta: 3 órai kezdet, egy
órán át az ellenséges tüzérség leküzdése gázzal; másfél órán át a tüzérség
leküzdése a nehéz ütegek által (brizánslõszerrel), míg a könnyû tüzérség az
ellenség 1. és 2. vonalát lövi; 40 percig támadással való tüntetés és tûzrajtaütések;
egy órán át az ellenséges tüzérség lekötése mellett az ellenséges állások roham-
éretté lövése, 20 perc gázrajtaütés a tüzérségre, 10 perc rohampergõtûz.



meg, az ellenség 1. és 2. állására. Ezután a megsemmisítõ tûz, ennél hevesebb
tüzet alig lehetne elképzelni. Apokaliptikus lázálom, melyben az égõ föld
reszket s a zengõ ég leszakad.”91

Úgy tûnik, az élmény a Hétközség-fennsíkon is hasonló hatást gyakorolt
a katonákra. „Valóban a poklok szimfóniája! Olyan fenséges látvány volt –
írja a tüzérségi elõkészítésrõl a kolozsvári 21-esek ezredtörténetének
szerzõje –, hogy a legénység is önfeledten elhagyta rejtekhelyét, s felállva
gyönyörködött az óriási tûzijátékban, amely teljesen bevilágította az égbolt sötét
palástjával takart láthatárt. Biztató jel volt, hogy az ellenséges tüzérség alig
lõtt valamit.”92

Norman Gladdennek köszönhetõen, aki a brit northumberlandi lövészek
11. zászlóaljának katonájaként vett részt a harcokban, azt is tudjuk, hogyan
élték meg a brit katonák a támadás e szakaszát. Meglehetõsen szemléletes
beszámolóját érdemes a megszokottnál kissé hosszabban idéznünk: „A ké-
szültséget elrendelõ parancsot éppen hajnalhasadás elõtt adták tovább – írja
Across the Piave címû visszaemlékezésében. – Mindenfelõl guggoló alakok
mozdultak meg és egyenesedtek fel, mikor hirtelen valami történt. Odakinn,
velünk szemben [...] ágyúk nyitottak tüzet. Villanások gyújtották lángra a
fennsík másik oldalán húzódó dombokat, és a tüzérség bömbölése végiggördült
az egész frontvonalon. A hang fokozatosan erõsödött, majd ránk szakadt az
ég. A drótakadályok között, mögöttünk és a távolabbi erdõnél lövedékek
zuhogtak üvöltve a föld felé. A robbanások kõrakásokat löktek a levegõbe.
A lövészárkot rövidesen fanyar fütsfelhõ burkolta be. [...] Rendes, a nyugati
frontot idézõ ágyúzás volt, amihez hamarosan saját tüzérségünk is csatlakozott.
[...] A lövedékek irtózatos rendszerességgel hulltak a lövészárokra; csak a talaj
keménysége mentett meg bennünket a betemetéstõl, ám ennek a védelmezõ
keménységnek is megvolt a maga szörnyû oldala: az árokra záporoztak a szikla-
és kõdarabok. [...] Egy különösen félelmetes robbanástól egy védettebb sarokba
szorultam. Mellettem egy ember fegyverét magához szorítva, összekuporodva
dõlt a mellvédnek. [...] Magam is görnyedten, a vállam fölött néztem a
gyújtólövedékek robbanását, és ahogy bámultam, hatalmas láng csapott fel,
amint néhány fa tüzet fogott. A lángok a hullámtörõt ostromló izzó tenger
tajtékjaként szökkentek a magasba, majd átcsaptak a fölöttünk levõ domboldal
ösztövér fáin. A látvány egyszerre volt nagyszerû és rettenetes. [...] A ne-
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héztüzérség lövedékei expresszvonatként robogtak el felettünk, hogy a dombok
távolabbi teknõiben olyan pusztító dörrenéssel robbanjanak fel, ami még az
ágyúzás általános robaját is túlharsogta.”93

Bármilyen lenyûgözõnek is bizonyult az egyszerû katonák számára a
tüzérségi elõkészítés, a korabeli jelentések arra utalnak, hogy a látvány
nem mindenkit kápráztatott el; e jelentések egyike szerint 6.30-kor az
ellenséges elsõ vonal rohaméretté lövése még igen gyengének látszott, és
maga a tûz a résztvevõ ütegek nagy száma ellenére sem fokozódott
pergõtûzszerûvé.

A gyalogsági támadásnak a tüzérségi elõkészítést követõen kellett
megindulnia. A 38. hadosztályt az elsõ lépcsõbe, a XIII. hadtest jobbszár-
nyára osztották be; bal oldali szomszédja a hadtest másik hadosztálya, a
16. közös, jobb oldali pedig feltehetõen a III. hadtesthez tartozó 52. honvéd
hadosztály volt. A hadosztály négy ezrede közül a 21., 22. és 24. került az
elsõ vonalba, a 23. pedig a tartalékot alkotta, és hasonlóképpen alakult a
helyzet alsóbb szinteken is: minden ezred két zászlóalja az elsõ vonalban
támadott, és a harmadik ezredtartalékként követte õket. A balszárnyon
levõ 24-eseknél feltehetõen a csíkszeredai II. és a kézdivásárhelyi III.
zászlóalj, a 21-eseknél a kolozsvári I. és III. zászlóalj került az elsõ vonalba,
míg a brassói I. a 24., a nagyenyedi II. zászlóalj pedig a 21. ezred tartalékát
alkotta (a 22. gyalogezredre vonatkozóan nem rendelkezünk ilyen részletes
infomációkkal). A hadosztálytartalék a nagyszebeni 23. gyalogezred volt.
Az offenzíva hajnalán a 24. ezred volt a legrosszabb helyzetben: kiinduló-
állásai hajnali három órától kezdõdõen többször is aknavetõtüzet kaptak.

Az elsõ harcérintkezésekre még a tüzérségi elõkészítés alatt sor került:
az 5.30-kor végrehajtott színlelt támadásnál a 22-esek járõrei egy megkö-
zelítõleg 15 fõ erõsségû harcelõõrsöt (korabeli szóhasználattal: tábori
õrsöt) visszakergettek a brit elsõ vonalba; egy másik jelentésben pedig az
szerepel, hogy a 24-esek járõrei 6.45-kor mintegy 400 m-nyire elõreszökell-
ve felvették a harcot az angolok vélt elsõ vonalával, majd beásták magukat.
E kisebb összeütközéseket leszámítva a védõk ekkor még semmiféle jelet
nem adtak magukról. Amint MacKay írja, az elõretolt brit egységek
ugyancsak ekkortájt, 6.45 körül figyeltek fel arra, hogy az osztrák–magyar
gyalogság a drótakadályokba nyitott folyosókon keresztül elhagyja állásait,
és az akadályok elõtt megkezdi a támadó alakzat felvételét.94 A hadosz-
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tályok élére a rohamcsapatok emberei kerültek – nekik kellett az ellensé-
ges akadályrendszeren utat robbantaniuk, illetve az ellenséges állásokba
betörniük –, mögöttük pedig a sorgyalogság következett, hadosztályonként
körülbelül 9-12 ezer emberrel. Egy-egy hadosztályon belül az elsõ vonalbeli
ezredek egy körülbelül 900 m-nyi széles sávot foglaltak el, embereiket
pedig hét egymás utáni hullámba tagozták.95

Mialatt a 38. hadosztály csapatai felvették a támadó alakzatot, valame-
lyest megélénkült az ellenség is: tüzérsége és aknavetõi közepes erõvel
lõni kezdték az osztrák–magyar vonalakat. A kalotaszentkirályi Kiss
Jancsi János, aki feltehetõen a kolozsvári 21. gyalogezredben szolgált,
Gazda Józseffel folytatott beszélgetésében a következõképpen emlékezett
vissza ezekre a percekre: „Hát akkor már ott volt a tüzérségi tûz, úgyhogy
akkor már engem háromszor eltemettek..., ahogy álltunk Assiagónak a
bejáratánál, ott magasabban; a tüzérségi löveg [helyesen lövedék] odavágott
az útba. Állandóan lõttek bennünket…”96

Bencze László szerint, a támadóknak 7.40-kor kellett az ellenséges
peremvonalhoz érniük. A parancsnokok úgy számították ki az indulási

Támadó rohamkatonák (valószínûleg beállított fotó). A képen jól kivehetõ
az osztrák–magyar rohamosok háton viselt jellegzetes lapátja.
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idõt, hogy az elsõ árokra lõtt utolsó nehéz gránátok becsapódásakor
400-500 m, az utolsó könnyû gránátok robbanásakor 200 m válassza el az
embereket az akadályoktól. A tüzérség 7.40-tõl 400 m-rel hátrább helyezte
a tüzét. A csapatoknak a készenléti állástól 800-2000 m-t kellett megten-
niük 100-135 m-es emelkedõvel, ami megközelítõleg 20-45 percnyi idõt
igényelt.97 A 38. hadosztály sávjában hétkor indították el a rohamozókat,
7.30-kor pedig már a hadosztály tartaléka, a 23. ezred is kezdett elõre-
menni. Az ég borús volt, a talaj fölött sûrû köd és pára terjengett.

Amint láttuk, a hadosztály támadása nagyrészt az angol 23. hadosztály
vonalai ellen irányult. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, melyik osztrák–ma-
gyar csapattest melyik angol zászlóaljjal került szembe, további kutatások
szükségesek, az eddig rendelkezésre álló források alapján azonban körül-
belül megállapítható, hogy a különféle ezredek emberei az angol vonalak
mely része ellen intéztek támadást. Arról is esett szó, hogy a britek
jobbszárnyán a 70. dandár 11/Sherwood Foresters és 9/York and
Lancasters zászlóaljai voltak védelemben, a balszárnyon a 68. dandár
három zászlóalja – a 11/Northumberland Fusiliers (balszárny), a
12/Durham Light Infantry (közép) és a 13/Durham Light Infantry
(jobbszárny) – foglalták el az állásokat. Értelemszerûen a 38. honvéd
hadosztály balszárnya a britek jobbszárnyát támadta meg, tehát a 24.
gyalogezred katonái biztosan a 11/Sherwood Foresters, esetleg a 9/York
and Lancasters zászlóaljakkal vették fel a harcot; a 21. gyalogezredrõl
tudjuk, hogy a Monte Kaberlaba – tehát a 11/Northumberland Fusiliers,
a 12/Durham Light Infantry és a 13/Durham Light Infantry állásainak
irányába kellett támadjon, azonban elõfordulhat, hogy a brit 70. dandár
balszárnyán a 9/York and Lancasters zászlóalj állásait is érintették; végül
a 22. gyalogezred emberei feltehetõen a 12/Durham Light Infantry és a
11/Northumberland Fusiliers zászlóaljak vonalai ellen indítottak rohamot
(az erõk megoszlását lásd az alábbi táblázatban).

A szembenálló felek a támadók szemszögébõl

Osztrák–
magyar

24. gyalogezred 21. gyalogezred 22. gyalog--
ezred

Brit 11/Sherwood
Foresters

9/York and
Lancaster

13/Durham
Light
Infantry

12/Durham
Light
Infantry

11/Northum-
berland
Fusiliers
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Az ellenséges állásokba – amint errõl a késõbbiekben szó lesz – csak a
24., illetve a 22. gyalogezred katonáinak sikerült betörniük.

Térjünk azonban most vissza a támadókhoz, akiket ott hagytunk el, hogy
hétkor megindultak a britek állásai felé. Az emberek ködben, valószínûleg
felázott talajon törtek elõre; amint az egyik ezredtörténet szerzõje írja,
sietni nemigen lehetett, mert hegynek felfelé vitt az út.98 A hadosztály
gyalogságának középpontjában haladó 21-esek Poslentõl északkeletre
belefutottak a britek egy 15 emberbõl és egy tisztbõl álló csoportjába, és
foglyul is ejtették õket, illetve ugyancsak ennek a csapattestnek az emberei
voltak azok, akik az egyik brit harcelõõrs állásait elérve, amely elõtt
megrongált drótakadályokat találtak, tévesen jelezték a parancsnokság-
nak: elfoglalták az ellenség elsõ vonalát. Ekkor még ezen a szakaszon úgy
tûnt, saját tüzérségük megtört mindenféle ellenállást, bár az ezred
jobbszárnyán haladó zászlóalj az angol tüzérségi és aknavetõtûz következ-
tében némi veszteséget szenvedett. Az ezred sávjától jobbra elõretörõ
22-esek helyzete hasonlóképpen alakult; az angolok zárótüze, amelyre túl
késõn került sor ahhoz, hogy a támadókat megállíthassa, meglehetõsen
gyenge volt, ráadásul valahol hátul, messze az elsõ hullámok mögött
feküdt, és látszólag képtelen volt követni a rohamozókat. Aztán az emberek
az ellenséges állások közelébe jutottak, a 21-esek pedig megpillantották az
angolok drótakadályait, amelyek elsõ öve részben az erdõben, részben
azon kívül volt kiépítve. Az akadályok érintetlenek voltak; az elõterepen
egyetlen gránáttölcsér sem volt látható.

A korabeli források alapján úgy tûnik, a legnagyobb nehézségekkel
továbbra is a 24. gyalogezrednek kellett szembenéznie; amint láttuk, az
ezred már a kiinduló állásban is erõs ellenséges aknavetõtûz alatt állt, és
a jelek szerint a helyzet az elõretörés során csak annyit változott, hogy
idõközben elõtûnt hét repülõ is, amelyek géppuskáikból tüzet nyitottak a
támadó hullámokra. Az ezredtörténet tanúsága szerint a katonák a pokoli
tûz és az elszenvedett veszteségek ellenére is szívós bátorsággal kapasz-
kodtak felfelé az ellenség felé vezetõ hegyoldalon, de amint az angol állások
közelébe értek, kiderült, hogy a drótakadályok rombolását a tüzérség
ebben a sávban sem tudta megoldani: az elõkészítés során keletkezett
gránáttölcsérek arra utaltak, hogy a kilõtt gránátok többsége 100-200
lépésnyivel az ellenség elsõ vonala elõtt csapódott be és robbant fel. Egy
korabeli jelentés szerint az ezred emberei sem a közbeesõ terepen, sem

Magyarosi Sándor: A m. kir. 38. honvéd... 73

98 Körmendy: i. m. 104.



késõbb az elsõ vonalban nem láttak egyetlen elesett angol katonát sem;
ennek azonban némiképp ellentmond, hogy az angolok épp ezen a
szakaszon szenvedték a legsúlyosabb veszteségeket a tüzérségi elõkészítés
alatt. Ahogy a három osztrák–magyar ezred emberei megpróbáltak a brit
állások közelébe férkõzni, a védõk géppuskái, amelyek egy részét az elsõ
vonal elõtt helyezték el, tüzet nyitottak rájuk.

A harc további szakaszának részleteit, mivel a korabeli jelentések számos
esetben meglehetõsen pontatlanul fogalmaznak, néha pedig egyenesen
ellentmondanak egymásnak, meglehetõsen nehéz rekonstruálni. Ami a
24-eseket illeti, egy kitüntetés indoklásából tudjuk, hogy a 9. század egyik
szakasza élén Fejér Árpád zászlós betört egy angol elõretolt állásba, ahol
öt géppuskát kezelõikkel együtt ártalmatlanná tett. Az eddigi kutatások
alapján azonban nem teljesen világos, hogy a 24-esek támadási sávjában
létezett-e olyan angol elõretolt állás, amelyben ilyen nagy számú géppuskát
helyeztek volna el.99 Úgy tûnik, az erdõ fái között kiépített drótakadályokig
elsõként a III. zászlóalj emberei jutottak el, a jobbszárny elõnyomulása
viszont az ellenséges vonaltól 3-400 lépésnyire (más források szerint ennél
jóval közelebb) az erõs géppuskatûzben elakadt, és csupán a tartalékot
képezõ 23. ezred II. zászlóaljának bevetését követõen ért az angol vonalak
elé. A támadók elsõ hullámai talán ekkor szembesültek a nap egyik
legnagyobb kihívásával: át kellett hatolniuk a szinte teljesen érintetlen
akadályövön. A drótvágók képtelenek voltak megbirkózni az ujjnyi vastag-
ságú drótkötelekkel, amelyekre szögesdrótot fontak, a nyújtott töltetekkel
és kézigránátokkal végrehajtott robbantások pedig nem eredményeztek
elegendõ hatást. Az emberek valósággal lépésrõl lépésre küzdötték elõre
magukat, miközben az angolok folyamatosan tüzeltek rájuk, egymás után
téve harcképtelenné az akadályokkal viaskodókat. A veszteségek olyan
súlyosak voltak, hogy mire 9.30-ra sikerült utat nyitni az akadályövön, a
III. zászlóalj állományának körülbelül 70%-a megsebesült vagy elesett.

A túlélõk azonban betörtek az angol állásokba, és a II/23. zászlóalj két
százada szintén bejutott (ez utóbbiak mellett említés történik a 24-esek
egy másik századáról is, azonban nem teljesen egyértelmû, hogy ez
pontosan melyik zászlóaljhoz tartozott). Az elsõk, akik az angol állások
árkaiba beugrottak, valószínûleg a 3. század emberei lehettek, akiket a
sepsiszentgyörgyi születésû Nagy Endre zászlós, a 24-esek elsõ rohamhul-
lámának parancsnoka vezetett. Nagy és emberei súlyos harcok árán
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elfoglalták az ellenséges vonal egy részét, közben pedig számos foglyot
ejtettek.100 A június 15-i támadás kapcsán ugyancsak fennmaradt Vargyasi
Lajos õrvezetõ neve, aki a 24-esek egyik rohamjárõrének beosztásában
harcolt: Vargyasi, miután a drótakadályok leküzdésében is részt vett,
pontosan dobott kézigránátjaival percek alatt semmisítette meg a hozzá
legközelebb esõ rejtett fészkekbõl hosszantozó géppuskákat.101 Egy másik
katona, aki szintén kitüntette magát a betörés során, Borza Miklós volt,
aki tulajdonképpen a 23. gyalogezredben szolgált, és a támadás napján
önként csatlakozott az egyik rohamjárõrhöz. Miután a járõr parancsnoka
megsebesült, Borza maga vette át a parancsnokságot, és embereivel
befészkelte magát az angolok egyik futóárkába, megakadályozva, hogy a
tartalékok az osztrák–magyar erõkkel küzdõ bajtársaik segítségére sies-
senek, a késõbbiek során pedig a futóárokban elõretörve olyan hatásosan
nyitott tüzet egy ellentámadásra induló angol osztagra, hogy az angolok
jobbnak látták visszavonulni.102 Volt azonban olyan is, akinek nem sikerült
megkapaszkodnia az ellenséges vonalban: Balázs József szakaszvezetõ, aki
géppuskájával támogatta a küzdõket, majd a rohamozókkal együtt tört be
az angol állásokba, még fel tudta állítani fegyverét, miután kézigránáttal
maga tisztított meg egy árokrészt, de három angol ellenlökés visszaverése
után egyszerûen kifogyott a lõszere. Bár az angolok körülfogták, Balázs
végül nem csupán kivágta magát, de fegyverét is sikerült megmentenie.103

Nem mindenki volt ilyen szerencsés: Udvary Lajos tartalékos zászlós, aki
a 24-esek egyik szakasza élén az angolok elõretörése következtében súlyos
helyzetbe került, a szomszédos saját hadosztálybeli csoportosulás segíté-
sére sietett, embereivel meghátrálásra késztette ugyan az ellenséget, de
amikor ezt követõen az angol állásba is betört, halálos sebesülést szenve-
dett.104

Míg a támadók egy része azon igyekezett, hogy minél hosszabb szakaszt
elfoglaljon az elsõ vonalból, a III. zászlóalj emberei kijutottak arra a
terepszakaszra, amely az elsõ állást a másodiktól elválasztotta. Az angolok
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ezt a szakaszt is alaposan megerõsítették: az erdõ fái közé drótköteleket
fontak, a közbeesõ terepre pedig számtalan kitûnõen álcázott géppuskát
telepítettek – olyannyira, hogy a támadóknak az volt a benyomásuk,
mintha a védõk kizárólag csak géppuskával harcolnának ellenük. A zász-
lóalj emberei a talajból itt-ott kiemelkedõ sziklatömböket fedezéknek
használva erre a terepszakaszra hatoltak be, és a második vonalból jövõ,
feltehetõen gyalogsági tûz, az oldalazó géppuskatûz és a kisebb angol
ellenlökések dacára is sikerült itt kitartaniuk. A már említett Fejér zászlós
arra is kísérletet tett, hogy elérje az ellenség második vonalát, azonban
megfogyatkozott szakasza, amely ráadásul a szomszédos részeket maga
mögött hagyva, elszigetelten ékelõdött be az angolok közé, egyszerûen már
túl erõtlen volt ahhoz, hogy folytathassa a harcot. Mindezt mérlegelve a
zászlós életben maradt embereivel visszavonult az elfoglalt elsõ vonalba,
ahol mindaddig kitartottak, míg fel nem váltották õket. A 24/9. századnak
egy másik szakasza (Fejér szintén e század kötelékébe tartozott) Szöllõssy
Albert õrmester vezetésével valamivel sikeresebbnek bizonyult: õk nem-
csak a második vonalat érték el, de valamelyest túl is jutottak azon.
A súlyos harcok során azonban a szakasz létszáma jelentõsen megcsap-
pant, a katonák lõszer nélkül maradtak, kézigránátjaik kifogytak. Szöllõssy
még egy utolsó erõfeszítéssel áttörte a bekerítésükre törekvõ angol osztag
vonalát, és néhány emberre olvadt szakaszával ugyancsak bevonult a 9.
század zöméhez. Szöllõssyrõl feljegyezték, hogy a hátrálás során mindig
utolsónak maradva személyesen fedezte katonái visszavonulását.105 Rajta
és Fejéren kívül természetesen mások is elérték a második vonalat, sõt
voltak olyanok is, akik valamennyi ideig kitartottak benne, azonban túl
jelentéktelen erõt képviseltek ahhoz, hogy komoly veszélyt jelenthettek
volna a vonal mögötti angol erõkre nézve.

Valószínû, hogy nem csupán a legmélyebben az ellenséges állásokba
hatoló ékek küzdöttek lõszerhiánnyal, hanem azok is, akik az elsõ vonalat
foglalták el vagy az elõtt álltak. Jó példa erre Hajdú Ferencnek, a 24. ezred
egyik géppuskásának esete: a katonák, akiket lõszerért küldött hátra, mind
elpusztultak, úgyhogy Hajdúnak végül a halottaktól és a sebesültektõl
kellett kézigránátokat összegyûjtenie, hogy valameddig még folytatni tudja
a harcot.106
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Míg a kitüntetettekkel kapcsolatos anyagokból a küzdelem sok apró
jelenetét megismerhetjük, az ezred támadásának részleteit illetõen a
magyar nyelvû források számos ponton nem teljesen egyértelmûek.
A II/24. zászlóaljról például csak annyit tudunk, hogy elakadt az angol
vonalak elõtt, és úgy tûnik, támogatására és hézagai kitöltésére a 23. ezred
II. zászlóalját vonták elõre, akiknek a segítségével feltehetõen a II/24. egy
százada is bejutott az angol állásokba. Egy másik jelentés szerint azonban
a zászlóalj tulajdonképpen végleg elakadt: egyetlen századát, amely
valóban elérte az angol lövészárkot, egy lángszórókkal és aknavetõkkel
támogatott angol ellenlökés visszaszorította, a zászlóalj második támadási
kísérlete pedig egyszerûen összeomlott a védõk tüzében.

Meglehetõsen hasonló a helyzet az angolok által indított ellentámadá-
sokkal, amelyek száma ugyancsak nem tisztázható egyértelmûen: míg a
magyarok számos ellenlökést említenek, feltehetõen ezekhez számítva a
lövészárok elfoglalása során vívott összeütközéseket is, az angolok mind-
össze két ilyen kísérletrõl számolnak be: ezek egyikére 9.30-kor, a másikra
valamikor 2.30-at megelõzõen került sor. További különbség, hogy az
angolok szerint ez utóbbi ellentámadás során sikerült kiszorítani a
támadókat az elsõ vonalból, a magyar forrásokban viszont az szerepel,
hogy a III/24. zászlóalj egészen estig kitartott az általa elfoglalt terepsza-
kaszon – annak ellenére, hogy délután 3-4 között tévedésbõl a saját
tüzérségük is tûz alá vette õket –, és csak ekkor vonult vissza egy bizonyos
Barabás százados közvetlenül az erdõszegély alatt található álláspontjára.
Végül pedig az is megállapítható, hogy a magyar jelentésekben, illetve a
kitüntetésben részesült katonák cselekedeteinek leírásában szinte kizáró-
lag csak az elsõ hullámokban harcolókra vonatkozóan találhatunk infor-
mációkat. Valószínû azonban, hogy mindez a háború ködének, illetve
annak tudható be, hogy mindazok, akiktõl az említett információk szár-
maztak, maguk sem látták át teljesen az eseményeket. Ezt látszik
megerõsíteni Vajna Mihály ceruzával írott, alig olvasható naplója is, amely
valamelyest épp a harcoknak erre a kaotikus aspektusára világít rá. Vajna,
aki a III. zászlóalj 11. századával indult rohamra, a következõket írja a
támadásról: „Az emberek halomra dõltek, hullottak az ellenség gépfegy-
ver[einek] tüze alatt, amik hiánytalanul megvoltak, mert mikor az állás elé
jutottunk, akkor láttuk, hogy teljesen ép, és hogy a tüzérség semmi bajt nem
csinált benne, sem pedig a drótakadályban. Elég, hogy rengeteg emberünk…
ottan pusztul halva, sebesülve. Elértem egy tábori õrsszerû állást, abban
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meghuzultam, de már körülöttem nem volt senki sem; a legényem, Lupuj
György ott esett el a hátam mögött, 10 lövést is kapott a gépfegyvertõl, a
hátán még ott volt a mosdótálam. Ez sem látja meg már Mikóújfalut.”107

A továbbiakban a napló alig olvasható szövege hosszasan sorolja a
tiszteket, akik fogságba estek, megsebesültek vagy meghaltak a támadás
során, és említést tesz egy olyan katonáról is, aki félelmében a legnagyobb
tûzön keresztül visszaindult az osztrák–magyar vonalak felé. A leírtak
alapján azonban úgy tûnik, hogy azok nagy része, akik fedezéket kerestek
az ellenséges géppuskák elõl, a nap további részében többnyire már nem
tudták elhagyni a számukra valamelyes biztonságot jelentõ helyet: az
ellenség tüze egyszerûen a földhöz szegezte õket. Ezek közé tartozott Vajna
Mihály is: „Én egy pár emberrel... este 11 h-ig feküdtem az állások elõtt, hova
beérkezett Nagy Bandi zászlós is, kit abban a pillanatban lõttek meg a lábán,

A naplóíró Vajna Mihály
(József Álmos gyûjteménye)
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mikor beugrott hozzánk. A délelõtt reménykedéssel telt el, hogy talán jön egy
tartalék, mely... bennünket megment ettõl a nehéz helyzettõl. De mindhiába,
nem jött senki. Tõlünk balra a 23-masok szépen bementek az [ellenség]
állásába, mikor a saját tüzérségünk beléjük lõtt... Reménykedve töltöttük a
napot, de hiába. A harc elcsendesült, mindenki meglapult és vártuk az estét.
Lapultunk mi is 10.30 h-ig, mikor egyenkét kúszva megpróbáltuk a menekülést,
ami sikerült is. Keresztüljutottunk az ellenség zárótüzén is.”108

A 21. gyalogezred még a 24-eseknél is eredménytelenebbnek bizonyult.
A roham során aknavetõik teljesen lemaradtak, így nem is vehettek részt
a harcokban. A kézigéppuskák szintén nem tudtak lépést tartani a
gyalogsággal: mire megállapodtak, az elsõ hullámok már túlságosan
elõrehaladtak ahhoz, hogy hatékonyan támogathassák õket. Az akadály-
rendszer, mint arról korábban is szó esett, az õ szakaszukon is érintetlen
volt, ráadásul ezen a szakaszon három övbõl állt, és az ujjnyi vastagságú
drótokat nem az erdõ fáira, hanem embermagasságú vasoszlopokra
erõsítették, amelyeket betonnal illesztettek a sziklába. Az elsõ hullámok
támadása súlyos veszteségek után elakadt, és csak az ezredtartalékot
képezõ II. zászlóalj 6. és 7. századának bevetését követõen sikerült elérni
az akadályok vonalát, azonban az ellenséges géppuskák szinte mindenkit
lekaszaboltak, aki megpróbálta átvágni magát a három akadályövön.
Kivételt csak a 7. század egyik szakasza képezett, akiknek sikerült egy ún.
rohamutcát robbantaniuk a drótok között, és gránátvetõik támogatásával
az elsõ angol vonal mglehetõsen magasan épült állásait is megközelítették,
végül azonban nekik is vissza kellett vonulniuk a résbõl. A támadó ékekre
felzárkózott további hullámok 50-150 lépésre az ellenség vonala elõtt
szintén elakadtak. Délelõtt 8.30-tól lassú és tervszerûtlen tüzérségi tûz
vette kezdetét, a gyalogságra nézve azonban az aknavetõk és a géppuskák
jelentették az igazi veszélyt (ez utóbbiakról egyik jelentés megjegyzi, hogy
rövid, két-három lövéses sorozatokat leadva harcoltak). A védõk helyzete
teljesen kilátástalanná vált; amint Körmendy Géza írja: „A vezetés a pokoli
tûzben úgyszólván teljesen megszûnt, minden osztag, ember csak magával
törõdhetett.”109

Hasonlóan alakult a helyzet a 22. ezred sávjában is. Itt a bal oldalon a
II., jobb oldalt a III. zászlóalj rohamozott, az akadályokat pedig elõször a
két zászlóalj belsõ szárnyai érték el; a balszárny valamivel hátrább, a 21.
honvéd gyalogezredhez zárkózott fel, a jobbszárny a közös 26. gyalogez-
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reddel érintkezett. Az ezred egyik rohamjárõrének még az akadályrend-
szeren is sikerült átjárót robbantania, azonban azok közül, akik betörtek
az ellenséges állásokba, senki nem tért vissza, a bevitt kézigéppuskák és
lángszórók pedig az angolok zsákmányául estek.

A 21-esekkel ellentétben az ezred emberei akna- és gránátvetõik egy
részét is magukkal hozták – egy jelentés külön kitér arra, hogy szállításuk
nehézkes volt, könnyebben haladt elõre a gyalogsági ágyú –, sok hasznát
azonban nem vehették e fegyvereknek: az angolok olyan jól álcázták
állásaikat, hogy egyszerûen nem volt mit tûz alá venniük. Az ellenséges
géppuskák, amelyek mellett a jelentések a csata során elõször a 22-esek
sávjában említenek egyértelmûen gyalogsági tüzet, ezen a szakaszon is a
megszokott rövid sorozataikat lõve harcoltak. Az ezred csapatai fölött
repülõk keringtek – ezek valószínûleg csak felderítést végeztek vagy a
tüzérséget segítették, mert semmilyen más módon nem avatkoztak be a
küzdelembe –, és szinte folyamatosan dolgozott az angol tüzérség is.
A támadók veszteségei egyre nõttek, a kézigéppuskák nagyrészt elpusztul-
tak a harcok során, kezelõik pedig elestek vagy megsebesültek. Tovább
súlyosbította a helyzetet, hogy a közös 26. gyalogezred délután 4 és 6
között, mikor az angol tüzérség tüze szórványosabbá vált, visszavonult,
és ezáltal a 22. ezred szárnya fedetlen maradt. Mire 6 órakor az
osztrák–magyar 30 cm-s mozsaraknak végül sikerült támadó nyílásokat
lõniük a drótakadályokba, az ezredbeli századok már túl gyengék voltak
ahhoz, hogy egy újabb rohamot hajtsanak végre. Végül a sötétség leple
alatt az ezred embereit úgyszólván egyenként, a kiszámítható tüzérségi
tûz megkerülésével hátragyülekeztették és eredeti állásaikba vonták
vissza. Ezzel a tulajdonképpeni csata a 22-esek számára is véget ért.

A CSATA AZ ANGOLOK SZEMSZÖGÉBÕL

Amint láttuk, az osztrák–magyar offenzíva tüzérségi elõkészítése 1918.
június 15-én, hajnali 3-kor vette kezdetét. A briteknek mintegy húsz perccel
késõbb még sikerült visszavonni a vonalak elé kiküldött harcelõõrseiket,
ezt követõen azonban megszûnt az összeköttetés a különféle alakulatok,
illetve a parancsnokságok között – a robbanások szétszaggatták a telefon-
vezetékeket. Amint MacKay írja, fák kaptak lángra vagy dõltek ki (elzárva
az ösvényeket), felrobbant egy lõszerdepó, és egy adott pillanatban sûrû
gázfelhõk gomolyogtak lefelé a San Sisto gerinc mindkét oldalán. A 70.
dandár szakaszán a Gallio falu irányából jövõ oldalazó tûz miatt a 11.
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Sherwood Foresters zászlóalj elsõ vonalbeli századainak számos katonája
és tisztje megsebesült, és a vonalak elé telepített egyik géppuska körülbelül
4.30-kor ugyancsak találatot kapott.110 6.45-kor az elõreküldött szakaszok
jelentették, hogy az ellenséges gyalogság megkezdte a támadó alakzat
felvételét a készültségi állások elõtt.

A támadók 7.15-kor indultak meg a brit vonalak felé. Az élen nyújtott
töltetekkel, géppuskákkal, lángszórókkal felszerelt 6-7 fõs rohamjárõrök
törtek elõre – õk egymás mögött, libasorban haladtak –, mögöttük azok
a szintén nagyrészt rohamosokból álló, húsz-harmic fõs csoportok jöttek,
akiknek a betörés után az ellenséges árokrészeket kellett megtisztítaniuk,
végül pedig a sorgyalogság hullámai következtek. Az angol források külön
említést tesznek arról, hogy az osztrák–magyar erõket lovon ülõ tisztek
vezették. A britek elõretolt szakaszai visszavonultak a támadók elõl, és a
Sherwood Foresters sértetlenül maradt vonal elõtti géppuskája szintén
meghátrálásra kényszerült. Egy szakasznyi brit gyalogos valami okból
kifolyólag a drótakadályon kívül maradt: nagy részüket az ellenség elfogta.

A 70. dandár balszárnyán, azaz a York és Lancaster zászlóalj két
elõretolt géppuskája elõtt heves harc bontakozott ki, amely során a
támadók súlyos veszteségeket szenvedtek, a sherwoodiak visszavonulása
miatt azonban félõ volt, hogy az ellenség elõbb-utóbb csak bekeríti az angol
géppuskásokat, így végül õk is kénytelenek voltak visszahúzódni. Annak
ellenére, hogy a támadó gyalogság is egyre több géppuskát hozott elõre,
a 9. York és Lancaster embereinek végül sikerült megtörni az osztrák–ma-
gyar csapatok lendületét: a zászlóalj állásai elõtt rövid idõ alatt mintegy
száz sebesült vagy halott ellenséges katona maradt. Idõközben azonban a
támadók a sherwoodiak vonalán betörtek az angol állásokba.

Ahhoz, hogy a betörést alaposabban tárgyalhassuk, elõbb magát a
csatateret kell az eddiginél részletesebben áttekintenünk. Amint Francis
MacKay írja, ezt a szakaszt egy kilométernyi hosszú, ebihal alakú, erdõ
borította dombhát uralta, amely megközelítõleg 60 m magasan emelkedett
a fennsík fölé. Az angolok mintegy 900 méter hosszú védõállása ezen a
dombháton húzódott, és két egymással párhuzamos lövészárokból állt. Az
elsõ árkot a domb lábánál, még a fák között alakították ki részben ásással,
részben robbantással; a másodikat, amely az elsõ mögött körülbelül 730
méternyi távolságra, ám annál mintegy 120-150 m-rel magasabban helyez-
kedett el, teljes egészében a sziklából kellett kirobbantani. Mivel az erdõs
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terep megfelelõ fedezéket biztosított, közlekedõárkok ásására nem került
sor, a két állást azonban rézsút futó, széles drótakadályok kötötték össze,
amelyek mögött helyenként kisebb-nagyobb állásokat, rövidebb lövészár-
kokat ástak.111 Az elsõ vonal elé ugyancsak többsoros drótakadályt
alakítottak ki, amelyhez oszlopként nagyrészt az erdõ fáit használták.112

A két párhuzamos árok közötti nagy távolság miatt az elsõ vonalat csak
jelentõsebb erõkkel lehetett volna eredményesen tartani, ez azonban a
rugalmas védekezés lehetõségétõl fosztotta volna meg a briteket; hogy a
problémát megoldják, végül úgy döntöttek, hogy veszély esetén megszállják
a rézsútos drótakadályok mögött kialakított támpontokat és tüzelõálláso-
kat, ezáltal mintegy újabb vonalat hozva létre az elsõ és a második
lövészárok között.113 Az elsõ vonal másik nagy hibája az volt, hogy az erdõ
fái miatt az elõterepet nem lehetett rendesen áttekinteni és tûz alatt
tartani; emellett pedig a vonallal nagyjából párhuzamosan, attól körülbelül
200-400 méternyi távolságra egy megközelítõleg kelet–nyugati irányú
dombhát is húzódott (az angolok ezt Villa dal Brun-Guardinalti-Poslen
dombhátnak nevezték), és ez ugyancsak akadályozta a kilátást.

A támadás éjszakáján az állás védelmét a 11. Sherwood Foresters
zászlóalj A és D százada látta el, egyenként kevesebb mint száz fõvel.
Tovább csökkentette a védõk létszámát, hogy mindkét század kiküldött
egy-egy szakaszt a drótakadályok elé; e szakaszok az elsõ vonal és a
harcelõõrsök közötti kiemelkedõ tereppontokon foglaltak állást, és õk
adták a senki földjére mélyebben elõretolt harcelõõrsök embereit is. Mivel
ezen a részen a harcelõõrsök állásai meglehetõsen közel estek a peremvo-
nalhoz, a tüzérségi zárótûz vonalát – a felföldön uralkodó általános brit
gyakorlattól eltérõen – nem a kettõ között, hanem a harcelõõrsökön túl
jelölték ki, ami lehetõvé tette a tüzérség gyors és hatékony beavatkozá-
sát.114

Amint arról már szó esett, a védõk Villa dal Brun környékére telepített
egyik géppuskája még a tüzérségi elõkészítés során megsemmisült; a másik
a roham kezdetekor felvette a harcot az elõretörõ osztrák–magyar
csapatokkal, és a parancsnok annak ellenére sem hagyta el a helyét, hogy
megsebesült, késõbb pedig egy közelben felrobbant ágyúlövedéktõl kisebb
légnyomást is kapott. Végül egy kézigránáttal felszerelt ellenséges csoport
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(feltehetõen rohamisták) elõl a géppuskások kénytelenek volt a frontvo-
nalig visszavonulni, ahol még mintegy húsz percig puskatûzzel tartották
fel az ellenséget. Visszavonulásuk következtében a szomszédos York és
Lancaster zászlóalj két elõretolt géppuskájának helyzete is tarthatatlanná
vált.115

Az angol források azt is megemlítik, hogy a rohamozó osztrák–magyar
gyalogság csak igen nagy veszteségeket szenvedve tudott elõretörni,
azonban amint elérték az erdõ vonalát, a fák valamelyest számukra is
fedezéket nyújtottak, így végül kúszva sikerült megközelíteniük az aka-
dályöv külsõ széleit. MacKay azt írja, hogy ezt követõen megkísérelték
használni a lángszórókat is, ám ezek lángcsóvája túl rövid volt ahhoz, hogy
bármiféle veszélyt jelentsen a britekre nézve, azonban az osztrák–magyar
utasításokat ismerve valószínûbbnek látszik, hogy a támadók csak azért
mûködtették a fegyvert, hogy jellegzetes füstjével jelezzék: elérték az el-
lenség elsõ vonalát. Aztán az osztrák–magyar katonák bejutottak az
állásokba.

A tekintetben, hogy az ellenséges gyalogság hogyan jutott át az aka-
dályövön, az angol források csak feltételezésekbe bocsátkoznak, az azon-
ban biztos, hogy a betörésre az A század szakaszán, gyakorlatilag a két
angol század csatlakozási pontjánál került sor, és az is, hogy amint a
támadók elég emberüket bejuttatták, megkezdték az állás módszeresen
felsodorítását, azaz tulajdonképpen hozzáfogtak, hogy megtisztítsák a
lövészárkot az angoloktól. Egyik csoportjuk az A századot szorította vissza,
a másik a D század irányába nyomult elõre az árokban, és mire sikerült
megállítani õket, már egy 200 méternyi szakaszt elfoglaltak az elsõ
lövészárokból.116 Az A századból mindössze egyetlen tiszt, Edward Brittain
százados úszta meg sértetlenül az addigi fejleményeket, amikor azonban
a harcok egyik szünetében megpróbált átnézni az elfoglalt árokszakaszba,
hogy személyesen gyõzõdjön meg a dolgok állásáról, õ is halálos lövést
kapott. Az osztrák–magyar csapatok azonban nem csupán az elsõ vonal
említett szakaszát foglalták el; egy részük elindult felfelé a San Sistón,
hogy a gerincen futó második lövészárkot is birtokba vegyék. Röviddel
azután, hogy Hudson alezredest, a 11. Sherwood Foresters parancsnokát
8.45-kor értesítették errõl a fejleményrõl, egy ellenséges géppuska a
parancsnok harcálláspontjára is tüzet nyitott.117

Magyarosi Sándor: A m. kir. 38. honvéd... 83

115 Sandilands: i. m. 259–260.
116 MacKay: i. m. 64.
117 MacKay: i. m. 65.



Hudson a zászlóaljtörzzsel az erdõben keresett menedéket, és amint a
közvetlen veszélytõl sikerült megszabadulnia, azonnal hozzáfogott az
ellentámadás megszervezéséhez. Mivel a franciák jelezték, hogy az A
század közelében levõ állásaikat megerõsítették, Hudsonnek pedig sikerült
körülbelül ötven olasz katonát összeszednie, hogy a Sherwood Foresters
és a 9. York és Lancaster közötti rést lezárják, az alezredes úgy döntött,
hogy a törzs embereivel meg körülbelül egy tucatnyi olasz katonával, akiket
a környéken szedett össze, támadást kísérel meg a gerincet uraló
osztrák–magyar csoport ellen. A próbálkozást siker koronázta: az ellenség
nagy részét leszorították a gerincrõl, mi több, a hirtelen felállított
angol–olasz csoportosulás még körülbelül húsz foglyot is ejtett, emellett
pedig néhány géppuskát és lángszórót zsákmányolt.

Miután a gerincet néhány elõrevont szakasszal biztosították, Hudson
néhány emberével elindult a D század árokrésze felé, de még útközben
találkozott a század embereivel, akik maguk is épp azt igyekeztek
megállapítani, hogy az ellenség mely árokrészeket szállta meg. Hamarosan
észrevettek egy osztrák–magyar õrszemet, akit még sikerült elfogniuk, ezt
követõen azonban belefutottak az ellenséges katonákba. Eleinte úgy
látszott, az angolok kerekednek felül: mikor Hudson rájuk kiáltott, azok
egyszerûen felemelték a kezüket, az õket vezetõ tiszt pedig elindult az
alezredes felé – feltehetõleg azért, hogy megadja magát –, ekkor azonban
valaki egy kézigránátot dobott Hudsonék irányába. Az osztrák–magyar
tiszt azonnal meghalt, az angol alezredes pedig súlyosan megsebesült, de
annyira még futotta az erejébõl, hogy egy összekötõ árokba begurulva
eltûnjön az ellenség szeme elõl. Mindez megközelítõleg 9.30-kor történt.

10 óra körül az osztrák–magyar állások felõl újabb rohamot indítottak
az angol vonalak ellen, de ez összeomlott az angol és francia tüzérség,
illetve a géppuskák tüzében, közben pedig egyre több erõsítés érkezett a
San Sistóra is: 12.30 körül a gerincen futó lövészárkot már hét szakasz
tartotta megszállva, és ugyancsak ekkortájt futott be egy egész század,
amelynek két szakasza szintén csatlakozott a gerinc védelmére rendelt
csapatokhoz. Az újonnan érkezettek fennmaradó részét a D század mellé
rendelték, hogy velük együttmûködve megtisztítsák a vonalat az ellenség-
tõl. Ekkor már egy körülbelül 300 méternyi árokszakasz lehetett az
osztrák–magyarok birtokában, amelyben mintegy 180 katonájuk rendez-
kedett be védelemre, azonban az angoloknak a drótakadály mindkét
oldalán állást foglaló ellenséggel is számolniuk kellett, akik szükség esetén
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tûztámogatást nyújthattak az árokban harcolóknak. Mindezt mérlegelve a
britek végül úgy döntöttek, hogy frontális roham helyett inkább lépésrõl
lépésre haladva, kézigránáttal tisztítják meg az elfoglalt árokrészt. Az
ellentámadás sikerrel járt: 2.30-ra teljes egészében visszafoglalták az elsõ
vonalat.

A 68. dandár szakaszán a helyzet egészen másként alakult, mint a
Granezza-szektor jobbszárnyán harcoló bajtársaiknál: a 12/Durham Light
Infantry elleni támadás eleve sem volt olyan heves, mint a többi zászlóalj
védõszakaszán, a 13/Durham Light Infantry állásait rohamozó ellenséges
katonák pedig elakadtak a drótakadályok elõtt. Az osztrák–magyar
rohamistáknak csak a 11/Northumberland Fusiliers állásaiba sikerült egy
rövid idõre betörniük. Visszaemlékezésében Norman Gladden igen szem-
léletesen beszéli el az eseményeket: mint írja, a brit katonák csak annyit
láttak, hogy az alattuk levõ vízmosásban ellenséges csapatok tûntek fel,
és hiába nyitott mindenki tüzet rájuk, az egyenetlen terep mindaddig
megoltalmazta a támadókat, míg a drótakadályok közvetlen közelébe nem
értek:

„Megdöbbenve néztük, amint egy kisebb csoport épp a századdal szembeni
mélyedésben bukkant fel az akadályok közvetlen közelében. Feltehetõen a
balszárny holtterében lehettek, mert az árok alsó vége felõl senki nem lõtt rájuk.
Aztán a támadók, akiket mintha varázslat oltalmazott volna, valamit betettek
a drótok közé és gyorsan visszaszaladtak. A bomba vagy torpedó meglehetõsen
nagy légnyomással robbant fel, és a szögesdrót egy teljes szakaszát a levegõbe
repítve átjárót nyitott az akadályövön. Az ellenség egy csoportja a robbanás
sûrû füstjének fedezete alatt megrohanta a rést, és másodpercek alatt az
árokban termett.”118

A többiekkel együtt egy lángszórós is bejutott az árokba, de csak egyszer
volt alkalma mûködtetni a szörnyû fegyvert, mielõtt a britek lelõtték volna.
Mindeközben azon a ponton, ahol a rohamisták betörtek, élénk közelharc
bontakozott ki. Gladdenék ebbõl csak a közvetlen közelrõl leadott puska-
lövések dörejét hallották, látni pedig csak az egyik árokrészbõl a másikba
átdobott kézigránátok sötét körvonalait látták. Ugyan géppuskájukat az
árokra irányozták, számítva arra, hogy a legközelebbi ember, aki felbuk-
kan, esetleg már az ellenséghez tartozik, azonban a látást akadályozó
terepviszonyok és saját visszaözönlõ katonáik miatt semmit nem tehettek,
ráadásul az árokra irányuló ellenséges tûz miatt valamelyest õk maguk is
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veszélyben voltak. „A század maradványai felfelé áramlottak mellettünk az
árkon – folytatódik a beszámoló –, és a tõlünk jobbra levõ domboldalon az
általános visszavonulás képei bontakoztak ki. A bal oldali szakasz egyik tagja
egy közeli robbanástól tetõtõl talpig feketén, a légnyomástól majdnem eszét
vesztve jött felfelé.”119 A helyzet végül sokkal kevésbé bizonyult súlyosnak,
mint amilyennek tûnt: az angolok egyetlen ellentámadás során megölték
vagy kiszorították az árokból az osztrák–magyar katonákat. 9.45-kor úgy
tûnt, hogy ezen a szakaszon a támadás végképp összeomlott: az ellenség
emberei szervezetlenül özönlöttek saját vonalaik felé, sokan pedig megkí-
séreltek olyan fedezéket találni a senki földjén, amely megvédje õket az
angolok tüzétõl. Az egyetlen veszélyt ezt követõen csak az jelentette, hogy
az osztrák–magyar alakulatoknak sikerült áttörni a szomszédos 48.
hadosztály vonalait, és félõ volt, hogy emiatt a 68. dandár helyzete is
tarthatatlanná válik, a csata azonban ezen a frontszakaszon tulajdonkép-
pen véget ért.120

VÉGJÁTÉK

Mindeddig csak a 38. honvéd hadosztály ezredeivel foglalkoztunk;
térjünk most át a 11. hadseregre, amelynek alárendeltségébe a hadosztály
is tartozott. Június 15-én estére egyértelmûen kiderült, hogy a teljes
hadsereg offenzívája kudarcba fulladt. Egyes seregtesteknek ugyan sike-
rült mintegy 4 kilométer mélységig behatolniuk az ellenség védelmébe, de
tartalékok híján és lõszer nélkül az elért állásokat megtartani nem lehetett.
A veszteségek különösen a XIII. hadtest csapatainál voltak magasak: egyes
századok körülbelül 15-20, egyes zászlóaljak 40-50 fõre apadtak. A Piavén
át indított támadás, bár valamelyest eredményesebbnek bizonyult, kezdeti
sikerek után ugyancsak kifulladt. Ezen a szakaszon csak június 20-án
rendelték el a visszavonulást; Boroevi� hadseregének számos katonája,
akik megfelelõ mennyiségû hadihíd híján maguk próbáltak átkelni a
Piavén, a folyóba veszett.121

A csata után a 38. gyaloghadosztályt felváltották, július folyamán pedig
mindhárom elsõ vonalban küzdõ ezredét Horvátországba szállították; a
24-esek egy részét a késõbbiek során Budapestre, egy másikat a Zsil-völgyi
bányaterületre, Vulkánba vitték. 1918 októberének elején a hadosztály
újra a Hétközség fennsíkra került, ahol a Monte Sisemol védelménél
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alkalmazták õket, a hátországból érkezõ hírek hatására azonban a hónap
utolsó harmadában a katonák fellázadtak, azt követelve, hogy ne az olasz
fronton, hanem szülõföldjük védelmére vessék be õket. A hadosztályt,
amelynek legénységébõl Gottfried Barna számításai szerint ekkor körül-
belül 3500-4000 fõ lehetett magyar, végül nem használták fel határvéde-
lemre; ehelyett ezredei állomáshelyükre vonultak, ahol a katonákat lesze-
relték.122 Gyakorlatilag ezzel egyidõben az a birodalom is megszûnt létezni,
amelyért négy éven át vívták a háborút.

Jóval késõbb, 1933-ban Angliában kiadták Vera Brittain emlékiratait,
amely a Testament of Youth címet viselte. Vera annak az Edward Brittain
századosnak volt a nõvére, aki a Sherwood Foresters zászlóalj A századát
vezetve esett el 1918. június 15-én. Könyvében arra is kitér, hogyan fogadta
öccse halálhírét: „Este, jóval azután, hogy a család minden tagja lefeküdt, és
a világ elcsendesedett, beosontam az ebédlõbe, hogy egyedül legyek Edward
portréjával. Gondosan becsuktam az ajtót, felkapcsoltam a villanyt, és néztem
a sápadt, méltóságteljes és elszánt, oly tragikusan koraérett arcot. Annyi
mindenen ment keresztül – sokkal, sokkal több mindenen, mint azok a szeretett
barátok, akik ennek a végtelen háborúnak egy korábbi szakaszában estek el,
és õt egyedül hagyták a veszteséggel és a gyásszal.”123

Vera Brittain könyve alapján 1979-ben sorozat, 2014-ben játékfilm
készült. 1941-ben, nyolc évvel a könyv megjelenése után a háromszéki
Rétyi Nyírben felavattak egy katonát ábrázoló szobrot, amelyet a
szentivánlaborfalvi Pál Ferenc állíttatott a brassói 24-es honvéd gyalogez-
red emlékére. A férfi, aki az elsõ világháborúban maga is a nevezett
ezredben szolgált, egy zarándokház építését is tervezte, ez azonban már
nem valósult meg, és a szobor sem sokáig állt: 1944-ben román katonák
a fejét szétlõtték, a testet pedig valakik bevitték a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumba, ahol a múzeum udvarára, a kerítés mellé
került. 1977-ben, Nicolae Ceauºescu látogatása elõtt – hogy nehogy
valamiféle módon sértse a kommunista diktátor érzékenységét – úgy
döntöttek, inkább eltemetik a kõbõl készült, fejetlen katonaalakot – mint
ahogy egykor oly sok igazi katonát is eltemettek, akik a 24. gyalogezredben
szolgáltak. A szobrot végül 2009-ben ásták ki, restaurálták, és a következõ
év augusztusában ünnepélyes keretek között újra visszaállították eredeti
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helyére.124 Ha valaki autóval megy Sepsiszentgyörgyrõl Réty felé, ott
látható a Rétyi Nyírben, az út jobb oldalán. Valószínûleg alig van olyan
ember, aki Vera Brittain könyvét és a szobrot is ismeri, és azt is tudja,
hogy a székelyföldi mûemlék és az angol emlékirat között egy olaszországi
fennsík a kapcsolat.
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Gottfried Barna

A M. KIR. 10. HONVÉD GYALOGEZRED
HATTYÚDALA. OLASZ FRONT, 1918

1918. október 23-án Sáfrán Géza1 alezredes, ezredparancsnok a m. kir.
10. honvéd gyalogezredet átadta Szabó Sándor õrnagynak, a II. zászlóalj
parancsnokának, õ lett az új ezredparancsnok. A távozó elöljáró így írt
errõl naplójában: „Búcsúzásom szabadban, esõben a kivonult páratlan vitéz,
megbízható, önfeláldozó, színtiszta magyar ezredtõl, melynek két és fél éven át
a háborúban parancsnoka voltam: bajtársa, gondozója minden honvédemnek.
Rám nézve is fájdalmas volt az elválás, de régi bajaim miatt a vezetést
felelõsséggel nem vállalhattam.”2 A „régi bajok” reumatikus problémái
voltak, amelyek – saját és az orvosok belátása szerint is – átmenetileg a
frontszolgálatra alkalmatlanná tették.

Sáfrán Géza következetes és határozott, szigorú parancsnoka volt az
ezrednek. Katonatiszt, aki szakmailag kiváló teljesítményre volt képes,
rendet, fegyelmet, elszántságot, kitartást, önfeláldozást követelt aláren-
deltjeitõl, de elutasította a felesleges áldozatokkal járó, értelmetlen mûve-
leteket3. Az ember, aki minden körülmények között igyekezett gondoskod-
ni az ezred tisztikaráról, legénységérõl, aki valóban bajtársa volt vala-
mennyiüknek, borsodi születésû magyar honvédtiszt volt, gyakorlatilag
földije a legénységének, így a sajátjait, a szûkebb pátriájából, illetve a
szomszédos vármegyékbõl (Heves, Zemplén, Szabolcs) származókat vezet-
te. Ismerte és szerette õket, közülük való volt. Az ezredet jellemzõ
rendkívül erõs kohéziónak, összetartásnak, az egymás iránt megnyilvánuló
szolidaritásnak egyik, talán a legfontosabb pillére – más tényezõk mel-
lett – õ volt, ahogy az alakulat katonai erényeinek fundamentuma is.

Az ezredparancsnokságot elhagyó tisztre a legközelebbi közlekedési
eszközig a meredek hegyi utakon rendkívül fárasztó gyaloglás várt,
melynek során fájó lábai gyakran megtagadták az engedelmességet. Útja,
szándékai szerint – gyógykezelés céljából – Pöstyénbe vezetett volna, de

1 Lásd Gottfried Barna: A Maros-védõállástól a Magyarosig. A m. kir. 10. (miskolci)
honvéd gyalogezred Erdélyben (1916. szeptember – 1917. március). In Székelyföld,
2016. 8. sz. 102. o.

2 Herman Ottó Múzeum Történeti Gyûjteménye, 76. 1. 9. leltári szám, Sáfrán Géza
honvéd ezredes harctéri naplója, 38. o.

3 Lásd Gottfried Barna: Háborús békesség. A m. kir. 10. honvéd gyalogezred Erdélyben
(1917. március – 1917. augusztus). In Székelyföld, 2017, 6. sz. 110–118. o.



az összeomlás, a zûrzavar megakadályozták ebben, csak a lakóhelyéig,
Besztercebányáig jutott.

SZABÓ SÁNDOR ÕRNAGY, AZ ÚJ EZREDPARANCSNOK4

Szabó Sándor Eduárd5 1880. március 18-án született az akkor még
Zemplén vármegyéhez tartozó Külsõbõcsön, a települést 1882-ben csatol-
ták Borsod vármegyéhez. Apja, a római katolikus felekezethez tartozó
Szabó Károly községi körjegyzõ, anyja a református Kesõ6 Emma. Második
gyermek volt a családban, a bátyja, Szabó Géza szintén katonatiszt lett.
A szokásjog szerint, apja vallását követve római katolikusnak keresztelték.

1. kép. A m. kir. 10. honvéd gyalogezred törzse az olasz fronton, a lépcsõ legalsó fokán
Sáfrán Géza ezredes és Petrik Ernõ százados, ezredsegédtiszt.

(Forráshely: a miskolci Herman Ottó Múzeum Történeti Gyûjteménye)
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4 A teljes életútját felölelõ rövid életrajzát lásd Szûcs Tamás – Rémiás Tibor:
A miskolci 10-es honvéd gyalogezred I. világháború alatti utolsó parancsnoka.
Szabó Sándor (1880–1944) életpályája (a továbbiakban: Szûcs–Rémiás). In
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 2014. LIII. 461–464. o.

5 Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára (a továbbiak-
ban: MNL BAZML), IV. 2420. 88. téka, Zemplén vármegyei felekezeti anyakönyvi
másodpéldányok levéltári gyûjteménye. Hernádnémeti római katolikus anya-
könyv, 1827–1884 (a továbbiakban: IV. 2420. 88). Az Eduárd utónevet Szabó
Sándor sohasem használta, az ismert hivatalos irataiban sem szerepel, de az
anyakönyvben igen.

6 A Szûcs–Rémiás Keseõként említi, az MNL BAZML IV. 2420. 88. az itt használt
írásmód szerint.



Elemi iskoláit Mádon végezte, majd az Eperjesi Királyi Katolikus Fõgim-
náziumban tanult, ahol négy osztályt végzett el jó eredménnyel. 1884-ben
a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián kezdte meg tanulmányait,
amelyet „kincstári” (állami) ösztöndíjasként7 fejezett be 1888-ban, igen jó
eredménnyel. Tiszti pályafutása még ugyanabban az évben, augusztus
18-án Miskolcon a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben kezdõdött el, ahol
az elsõ idõszakban hadapród tiszthelyettesként századszolgálatot látott el.
1899-ben hadnaggyá léptették elõ, 1900-ban megbízták a póttartalékos
tanítók kiképzésével, majd az azt követõ években többször, hosszabb-rövi-
debb ideig zászlóalj segédtisztként mûködött, a köztes idõszakokban pedig
századszolgálatot végzett.8

A fiatal, ambiciózus tiszt 1903–1904-ben elvégezte a bécsújhelyi cs. és
kir. katonai vívó- és tornatanári tanfolyamot.9 A kurzus befejezése után
megkezdte tanulmányait a budapesti m. kir. honvéd felsõbb tiszti tanfo-
lyamon, amely a bécsújhelyi cs. és kir. hadiiskolára10 törekvõ honvédtisz-
tek felkészítését szolgálta, egyébként pedig konkrétan segédtiszti és tanári,
nevelõi beosztásokra tette alkalmassá az azt elvégzõket. 1905-ben ezt a
tanfolyamot is abszolválta igen jó eredménnyel. 1904-ben fõhadnaggyá
lépett elõ, majd 1905-ben áthelyezték Miskolcról Debrecenbe, a m. kir. 3.
honvéd gyalogezred kötelékébe. Ugyanabban az esztendõben megkezdte
tanulmányait a vezérkar11 számára utánpótlást biztosító cs. és kir.
hadiiskolán, amelyet 1907-ben jó eredménnyel fejezett be.12 1910-ben a
cs. és kir. hadbiztosi tanfolyamot is elvégezte.13

A folyamatos katonai-szakmai továbbképzés mellett Szabó Sándor nagy
figyelmet fordított az idegen nyelvek elsajátítására is. 1898-ban még úgy
minõsítették német nyelvtudását, hogy „szükségképpen beszél és ír”, ez
jellemezte a szlovák nyelvismeretét is, azzal a különbséggel, hogy nem
tudott szlovákul írni. Utóbbi nyelv vélhetõen az eperjesi gimnáziumban
eltöltött négy év alatt ragadt rá. Német nyelvtudása folyamatosan fejlõdött,
1901-ben már a „szolgálat igényeinek megfelelõen beszélt és írt”, 1904-ben
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7 A Szûcs–Rémiás alapítványi ösztöndíjat említ, a katonai személyi anyaga állami
ösztöndíjat.

8 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Tiszti személyügyi anyagok,
AKVI/1603 (a továbbiakban: AKVI/1603).

9 K. u. k. Militär Fecht- und Turnlehrerkurs.
10 K. u. k. Kriegsschule.
11 Az osztrák–magyar hadszervezet legmagasabb szintû szakmai irányító szerve,

háborúban a hadsereg-fõparancsnokság végrehajtó szerve, élén a vezérkari fõnök
állt.

12 HL AKVI/1603.
13 Szûcs–Rémiás, 461. o.



mindkét tekintetben tökéletesen bírta a nyelvet. 1907-ben már franciául is
jól beszélt és írt, emellett oroszul tanult és már alapszinten beszélt és írt.14

Nemcsak a rendfokozata, ismeretei, beosztása, képzettsége változott a
fiatal tisztnek, hanem a magatartása, mentalitása, személyisége és alkal-
mazhatósága is. A tiszti személyi anyagában jól nyomon követhetõ ez a
folyamat, illetve az, amit abból és ahogyan az õt jellemzõ feljebbvalói
láttak. 1898-ban a még nem kiforrott személyiségû ifjú tisztet komolynak,
nyugodtnak, mérsékelt temperamentumúnak írták le, aki eléggé jó szelle-
mi, tanulási képességekkel rendelkezett. Szolgálati feladatait szorgalma-
san, megfelelõ eredménnyel végezte, amit tudnia kellett, azt tudta, egy
szakaszt minden tekintetben megfelelõen oktatott, vezetett. A fegyveris-
meretet, lövészetet kielégítõen értette, tudott lovagolni, szolgálati beosz-
tásának, a századszolgálatnak minden tekintetben megfelelt. A szolgálat
ellátása közben feljebbvalói iránt tiszteletet tanúsító, engedelmes, nyílt,
de kötelességtudó, egyenrangúakkal barátságos és elõzékeny volt. Mind-
ezek a tulajdonságok igen ígéretesek egy fiatal tiszt esetében, de talán
még fontosabbak azok az elemek, amelyek a szolgálatban és azon kívül az
alárendeltjeivel való kapcsolatát jellemezték. Szolgálatban az alárendeltek-
kel határozott, következetes, fegyelmet és rendet kialakítani és megtartani
képes, beosztottjaira pozitív hatást gyakorló tisztként írták le, aki szolgá-
laton kívül szívélyes volt azokkal.15

Nyilvánvalóan a tiszti pályára való alkalmasság fizikai követelményeinek
is meg kellett felelnie. Szabó Sándort középtermetû, szívós testalkatú,
egészséges embernek írták le, aki „minden fáradalmak elviselésére alkalmas”.
Ebben a vonatkozásban sem találtak a minõsítést végzõk kivetnivalót.16

1905-ben már egy szilárd, megállapodott személyiségû Szabó Sándort
láthatunk, akit ugyanazokkal a személyiségjegyekkel jellemeztek, mint
1898-ban, kiegészítve a határozottsággal és a megbízhatósággal. A koráb-
ban eléggé jó szellemi és tanulási képességeit ekkor már igen jónak
minõsítették. Komoly tehetségnek ítélték, aki széles körû szakmai isme-
reteit a gyakorlatban is ügyesen alkalmazta. 1898-ban még megfelelõen
irányított és oktatott egy szakaszt, 1905-ben már kiválóan. A két idõmet-
szetben az elméleti lövészeti ismereteinek és azok gyakorlati alkalmazá-
sának minõsítései a kielégítõrõl jóra és kiválóra változtak. Szolgálati
feladatait továbbra is szorgalmasan látta el, de már nem megfelelõ, hanem
igen jó eredménnyel. Mûködését, munkáját a hivatástudatból fakadó belsõ
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14 HL AKVI/1603.
15 HL AKVI/1603.
16 Uo.



indíttatás és a szolgálat iránti elkötelezettség motiválta, vezérelte, így
ítélték meg az elöljárói. A szolgálatban tanúsított magatartása a feljebb-
valókkal és azonos szinten állókkal kapcsolatban nem változott. A beosztot-
takkal kapcsolatban viszont kiegészült a jellemzése, hiszen olyan gondoskodó
(szó szerint) elöljáróként írták le, aki már nemcsak fegyelmet, rendet
teremtett és tartott, hanem azt úgy tette, hogy közben elnyerte bizalmukat
és bírta ragaszkodásukat.17 Kell-e ennél több tiszt és beosztott viszonyában?

Itt áll elõttünk egy ideális tiszt, sokrétû szakmai ismeretekkel és
alkalmazhatósággal, elhivatottsággal, kiváló pedagógiai érzékkel. Ambíci-
óval, amelyhez rátermettség és tehetség párosult (szerencsés, és nem
általános konstelláció). Olyan emberi tulajdonságokkal, amelyek az õt
körülvevõ hierarchiának minden szintjén elismerésre méltóvá tették. Ne
felejtsük azonban, hogy a minõsítések békeidõben születtek! Vajon kiállta-e
a nagy háború próbáját Szabó Sándor? Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolni
tudjunk, tovább kell kísérnünk a pályafutását.

Valahol ott tettük le a szolgálati alkalmazásának fonalát, amikor
1905-ben Debrecenbe, a m. kir. 3. honvéd gyalogezredhez került, 1911-ben
pedig Kolozsvárra, a m. kir. 75. gyalogdandár vezérkarába osztották be.
Késõbb újra Debrecenben találjuk, a m. kir. 11. lovashadosztály vezérkari
tisztjeként, ezzel az alakulattal került ki a frontra, immár századosi
rendfokozatban (1912-ben léptették elõ). A gorlicei áttörést (1915. május
2–5.) megelõzõen a krakkói cs. és kir. 12. osztrák gyaloghadosztályhoz
vezényelték, ahol a cs. és kir. 24. gyalogdandár vezérkarába került
beosztásra, amelyhez a cs. és kir. 3., 20. és 57. gyalogezredek tartoztak.18

A háború elsõ idõszakában tehát az orosz fronton szolgált, ahol vezérkari
tisztként vett részt az elsõ és a második lembergi csatában, a limanovai
ütközetben, a gorlicei áttörésben. Az áttörést követõ harcokban megsebe-
sült. Még 1915-ben, felgyógyulása után az olasz frontra került, ahol öt
isonzói csatában (2–6.) harcolt.19 1917 júliusában újra a m. kir. 10. honvéd
gyalogezred állományában találjuk, immár nem vezérkari, hanem csapat-
tisztként, hiszen az ezred II. zászlóaljának parancsnoka lett.

Mi okozta ezt, az akár a tiszti karrierjében visszalépésnek értékelhetõ
mozzanatot? Miért és hogyan lett egy császári és királyi gyalogdandár
vezérkarában szolgáló tisztbõl egy honvéd gyalogezred zászlóaljparancs-
noka? A válasz egyszerûnek látszik: saját kérésére.
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17 Uo.
18 HL VII. 233. 484. Kéziratok, tanulmányok gyûjteménye. Szabó Sándor: A magyar

katona hûsége a világháborúban. (A továbbiakban: HL TGY/484), 10. o.
19 Szûcs–Rémiás, 462. o.



A gorlicei áttörést követõ harcok idején a cs. és kir. 12. osztrák
gyaloghadosztály ugyanúgy a cs. és kir. VI. hadtest kötelékébe tartozott,
ahogy a m. kir. 39. honvéd gyaloghadosztály. Ezért aztán Szabó Sándor
százados, a cs. és kir. 24. gyalogdandár vezérkari tisztje és a m. kir 10.
honvéd gyalogezred „szomszédok” lettek. A dandárjához tartozó cs. és kir.
20. osztrák gyalogezred, a m. kir 10. honvéd gyalogezred mellett, a két
hadosztály találkozási pontján harcolt, illetve a közös ezred tekintetében
fogalmazhatunk talán úgy inkább, hogy tartózkodott. 1915. május 8-án,
Krosno felé lovagolva Szabó Sándor a századosi rendfokozatban, század-
parancsnokként a m. kir. 10. honvéd gyalogezredben szolgáló bátyjával,
Gézával találkozott, akit örömmel üdvözölt, a viszonzás azonban kurta-
furcsa lett, amelyet így idézett fel: „… aki örvendezésemre, hogy még életben
találom, kezével megvetõen legyintve csak ennyit mondott: Süssétek meg a
dandárotokat, ma megint még egy szívességi rohamot kellett helyette végrehaj-
tanunk.”20 A „szívességi roham” nem bevett a harcászati, hadászati és a
hadtörténeti terminológiában, korabeli katonai szleng, amely annyit
jelentett, hogy egy alakulat a saját feladatain túl, szükségbõl egy másik
egységét is kénytelen volt végrehajtani. Szabó Géza százados az elõzõ nap
eseményire utalt ezzel a kifejezéssel, amikor is a cs. és kir. 20. osztrák
gyalogezred katonái az oroszokkal „fraternizálva” jórészt harc nélkül
megadták magukat azoknak, ezért aztán a honvéd ezrednek kellett újra
rohamra mennie. A jórészt galíciai, neu sandezi ezred lengyel, ruszin,
zsidó legénységének egy jelentõs része – úgy tûnik – nem tekintett a
szülõföldjüket veszélyeztetõ ellenségként az oroszokra. A galíciai görög
katolikus ruszinokra igaz ez talán a leginkább az említett népcsoportok
közül, õket gyakran az egyszerû passzivitáson túl az oroszokkal való aktív
együttmûködés is jellemezte. Másrészt valószínû, hogy a galíciai zsidóság
vágyta legkevésbé az orosz jelenlétet.

A következõ napon még kellemetlenebb szituáció alakult ki, május 9-én
a két ezrednek Korczyna településnél együtt, egy idõben kellett volna
támadnia. A m. kir. 10. honvéd gyalogezred egységei által megindított
rohamhoz a cs. és kir. 20. osztrák gyalogezred azonban nem csatlakozott.
Az ezred segédtisztje azt jelentette, hazudta Szabó Sándornak, hogy még
a honvédek sem támadnak, ezért nem indultak meg õk sem. Ehhez képest
a sikeresen elõrenyomuló honvédeket onnan, ahol a császári és királyi
ezrednek lennie kellett volna, az oroszok oldalba támadták. Azt a zászló-
aljat, amelyben Szabó Géza is harcolt, és amely csak súlyos veszteségek
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árán tudta visszaverni az oroszok váratlan helyrõl jött támadásait –
mindezt Szabó Sándor a saját szemével látta, tudta –, az ezred segédtisztje
megpróbálta félrevezetni. Csak fenyegetéssel – mely szerint a saját
tüzérséggel fogja lövetni õket – tudta elérni a cs. és kir. 20. osztrák
gyalogezred támadásra indulását.

Még a gorlicei áttörést követõ harcok során – a pontos idõpontot és
helyet nem ismerjük – megsebesült Szabó Sándor a hat hétig tartó
gyógykezelése alatt komoly elhatározásra jutott. Felgyógyulása után
jelentést írt a honvédelmi minisztériumba, amelyben kijelentette, hogy a
továbbiakban csak a honvédség kötelékében hajlandó – akár csapattiszt-
ként is – tovább harcolni. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor került át a
honvédség állományába, egy azonban biztos, 1917 júliusában már újra a
m. kir. 10. honvéd gyalogezred csapattisztje, zászlóaljparancsnoka volt.

A M. KIR. 10. HONVÉD GYALOGEZRED ÚTJA AZ OLASZ FRONTRA

1917 novemberének elsõ napjaiban Csík vármegyébõl a m. kir. 39.
honvéd gyaloghadosztály részeként a m. kir. 10. honvéd gyalogezred
Erdély délkeleti határára, a Cosna-tetõre került. A románokkal kötött
tûzszünet már csak néhány hetet váratott magára, az 1917. december 9-én

2. kép. Jobbról a második a macskát ölelõ Szabó Sándor százados, vezérkari tiszt.
Volhínia, 1917. (Forráshely: a miskolci Herman Ottó Múzeum Történeti Gyûjteménye)
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kelt fegyverszüneti egyezmény értelmében lépett életbe. A békét, a majdani
bukaresti békét21 még nem kötötték meg. Az alakulat ez idõ alatt
frontszolgálatot látott el, a románokkal vívott harcokra azonban már nem
került sor.

A béke megkötése után az alakulat Kézdiszentlélekre vonult pihenõre,
ahol megünnepelték a magyarosi rohamtámadás (1917. március 8.)
egyéves évfordulóját. A 10-es Honvéd tábori újság rendkívül részletesen
beszámolt az eseményrõl,22 amelyen az ezred, a dandár, a hadosztály, a
hadtest parancsnokain kívül részt vett Borsod vármegye és Miskolc város
küldöttsége, szintúgy Háromszék vármegye képviselõi, többek között dr.
Király Aladár fõispán és dr. Török Andor alispán is. Az esemény kezdetén,
a kézdiszentléleki római katolikus templomban az elhunyt hõsök emlékére
gyászistentiszteletet tartottak, amelyet Oláh Dániel fõesperes celebrált,
Dömötör György, tábori lelkész és Balla Mihály, szentléleki káplán
közremûködésével. A fõesperes meglepetéssel szolgált, hiszen a szertartást
nem latinul, hanem magyarul végezte.23 A következõ esemény a szabadban
tartott tábori mise volt, amelynek a végén Csirmay Zoltán, kézdivásárhelyi
református lelkész mondott szónoklatot. Mindezek után Miskolc ajándé-
kát, egy, a magyarosi támadásra emlékeztetõ ezüstkürtöt adtak át az
ezredparancsnoknak. Majd újabb beszédek következtek, amelyek egyik
legfelemelõbb pillanata az volt, amikor Sáfrán Géza ezredparancsnok
bejelentette, hogy a hadosztályparancsnok, Doberdói Breit József nevére
alapítványt hoztak létre, és az ezred által erre a célra összegyûjtött 10 000
koronát az ezred özvegy- és árvaalapjának javára fizetik be.

A szónoklatok sora után díszebéd volt a szentléleki községháza tanács-
termében. Másnap, a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermében – ma úgy
mondanánk, jótékonysági – bált tartottak, amelynek bevétele szintén az
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21 Anélkül, hogy alaposan áttekintenénk a bukaresti béke létrejöttének körülményeit,
annak következményeit, talán nem haszontalan egy általában elhanyagolt szem-
pont, nézõpont felemlítése. Tudjuk, hogy a román törvényhozás sohasem ratifi-
kálta az egyezményt, elõírásainak azonban mindenben megfelelt, mindaddig, amíg
a Központi Hatalmak érvényt tudtak szerezni azoknak, amíg domináltak a
térségben. A probléma azonban nem ez volt, hanem az, hogy egyáltalán sor került
a béke megkötésére, hiszen a béke legitimálta a Román Királyságot, amely a
totális katonai vereség elkerülése következtében talpon maradt. Békére
kényszerített, vesztesnek látszó gyõztes volt, amely az 1917. július–szeptember
közötti harcokban jelezte, hogy él, majd a béke megkötésével megakadályozta a
Román Királyság teljes megsemmisülését, készen arra, hogy egy más konstellá-
cióban maradéktalanul érvényesítse érdekeit. Ezt a problémát a Központi Hatal-
mak 1916-ban mulasztották el rendezni.

22 Ünnepel az ezred. In 10-es Honvéd, 1918. 8. sz. 7–20. o.
23 Csak a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) után vált lehetségessé a nemzeti nyelveken,

így magyarul történõ misézés.



elesettek özvegyeit és árváit gyarapította. A rendezvényt Petrik Ernõ
százados, ezredsegédtiszt vetítõképes24 elõadása vezette be, Erdély felsza-
badulása és védelme címmel.

Az akkor élõk és az ezred történetérõl olvasók esetleg azt gondolhat-
ták/gondolhatnák, hogy milyen szerencsés ezred is ez, amely ünnepel,
bálozik, mások pedig az olasz pergõtûzben reménykednek a túlélésben.
Van ebben igazság, és természetes módon merülhetett és merülhet fel a
kérdés, miszerint miért vannak õk itt, miért vagyunk mi ott. Joggal
fordulhatott meg ez esetleg – ha megfordult – a kézdiszentlélekiek
fejében, hiszen az õ fiaik többsége a m. kir. 24. honvéd gyalogezreddel az
orosz fronton voltak. Vajon mit gondolt errõl Háromszék vármegye
fõispánja, dr. Király Aladár, amikor átadta a m. kir. 24. gyalogezred
üdvözletét az ünneplõ alakulatnak?

Kétségtelen tény, hogy 1917 márciusa után a frontszolgálatot ellátó
ezred nem vívott komolyabb harcokat, nem voltak igazán nagy veszteségei.
Ide nem robogtak a menetszázadokat szállító vonatok, nem volt szükség
rájuk. Illetve lett volna, mégpedig ahhoz, hogy olyan létszámú erõk álljanak
ott, amelyek adott esetben alkalmasak támadó hadmûveletek végrehajtá-
sára, de csak a minimum volt jelen.

Egy ezred, amely három éven keresztül óriási áldozatokat hozva, katonai
erényeit leginkább a támadó mûveletekben felmutatva, az ellenség elõtt
védelemben sem soha meg nem hátrálva, legfeljebb parancsra visszavonulva
vívta harcait, talán valóban szerencsésnek mondható szituációba került.

A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy az a népesség, amely a
legénységét adta, ugyanilyen szerencsés helyzetben volt-e. Amíg a m. kir.
24. honvéd gyalogezredbe esetleg újabb és újabb korosztályokat hívtak be,
addig a szentistváni matyók nem így mûködtek, egyrészt azért nem, mert
a hadsereg is duális volt, a szentistváni matyókat behívhatták alapesetben
a cs. és kir. 60. gyalogezredbe is. Ennél azonban beszédesebb, hogy az
1916-ban felállított önálló m. kir. 10/IV. gyalogzászlóaljat, amely 1916-ban,
a román támadás idején Petrozsény környékén harcolt, majd az 1917
januárjában megalakult m. kir. 34. gyalogezred része lett, illetve az 1915
októberében létrehozott m. kir. 309. gyalogezredet is – részben – a m. kir
10. honvéd gyalogezred területérõl egészítették ki.25 Nem nagyon volt
ezért ideje az aktuálisan behívandó korosztályhoz tartozó – maradva a
példánál – szentistváni matyóknak az otthoni tûzhely mellõl szemlélni a
háború eseményeit.
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25 HL TGY/484, 7. o.



Maga a kézdiszentléleki ünnep elgondolkodtatta az arról a 10-es Hon-
védban beszámoló, az ezredben szolgáló „újságírót” is, hiszen – többek
között – ezt írta: „Ünnepel az ezred! Ez is olyan paradoxon, amilyennel csak
ez a negyedik háborús év szolgálhat. Mert három esztendõ alatt az ezred nem
ért rá megállni sem.”26

Március 8. ettõl kezdve az ezred napja lett, nem mintha a magyarosi
rohamtámadás lett volna az egyetlen, esetleg legnagyobb haditette az
alakulatnak, hanem azért, mert az kapta a legnagyobb publicitást, az
rögzült úgy a köztudatban, mint a m. kir. 10. honvéd gyalogezred
kizárólagos sikere.

1918 márciusának végén az ezred Bács-Bodrog vármegyébe került, ahol
rekvirálás27 volt a feladata, errõl emlékezett meg Sassy Csaba az ezred
Emlékalbumában.28 Másról is szó volt azonban, így írt errõl Szabó Sándor:
„Az olasz harctérre való elszállítás elõtt az én II. zászlóaljam Újvidék

3. kép. Tábori mise Kézdiszentléleken. Balról az elsõ dr. Király Aladár Háromszék vár-
megye fõispánja, mellette Livnói Hadfy Imre gyalogsági tábornok, hadtestparancsnok,

balról a harmadik Doberdói Breit József tábornok, hadosztályparancsnok, mellette báró
Hammerstein ezredes, a hadsereg-parancsnokság küldötte. (Forráshely: 10-es Honvéd)
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27 Mezõgazdasági termények kényszer-beszolgáltatása.
28 Sassy Csaba: A román fronttól az olasz frontig. (A továbbiakban: Sassy) In A volt

m. kir miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma. (A továbbiakban:
Emlékalbum). Szerk: Sassy Csaba: A volt M. Kir. Miskolci 10. Honvéd Gyalogezred
Világháborús Emlékalbuma Kiadóhivatala, Miskolc, 1939, 194. o.



székhellyel a szerb katonaszökevények összefogdosásával és a Pécsett fellázadt
cs. és kir. 6. gyalogezred pótzászlóaljának lefogásával volt megbízva, a négy
puskás- és egy géppuskásszázadból álló zászlóalj könnyen el is végezte a rábízott
feladatot, mert megingathatatlan fegyelmû volt.”29 A korban keletkezett
hivatalos iratok30 is megerõsítik az õrnagy állításait, kiegészítve azzal,
hogy szökött orosz hadifoglyok elfogására is sor került. Az akciót
végrehajtó m. kir. 78. honvéd gyalogdandár – a m. kir. 10. és 16. honvéd
gyalogezredek – ezredei közül az elõbbi a Hercegszántó–Apatin–Titel–
Bácskapalánka négyszögben tevékenykedett. Június elsõ felében a m. kir.
10. honvéd gyalogezred törzse és az I. és II. zászlóaljtörzs Újvidéken, a
III. zászlóaljé Zomborban volt elhelyezve. Önállóan, illetve öt század a
csendõr szárnyparancsnokságnak alárendelve végezték feladataikat. Rek-
virálással kapcsolatos forrásokat nem ismerünk, viszont a portyázások,
razziák eredményeirõl két korabeli jelentés is ránk maradt. Az 1918. június
15-én kelt szerint a két ezred öt nap alatt 673 katonaszökevényt és 233
szökött orosz foglyot szedett össze.31 Június 20-ig, az akció befejezéséig
újabb 1090 katonaszökevényt és 410 szökött orosz hadifoglyot gyûjtöttek
be.32 Ezekben az adatokban nem szerepel a csendõrségi alárendeltségben
tevékenykedõ századok által elfogottak száma, a helyzet tehát még
aggasztóbb volt. Az akció során fegyverhasználatra négy esetben került
sor, saját sebesülés egy volt, az elfogottak között szintén, azonban közülük
ketten meghaltak.

Miután az ezred részt vett Bácska „pacifikálásában”, Budapestre vezé-
nyelték, ahol rendfenntartói feladatot látott el, amelyet a fenyegetõ
általános – Szabó õrnagy által késõbb próbaforradalomnak minõsített –
sztrájk tett szükségessé.33 A helyzet komolyságát mi sem érzékelteti
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29 HL TGY/484, 16. o. 1918. május 20-án, egy többségében orosz hadifogságból
visszatért szerbekbõl álló, frontra irányított menetszázad fellázadt Pécsen, elfog-
lalta a fegyverraktárt. A zendülés átterjedt az egyébként újvidéki székhelyû cs. és
kir. 6. gyalogezred pótkeretének teljes legénységére, mintegy 2000 fõre. Köztük
és az õket támogató bányászok, illetve a helyben lévõ honvéd alakulatok között
súlyos fegyveres konfliktus bontakozott ki, a harcot a frontra tartó, a küzdelembe
beavatkozó, a m. kir. 39. honvéd gyaloghadosztályhoz tartozó m. kir. 9. gyalog-
ezred döntötte el, a felkelést leverte, amelyet késõbb súlyosan megtoroltak.

30 HL II. 587. M. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred iratai, 2. doboz, 3515/1918.
31 HL II. 587. M. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred iratai (a továbbiakban: II.

587.), 2. doboz, 3515/1918.
32 Uo.
33 A sztrájk június 20-án, a fõváros VIII. kerületében, Kõbányán mûködõ Magyar Királyi

Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) elégedetlen segédmunkásainak körébõl
indult. Miután a vállalat katonai parancsnoka csendõrségi beavatkozást kért, fegyver-
használatra került sor, amelynek következtében négy munkás életét vesztette. Ennek
hatására az üzemvalamennyimunkása csatlakozott az akcióhoz,majd kezdett a sztrájk



jobban, mint hogy Kõbányáról a II. zászlóalj mindennap két-két géppus-
kával felszerelt századot vezényelt a Keleti pályaudvarra, a Köröndre és
a kispesti villamos mûvekhez. A személyi állomány fennmaradó része
pedig, feltûzött szuronnyal a villamosok elsõ és hátsó peronjain utazgatott,
így demonstrálva a jelenlétét.34 Az eredménnyel kapcsolatban Szabó
õrnagy sommásan a következõket írta: „… amíg Budapesten voltunk, nagy
rend és csend volt.”35

A m. kir 10. honvéd gyalogezred bácskai és budapesti alkalmazása
egyaránt az ötödik háborús év súlyos hátországi problémáira utalnak.
Tünetei mindazoknak a nemzetiségi, gazdasági-szociális, társadalmi-poli-
tikai, sõt katonai feszültségeknek, amelyek a front mögötti hátországot
jellemezték.

A harcoló csapatok ellátása egyre nagyobb nehézségekbe ütközött, ehhez
képest a szintén hiányt szenvedõ, megélhetésében veszélyeztetett, esetleg
a háború elõtti életszínvonalához képest rosszabbul élõ, a korábbi gazda-
sági lehetõségeibõl veszítõ mezõgazdasági termelõ lakosság a haderõ
ellátását biztosító beszolgáltatást megpróbálta kijátszani. Errõl a jelenség-
rõl írta Sassy Csaba: „A frontokon mind jobban érezhetõ volt a liszt hiánya.
A dúsgazdag Bácska lakossága pedig vermekbe rejtette a beszolgáltatás elõl
búzáját, gabonáját.”36 1918 januárjától egyre szaporodtak a rekvirálások
és fokozatosan szigorodtak azok, az eredményük azonban általában nem
volt kielégítõ, ezért került sor kormánybiztosok kinevezésére és a haderõ
alkalmazására. A hatósági lefoglalások során tanúsított keménység és
szigor viszont ellenszenvet, újabb társadalmi-politikai feszültségeket szült
a hátországban.

A cs. és kir. 6. gyalogezred pótzászlóaljának lázadása egyértelmû jele a
hadsereg bomlásának, konkrét esetben a nemzetiségi (szerb) indíttatás
mellett, vélhetõen befolyásoló tényezõ volt a bolsevik propaganda, amellyel
az orosz hadifogságból visszatérteknek volt alkalma találkozni. A pécsi
lázadás következménye, a katonaszökevények tömeges megjelenése ve-
szélybe sodorta Bács-Bodrog vármegye belsõ rendjét, amelyet a csendõrség
önállóan már nem tudott fenntartani, a haderõt is alkalmazni kellett. Ez
történt a szociális feszültségekkel terhelt, forradalmi ideológiával telített,
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általánossá válni. Ekkor lépett színre az ekkor még radikális szociáldemokrata,
késõbb bolsevik Landler Jenõ. Megalakult a munkástanács, amely június 27-én
– vélhetõen az erõs karhatalmi jelenlét miatt – lefújta a sztrájkot.

34 HL TGY/484, 16–17. o.
35 Uo.
36 Sassy: i. m. 194. o.



békére vágyó, a háború nélkülözéseibe belefáradt és feszült, forrongó
Budapesten is.

A m. kir. 10. honvéd gyalogezred ilyen elõzmények után, július 15-én
indult el az olasz frontra.

A M. KIR. 10. HONVÉD GYALOGEZRED AZ OLASZ FRONTON

1918 nyarának végén a Monarchia hadereje már túl volt a piavei
offenzíván, amelynek következtében 150 000-es veszteséget szenvedett el,
mindemellett a katonai gyõzelemmel kikényszerített békekötés reményét
is elvesztette. Egy számában még tekintélyes, de rendkívül rosszul ellátott,
élelmiszerekben szûkölködõ, hadianyagban, felszerelésben súlyos hiányt
szenvedõ osztrák–magyar haderõ állt a jól ellátott, jól felszerelt, néhány
angol és francia hadosztállyal megerõsített olaszokkal szemben. A hátor-
szágban, a hadsereg kiegészítõ területein a lázadások, a fronton pedig a
szökések váltak egyre gyakoribbá, utóbbi jelenség gyakorlatilag tömegessé
vált. Az ellenség számbeli fölénye nem volt tekintélyes, azonban minden
más területen fölülmúlta a Monarchia erõit.

A morális erejében is megroppant, a háborúba belefáradt, a tél nehéz-
ségei elé nézõ, de még kitartó és nem ritkán hõsies erõfeszítéseket
felmutató haderõt október 24-én érte a mindent eldöntõ olasz támadás,

4. kép. A II. zászlóalj tisztjei 1918 júliusában. Az ülõ sor közepén Szabó Sándor
õrnagy. (Forráshely: a miskolci Herman Ottó Múzeum Történeti Gyûjteménye)
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október 31-re az egész osztrák–magyar arcvonal teljes visszavonulásban,
felbomlásban volt, a küzdelem befejezõdött. A küzdelem, amelyet a
november 3-án megkötött fegyverszüneti egyezmény zárt le, és amelynek
életbe léptét az osztrák–magyar erõknek november 3-án hajnalban kihir-
dették, az olaszoknak azonban csak november 4-én délután.

Túl a Monarchia erõinek piavei kudarcán, az októberi nagy olasz
támadás elõtt érkezett az olasz frontra a m. kir. 10. honvéd gyalogezred.
A tiroli határtól nyugatra, a Dolomitokban, ahogy egyébként a háború
kezdetén is, a m. kir. 39. honvéd gyaloghadosztály részeként a cs. és kir.
VI. hadtest, illetve a cs. és kir. 11. hadsereg alárendeltségébe került.
Feladata az elképesztõ harcokat és pusztítást látott Hétközség-fennsík
Brenta-folyó felé esõ keleti peremhegyeinek védelme volt. A Brenta-völgyet
és a Brenta-folyó bal partját, valamint a Grappa-masszívum közötti
hegyeket a m. kir. 40. honvéd gyaloghadosztály tartotta megszállva.

A szakasz védelmével kapcsolatos irányelveket, tervet a m. kir. 10.
honvéd gyalogezred parancsnoka 1918. augusztus 27-én37, a m. kir. 39.
honvéd hadosztály parancsnoksága 1918. szeptember 7-én adta ki.38

A peremhegyek, az ún. Brenta-szegély védelmének jelentõségét az adta,
hogy az azt megszálló csapatoknak tartaniuk kellett azt akkor is, ha a
Hétközség-fennsík és a Grappa-masszívum elesik, hiszen az ott harcoló
csapatok visszavonulása csak így volt biztosítható. A Brenta-szegély
megtartása a szomszédos területek visszafoglalásának lehetõségét is
jelenthette, elvesztése pedig azok elfoglalását is lehetõvé tette volna az
olasz erõk számára. Ennek megfelelõen a m. kir. 39. honvéd gyaloghad-
osztály alakulatai a Frenzela-völgyet, a San Francesco, a Sasso Rosso
hegyeket és a Gadena-völgyet szállták meg. A szemben lévõ magaslatokat
részben az olaszok birtokolták, az uralgó pontokon lévõ állásaik lehetõvé
tették a tüzérségüknek, hogy folyamatosan lõjék az osztrák–magyar
vonalak mögötti terepszakaszt. Ennek következményeként nappal, tiszta
idõben a csapatrészek felváltása, a tartalékok mozgása, az ellátás és a
hadianyag kiszállítása szinte lehetetlen volt, sõt ilyen körülmények között
még a védõállásokban sem lehetett mozogni, dolgozni.

Nehezen támadható terület volt a Brenta-szegély, hiszen a jól lezárt
völgyeken túl csak néhány, szinte járhatatlan kapaszkodó vezetett fel a
sziklafalak között és a sziklafalakon. Ha akadályozta is ez a szemben álló,
kiválóan felszerelt, igen tevékeny, a magas hegymászásban és a kõmun-
kában gyakorlott, elitnek számító olasz hegyi (alpini) egységet, de nem

Gottfried Barna: A m. kir. 10. honvéd gyalogezred... 103

37 HL II. 587. 2. doboz, 526/Kt/1918.
38 HL II. 587. 2. doboz, I. a. Op. 353/2018.



tette a támadásukat lehetetlenné. Elõször közlekedési „utakat” építettek
ki, majd lépésrõl lépésre jutottak egyre feljebb, a sziklafalakban támpon-
tokat hoztak létre. Az egyszer elért állást gyorsan és ügyesen építették ki,
ahová „nagyobb” egységeket juttattak fel, fegyvert (közelharceszközök,
géppuskák), hadianyagot, ellátmányt halmoztak fel, majd akár kötélhág-
csókon újra feljebb kapaszkodtak. Eredményességüket mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a Sasso Rossóra kerülõ m. kir. 10/II. zászlóalj már
a fennsík szélén, az Il Cornone nevû sziklanyúlványon találta õket, ahol
– leküzdve a támadásra alkalmatlan terepet – jól kiépített, drótakadályok-
kal megerõsített állást hoztak létre az alpinik, amelyet a követett metó-
dusnak megfelelõen nagyobb erõkkel, technikával láttak el.

Ezen a szakaszon hagyományos tömegtámadás nem volt várható, hiszen
látványos és nagyon komoly elõkészületek mellett, óriási veszteségeket
elszenvedve sem kecsegtettek a siker reményével. Ezzel szemben, a
szegélyre felnyomulva, majd onnan – kevésbé látványos elõkészületeket
igénylõ – meglepetésszerû támadást indítva, még nagyobb teret nyerhet-
tek a fennsíkon. Erre a harcmodorra készült a hadosztály vezetése is,
ezért nem törekedtek a Brenta-szegély folyamatos megszállására. A
szakadékok, a lehetséges mászó helyek találkozási pontjain harcállásokat
(tábori õrsöket) hoztak létre, amelyek elõtt a megfigyelõknek jól kiépített,
megerõsített, védelmet nyújtó figyelõhely állt rendelkezésére. A harcállás-
tól feljebb, azt oldalazva kézigránátdobó helyet alakítottak ki. A fennsík
szélén pedig újabb, jól védhetõ tábori õrsök kiépítésére került sor.
A meglepetésszerû támadás megelõzése érdekében rendkívül nagy hang-
súlyt fektettek az állandó, folyamatos megfigyelésre, amelynek során a
megfigyelõnek nem a teljes belátható terepszakaszt kellett futólagosan
áttekintenie, hanem egy-egy szakaszt, pontot, tereptárgyat huzamosabb
ideig, alaposan szemrevételeznie. Minden század szakaszában egy megfi-
gyelõállomás volt, amelyekben pergõtûz alatt a legnyugodtabbakat, legbát-
rabbakat használták. A hasonlóan kulcsfontosságú felderítést a ködben,
szürkületkor, napfelkeltekor kiküldött járõrök végezték. Az ellenség állá-
sait megfigyelve regisztrálták az azokban folyó munkákat, a bekövetkezett
változásokat, adott esetben leküzdötték az ellenséges járõröket.
Az alszakaszok parancsnokainak meg kellett ismerkedniük a szomszédos
alszakaszok helyzetével, elhelyezkedésével, terepviszonyival is, hogy szük-
ség esetén a géppuskáikkal oldalazva be tudjanak avatkozni az azok
területén folyó harcokba. A géppuskák alkalmazására rendkívül jók voltak
a terepviszonyok a fennsíkon. Egy, a korábbitól eltérõ tipológia alapján
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tervezett támadásként meghatározott (de nem tömegtámadás) akció
esetén, melynek során az alapos tüzérségi elõkészítést több hullámban
végrehajtott gyalogsági támadás követte, a géppuskáknak döntõ szerepe
lehetett. Ha az ellenség megközelítette, esetleg elérte az állásokat, akkor
a kézigránátok és a szurony, a közelharc vette át a fõszerepet. Az elsõ
hullámot a harcállásoknak, az esetleges többit a tartalékként a támadá-
sokra, ellentámadásokra létrehozott – századonként négy – rohamjárõr-
nek kellett leküzdenie. Az éjjeli és rossz látási viszonyok között megindított
meglepetésszerû támadás esetén a kézigránáté és a szuronyé volt a
fõszerep.

Rendkívül fontos volt támadás esetén az alszakaszok között és a
mögöttes parancsnokságokkal folytatott kommunikáció, azonban ez ilyen-
kor szinte lehetetlen volt, hiszen az ellenséges tüzérségi tûz igen hamar
tönkretette a telefonvonalakat. Ha mûködtek, akkor sem használhatták
azokat, hiszen az olaszok rendkívül eredményesen hallgatták le a beszélgeté-
seket. Csak a támadás megkezdését jelenthették be telefonon. A jelentõkato-
nák alkalmazását tekintették megoldásnak, de mind a telefonvonalakat, mind
a jelentõkatonákat elpusztította a mindent lefedõ olasz zárótûz.

A kommunikációs nehézségek, a terepviszonyok, a védelem szerkezete,
az, hogy olasz támadás esetén a felsõbb parancsnokságokkal való kapcsolat
gyakorlatilag azonnal megszûnt, a védelmi alszakaszokban önálló dönté-
seket, önálló cselekvést igényelt. Tartalékerõk támogatására nem számít-
hattak, mivel nem voltak, a saját tartalék bevetésére csak ellentámadások
során kerülhetett sor.

Szeptember elején a m. kir. 10. honvéd gyalogezred szállta meg a
szegélyt. A jobb alszakaszon, a San Francescón az I., a centrumban, a
Sasso Rossón a II., a Val Gadenában a III. zászlóalj rendezkedett be
védelemre. A teljes hadosztály erejére nem volt szükség a Brenta-szegély
védelmi szakaszon, az elsõ vonalban nem alkalmazott ezredek egy részét
a front mögött, a második vonalban helyezték el.

A védelemre készülõ erõk bizonyos tekintetben rossz, a körülmények
vonatkozásában minden tekintetben nagyon rossz állapotban, helyzetben
voltak. Szabó Sándor õrnagy így írt errõl: „Az élelmezés és a ruházat mind
kevesebb és hitványabb lett, az emberek nagy része fehérnemû nélkül, sárga-
sápadt arcú[ak], kevés lõszer, hasznavehetetlenné átázott papírnyelû kézigrá-
nátok, a tüzérségnél és a vonatnál hitvány, pusztuló kis lóállomány, néhány
rossz repülõgép a sokszoros túlerejû repülõkkel szemben, néhány ócska
teherautó, a többheti szakadó esõzés után a magas fennsíkon a közeledõ hideg
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tél elõjelei, víz- és tüzelõhiány…”39 A csapatok hangulatát tovább rontotta
a bolgár összeomlás40 híre, annak várható következményei; az ellenséges
betörés lehetõsége Dél-Magyarországra és Erdélybe.

A tisztek, köztük Szabó Sándor lehangoltan vették tudomásul, hogy a
hadvezetõség a csapatokat nem tájékoztatta a kialakult helyzetrõl. Úgy
érezték, hogy az anyagi ellátás biztosítására tett intézkedéseknek még az
elõjelei sem mutatkoztak. Sem egy esetleges fegyverszünet megkötésére,
de még a felhalmozott hadi- és egyéb anyag mentése érdekében sem történt
semmi. Hiányolták azt is, hogy a frontvonaltól távolabb nem hoztak létre
jól védhetõ állásokat. Egymás között Magyarország katonai védelmének
hiányával kapcsolatos borús gondolataiknak is hangot adtak. Így írt errõl
Szabó Sándor: „Mi, tisztek a vezetés megnyilvánuló tehetetlensége láttára csak
magunk között méltatlankodtunk, hogy legénységünk ne hallja, átéreztük, hogy
ezután itt már csak az osztrák föld védelméért és a magyar becsületért harcolunk
vagy halunk meg…”41 Így bukott meg az Osztrák–Magyar Monarchia a
tisztek gondolataiban, érzelmeiben is. Úgy gondolták, érezték, hogy már
nem a királyért, nem a Monarchiáért, hanem az „osztrák földért”
harcolnak. Az a tény, hogy szeptember végére a harcoló alakulatok mögötti
területen saját, szláv nemzetiségû alakulatok lázadását jelezték elõre,
szintén nem erõsítette a háborúba vetett hitet.

Az ezred, mielõtt állásba került volna, átesett a spanyolnátha-járványon,
majd szeptember tíztõl hathetes esõzésben látta el a frontszolgálatot.
Ebben az idõszakban komolyabb harcokra nem került sor. Ahogy azt már
említettük, nappal nem lehetett az olaszok elõtt mutatkozni, hiszen rögtön
mûködésbe lépett a tüzérségük és a géppuskáik, ezért a gyenge és az
ellenség által belátható állásokat éjjel építhették tovább. Saját támadásra
is alkalmassá kellett tenniük a fedezékeket, árkokat, hiszen egy, a 10/II.
zászlóalj és a m. kir. 39. honvéd gyaloghadosztály rohamzászlóalja által
végrehajtott támadást is terveztek, amelynek célja az Il Cornone-sziklanyúl-
vány visszafoglalása lehetett, azonban erre az akcióra már nem került sor.

Az olaszok azonban támadtak, legintenzívebben a Sasso Rossón, ame-
lyen korábban harcállást hoztak létre. Október 11-én hajnali háromkor
indult meg a mindent lefedõ pergõtûz, majd még virradat elõtt két olasz
gyalogsági támadást kellett a honvédeknek visszaverniük. Napfelkeltekor,
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hét órakor lélegezhettek fel, várták a további támadásokat, de azok
elmaradtak, csak a tüzérség ontotta rájuk a tüzet még két periódusban.
Az olaszok tüzérségi és gyalogsági akcióját a Sasso Rossón a 10/II.
zászlóalj csekély veszteséggel vészelte át, verte vissza. Talán az elõbbi
szorulhat magyarázatra. Az olasz pergõtûz, a pszichikai hatásán túl, nem
nagyon tudott kárt tenni a védelmet ellátókban. Kezdetét maguk az olaszok
jelezték – akaratukon kívül – a honvédeknek, akik ismerték a kürtjelüket,
amely a saját gyalogságukat figyelmeztette a tûz megindulására. Ezért
aztán mindkét fél gyakorlatilag egy idõben húzódott be a tüzérségi
lövedékek ellen védelmet nyújtó kavernáiba. Szabó Sándor ismerte az
olasz front jellemzõit, hiszen öt isonzói csatában vett részt, elsõ feladata
volt a Sasso Rossón, hogy kioktassa legénységét azokról, illetve tovább
építtesse a menedéket nyújtó fedezékeket.

Jellemzõ a szituációra, a tüzérségi tûz erejére, a kommunikáció lehetet-
lenségére, hogy Szabó õrnagy a támadás alatt nem küldte hátra a
jelentõkatonáját a hadosztály-parancsnoksághoz, mivel az egyet jelentett
volna annak biztos halálával. Jelentõkutyát alkalmaztak, azonban az sem
ért célba, a tüzérségi tûzben elpusztult. Reggel hétkor két postagalambot
is felengedtek, az egyik aznap délután, a másik másnap délelõtt vitte meg
a gyalogsági támadás visszaverésének hírét. A késedelem oka az volt, hogy
a nagy ködben, a megújuló olasz tüzérségi tûzben a galambok eltévedtek.

Október 15-én az olaszok újra támadtak, újra eredménytelenül, minden
kísérletük csõdöt mondott a honvédek ellenállásán, a jól szervezett
védelmen.

A HÁBORÚ UTOLSÓ NAPJAI, ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT

Másfél hónapos szakadatlan frontszolgálat után, október 21-én az
ezredet kivonták a védelmi vonalból, a m. kir. 16. honvéd gyalogezred
váltotta fel õket. Hadtesttartalékul Osteria Barricata42 körül kerültek
elhelyezésre, teljes nyugalmuk ott sem volt, hiszen az olasz messzehordó
ágyúk elérték azt a vidéket is.

Október 24-én – ahogy arról már írtunk – Sáfrán Géza ezredes átadta
az ezredparancsnokságot Szabó Sándor õrnagynak.

A katonai felsõbb vezetés október 28-tól visszatartotta az otthoni
újságokat, leveleket, amivel több kárt okozott, mint hasznot, hiszen tovább
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erõsítette a bizonytalanságot, sõt felháborodást váltott ki nemcsak a
legénység, hanem a tisztikar körében is. A lapokból tájékozódó, Magyar-
országnak Románia és Szerbia felõli veszélyeztetettségérõl szóló híreket
olvasó katonákban addig is gyûlt az aggodalom, de az információk hiánya
még nagyobb szorongást, dühöt váltott ki. Az alakulatok fegyelme, rendje
egyre intenzívebben romlott, a hadsereg felbomlása egyre nyilvánvalóbb
volt. Szabó õrnagy úgy próbálta a problémát kezelni, hogy napról napra
felkereste a zászlóaljait és a tisztek jelenlétében megpróbálta õket az
otthoni és a harctéri eseményekrõl tájékoztatni. „A közvetlen modorban
lefolytatott eszmecserék során” tapasztalta meg, hogy az õ ezrede is haza
kíván térni az ország védelmére. Ez a jelenség gyakorlatilag ekkor már
általános volt a magyar nemzetiségû alakulatok esetében, elõfordult, hogy
parancsmegtagadásokhoz vezetett. Az ezredparancsnok megígérte, hogy
a hazaszállításra vonatkozó kérésüket továbbítja a felsõbb parancsnokság-
nak, cserében rendet és fegyelmet kért, hiszen ahogy fogalmazott: „…mert
innen az ellenséges nyomás súlya alatt [miatt] csak rendben, felsõbb parancsra
lehet távozni.”43 Természetes meglátás ez egy katonatiszttõl, kár, hogy az
osztrák–magyar hadvezetés a piavei offenzíva helyett nem az ellenségrõl
harcban történõ leválást, a visszavonulást tervezte, készítette elõ.

Október 29-én este lázongás ütötte fel a fejét a m. kir. 10. honvéd
gyalogezredben is. A II. zászlóalj (Szabó õrnagy korábbi zászlóalja) 7.
százada elõzõ este felszerelt és indulni akart haza. A tisztek44 közbelépé-
sére azonban a katonák megnyugodtak, elálltak szándékuktól, belátták,
hogy még nem indulhatnak haza. A történet ezzel nem zárult le. Az
ezredparancsnok másnap felkereste a zászlóaljat, a 7. század katonáit
fegyver nélkül felsorakoztatta, körülöttük a zászlóalj fegyveres századai
álltak és a rájuk irányzott géppuskák. Ezt megelõzõen a tisztikarral közölte
Szabó õrnagy, hogy a lázadást szítókat és az erélytelennek mutatkozó
tiszteket nyomban, a helyszínen fõbe fogja lövetni, de az ezreden szégyen-
foltot nem fog megtûrni. Ezt azonban nem az adott helyzet megoldásának
tekintette, sokkal inkább útmutatásként szánta a mondandóját a tisztikar-
nak a jövõre nézve. Ebbõl a szerepbõl a bakák elõtt sem lépett ki, írásában
így idézte fel a katonákhoz intézett szavait: „…a pellengérre állított 7.
századot, nálam szokatlan goromba hangon, kemény kifejezésekkel lehordtam
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és értésére adtam, hogy inkább valamennyiüket ott, a helyszínen halomra
lövetem, minthogy éppen az én zászlóaljam – amelyet oly szeretettel neveltem,
amely a büszke ezrednek is büszkesége volt – hozzon szégyent az ezredre.”45

A bitó helyett az ezredparancsnok a pellengért választotta büntetésül,
beérte annyival. Mind katonai, mind erkölcsi, mind lélektani szempontból
helyes, bölcs döntést hozott. Hátravolt még azonban a felbujtó, aki az
ezredes felszólítására azonnal kilépett, majd bocsánatot kérve a követke-
zõket mondta el: „…õ kezdeményezte ugyan, de egyikük sem gondolta úgy,
hogy az ezredre szégyent hozzanak, ellenkezõleg, tegnap már tõlem hallották,
hogy valószínûleg haza leszünk szállítva s alig bírják kivárni, hogy országunkat
a betörõ szomszédoktól megvédjék, csak félnek, hogy megkésünk, mert újságot
és levelet sem engednek hozzánk s nem tudják, mi van az otthoniakkal.”46

A fiatal honvéd korábban Szabó Sándor jelentõkatonája volt, akinek a
rendkívüli bátorságát volt alkalma az õrnagynak megtapasztalni, hiszen
a legsúlyosabb harcok alatt is, állandó életveszélyben vitte a jelentéseket
és hozta a parancsokat. Õt már meg sem fenyegette az agyonlövetéssel,
megbocsátott a századnak, azzal, hogy az elsõ adandó alkalommal próbára
fogja tenni õket. Mindenki megúszta a pellengérrel.

Ennek a történetnek a felszínen mutatkozó elemei is figyelemre méltóak,
de még inkább az, ami mögötte van. Már az is csoda, hogy 1918. október
30-án egy ezredparancsnok kiment egy lázongó alakulathoz, az pedig, hogy
rendet csinált, az a csodák csodája. Akkor, amikor a haderõ bomlása,
szétmállása már nyilvánvaló, amikor parancs nélkül születtek döntések,
amikor a tiszti tekintély gyakran semmivé vált. A rendetlenül visszavonu-
ló, éhezõ (és a nem éhezõ) katonák egy része már a front mögött
fosztogatott, esetleg a front mögött élõ felfegyverzett lakosság fosztotta
ki a menekített katonai szállítmányokat. Ebben a káoszban az igazi csoda
az, hogy egyáltalán megpróbálhatott Szabó õrnagy rendet csinálni. Ahhoz,
hogy megértsük, hogyan sikerült ez neki, vissza kell kanyarodnunk a
személyi anyagához, az 1905-ben kelt jellemzéséhez, az alárendeltekkel
kapcsolatos viszonyához: gondoskodó (szó szerint) elöljáróként írták le,
aki már nemcsak fegyelmet, rendet teremtett és tartott, hanem azt úgy
tette, hogy közben elnyerte bizalmukat és bírta ragaszkodásukat. Abban
a helyzetben, a háború utolsó napjaiban azért találhatott megoldást a
problémára Szabó õrnagy, mert bíztak benne és ragaszkodtak hozzá.

Az ezredparancsnok október 31-én, Borgon – hazaszállítás helyett – azt
a feladatot kapta a cs. és kir. VI. hadtest parancsnokságán, hogy
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utóvédként biztosítsa a Hétközség-fennsíkon és a Monte Grappa szegély-
hegyein harcolók fokozatos visszavonulását. A m. kir. 10. honvéd gyalogez-
rednek a Brentától északra a Brenta–Castelnuovo–Telve vonalon, az 1916-
ban kiépített állásokat kellett megszállnia. A folyótól délre esõ részt, a szintén
fegyelmezett és még használható m. kir. 16. honvéd gyalogezred zárta le.

A hadtestparancsnokságon Szabó Sándor élelmet, lõszert, kézigránátot
és tüzérséget kért, mindent meg is ígértek neki. Kapott egy vázlatot,
amelyen alá volt rendelve szinte az egész hadtest tüzérsége, északi
irányban, csatlakozó alakulatként pedig be volt rajzolva a cs. és kir. 5.
gyaloghadosztály. Azon a vázlaton kívül az ezred az elkövetkezõ napokban
nem kapott semmit. Az imént említett közös hadosztály pedig – miután
a m. kir. 10. honvéd gyalogezredet eredménytelenül bujtogatta – megta-
gadta az engedelmességet, elindult haza. A m. kir. 39. honvéd gyaloghad-
osztálynál is elindult a lemorzsolódás, a hadosztály rohamzászlóaljának
legénysége (a m. kir. 10. honvéd gyalogezred tartaléka) felszerelt, majd
felszólította tisztjeit, hogy vezessék haza az alakulatot. A zászlóalj parancs-
noka jelentette ezt Szabó õrnagynak, aki felháborodva minél gyorsabb
elvonulásra utasította. Másnap az ezred állásainak kiépítésére rendelt, a
hadosztályhoz tartozott árkászszázad és az ahhoz beosztott munkásszázad
szívódott fel, miután megtagadta parancsnokaiknak az engedelmességet.

November 1–2. éjjelén az ezredparancsnok végigjárta az ezred védõál-
lásait, mindent megnézett, minden õrszemmel beszélt, emlékeztette õket
a kötelmeikre. A bizonytalanságot oldandó, mindenkit tájékoztatott a
várható fejleményekrõl, így az ezred valamennyi katonája a rendkívüli
veszély teljes tudatában látta el feladatait. A korábban lázongó 7. század
is serényen, lelkesen dolgozott az állásai építésén. Megdicsérte a századot
és biztosította arról õket, hogy a fegyelmezetlenségüket megbocsájtotta,
elfelejtette. A szemle után megállapíthatta, hogy az ezrede jókedvû és
sziklaszilárd. 2-án délben a m. kir 10. honvéd gyalogezred vonalát átlépték
a teljes rendben visszavonuló m. kir. 40. gyaloghadosztály utolsó egységei
is. A felderítõk délelõtt tettek jelentést a völgyben elõrenyomuló olasz
erõkrõl. Szabó õrnagy egy századot – Mozsár Imre tartalékos hadnagy
parancsnoksága alatt – négy kézi géppuskával a hegyoldalakban lévõ
alagutakhoz tolt elõre. Feladatuk az volt, hogy az olaszok elõretörését
próbálják meg késleltetni, de nagy túlerõvel szemben a komoly harcot
kerüljék, vonuljanak vissza. A parancshoz képest a század az utolsó
töltényig harcolt, több támadást visszavert, majd a megmaradt huszonöt
ember csatlakozott az ezredhez.
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Délután az ezred visszavonulásra vonatkozó parancsot kapott, mely
szerint Levicóig kellett visszahúzódnia. Az utóvéd szerepét tõlük a m. kir.
9. honvéd gyalogezred és a cs. és kir. 14. gyalogezred vette át. Délután
kettõkor, két utóvédszázad visszahagyásával elindult az ezred Telvébõl.
Levicón éjszakáztak, november 3-án hajnal négykor, a hadosztály vezérkari
fõnöke közölte velük a tûzszünet megkötését, annak beálltát. Egyben
parancsot adott, hogy az ezred menjen Perginébe, ahol a katonai és polgári
csõcselék fosztogat, és csináljanak rendet. Reggel az ezredparancsnok
elõrement, szemrevételezte a településen kialakult helyzetet. Ezek után az
alakulatait eligazította, kioktatta, majd az I. zászlóalj a város megtisztítását
kapta feladatul, a II. pedig a pályaudvar és a katonai raktárak környékét.
A rendezett alakulat megjelenésének rendkívüli hatása volt, fél óra alatt
teljes rend és síri csend lett Perginén. Délrõl, Caldonazzo felõl azonban
akadálytalanul olasz és angol csapatok nyomultak Pergine felé, az ezred-
parancsnok három századot rendelt ki, hogy tartsák addig az ellenséges
erõket, amíg az ezred gyülekezik, illetve képes lesz a harcba lépésre.
Eközben intézkedéseit a hadosztály parancsnokságának jelentette, vala-
mint eligazítást kért a kihirdetett fegyverszünettel kapcsolatban. A követ-
kezõ parancsot (az utolsót a háború alatt) kapta egy papírlapon: „Trient
lehetõ megkerülésével azonnal elvonulni; ha az ellenség követ, ellenállás
mellõzendõ, éjjelezés Lavis, hadosztályparancsnokság ugyanott.”47 Ez volt az
utolsó parancs, amelyet felettes parancsnokságtól kapott az ezred. Trientet
elkerülendõ, az ezred vonatát Cognolon át indította útba, a zászlóaljak
pedig Villamontagnán át igyekeztek Lavis felé. Elõbbi részek azonban a
mûúton maradva besodródtak Trientbe, az ezred teljes anyaga az olaszok
kezére jutott, viszont a pénzkészletüket a hûséges és becsületes kezelõ
személyzet megmentette és késõbb elszámolt azzal az ezredparancsnoknak.

A kapott parancsnak megfelelõen, november 4-én délután az ezred elérte
Lavis települést, pihenõ után továbbindultak az Etsch-völgyben Bozen felé.
Az ezredparancsnok a menet végén haladt, a holtfáradt és éhes századok
pedig teljes fegyverzetben, rohamsisakkal a fejükön, énekelve, lépést tartva
meneteltek. Egy kis parádéra is maradt még erõ, az egyik pihenõ
alkalmával az õrnagy elléptette maga elõtt az ezredet, ily módon prezen-
tálva annak fegyelmét a cs. és kir. 14. osztrák gyalogezred parancsnokának
és törzstisztjeinek, akik elhagyták a fogságba esett alakulatukat.

Salorno (Salurn) településtõl délre kitûnõ pihenõhely kínálta magát,
amelyet így írt le Szabó Sándor: „A mûúttól 200 m-re oldalt szelíden lejtõ
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száraz legelõ, minden oldalán fasorral szegélyezve, közepén fasorban csörge-
dezõ kristályos hegyi patakkal, az egyik oldalán 1000 m magas sziklafallal
övezve, az út másik oldalán a rohanó Etsch-folyó. Ez a csábos hely volt a
vesztünk.”

5. kép. Szabó Sándor vázlata a visszavonulás útvonaláról.
(Forráshely: Hadtörténelmi Levéltár)
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A FOGSÁGBA ESÉS, SZABÓ SÁNDOR TÁBORNOK ÍRÁSA ÉS
PAOLO FERRAGUTI LOVASSÁGI KAPITÁNY

A m. kir. 10. honvéd gyalogezred I. és III. zászlóalja Salornótól északra
pihent, a II. az ezredparancsnokkal együtt a településtõl délre, azon a
bizonyos „csábos helyen”. A kimerült Szabó Sándor is elaludt, de egy
negyedóra múlva már felköltötték a tisztjei, és mutatták neki az Etsch-
völgyben húzódó mûúton haladó olasz páncélgépkocsikat és a vágtató
lovasságukat. Amint arról már szó esett, a fegyverszünet megkötését,
annak életbeléptét november 3-án hajnalban közölték az ezreddel, arról
azonban fogalmuk sem volt – ahogy másoknak sem –, hogy az olaszok
csak november 4-én 15,00 órától tekintik életbe lépettnek. Azt sem tudták,
hogy a demarkációs vonal Salorno déli szegélyén húzódott. Ekkor 14,45
volt, néhány percre és néhány száz méterre álltak a háború végétõl, a
hazatéréstõl. Az olaszok azonban lezárták a Salornóba vezetõ utat és
minden összetorlódott osztrák–magyar alakulatot lefegyvereztek, foglyul
ejtettek. Délután 16,00 órakor Szabó õrnagy biztosított menetben indulást
rendelt el a zászlóaljának azzal, ha az olaszok útjukat állják, akkor
megtámadják õket. Az ezredparancsnok a tolmácsával, egy fiumei olasz
tartalékos tiszttel az elõvéd élén haladt. Az iszonyatos torlódás miatt a
zászlóalj mozogni sem tudott, nemhogy esélye lett volna az olasz útzár
áttörésére. Az õrnagy elõrement a tolmáccsal és közölte az olasz lovasság
parancsnokával, hogy bár parancsuk szerint fegyverszünet van, de annak
ellenére harcot kezdenek, ha õket is le akarják fegyverezni.

Az olasz tiszt magatartását Szabó Sándor határozottnak, bátornak, de
udvariasnak ítélte, viszont rendkívül idegesnek találta. Paolo Ferraguti
lovassági kapitánynak fogalma sem volt arról, hogy életbe lépett a
fegyverszünet, jelezte, hogy õ az út lezárására és az osztrák–magyar
alakulatok lefegyverzésére kapott parancsot. Miközben a két tiszt egymás-
sal huzakodott, történt valami rendkívül meglepõ és figyelemre méltó
mozzanat, amit idéznünk kell szó szerint: „Tárgyalás közben egyszerre elénk
toppant Bozen felõl a cs. és kir. XXI. hadtestparancsnokság egy tisztje, aki a
hadtest vezérkari fõnökére hivatkozva, ezen parancsnokság címnyomós borí-
tékjában egy magasabb osztrák parancsnokság német nyelvû levelét nyújtotta
át az olasz parancsnoknak, amely levél a már Trientbe beérkezett entente
[antant] hadsereg-parancsnokságnak volt címezve a legelsõ olasz tiszt útján,
amely felhívja az entente [antant] haderõk fõparancsnokságát, hogy minél
gyorsabban nyomuljon elõ s szállja meg Dél-Tirolt a Brennerig [a Brenner-há-
gó, a békekötés után az új olasz–osztrák határ], fegyverezzen le mindenkit,
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akadályozza meg a fosztogatást, stb. Ezt az olasz parancsnok velem [mármint
az olasz tolmácsával] fordíttatta olaszra, mert nem értett németül s kérte,
hogy én is vegyem tudomásul.”48

Szabó Sándornak minden oka megvolt arra, hogy a levelet úgy értel-
mezze, az osztrákok kiszolgáltatták õket az ellenségnek. Ezek után a
tisztjeivel közölte, hogy a további ellenállást és a vérontást kerülni fogja,
de ezt egyelõre nem közli az olaszokkal. Elhatározásában megerõsítette,
hogy az összetorlódott osztrák–magyar egységektõl nem számíthatott
segítségre. Az olaszokkal abban állapodott meg, hogy a zászlóaljat 3 km-el
a településtõl (az olasz vonaltól) távolabb visszavonja. Két jelentõlovast
küldhetett az olasz záron át, akiktõl valamelyik magyar parancsnokságtól
hozott utasítást remélt. Ekkorra már eldöntötte, hogy az osztrákoktól nem
fogad el utasításokat, de ez a veszély már nem is fenyegette. Az egyik
jelentõlovas Petrik Ernõ százados, az ezred segédtisztje volt, akit honvéd
egyenruhába bújtattak. Szabó õrnagy eligazította õket arra vonatkozóan,
ha nem találnak olyan felsõbb katonai szervezetet, amely utasításokkal
látná el õket, akkor menjenek haza. Ez történt, ami azt is jelentette, hogy
a m. kir. 39. honvéd gyaloghadosztály parancsnoksága is messze járt.

A fegyveres magyar zászlóalj körül egyre erõsebb olasz alakulatok
gyülekeztek, a lovasság és az alpinik mellett tüzérség is. A helyzet
kilátástalan és tarthatatlan volt, látta ezt az ezredparancsnok is. November
5-én este parancsot adott a fegyverzet és más fölöslegessé vált anyagok
éghetõ részeinek meggyújtására, ami maradt, azt pedig a folyóba dobálták,
nem adtak át semmit az ellenségnek. Reggel a hadianyag megsemmisítését
közölte az olaszokkal és kijelentette, hogy rendelkezhetnek velük. Két olasz
ezredes fogott kezet Szabó Sándorral, akik rendkívüli módon respektálták
az õ és a katonái viselkedését, tartását és igyekeztek megnyugtatni, hogy
az ellenállásnak parányi esélye sem lett volna. A kivívott tisztelet jeleként
a zászlóaljat vonattal vitték Trienttõl Roveretóig, miközben a fogságba
esett más alakulatokat gyalog kísérték le a síkságra.

Szabó Sándor õrnagy a fogságban sem akarta elhagyni a katonáit,
azonban az olaszok – szabályaikra hivatkozva – nem engedélyezték azt,
hogy legénységi táborba kerüljön, sõt, megkülönböztetett figyelmük jeléül
egy Nápoly melletti ezredeseknek és tábornokoknak fenntartott helyre
került. Miután megtudta, hogy a tisztjei az Ancona melletti, serviglianói
barakktáborban vannak, nem nyugodott addig, amíg át nem helyezték õt
is oda. A tisztek tudomást szereztek az érkezésérõl, és a kapuban
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felsorakozva, fõvetéssel tisztelegve fogadták az ezredparancsnokot. Egy
évnyi fogság után, immár Magyarországon, Pápán haladt át a m. kir. 10.
honvéd gyalogezred II. zászlóaljának legénységét hazaszállító szerelvény,
amely az állomáson megállt. A bakák tudomást szereztek arról, hogy a
tisztjeik is ott vannak, elsõ dolguk volt, hogy üdvözöljék õket. Ezt az esetet
Szabó õrnagy a legszebb – alulról jövõ – háborús kitüntetésnek tartotta,
amelynek a kiérdemlése nagyon nehéz, a legnehezebb volt, és amely a m.
kir. 10. honvéd gyalogezred valamennyi tisztjét megillette.

Történetünk forrása, gyakran citált és idézett fundamentuma Szabó
Sándor tábornok: A magyar katona hûsége a világháborúban címû vissza-
emlékezése, amelyet a Magyar Katonai Szemlének írt meg 1932-ben.
A tanulmányt a következõ év januárjában küldte el a folyóiratnak. 1936-ig
a laphoz beérkezett és még nem közölt írásokat felsoroló rovatban volt
található a szerzõ neve és a munka címe, de sohasem közölte a folyóirat. Az
írás kivonata 1939-ben jelent meg az ezred akkor kiadott Emlékalbumában.49

A kézirat a Hadilevéltárba került, ahol majdnem „hétpecsétes titokként”
kezelték, azért majdnem, mivel „csak” hat pecséttel volt lezárva, azzal a
megjegyzéssel, hogy „Felsõbb utasításra ez a tanulmány kutatás tárgyát nem
képezi, és csak a Vezérkar Fõnökének külön intézkedése alapján használható
fel!”50 Késõbb nyílt anyag lett, de nem tudjuk, hogy mikor. A zárolás okát
a harmincas évek elejének feszült olasz–osztrák viszonyával magyarázták,51 ez
akár igaz is lehet, gondoljunk csak arra az osztrák kérésre, hogy az olaszok
a Brenner-hágóig nyomuljanak elõre, ami Dél-Tirol feladásaként is értel-
mezhetõ. Tegyük ehhez hozzá, hogy a tanulmányban az osztrák–magyar
hadvezetésre és a cs. és kir. alakulatokra tett kritikus megjegyzései mélyen
érinthették volna az egykori résztvevõket.

Szabó tábornok írása primer forrásnak tekinthetõ, hiszen az események-
ben részt vevõ személytõl származik. Forráskritikával kell kezelnünk
azonban, hiszen az érzelmi kötõdése, az elkötelezettsége egy, a megtör-
téntnél idealizáltabb kép megrajzolásához vezethetett. Részletes elemzé-
sére nem keríthetünk sort, azonban meg kell említenünk a forrás
hitelességét erõsítõ tényeket, közöttük elsõsorban azt, hogy az írást a
nyilvánosságnak, egy folyóiratba szánta. Az események résztvevõi még
éltek, olvashatták volna a visszaemlékezést, reagálhattak volna arra.
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49 Vitéz Szabó Sándor: 10-es honvédek az olasz fronton. Kivonat vitéz Szabó Sándor
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A hitelesség komoly bizonyítéka az is, hogy a tanulmánya végén felsorolta
mindazokat, akik a közvetlen résztvevõk közül még éltek, mondanánk ma,
elérhetõek voltak, igazolhatták a tartalom valódiságát.

Milyen, már-már hihetetlen résztörténet a salornói epizód, amikor
minden tiszt és legénységi állományú sorsába belenyugodva, a végzetnek
megadva magát várta a dolgok alakulását. Csak nézték az „õrülteket”, akik
nem tették le a fegyvert, még mindig harcolni akartak. Ugyan már! –
gondolhatnánk, de nem gondolhatjuk.

Szabó tábornok írásának megszületésével közel egy idõben egy olasz
lovassági alezredes, bizonyos Paolo Ferraguti Bolognában a régi iratait
rendezgette, köztük az elsõ világháborúból megmaradtakat. Igen, õ az az
olasz tiszt, aki az alessandriai lovasezred kapitányaként határozottan,
udvariasan, de rendkívül idegesen tárgyalt Szabó õrnaggyal. A dokumen-
tumai között fellelt néhány iratot, amelyek Salornoban keletkeztek novem-
ber 4–5-én, és eszébe juttatták azt a honvéd õrnagyot, akirõl így írt az
Olasz Királyság Budapesti Nagykövetségének: „Az említett Szabó õrnagy,
aki a végzet elleni elkeseredésében a legélesebb tiltakozásokat intézte hozzám,
és az igazi hazafias vad büszkeség állapotában semmi áron sem akart a halálról
lemondani, még kevésbé a harcról.

A vitatkozás hosszú ideig húzódott, izgatott és élénk volt, és amíg említett
õrnagy úr minden kifejezésével és minden taglejtésével beigazolta, hogy igazi
és vitéz katona, nem nehézségek nélkül, minden rábeszélõ képességemmel
sikerült õt meggyõzni arról, hogy az alárendeltjeinek és hazájának szeretetéért
ne akarja vérrel pirosítani a földet…”52

Azzal kapcsolatban, hogy mi motiválta a levél megírására, a következõ-
ket fogalmazta meg: „Nekem, mint ismétlem, nagyon kellemes, hogy ilyen
értesítést nyújthatok címzett királyi követségnek oly célból, hogy Szabó õrnagy
úrnak, ha õ feltalálható, még egyszer ismételtessenek az én dicséretemnek
legélénkebb kifejezései az õ általa ama felejthetetlen körülmények között
tanúsított magatartásáért, és ha lehetséges, hogy õ megkaphassa az õ
kormányától az összes legjobb elismerést, ama elismerést, amelyre õ méltóvá
tette magát pályafutása alatt, amely által õ elérhetne egy magasabb rendfoko-
zatot.”53

Ferraguti alezredes nem bízta a véletlenre az ügyet, hiszen a Magyar
Királyság Római Katonai Attaséjának is írt, akit Szabó Lászlónak hívtak
és õrnagy volt, és aki beazonosította Szabó Sándort, az egykori õrnagyot,
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52 HL TGY/484, oldalszám nélkül. Paolo Ferraguti, 1932. szeptember 5-én kelt
levelének hitelesített magyar fordítása.
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az akkor már nyugalmazott tábornokot. Az olasz tiszt mellékelte leveléhez
a rendelkezésére álló iratokat, amelyek másolatban a kézirat részét képezik
ma is.

Nem tudjuk, hogy köze volt-e Ferraguti alezredes kezdeményezésének
ahhoz, hogy 1935-ben altábornagyi címet adományoztak vitéz Szabó
Sándor nyugalmazott tábornoknak; vélhetõen igen.

Szabó Sándor háború utáni életútjának bemutatása nem feladata ennek
az írásnak, halálának körülményeirõl azonban meg kell emlékeznünk.
A második világháború idején csatlakozott a Bajcsy-Zsilinszky Endre
vezette németellenes nemzeti ellenálláshoz, Miskolcon szervezkedett.
1944. október 20-án a nyilasok elfogták, megszökött, majd az avasi
pincékben bujkált az üldözõi elõl. Az akkor 64 éves altábornagy december
5-én, szívszélhûdésben54 meghalt.55 Olyanok jártak a nyomában, akik a
nyomába sem léphettek volna.

6. kép. Paolo Ferraguti alezredes levele Szabó László õrnagyhoz.
(Forráshely: Hadtörténelmi Levéltár)
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Oláh Sándor

„FRANCZIA HARCZTÉR”
– A homoródalmási Pap János visszaemlékezése az 1918. novem-

beri leszerelésrõl –

Ahomoródalmási Pap János (1893–1981) az elsõ világháború végén
a nyugati fronton teljesített szolgálatot. A harctéri események
utolsó éjszakájának traumatikus élményét és leszerelésének törté-

netét 73. életévében, 1966 januárjában írta le, minden külsõ indíttatás
nélkül. A megrendítõ élményeket, a leszerelése és hazatérése egy hónapja
alatt megélt tapasztalatait emlékezete rögzítette. A szövegalkotás kidolgo-
zottsága, gondos, pontos megformálása arra utal, hogy traumatikus
tapasztalatairól sokszor beszélt a családban, a szomszédságban, a szokásos
vasárnap délutáni kapuk elõtti kiülések alkalmával, vagy téli estéken a
kórusban. „…Azonnal indultunk, az a nap éppen vasárnap volt, November
3-a…” indítja leszerelésének írott történetét, és közel fél évszázad múltán
nem tévedett, a számítógép öröknaptárjával igazolható, hogy 1918. no-
vember 3. valóban vasárnapra esett.

Pap János földmûves családban született, szeretett volna továbbtanulni,
emlékezéseiben megrovóan idézte fel, hogy az akkor épp bíróságot viselõ
apa – bár jelentõs birtoka volt – sokallotta az iskoláztatás költségeit. Így
Pap Jánosnak is a földmûves sors jutott, a kollektivizálásig családjával
birtokain gazdálkodott. A falu társadalmi életének, közösségi eseményei-
nek fontos résztvevõje volt: a közös ünnepléseken, közös munkavégzéseken
– lakodalmak, keresztelõk, temetések, istentiszteletek, kalákák – szokásos
köszöntõ, köszönõ, az eseményeknek az õ megfogalmazásában formát adó,
rövid szónoklatok mestere volt. Úgy is felfogható, hogy önkéntes társa-
dalmi szolgálatot végzett, e tudásának indítékait így fogalmazta meg: „Úgy
szeretöm, az ilyen küsebb gyüleközetökbe valahogy neköm úgy jõ örökké,
én úgy szólhatnám, én úgy beszélhetném, valóságos akaratom, vágyam
neköm, mert ha ez nem vóna, akkor én nem tudnék beszélgetni. Ez
valóságos vágyam neköm, megteremtötte az Isten bennem, hogy olyan
szókimondó vágyam van, hogy nyilvánosságra akarom hozni, s az jó es
töllem ilyen esetökbe.”



Pap Jánossal 1978-ban két alkalommal beszélgettünk családjáról, gyer-
mekkoráról, életútjáról, társadalmi szerepeirõl.1 Elmondta bíráló vélemé-
nyét a világ folyásáról (a pazarló kollektív gazdálkodásról, a vallásgyakor-
lás és a személyközi kapcsolattartás formáinak változásairól). Ekkor
fogadott bizalmába és másolásra átadta az utolsó harctéri napot követõ
veszedelmes éjszakájának és leszerelésének élményeirõl írt, alább közölt
emlékezését.

Ebben a visszatekintésben egyik fontos szempont a megemlékezõ kegyelet,
az áldozatok felejthetetlenségéhez való egyéni hozzájárulás. Az utolsó
éjszakán elesett bajtárs méltó végtisztessége, az emlékére állított felira-
tos-fényképes keresztfa az idegen földön, jeltelen sírokban porladó eleset-
tekre is emlékeztet. Úgy véljük, Pap János a felejtés ellen rögzítette írásban
megrendítõ élményeit: „A felejtést a keretek megváltozása, az életfeltéte-
lekben és a társadalmi viszonyokban beállt fordulat váltja ki” – írja Jan
Assmann kultúrhistorikus.2 Pap János életideje alatt is jelentõsen meg-
változtak közvetlen környezetében is a társadalmi viszonyok. A hagyomá-
nyos életvilágok kereteit szétrombolta a modernitás: a szocialista moder-
nizáció véglegesen felszámolta a hagyományos paraszti életformát. A fa-
lusi embereket az ipari munkavállalás elszakította „múltjuktól, hagyomá-
nyaiktól, s leértékelte az idõs emberek tapasztalatait is. A fiatalok nem
tartottak többé igényt az idõsebbek tapasztalataira, egész életük során
gyûjtött ismereteire. A generációk között szakadás keletkezett, az egyének
számára korábban belátható és átélhetõ folytonosság megtört…”3 A nem-
zedékek között keletkezett szakadás legfontosabb összetevõi a közös
tapasztalásterek felszámolódása – amelyben a közös élmények születtek –,
a kommunikációs szakadékok, a világ dolgaira vonatkozó értelmezési
különbségek keletkezése, a különbözõ életterekben, eltérõ kapcsolatrend-
szerekben és érdekeltségi körökben élõ egyének között. Mivel az emlékezet
kommunikációban él és marad fönn, ha ez utóbbi megszakad, illetve ha a
kommunikációban közvetített valóság vonatkoztatási keretei változást
szenvednek vagy akár elenyésznek, a következmény a felejtés. „Ahhoz,
hogy egy emlék ne merüljön feledésbe, a biografikus emlékezetbõl át kell
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kerülnie a kollektív emlékezetbe.”4 Emlékei kései rögzítésekor talán Pap
Jánost is ezek a megfontolások vezették: közösségi térbe helyezni a
megrendítõ élményét: a felejtés ellen. Lehet, hogy traumatikus élményei
leírásával szabadulni is akart azoktól: „az írás az emlékezet kihelyezésének
egyik formája. Ezáltal felszabadít az emlékezetben való õrzés kényszere
alól” – írja Keszeg Vilmos.5

Pap János nem csak a kegyeleti megemlékezést tartotta fontosnak,
sejteti a veszteségérzést is, azt, amellyel a harcterekrõl, hadifogolytáborok-
ból hosszú esztendõk elmondhatatlan szenvedései után az új országhatárok
közé épségben hazaérkezõk megélték az új viszonyokat. (Oláh Sándor)

„1966. I. 26.
Franczia harcztér
1918 November 2
Amikor a reggeli parancskiadásra a tiszti lakás elõtt összegyûltünk a levágott

gyéres bükkerdõ szélén, a borongós késõ õszi napon, a fákról lehullott sárga
falevelekre az elmúlt éjjeli esõnek a fák ágaira ragadt vize lassú cseppekbe hullott
alá, a ködös õszi nap reggelén olykor-olykor varjú sereg repült át felettünk, amely
le-le szállott az erdõ szélén levõ szántóföldekre, aztán újra nagy károgással tovább
repültek.

Mi, amikor sorakoztunk, halkan beszélgettünk egymás között, hogy vajon milyen
parancsot kapunk, mert az elmúlt napokba német tisztek járogattak a mi tûzérségi
állásainkba, akik a mi tisztjeinkkel hosszas beszélgetéseket folytattak. És aztán
jött a battri kommendánt (ütegparancsnok), a fõhadnagy úr és kiadta és felolvasta
a napi parancsot.

Napi Parancs 1918 November 2.
A mai naptól kezdve beszüntessük a három héten keresztül folytatott, föld alatti

fedezék, azaz úgynevezett kaverna ásás munkálatait, mert parancs jött az Ezredtõl,
a Regimenttõl, hogy napok múlva itt hagyjuk az állásainkat. És két hónapi
tartalékba, azaz pihenõre megyünk Szép Erdélyországba, Kolozsvárra.

El lehet gondolni, milyen boldog örömmel és biztató reménységgel telt el a
szívünk, a lelkünk, hogy megszabadulunk, habár két hónapra is arról a helyrõl,
ahol minden napon a halál leselkedik reánk, örömkönnyekkel telt meg a szemünk,
amikor egymásra néztünk, nem akartuk hinni a fõhadnagy úr szavait. Akkor még
nem tudtuk, hogy csak egy napunk van a harcztéren, azt majd csak késõbb tudtuk
meg. Azonba a parancsnak más tartalma is volt, és pedig az, hogy a mai napon
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a délutáni órákban lõni fogunk 6 ágyúból, parancsra lövünk, mint mindig, máskor
is úgy volt, és most is úgy lett, leadtunk egy-egy ágyú, úgy hat vagy hét lövést,
többet nem és eltelt a nap és estefelé lett. És akkor megint esti parancskiadás
volt, az volt a parancs, hogy az elkövetkezõ éjszakán megint lõni fogunk, este 10
órától hajnali 3 óráig le kell adni 60 lövést, azonba béeseteledett és eljött a vacsora
kiosztás ideje. Jó vacsorát kaptunk, kávét, vajat, rumot, 1-1 liter bort kiosztottak,
tiszti cibakot, mindenféle tartalék élelmet, voltunk 14-en a mi lakásunkban két
ágyútól való legénység. A vacsora után kezdettünk mulatni, volt italunk elég, idõnk
is volt, amíg elérkezett az esti 10 óra, a késõ õszi esték már hosszabbak voltak,
mint nyáron. De a mi mulatságunk nem tartott sokáig, mert lehetett úgy 8 vagy
fél kilencz az óra, amikor a franczia szomszédok két nehéz ágyúból két hatalmas
gránátot oda lõttek, az egyik a mi lakásunk eleibe nem messze esett, a más vagy
20-25 méterre hátrább. Az elsõ két lövés után a fõhadnagy és még két hadnagy
kirohantak a tiszti lakásból és tõlünk nem messze az állásainktól az erdõ között
egy út vezetett a közeli erdõn át az országútig, amely lehetett 3 kilométerre tõlünk,
onnan még volt két kilométer, ahol a mi mozdonyállásunk és a lovak voltak, a
tisztek odáig futtak, illetve mentek, mert örökké nem futtak. A fõhadnagy úr azt
kiáltotta az útról, a sötét éjszakából: tûzmester!! a legénység menjen a földi
fedezékekbe, a kavernákba, volt két kavernánk, és ügyeljenek magokra és azzal
elmentek a tisztek, maradtunk magunkra a tûzmesterrel.

És hogy a tisztek elmentek, mi is kivonultunk a lakásból, bementünk a
kavernákba, de a tûzmester és a tisztiszolga nem jöttek bé velünk a kavernákba,
az ellenség minden öt-hat perczbe lõtt mindig két ágyúból mind csak oda, ahol mi
voltunk, az ágyúk eleibe vagy közibe, vagy a hátunk megi. Még vagy kétszer lõttek,
de mi nem is tudtuk, hogy a tûzmester és a fõhadnagy legénye, a tiszti szolga
nincsenek a másik kavernába, amely tõlünk lehetett 30-40 méterre. Egyszer csak
nagy jajgatás hallatszott kint az ágyúk felõl és mindjárt kiáltottunk a túlsó
fedezékbeliekhez, hogy mi történt, ki jajgat olyan nagyon és azok azt kiáltották,
hogy õk nem tudják, akkor még õk sem tudták, hogy a tûzmester úr és a tiszti
szolga kint maradtak. Akkor én másodmagammal kijöttem a kavernából és a
megsebesült tisztiszolgát, aki tõlünk lehetett csak három lépés távolságra, azonnal
felvettük és bévittük a fedezékbe, ahol ott volt egy szanitéc szakaszvezetõ és volt
neki sebkötözõ kötszer. De az nem volt elég a kötözéshez, azon kívül minden
tüzérnek volt az ujjasának a bal zsebibe bevarrva két kis csomag kötszer fásli és
vatta és mind elõszedtük és azt is mind felkötözte, de a tüzér tiszti szolga legalább
húsz helyen meg volt sebesülve. Akkor megint lõttek és ahogy a lövések elmúltak,
megint kijöttünk hárman, hogy a tûzmestert megkeressük, mert azt mondta a tiszti
szolga, hogy ott volt a tisztek lakásába, vele együtt. A tisztilakás, ahol állott, a
helyén egy hatalmas nagy gödör volt, amelyet az oda lõtt egyik ágyúgolyó csinált,
ott kellett keresnünk a mindenki által szeretett drága jó lelkû tûzmesterünket az
összevissza hányt föld alatt, de hamar nem találtuk és már megint lõttek és bé

Oláh Sándor: „Franczia harcztér” 121



kellett szökni a fedezékbe, amíg a lövések elmúltak és akkor újra kijöttünk és
megint kerestük, de gyorsan kellett mozogni, mert közelgett a lövés ideje. Én
voltam a három közül, aki megtalálta, nem volt nagyon sok föld rajta és kitakartuk
és ott hagytuk, akkor azonnal telefonáltunk a Prócznistelungba6, ahol a lovak, a
konyha és a trénszekerek voltak, hogy van egy sebesültünk és egy halottunk, a
fõhadnagy úrék ott voltak, ahol a lovak és a konyha volt és azonnal béküldöttek
egy szekeret, amely elvitte a sebesültet és a halottat. A legközelebbi faluba volt egy
német kórház és oda letették mind a kettõt, akkor lehetett úgy éjfél idõ. És mi
visszamentünk a fedezékbe és ott vártuk a hosszú éjszakának a végét, a
bizonytalanságot, az életet vagy a minden pillanatban megérkezõ halált, amely
mind ott leselkedett körülöttünk, hiszen csak egy gránát esett volna a gödörbe,
ahol tizennyolcan voltunk, egy sem maradt volna életbe. De a Gondviselõ Isten,
akihez imádkoztunk minden pillanatba, hogy szabadítson meg s talán imádkoztak
értünk Édes apánk, szeretõ drága édes jó anyánk, hogy haza jöhessünk épen
egészségesen, hogy újra viszont lássuk egymást.

És amikor oszladozni kezdett a sötétség és a hajnalnak bíbor piros színe
megjelent a keleti égen, amely mint a Betlehemi fényes csillag, amely örömet
hirdetett a nyájukat õrizõ pásztoroknak, nekünk is szabadulást hirdetett, mert
lassan-lassan világosodni kezdett és a halált hirdetõ ágyúzás meg kezdett szûnni.
Még vártunk, nem mertünk künn a föld színén mozogni, hogy megint lõnek, és
teltek a perczek, letelt kétszer háromszor annyi idõ, mint azelõtt a lövés közötti
idõ és egyre jobban világodott. Egyszer csak teljesen beszüntették az ágyúzást, amit
olyan régen remegõ szívvel vártunk, elhozta az Isten a mi Atyánk. És akkor azonnal
jöttek a lovakkal bé az állásba, hol az ágyúk voltak és gyorsan azonnal fel
próczoltuk az ágyúkat7 és gyors hajtással elhajtottunk visszafelé, oda, ahol a
konyha és a lovak voltak, és ott megkaptuk a reggeli kávét. Ott voltak a tisztek,
a fõhadnagy, két hadnagy és a zászlós, egy tiszthelyettes, két tûzmester és a többi
lovászok s a trén legénysége, amikor megérkeztünk. A fõhadnagy könnyes szemmel
kérdezte, hogy azután nem lett-e több baj, sebesülés vagy halál.

Ott csak addig idõztünk, amíg megittuk a kávét és összepakoltunk és azonnal
indultunk, az a nap éppen vasárnap volt, november 3-a és azon a nap jöttünk úgy
17-20 kilométert és estefelé megállottunk egy faluba és oda bészállásoltak a
házakhoz, ott már otthon volt a lakosság, az már a front megetti hely volt, nem
hadszíntér, ott voltunk, ott háltunk három éjjel.

November 4-én, hétfõn a fõhadnagy úr egy szekeret és tüzért visszaküldött ahhoz
a kórházhoz, ahol elhagyták volt a meghalt tûzmestert és a tiszti szolgát, azért,
hogy hozzák el a halottat, hogy mi temessük el. Éppen jókor mentek, délelõtt, mert
délután már eltemették volna, és meghozták délután a tûzmestert, a halottat a
templom tornáczán felravataloztuk, másnap kedden délután volt a temetés, rendes
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7 A kocsik után kötötték az ágyúkat.



harangszóval, ott volt a temetésen a battri(üteg), kettõ és a battri 3 összes tisztjei,
a legénység az összes, két ütegtõl. Egy német katonabanda adta a temetési
gyászindulót, egy tábori lelkész tartotta a végtisztességi szertartást és úgy temettük
el a mi jóságos szívû felejthetetlen tûzmesterünket, amit s akit soha nem felejtek
el, amíg élek.

A temetés a templom kerítésébe volt, mert ott volt a falusi rendes temetõ, egy
cserefa keresztet állítottunk fel és egy fényképet véstünk a keresztfába, hogy ha
valamikor arra felé jár egy magyar ember, olvassa el, hogy itt nyugszik egy tüzér
õrmester, akit a háború legutolsó éjszakáján lõtt agyon az ellenség.

Másnap reggel parancs jött az indulásra, hogy jövünk béfelé nyugat Németország
felé. Mielõtt azonban elindultunk volna, visszamentünk a temetõbe, letérdeltünk
a frissen felhompolt sírra és átöleltük a keresztfát és egy utolsó Isten hozzádot
mondtunk annak az embernek, annak a bajtársnak, aki tanácsot adott, aki
irányított, aki utat mutatott és aki vigasztalni tudott sokszor, nehéz helyzetünkbe.
Különösen támadás elõtt, mikor látta, hogy olyan szomorú ábrázattal, olyan
bizonytalanságba vagyunk egymás között, eljött, hogy reménységet és biztatást
öntsön a szívünkbe, lelkünkbe, hogy ne féljünk, mert velünk van az Isten. És
amikor kijöttünk a temetõkapun, akkor már indulásra készen állott a Battri, a
lovak be voltak fogva az ágyúk elé, a legénység sorakozva volt, a mi hátizsákjaink
is fel voltak pakolva az ágyúkra és akkor még egyszer visszanéztünk a templom-
kerítésre, ahol a temetõ volt és a szemünkbõl könnyeket törültünk ki, hogy nem jõ
velünk a bajtársunk, akit a legjobban szerettünk, az egész legénység.

És akkor elindult a menet, El-szász Lotharingia átutazására gyalogszerrel
jöttünk, mert vonatot nem adtak, mert a vonatok hadi fel-szerlést szállítottak Német
Ország belsejébe. Minden nap jöttünk reggeltõl estig, vagy estefeléig és minden
éjjel megháltunk egy faluba, vagy városba és más reggel utaztunk tovább, mind
addig amíg átjöttünk egy falu végén a Rajna folyón, amely akkora nagy folyó, mint
a Duna Budapestnél. De akkor már az elindulásunktól számítva a huszonhatodik
nap volt és azt még meg kell említsem és megírjam, hogy minket a civil lakosság
olyan nagy szeretettel fogadott, olyan szíves jó indulattal voltak, mintha gyermekeik
lettünk volna, úgy elláttak este, amikor megérkeztünk, s reggel, amikor indultunk
el. Leírtam amikor a Rajnán átjöttünk, a legelsõ faluba megálltunk, akkor még
velünk voltak az ágyúk, a lovak és a felszerelésünk és az ott tartózkodásunk ideje
alatt, amely három napig tartott, azalatt le adtunk minden hadi felszerelést, mert
az a terület már Nagy Német ország földje volt. Abban a faluban három templom
volt és mind a három templom tornyába meghúztak minden harangot, amely 3
óra hosszáig tartott annak az emlékire, hogy végre valahára 4 esztendõ és 3 hónapi
szüntelen harcz után a hadviselõ hatalmak megkötötték a fegyverszünetet.

Akkor a harmadik napon adott a Német állam vonatot és a legénységnek 50%-a
illetve fele vonatra ült és úgy indultunk el Bécs felé és Magyar ország irányába,
Bécsbe 1 napig állott a vonatunk, nem akartak beengedni Magyar ország területire,
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hol ott nekünk nem volt semmi hadi felszerelésünk és a tiszt urak mégis addig
jártak, jöttek mentek a parancsnokságokra, amíg végre valahára este kiengedték
a vonatot a pályaudvarról, azzal a meghagyással, hogy nem mehetünk az ország
fõvárosa felé, hanem más vonalon jövünk, úgy is lett, nem hoztak Budapestre.
Azon az éjjel valahol a Dunántúli dombos vidéken hoztak át a Dunán és másnap
reggel úgy érkeztünk meg Kolozsvárra és ott szereltünk le a tüzér kaszárnyába.
Akkor már Deczember 7-ike volt, azaz a 35. nap és Kolozsváron csak annyit
idõztünk, amíg a leszerelés megtörtént, a leszerelési igazolványunkot kiadták, de
akkorra már este lett, este indult egy vonat Brassó és Bukarest felé és azzal a
vonattal jöttünk a Kaczai és a Homoródi állomásra és akkor már minden
állomáson román katonai õrség volt, amely szolgálatot tartott.

Mi haza érkeztünk Deczember 8-án, örvendettünk, hogy megláttuk a rég nem
látott szülõ földet s megtaláltuk életbe a mi drága jó szülõinket, akiktõl olyan rég
elszakadtunk egymástól és õk is úgy örvendettek vagy talán még jobban, mint mi
a haza érkezésünknek. Elhagytuk a harczmezõt, ahol az ágyúk minden napon
szóltak, a gép puskák kattogását, a fegyverek ropogását, a sebesültek jajkiáltását
haza jöttünk de valami úgy fájt nekünk, mert nem ilyen jövésre számítottunk a
háború alatt – úgy voltunk, mint akinek nagy tervei, biztató reményei valának az
eljövendõ idõk iránt, de a mi reményeink nem teljesültek, álmaink nem valósultak
meg úgy, ahogy mi gondoltuk, de hiába az ember tervei sokszor nem válnak valóra
az életbe, de az a fõ, hogy haza jöttünk és itthon vagyunk.

Befejezésül megemlékezem azokról a bajtársakról, akik nem jöhettek velünk
haza, akik ott porladoznak a különbözõ idegen országok vérrel öntözött csata
mezein, hiába várja a hûséges feleség a férjet, a gyermek az édesapát, a testvér a
testvért, az Édes apa és Édes anya a fiát, mert soha többé vissza nem jönnek.
Szenteld meg azoknak porait, akik a haza védelmében hullatták vérüket, adj nekik
csendes békés pihenést az idegen földbe, a hozzá tartozók szeretteinek adj
vigasztalást.

Minket pedig, akik még életbe vagyunk, áldj meg, védj meg kegyelmeddel, hogy
még dicsérhessük szent nevedet. Légy mi velünk szeretõ Atyánk, édes Istenünk
mind életünkbe, mind halálunkba, szent fiad nevébe kérünk Atyánk hallgass meg
ámen.”
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Mihály János

KOLOZSVÁR 1918 UTOLSÓ NEGYEDÉBEN
– Részlet Ajtay János (1896–1985) hadnagy elsõ világháborús

naplójából1 –

Az 1918. év utolsó három hónapjának eseményeirõl, a „polgári
demokratikus” átalakulásról, a román nemzeti mozgalomról, az
erdélyi román bevonulás részkérdéseirõl, Erdély és Románia

egyesítésének nagyhatalmi feltételrendszerérõl, a korabeli forradalmi
mozgalmakról, a székely hadosztály tevékenységérõl számos forrásanyag
(emlékirat, diplomáciai levelezés stb.), feldolgozás látott napvilágot. Bár-
melyik kérdéskör után érdeklõdjünk is, kötetnyi szakirodalom áll rendel-
kezésünkre, elég, ha csak az Erdély története (harmadik kötet) irodalom-
jegyzékét2 áttekintjük, nem is beszélve az elmúlt évtizedek alatt megjelent
munkákról, amelyek száma igencsak megsokasodott az utóbbi években,
az elsõ világháborús centenárium jegyében.

Az alábbiakban mi is egy olyan forrásanyagot közlünk, amely Erdély
történelmi központjának, ha úgy tetszik „fõvárosának” politikai és hatalmi
konfrontációktól átszõtt mindennapjaiba nyújt betekintést egy alig 23 éves
katona szemszögébõl, aki a harctéren 26 és fél hónapot szolgált. Ajtay
János hadnagy naplójának 1918. október 2. és december 27. között írt
részérõl van szó, amelynek közlését azért tartjuk fontosnak, mert szerzõje
1918 utolsó negyedévének Kolozsvárott zajló eseményeit több-kevesebb
részletességgel, naprakészen tárgyalja. Naplóírónk folyó év szeptember
végén az olasz harctérrõl érkezik haza tanulmányi szabadságra, és
szülõfalujából (Homoródalmásról) október 2-án éjjel utazik fel a többségé-
ben magyarlakta Kolozsvárra,3 hogy nekilásson jogi tanulmányai „beindí-
tásának”. A városban, ahol „dühöng” az addig ismeretlen spanyolnátha,

1 Ajtay János elsõ világháborús naplójából elõször 2011-ben közöltünk részleteket
(Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok XI. Hargita Megyei
Hagyományõrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, Areopolisz Egyesület, 2011.
150–198.). A napló tartalmát és szerzõjének életútját e sorok írója a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet, a Savaria Megyei Hatókör Városi Múzeum, valamint
az NSKI-Örvidék Ház, a Nagy Háborús Emlékév 2015. rendezvénysorozat
részeként, Szombathelyen rendezett Falevelek lehullottak – I. világháborús konfe-
rencián ismertette. A napló újabb részlete 2017-ben látott napvilágot (Székelyföld
kulturális folyóirat, XXI. évfolyam 6. szám, 2017. június. 124–148.)

2 Erdély története. Harmadik kötet. 1830-tól napjainkig. Szerkesztette: Szász Zoltán.
Harmadik kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest 1988. 1822–1823.

3 Kolozsvár lakosságának 82%-a volt magyar 1910-ben (51 192 fõ).



több 82-es gyalogezredbeli tiszttársával találkozik, köztük Márton Áron
hadnaggyal, Erdély késõbbi püspökével is. Az utóbbival személyesen itt
ismerkedik meg, jóllehet, már korábban, 1915. november–decemberben
ugyanabban a kaszárnyában laktak (Szászvárosban), mint végzett tiszti-
iskolások.

1918. október 15-én, rövid, kéthetes kolozsvári tartózkodás után Ajtay
hazautazik Homoródalmásra. Pár nap múlva táviratban értesítik, hogy a
katonai állomásparancsnokságnál (Stationskommando) igazolnia kell, mi-
szerint tényleg beiratkozott az egyetemre, ezért rögtön visszautazik
Kolozsvárra. Itt értesül a világban zajló nagy politikai eseményekrõl.
Többek közt arról, hogy a bolgár különbékén okulva Andrássy Gyula gróf
közös külügyminiszter különbéke ajánlatot tett a szövetséges és társult
hatalmaknak, de erre még csak válasz sem érkezett. Romániában újból
felülkerekedett a háborús párt, élén Ion I. C. Brãtianuval, és hogy IV.
Károly király gróf Hadik Jánost nevezte ki miniszterelnöknek. Folyó év
október 30-án érkezett a hír, hogy az antantbarát Károlyi Mihály megala-
kította a Magyar Nemzeti Tanácsot. Másnap Kolozsváron is kitört a
forradalom és megalakult az Erdélyi Nemzeti Tanács, amelyhez a katona-
ság is csatlakozott. Eccetera…

Az elbeszélés fonalát hadd engedjük át a szerzõnek, hogy mint szemtanú
maga vezessen be minket a korabeli események menetébe:

„[…] 1918. október 2-án, tudva azt, hogy engem nem üdülõszabadságra
bocsátottak el a harctérrõl, Kolozsvárra kellett utaznom, hogy neki lássak
jogi tanulmányaim beindításának.

Délelõtt indultunk Ilona néni, a kicsi Lacika társaságában Vargyasra,
nagytatáékhoz, s kb. 12-órakor érkeztünk meg. Nagy volt az örömöm, hogy
viszontláthattam egészségesen a drága jó öregeket.

Minthogy Ágostonfalváról a vonatom du. 3-kor indul Kolozsvár felé,
nagyon kellett sietnem az ebéddel, hogy le ne késsem a vonatot, amelyhez
még kb. 12 km-t kell kocsikáznom. Az idõ derült, száraz volt, s az utazás
nem volt kellemetlen. Du. 3-órakor felszálltam a személyvonatra.

1918. október 3-án hajnalban érkeztem meg, zuhogó esõben. Végigjártam
az összes szállodákat, míg végül is a legelõkelõbb New York szállodában4

kaptam egy szobát estig, ahol valamennyire kipihenhettem magamat.
Délelõtt még mindig zuhogó esõben elindultam, hogy lakást keressek

bútorozott szobában. Eközben sok ismerõs, tanulmányszabadságos tiszttel
találkoztam, akik hasonló ügyben kóboroltak a városban. Lakást bizony nem
sikerült kapnunk, s én a temetõ melletti Biasini szállodában5 helyezkedtem
el, mely jóval olcsóbb, mint a New York. Egész nap esik az esõ.
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Este a fõtéri Európa kávéházban6 találkoztam Benedek Lajos ezredtárs
zászlóssal, aki az orosz összeomlás után tért haza orosz fogságból. Ugyancsak
itt találkoztam Pálffy Sándor hadnaggyal, Bedõ Ferenc, Gál András,
Fábián Ferenc, Márton Áron ezredtárs hadnagyokkal. Ez utóbbival most
ismerkedtem meg, jóllehet 1915. nov.–dec.-ben õ is ugyanabban a kaszár-
nyában, a földszinten lakott, az elõttünk végzett tisztiiskolás csoportban. Most
ismertem meg továbbá a homoródszentpáli Salamon tüzérzászlóst.

A mai nap folyamán természetesen meglátogattam az Unitárius gimnázium
bentlakásában Laci öcsémet, s a tanítóképzõ bentlakásában Jóska öcsémet.
Boldogan ölelkeztem össze mindkettõjükkel. Adtam mindkettõjüknek némi
kis pénzajándékot, mert még nem felejtettem el, hogy a diáknak milyen nagy
örömet szerez bármilyen, ilyen az égbõl pottyant, meglepetésszerû ajándék.
Összevissza csókolgattuk egymást váratlan nagy örömünkben.

1918. október 4-én és 5-én elvégeztem az egyetem jogi karára a beiratko-
zási formaságokat. Itt a kari pedellus, a kapus adta meg a szükséges
útbaigazításokat, s szükséges nyomtatványlapok kitöltésére nézve. Tõle
kellett beszereznünk a 12x22 cm nagyságú, fekete, keménykötésû lecke-
könyvet, melynek közhasználatunkban index volt a megnevezése. Ezt fel
kellett szerelnünk egy fényképpel, melyet a titkárság berögzítette a
keménytábla belsõ oldalára és megfelelõ pecséttel, s aláírással biztosította
kicserélhetetlennek. Csatolnunk kellett az érettségi bizonyítványt. Ennyi
volt az egész, s mégis joghallgatónak (jogásznak) érezhettem magam, ami
kissé lappangó büszkeséggel töltött el.

A lakáskereséssel nem hagytam fel, de hasztalan maradt minden
próbálkozásom. Talán adott volna helyet keresztmamám: özv. Irsay
Józsefné,7 de lehetõleg nem akartam alkalmatlankodni nála, s részben az
is csábított, hogy teljesen független legyek lakás tekintetében is.

Dühöng a városban ez az új, eddig ismeretlen nyavalya, a spanyoljár-
vány, azaz grippe. Emiatt az iskolákat is be kellett zárni, s így ma Laci
és Jóska öcséim hazautaztak.

1918. október 6-án délelõtt meglátogattam Ürmösi Károly8 unitárius
lelkészéket, kinek felesége: Kántor Gizella édesanyámnak elsõ unokatest-
vére anyai ágon. Itt is a spanyolnátha tüneteivel küzdöttek.

Ebédre Tóni bácsiék hívtak meg, s ott marasztottak vacsorára is, mert
Ilona-néni este 8-órakor fog hazaérkezni Vargyasról. Megvártam, s együtt
vacsoráztunk. Közben délután keresztmamámhoz költöztem, mert bútoro-
zott szobát nem sikerült bérelnem sehol. Kosztot, azaz élelmezést is õ
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6 A kávéház a Rucska-ház (Fõ tér, 23. szám) földszintjén üzemelt. 1997 óta a Magyar
Köztársaság Fõkonzulátusa székel az épületben.

7 Irsay József (1861–1912) református lelkész, országgyûlési képviselõ felesége.
8 Ürmösi Károly (1874–1953) erdélyi magyar unitárius egyházi író, felesége Ürmösi

Károlyné, született Kántor Gizella.



adott már néhány nap óta. Nála ez anyagilag nem sokat számított, mert
nagyon gazdag, s cselédet tart. Nagyon sajnálatraméltó azért, mert nagyot
hall. Minthogy azonban nagyon gazdag, sok a keresztgyermeke, s ezeknek
egyike, az édesapámmal való elsõ unokatestvérsége révén, én vagyok.

1918. október 8-án Pálffy Sándor hadnagytársamtól értesültem, hogy õ
a kórháznak berendezett unitárius kollégium épületében, a teológia részére
meghagyott bentlakási szobák egyikében lakott, s lakik, de ma hazautazik.
Ennél fogva, hogy keresztmamámnál lehetõleg minél kevesebbet alkalmat-
lankodjam, beköltöztem egy többágyas nagyszobába, melyben most egye-
dül lakhattam, mert a lelkésznövendékek is hazautaztak a járványszünet
miatt. A szoba takarítására felfogadtam egy, a kórházhoz tartozó katonát.

1918. október 8-tól 12-ig rendesen járok egyetemi elõadásokra.
1918. október 13-án meglátogattam Graef Erzsike unokahúgomékat,

kinek férje, Bodó Gyurka a vasúti üzletvezetõség tisztviselõje. Alig egy
hónapos házasok. Este színházba mentem.

1918. október 15-én hazautaztam, útba ejtve Zalánt, ahol a tavaszon
pihenõben voltunk. Dankó Áron tanítóékhoz szálltam meg. Náluk hagytam
a tavaszon a harctéren felesleges holmimat, melyeket ez alkalommal haza
kellett vinnem. Meglátogattam Bartha úrfit, olyan kb. 60 év körüli úrfit, s
itteni volt szállásadóimat: aKoncza és Gárcsa családot. Az úrfi nevét a helybeli
lakosság egészen természetesnek tartja, minthogy az úrfi agglegény.

1918. október 17-én érkeztem meg a homoródkõhalmi vasútállomásra.
Du. 5 óráig várom a kocsinkat, de úgy látszik, nem kapták meg otthon a
lapomat, mert a kocsi nem jött és nem jött. Az almási postaszekér itt volt
ugyan, de azon számomra nem maradt hely, mert az ébredezõ demokra-
tikus érzelmek, ha ellenem nyíltan nem is voltak észlelhetõk, de mellettem
nem. Elindultam hát gyalog, Székelyzsomborig irányozva elõ lépéseimet,
mert ott majd nagybátyáméknál biztosan kapok szállást. Kellemes, hold-
világos idõben gyorsan le tudtam húzni ezt a kb. 15 km-t.

Sanyi bátyáméknál találkoztam László tanítóval, aki orosz hadifogságból
mostanában tért haza. Elmesélgetett élményeibõl. Itt volt továbbá Marina
tanítónõ is. Tehát e meghitt környezetben kellemesen éreztem magam.

1918. október 18-án Sanyi bátyám és László bátyám a bátyám fogatával
Oklándra utaznak, s engem is magukkal visznek, sõt bátyám haza akar
kocsikáztatni Almásra. Azonban alig valamivel Homoródújfalun túl, talál-
kozunk a mi egyes fogatunkkal, mellyel Jóska öcsém jött elém. Épp mikor
átszálltam Jóska mellé, szembe jön velünk Almásról az öreg Horvát, aki
a fiát fuvarozza a vasútállomásra. Megkértem hát, hogy az állomás mellett
a Bonferi vendéglõbõl hozza haza az otthagyott csomagjaimat.

Itthon nagyban folyik a gyümölcsszedés és a gazdasági terménybegyûj-
tés, melyekben egy-egy keveset én is részt veszek.
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1918. október 20-án Pál Feri bácsiékhoz, az unitárius espereshez9

megyünk látogatóba, édesapámmal. Meglátogatjuk Szakács Miklós bank-
igazgatót is, aki jelenleg spanyolnátha miatt fekszik.

1918. október 21–22-én szorgalmasan tanulok, mert 3 év óta parlagon
hagyott agyam nehezen birkózik a római jog biflázásával. Nappal, kint a
kertben, a szilvafák között sétálgatva birkózom az anyaggal.

1918. október 23-án egész délelõtt folytatom a tanulást. Ebéd után két
táviratot kapok Kolozsvárról. Egyiket Péter János, a másikat Pálffy
Sándor hadnagyoktól, egyetemistáktól, melyekben értesítenek, hogy en-
gem keresnek és jöjjek azonnal. Naa!! Mit tehetek? Dugába dõl az a szép
terv, hogy 24.-én, csütörtökön édesapáékkal együtt utazunk Kolozsvárra.

Tehát délután Jóskával leindulunk a homoródkõhalmi vasútállomásra.
Úgy számítottuk, hogy a vonatom kb. éjfél után valamivel indul. Beláto-
gattunk tehát Székelyzsomboron Sanyi bátyámékhoz, honnan csak este
9-kor indultunk tovább, s 12 órára lekocogtunk az állomásra.

1918. október 24-én érdeklõdve az állomáson, kiderült, hogy csak reggel
1/2 5-kor érkezik az a vonat, mellyel továbbutazhatok. Jóska a ló etetése
után hazaindult, én pedig türelmesen várakoztam, hiszen mit tehettem
volna más egyebet?

Felkerestem délutáni Kolozsvárra érkezésem után nyomban Pálffy
Sándort, s tõle megtudtam, hogy azért keresnek, mert a szászvárosi
hadkiegészítõ (káder) intézkedése folytán, az itteni, katonai állomáspa-
rancsnokságnál (Stationskommando) igazolnunk kell, miszerint tényleg
be vagyunk iratkozva az egyetemre. Elintézem tehát a jelentkezést. Nem
lett semmi baj a késésért. Hiszen valószínûleg tudják, hogy igyekszünk
minél szabadabban élni. Megint az unitárius teológiára szállásolom be
magam, s keresztmamámnál étkezem.

A vonaton több ismerõssel találkozom. Elsõsorban is Pál Dénes unitá-
rius tábori lelkészünk10 hatalmas magasságú alakjával, majd Simon Ákos
honvédhadnaggyal, Ullmann Ferenc honv. hadnaggyal, gimnáziumi osz-
tálytársammal, Mancs József ezredtárs hadnaggyal.

1918. október 25-én már megyek elõadásra az egyetemre. Az a jó, hogy
ma csak egy elõadási órám van.

1918. október 26-án nyilvánvaló, hogy nemcsak én, hanem nagyon sok
katona-egyetemista inkább kellemes távolságra igyekezett élvezni a sza-
badságát, mintsem egyetemi elõadásokra járni. Ugyanis kezdett feltöltõdni
az egyetem létszáma. Újból találkoztam Bedõ Ferivel, Gál Andrással,
mindketten ezredtársaim, hadnagyok. Nagy politikai események zajlanak.
A bolgár különbéke példáján okulva mi is különbékét akarunk kötni.
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9 Pál Ferenc (1861–1943) unitárius lelkész, 1914–1926 között volt az udvarhelyi
egyházkör fungens esperese.

10 A háború kitörésekor Kõrispatak lelkésze volt.



Csakhogy, úgy látszik, nekünk már késõ. Wilson, az Amerikai Egyesült
Államok elnöke köntörfalazik. A német és a mi külön békeajánlatunkra
még csak választ sem adott.

1918. október 28. Híre érkezik, hogy Gróf Andrássy Gyula külügyminisz-
ter az Osztrák–Magyar Monarchia részérõl különbéke-ajánlatot tett az
Entente (Antant)-hoz. Romániában újból a háborús-párt kerekedett felül,
élen Bratianu Jonellel.11 Talán csak nem fog újból bekövetkezni Románi-
ával a háborús állapot, ami megint menekülésre kényszerítené a székely-
séget?! Ettõl mostanában nagyon félünk.

1918. október29-én tovább zajlanak a nagy események. A király grófHadikot
nevezi ki miniszterelnöknek.12 Erre azonban megmozdul gr. Károlyi Mihály
is, aki, úgy hisszük, már eddig is paktált a nyugati hatalmakkal. Ilyenformán
zûrzavaros politikai állapotok kezdenek kialakulni.

1918. október 30-án gróf Károlyi Mihály megalakítja a Magyar Nemzeti
Tanácsot.13

1918. október 31-én itt Kolozsváron is megalakul az Erdélyi Nemzeti
Tanács14, melyhez a katonaság is csatlakozik. Délután és egész este
hatalmas nagy tüntetõtömegek járják be a város utcáit. A csõcselék
leszedeti a katonák sapkarózsáját, mert ezeken IFJ. három betû azt
jelentette: I. Ferencz József. Minden intézmény-kereskedésnél az olyan
feliratokat, melyek a „császári” szót tartalmazzák, lerombolják.

Az egyetemen is alakuló gyûlések vannak délelõtt és délután is.
A tüntetõ csõcselék sok kirakatot betört, de komoly baj nem történt. Az
összes politikai foglyokat szabadon bocsátja a csõcselék.

1918. november 1-én csak a város élénksége engedi sejtetni, hogy nagy
események történnek.

Délelõtt Siegler [Géza] altábornok, kit Linder [Béla], az új hadügymi-
niszter Kolozsvár állomásparancsnokává nevezett ki, lelkes, buzdító be-
szédet intéz az összegyûlt tisztekhez. Felhívást intéz, hogy igyekezzünk a
rendet fenntartani, mert erre mi vagyunk hivatottak.

Ebéd után a városházára megyünk, mert halljuk, hogy ott a tisztek
alakuló-gyûlést tartanak. Tiszti nemzetszerûséget akarnak szervezni, még-
pedig sürgõsen, mert a vasútállomáson már fosztogatják a vagonokat és
csomagszállítmányokat a hazafelé özönlõ katonák.

130 100 éve ért véget az I. világháború

11 Ion I. C. Brãtianu (1864–1927) román politikus, belügyminiszter és külügyminisz-
ter, összesen öt alkalommal volt hazája kormányfõje.

12 Hadik János miniszterelnök ténylegesen mindössze 17 órán át volt hatal-
mon, 1918. október 30-án délelõtt 10 órától október 31-én hajnali három óráig.
Lemondását az ún. õszirózsás forradalom idézte elõ.

13 A Magyar Nemzeti Tanácsot 1918. október 24-én a Károlyi-párt, a Jászi Osz-
kár vezette polgári radikálisok és a szociáldemokraták alakították meg.

14 Más adatok szerint az ENT november 1-én alakult meg.



Erre mi tisztek harmincas csoportokba verõdve egy-egy parancsnokot
választunk magunk közül, s lemegyünk a Honvéd utcai15 honvédlaktanyá-
ba. Itt felfegyverkezünk, s rendben visszajövünk a városházára. Várjuk,
hogy állapítsák meg feladatainkat és küldjenek ki szolgálattételre.

Kiáltás hangzik, hogy géppuskásokat keresnek, s természetesen azonnal
jelentkeztem és külön csoportot alakítottunk. Lementünk a Magyar utcai16

közös katonasági laktanyába, hogy szereljük fel a géppuskákat. Sajnos
azonban, hogy csak kettõt találtunk használható állapotban, s tízen
vagyunk hozzá. Nekem 500 db. patron jut és egy ládácska. Így vonulunk
fel a városházára. Itt autóra akarnak minket felrakni, hogy kiszállítsanak
a szamosfalvi rendezõ-pályaudvarra, mert rémhírek keringenek, miszerint
Nagyszeben felõl egy 1000 fõnyi cseh csapat közlekedik, amelyik Tövisen már
fosztogatást csinált. Az autó azonban õrjáraton van, s addig-addig várjuk,
amíg híre érkezik, hogy a veszély már elmúlt. Egy 300 fõnyi tiszti csapat
kiment oda és rendet teremtett. Tehát ránk ott már nincsen szükség.

Este 7 óra után lemegyünk a Bocskai téri17 laktanyába, mely most
különleges kórháznak van berendezve. Lepakoljuk a felszerelésünket.
Megadjuk a lakásaink címét. Megállapodunk, hogy holnap reggel 8 órakor
fogunk találkozni a népgyûlésen. Ezek után távozhattunk.

1918. november 2–3-án mindig a laktanyában tartózkodunk, természe-
tesen felváltogatva egymást úgy, hogy bármely pillanatban tudjuk teljesí-
teni feladatunkat. Híre jön, hogy a nemzeti tanács a királynak meghagyja
a királyi koronát, s így IV. Károly most már csak Magyarország királya
lesz. Tehát Ausztria, Csehország, Horvát-Szlavónia, Lengyelország tarto-
mányok megfosztották az uralkodói hatalomtól a császárt.

A hadügyminisztertõl az elõzõ rendelkezéseket megsemmisítõ újabb intézke-
dés érkezik, melynek értelmében a tiszteknek újból viselniük kell a kardbojtjukat
és sapkarózsájukat, minthogy megmarad a királysági államforma.

1918. november 4-én alakul meg toborzás útján a nemzetõrség, melynek
tagjai napi 40 korona illetményt kapnak. Hogy ez milyen értéket jelent?
Október elején, hazaérkezve a harctérrõl, az egyik fõtéri illatszertárban
egy ruhakefét vásároltam. De ekkor még tele voltam pénzzel. A kefe pedig
gyönyörû, kifogástalan volt. Mi, a tisztek külön tiszti zászlóaljat képeztünk.
Mi Bedõ Ferivel a géppuskás-osztagnak vagyunk tagjai. Négy használható
géppuskával rendelkezünk.

A román tisztek, illetõleg katonaság által megszállt Magyar utcai
laktanyából áthurcolunk a Honvéd utcai laktanyánkba sok ruhát és egyéb
értékes tárgyat. Este már egyik szakaszunk Tövisre utazik rendfenntartás
céljából.
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15 1987-ig Budai Nagy Antal. Ma Calea Dorobanþilor.
16 Ma Bulevardul 21 Decembrie 1989.
17 Ma Piaþa Avram Iancu.



1918. november 5-én délben szolgálatba jövök, vagyis õrt állok, finomab-
ban kifejezve: ügyeletes vagyok a kaszárnyánkban. Az egyetemen szüne-
telnek a tanítások november 11-ig. A román katonák külön szervezkednek,
és sokkal nagyobb eredménnyel, mint mi.

Délben nemcsak én, hanem egész létszámunk szolgálatba jön ide a
laktanyába, s már este 9-kor páncélvonaton utazunk Csucsára, mert onnan
zavargásokról érkezett hír.

A páncélvonatunk fegyverzete 1 ágyú és 3 géppuska. A géppuskák
kezelõszemélyzete mind 82-es tisztekbõl áll, éspedig: Vass János fõhad-
nagy, Bedõ Ferenc hadnagy, Szász Ferenc zászlós és én, valamennyien
tartalékosok.

Kb. este 11-kor érkeztünk az egeresi állomásra, ahol tudtul adták, hogy
a mögöttünk levõ elsõ faluban: Magyarnádason gyújtogatnak. Erre mi
visszamegyünk Nádasra, s a velünk együtt jött gyalogsági fedeztünk, akik
szintén, valamennyien tisztek, bementek a faluba és összevissza pofozva
a románokat, mert ezeknek most nagyon megjött a bátorságuk, helyreál-
lították a rendet. Mi ez alatt a páncélvonatban várakoztunk. Innen kb.
éjfélkor indultunk tovább és reggel 1/2 8-ra érkeztünk Csucsára. Ekkorra
már itt is rend van. Ugyanis az éjjel egy katonavonat bakái feltörték a
vasúti raktárt, de innen már tovább utaztak. Utólag hallottuk, hogy
ugyanezek a kolozsvári pályaudvaron is fosztogattak. Velünk egy idõben
indult egy páncélvonat Tövis felé is.

1918. november 6-án reggel Csucsán nagy örömmel fogadtak, s pompás
reggelit adtak.

Innen de. 9-kor visszaindultunk Kolozsvárra. Zavargást sehol sem
tapasztaltunk. Zsúfolt katonavonatok jönnek-mennek minden irányból.
Du. 1/2 2-kor érkeztünk Kolozsvárra, ahol jó ebédet kaptunk.

Eközben egy katonavonat érkezett be és a katonák nem vették komolyan
a fegyverek beszolgáltatására kiadott parancsot. Mikor azonban láthatták
a peronon felállított géppuskát, megszelídültek, s »Éljen a köztársaság!«-ot
kiabálva nyújtották át a puskáikat.

Újabb szervezkedés van folyamatban. Nekünk, tanulmányszabadságo-
soknak megint jelentkeznünk kell a Nemzeti Tanácsnál, amit teljesítettem
is haladéktalanul. Géppuskás-osztagunk létszáma örvendetesen gyarap-
szik, mert már a tisztek létszáma 40, van 10 géppuskánk és 26 lovunk.
Ma este Szászfenesre és Gyaluba ment ki egy-egy különítményünk, mert
zavargásokról érkezett hír.

1918. november 7-én délelõtt 3 géppuskával, 3 autón kimentünk a
Szászfenes közelében levõ városi vízmûvekhez, mert azt állítólag 500
ember megtámadta. Ez azonban valótlannak bizonyult, mert nem találtunk
semmi effélét.
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Este 7-órakor újból kimegyünk Bedõ Ferenccel oda géppuskával, 8
fegyveres katona kíséretében, de oda már érkezett máshonnan 5 ember.
Így csak mi ketten Bedõ Ferivel maradtunk ott éjszakára. Reggelig
nyugodtan aludhattunk az üzemvezetõ szobájában.

1918. november 8-án reggel autót kértünk a Nemzeti Tanácstól és a
tartalék gumival rövid idõ alatt helyreállított gumipukkanás miatt kevés
késéssel beérkeztünk a laktanyába.

Megkaptuk ma a f. hó 2-tól folyósított napi 20 Korona illetményünket,
80 K-t fejenként. Ezt ezután 5 naponként fogják fizetni. Így legalább valami
hasznát is látjuk szolgálatainknak!

Az egyetemen rendesen folynak az elõadások, mi azonban nem járunk
ezekre. Távolmaradásunkat a legújabban kiadott katonai igazolványaink-
kal bizonyítjuk.

1918. november 10-én, vasárnap de. 11-órakor 2 géppuskával kiutazunk
Gyaluba a fõszolgabírói hivatalba hárman: Bedõ Ferenc hadnagy, a 62.
ezredbeli Benkõ hadnagy és én. Szekéren mentünk, s 1/2 3-kor érkeztünk
meg dr. Gaál Elemér fõszolgabíróhoz. Nála találtuk a két szolgabírót is
Kramer és Csiki urakat. Ebéd után a dohányzóban töltöttük az egész
délutánt. Semmi zavargás sem történt. Fõképpen azért kértek minket ide,
mert a románok gyûléseket tartanak a környéken, s ha valamelyes
zavargások adódnak elé valahol, biztonságosabban nézhetnek ezekkel
szembe. Látszik a szolgabírókon, hogy nagyon félnek. A családjaikat már
régebben beszállították Kolozsvárra. Itt, Gyaluban, rendben folyt le a
gyûlés, s csendben szétoszlott.

1918. november 11-én néhány román asszony betört az egyik boltba és
fosztogatott. Azonban a csendõrség hamarosan elfogta és jól elagyabugyálta
[õket]. Találkoztam az itteni polgárõrség parancsnokával, Décsi hadnaggyal
és az erdész fiával, Kádár hadnaggyal, aki a napokban jött haza a harctérrõl.

Délelõtt a fõszolgabíró kívánságára felvittük az egyik gépfegyverünket
a toronyba és egy rövid lövés-sorozatot adtunk a levegõbe, hogy érzékel-
hesse a nép az erõt. Délben parancsot kaptunk, hogy egyik géppuskánkat
hagyjuk itt, a másikkal pedig délután vonuljunk be a laktanyába. Dr. Gaál
Elemér fõszolgabíró egy csinos fogatot bocsát rendelkezésünkre, s du.
1/2 5-re már vissza is érkeztünk.

Az a hír terjedt el, hogy Románia ultimátumot intézett hozzánk,
követelve Erdély azonnali átadását. Nem tudom mi lesz ennek az eredmé-
nye, mert elõbb-utóbb át kell adnunk.18

1918. november 12-én délben megint szolgálatba lépek, mint készültség,
tehát tejes felszerelésemmel.
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18 A Román Nemzeti Tanács 1918. november 9-én küldött „ultimátumot” a budapesti
Magyar Nemzeti Tanácshoz, melyben bejelentették a románok elszakadási törek-
véseit.



1918. november 13-án pedig szigorú készültségi szolgálatot kellett
teljesítenem, s teljesítenünk, ami azt jelentette, hogy bent is kellett
aludnunk a laktanyában. Nem feküdtünk le a szalmazsákkal ellátott ágyba,
mert a falon nappal is észlelhetõen mászkáltak a poloskák, mi pedig a
harctéren csak a lassabban mozgó tetûkkel voltunk megszokva.

Kaptunk ma ruházati felszerelést, éspedig »ulánká«-t,19 azaz ülepig érõ
rövid bekecset, juhszõrmével bélelve, cipõtalpat és szvettert. Kilátásba
helyezték, hogy talán holnap fogunk kapni csizmának való anyagot is.

1918. november 14-én visszaérkezett hazulról, Tarcsafalváról Pálffy
Sándor hadnagy. Mondja, hogy ott teljesen nyugalom uralkodik. Délután
kezd nagyon havazni, s ez rövid megszakítással, egész este folytatódik.
Délután meglátogatom Ilona nagynénéméket. Ferike unokaöcsém
Homoródújfaluba utazott a nénjéékhez. Ugyancsak látogatást tettem Gizi
néniéknél (Ürmösiné) is.

1918. november 15-én is szakadatlanul hull a hó, úgyannyira, hogy emiatt
a jármûvek csak nagy nehézségekkel tudnak közlekedni.

1918. november 16-án még havaz egy keveset, estére azonban kitisztult
az ég, s kezd fagyni a vizes hó.

1918. november 17-én teljesen megfagyott a vizes hó. Egész nap itthon
vagyunk készültségben, mert attól tartunk, hogy a helybeli román karha-
talom birtokába akarja venni teljesen a várost. Hogy ezt könnyebben
megakadályozhassuk, különítményünk parancsnoka: Körmendy [István]
százados úr az egyes géppuskákat a város különbözõ részeibe osztotta el.
Mi ketten Bedõ Ferivel azt a feladatot kaptuk, hogy a Kossuth20 és
Wesselényi21 utcák fõtérre irányuló forgalmát akadályozzuk meg, amennyi-
ben az események úgy hozzák magukkal. A géppuskánk jelenleg a
lakásunkon van. Erre az óvintézkedésre azért volt szükség, nehogy egy
hirtelen rajtaütéssel elvehessék a románok.

Ma jött ki a Székelyföldrõl, talán õ is Tarcsfalváról, Orbók Gyula theológ
is, s mondja, hogy ütközetben, talán Tövisen, találkozott Gyula öcsémmel,
aki most utazott haza az olasz harctérrõl. E hír nagy örömet és lelki
megkönnyebbülést jelent számomra, mert Gyula öcsémért sokat aggódtam
ebben a zavaros világban.

Ma olvastuk a lapokban a »Magyar Köztársaság« kikiáltását, valamint
október 31-nek és november 16-nak nemzeti ünneppé történt nyilvánítását.22

1918. november 18-án még nagy hideg van.
1918. november 19-én délelõtt leszereltünk Pállfy Sándor, Bedõ Feri és én.
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Találkoztam ma Gyulai Feri gimnáziumi, jeles tanuló osztálytársammal.
Õ is teljesített katonai szolgálatot, de csak itthon, mert a diákkori
megerõltetett labdarúgás tüdõvérzést okozott, s emiatt csak könnyû
szolgálatra alkalmazták.

Újságolja azt az elhatározását, hogy géplakatos lesz, nem tanul tovább.
Csábít engem is, hogy tartsak vele, mert számunkra sem a jogi, sem a
vasutas pályán nincs kecsegtetõ remény. Tudni kell, hogy én már
diákkoromban a vasúti mérnöki, vagy jogi pálya felé vonzódtam. Ezzel
zártam: »Hejh! Valahogy csak lesz!«

Este beszállítjuk a szombaton kihozott géppuskát a laktanyába. Tanul-
gatok, de nagyon nehezen megy a római jog. A lompendiumban, azaz a
kivonatos jegyzetbe még bele sem néztem.

1918. november 21-én újból szolgálatba lépek. Most a postahivatal
védelmére kapunk beosztást. Már tegnap is géppuskával látták el a
postahivatalt, s vele szemben is egyik emeletes ház emeleti ablakát, attól
tartva, nehogy úgy járjunk, mint Gyulafehérváron és megszállják az egész
várost a románok. Most a postahivatal fõbejáratát kell szemmel tartanunk
Bedõ Ferivel. Egyikünk, felváltva, állandó éberséggel kell hogy figyelje az
utca forgalmát. Nem nehéz szolgálat, mert idõnként kényelmes fotelben
szundikálhatunk.

1918. november 22-én délben telik le a szolgálat, azonban a felváltók
csak este 6-órakor érkeznek meg. Addig a Wesselényi utcában sétálgatva
várom a felváltókat. Meg is fáztam alaposan a nagy hidegben.

1918. november 24-én Ilona néniéknél ebédeltem, s ott is maradtam egész
délután.

Mialatt délután távol vagyunk a lakásunktól, ami még mindig az
unitárius theológia bentlakásában van, ellopták a gyönyörû sárga csizmá-
mat, Bedõnek pedig a nadrágját. Elõször kölcsönösen egymásra gyanak-
szunk, tréfára gondolva. De nemsokára meggyõzõdhettünk, hogy a még
mindig ebben az épületben mûködõ katonakórház állományából volt valaki
a tettes. Természetesen nyomozásra nem is gondolhattunk. Este vendé-
geink érkeznek: Sófalvi Domokos és az öccse: Lajos. Tervbe vettük, hogy
holnap hazautazunk.

1918. november 25-én reggel úti elõkészület, csomagolás. Meglátogatott
eközben Ferike unokaöcsém, aki már visszatért Újfaluból.

1/2 11-órakor kimentünk hárman: Bedõ Feri, Pálffy Sanyi és én a
vasútállomásra, minthogy együtt utazunk haza. Sajnos, a vonatunk 8 órát
késett, s csak este 1/2 8-kor indulhattunk. Jó, hogy hárman voltunk, mert
kártyázgatással jól eltelt az idõ.

1918. november 26-án 1/2 8-kor szállhattam ki a homoródkõhalmi
állomáson, ahol tegnap dél óta várt reám Jóska öcsém. Nyomban befogta
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a szürke »Ráró«-t, s útnak eredtünk. Útba ejtettük Székelyzsomboron Sanyi
bátyámékat, ahol megreggeliztünk. Délután 2-órakor érkeztünk haza.

Itthon nagyszerûen telik az idõ. Végre, 1915 Karácsonya óta elõször
van újra együtt az egész család, a két szülõ és a hét gyermek. Mariska
húgom készül vissza Nagyszebenbe, a Szt.-Ferencrendiek zárdájába, tanul-
mányai továbbfolytatására, a tanári képzõn.

1918. november 29-én Oklándon és Újfaluban voltunk. Itt is, ott is
lebeszélték Mariskát: ne menjen Szebenbe ilyen zavaros idõben, mert
sohasem tudhatjuk, hol robban ki zavargás, forradalom. Így hát marad
itthon tovább is. Gyula is készülõdik elmenni, de valószínûleg ezzel még
várni fog keddig. Mindkettõnk részére megszûnt a szigorú katonai
fegyelem. Olyan félig katonák, félig civilek vagyunk. Azonban egyenruhá-
ban járunk. Hiszen civil ruhánk nincs is. Várjuk, hogy vajon mit hoz a
holnap. Bizonytalankodunk, tétovázunk a jövõt illetõleg.

1918. december 1-én Péterfi Áron bácsiék nálunk vannak ebéden. Egész
délután kártyázgatunk. Este pedig mi mentünk fel hozzájuk. Reggelre
nagyon sok hó esett, de egész nap olvadt. Kellemesen telt el ez a vasárnap.

Itthon nagyon jól, nyugodtan érezzük magunkat. Mindemellett azonban
töprengésre is jut idõnk bõven, de ezeken könnyen túltesszük magunkat,
mert fiatalok vagyunk. Nem sokat értünk a politikához.

1918. december 4-én Gyula elhatározta, hogy elutazik a hadkiegészítõ-pa-
rancsnokságához. Az ágostonfalvi vasútállomásra igyekszünk, Édes-
anyánk a négy fiával. Ebédre érkeztünk meg Vargyasra, nagytatáékhoz.
Éjfélkor indultunk az állomásra, Gyula, Jóska és én. Ágostonfalván
lövöldözést hallunk, de nyugodtan beérkeztünk az állomásra. Lekéstük a
vonatot, s így Gyula, valószínûleg tehervonattal fog utazni Segesvárig, ha
ez sikerül, onnan pedig páncélvonaton. A terv nagyon szép, de hogyan
valósulhat meg, ez kétséges.

1918. december 5-én reggel 1/2 7-ig várunk az állomáson, majd a sûrûn
hulló hóban visszaindulunk. Felsõrákosról magunkkal hoztuk Kiss Jenõke
unokaöcsénket, aki Székely Mózes bácsiéknál volt itt. Délután 2-kor
indulunk haza Vargyasról. A »Hagymás«-ban nagy hó és nagy köd van,
metszõ hideg szél fú.

Oklándon Szakács Miklós újságolja, hogy már Lövétére is jött ma egy
román járõr, de a lövéteiek harcban visszaverték õket. E hírre nagyon
megrémültünk és igyekeztünk mielébb hazaérni. Hála Istennek, azonban
e hírbõl semmi sem bizonyult igaznak.

1918. december 6-án az a hír érkezett, hogy a románok már bevonultak
Székelyudvarhelyre.23 Ennélfogva holnap feltétlen el kell utaznom Kolozs-
várra.
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1918. december 7-én reggel 8-órakor indultunk szekéren a homoród-
kõhalmi vasútállomásra, ami bizony jó 30 km-re van ide. Jóska hajtotta a
»Ráró«-t. Velünk jött Laci is, mert azt hallottuk, hogy a Romániából
visszavonuló Mackensen-hadsereg24 alakulatai lovakat, s más értékes
tárgyakat adogatnak el potom pénzekért. Lovat szerettek volna venni.
Evégbõl édesapánk megfelelõnek vélt pénzzel, nem nagy összeggel, látta
el õket. Szép tiszta idõ volt, s mint ilyenkor lenni szokott, meglehetõs
hideg, ami nem árthatott, mert melegen voltunk felöltözve.

Délután 2-órakor érkeztünk meg az állomásra, ahol nagyon sok átutazó
német katona van, szinte állandóan. Úgy tájékoztatnak, hogy sem ma, sem
holnap nem árvereznek lovakat. Jóska azonban ennek dacára is itt akar
maradni holnapra, hátha mégis jön egy olyan katonavonat, amelyik ad
majd el lovakat. Azonban Lacival lebeszéljük errõl és este 1/2 6-kor
hazaindulnak.

Naponta csak egy vonatpár közlekedik, egyik Brassó, a másik Kolozsvár
felé. Ez utóbbi csak holnap reggel megy. Tehát itt kell töltenem az éjszakát.

Beszállásolom magamat a Bonfert vendéglõjének vendégszobájába,
együtt egy német katonával, aki már civil öltözetben van, s aki velem
együtt utazik tovább holnap reggel.

1918. december 8-án szállok fel reggel a fûtetlen vonatra. Héjjasfalván
már láttunk román katonaságot, de nem bántottak. Pedig, amint mondják,
Csíkban és az általuk megszállt többi területeken a 18–36 éves korosztályú
férfiakat nem engedték a demarkációs vonalon túl utazni. A vonaton
találkoztam Nedelka János hadnaggyal és Fehér fõhadnaggyal.

Õk a hadkiegészítõnkhöz utaznak leszerelés végett. Kíváncsi vagyok,
vajon még mindig mûködik-e a hadkiegészítõnk? Õket zavartalanul enged-
ték a románok, hogy jöjjenek.

Kolozsváron hemzsegnek a székelyek, tisztek s legénységi állományúak.
A teológián alig kaphatok lakást. A szállodák zsúfoltságig telítettek.
Péterfy Jenõ fõhadnaggyal a kollégium tornatermében töltjük az éjszakát
egy ágyon.

1918. december 9-én Kozma Béla IV éves papnövendék valahogyan helyet
szorít nekem a hálószobájukban.

1918. december 10-én Benedek Lajos hadnagy mondja a színházban, hogy
ma este a hadkiegészítõnk (káderünk) Zilahról ideérkezett, s a Fellegvárba
van beosztva a »Székely Zászlóalj«-ba.25
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Román Királyság-beli elõõrsök a Gyimesekben. A megszállás lassan haladt elõre.
November 26-án Csíkszeredába, december 2-án Marosvásárhelyre, december 6-án
Székelyudvarhelyre vonultak be.

24 Mackensen vezértábornagy csapatairól van szó. A témával kapcsolatosan lásd részle-
tesen: http://mtdaportal.extra.hu/books/barkoczy_klopsch_bela_ mackensen. pdf

25 Erdély katonai védelmére szervezett székely különítmény. Kratochvil Károly
ezredes, az erdélyi katonai kerület parancsnoka szervezte Kolozsvárt. Lásd



1918. december 11-én jelentkezni akarok a Székely Zászlóaljba, de 2 órai
várakozás után sem tudtak felvenni, oly nagy a torlódás. Emiatt megha-
ragudtam, s otthagytam. Különben is kellemetlen volna, hogy a Fellegvár-
ba mindennap kimásszak.

1918. december 12-én visszamentem a régi géppuskás-századhoz, ahol
kedvezõen fogadnak. Délután már be is osztanak egy dísz-szakaszba, mert
egy géppuskás fõhadnagyúr, akit ugyan nem is ismertem, meghalt, s
végtisztességet kell adnunk a ravatalánál. A búcsúszavak mellett sortüze-
ket is adtunk le. Éjszaka a postán teljesítek szolgálatot a Bedõ Feri és a
két Erdõdi társaságában. Gyuláról és hazulról semmi hír, s már kezdek
aggódni emiatt.

1918. december 20-án táviratot kaptam édesapámtól, hogy azonnal
utazzak Zilahra, Gyulához, mert beteg. Nincsen pénzem az utazásra.
Holnap pedig feltétlen be kell iratkoznom a kereskedelmi akadémián egy
tízhónapos tanfolyamra, mert a beiratkozások határideje 23-án lejár.

Dést megszállták a románok. Tehát arrafelé körülményes az utazás.
Tehát nem utaztam.

1918. december 21-én telefonálni akartam Zilahra, de nem sikerült.
Ehelyett válaszos táviratot küldtem.

1918. december 22-én levelet kaptam Gyulától, melyben értesít, hogy
22-én vagy 23-án ideutazik, mert már annyira felgyógyult. Csak az utazás
miatt aggódom, hogy átengedik-e a románok.

Pénteken, december 20-án lakást, bútorozott szobát béreltünk Bedõ
Ferivel, a Trefort-utca26 13. sz. bérpalota III. emelet, 11. sz. szobájában.
Ez szemben van a klinikák kápolnájával. A szobánk ablaka a klinika
halottas-kápolnájára, s a mögötte elterülõ klinikai épületekre enged
kitekintést. Szobánkból ajtó nyílik a kis mosdószobácskába, vízvezetékes
kagylóval. Akárcsak a szobában, ebben is van egy kis, négyszögû, újszerû
érckályha ajtóval alul és felül. Nagy gondot okoz a fûtés, mert egy mázsa
vágott fa 26 Koronába kerül, s nincs is elég vékonyra hasogatva. Némelyik
darab nem is fér a kályhába a kicsiny ajtókon át.

Nincsen feljegyezve naplómban a következõ esemény, talán azért, hogy
ha nemkívánatos kezekbe kerülne a naplóm, nyoma ne legyen. Ugyanis
talán néhány nappal ezelõtt éjjeli szolgálatban voltam a laktanyában.
A hajnali órákban arra lettünk figyelmesek, hogy a szemben lévõ tüzér-
laktanyában a raktárakat feltörték, s dacára annak, hogy a tüzérek ágyútûz
alkalmazásának kilátásba helyezésével próbálták megakadályozni, mind-
inkább elhatalmasodott a fosztogatás, annak hangoztatásával, hogy ne
kerülhessen a sok anyag az ellenség kezébe. Mi, tisztek roppant lealacso-
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nyítónak tartottuk, hogy ebben részt vegyünk, de amikor egyes társaink
megrakodva tértek vissza, magam is engedtem a csábításnak, s egy fél
marhányi, sárga zsíros bõrrel tértem vissza. Eddig rendben volt a dolog.
De bökkenõt képezett az, hogy hová raktározzam el a fél marhányi bõrt.
Nagynénémhez a Rudolf útra27 igen hosszú az út ahhoz, hogy zavartalan
odajuthassak, a vállamon cipelve a gyanús csomagot, becsomagolatlan
csomagot. Jobbnak találtam, ha Ilona néniékhez viszem, alig 5 percnyire
az Attila utca28 17. sz. alá. Odaérve Tóni bácsi nyitott kaput, elképedve,
s talán nem is kis aggodalommal eleget tett a kérésemnek, s felvittem a
bõrt a padlásra.

Szerencsére ebbõl nem keletkezett semmi más kellemetlenség, mint
hogy hazautazásom alkalmával egy tekintélyes mennyiséget ruhám alatt
jól rögzítve, derekam köré csavartam. Éjjel kb. 2 óra körül kellett indulnia
vonatunknak. Ha jól emlékszem Bedõ Ferenc s Pálffy Sándorral együtt
már éjfél elõtt kimentünk az állomásra. Tehát elég sokat kellett várnunk.
Amint járkáltam, egyszer csak odajön hozzám egy vagy két román civil
alak, s hívnak, hogy menjek csak velük egy kicsit. Részemrõl tiltakozásnak
nem lehet helye. Egy külön szobába vittek be. Feltûnt nekik a vastagságom,
s kérdezték, hogy mit rejtegetek. Tagadnom sem lehetett. Szépen lesze-
reltek, de nem csak a bõrt, hanem néhány dobozka Cigarillos szivart és
dohányt is. Nem volt mit tennem, mert a bõrhöz csakis szabálytalan úton
juthattam. Jól tudták õk, hogy miként. Izgatottan vártam a további
folytatást, rettegve a következményektõl. De szerencsémre, szabadon
engedtek, minden papírformai eljárás nélkül. Még azt sem kérdezték meg,
hogy van-e még valahol elrejtve. A többi, akkor nagy értéket jelentõ bõrbõl,
tudtam ajándékozni Tóni bácsiéknak, a többit hazavittem más alkalommal,
óvatosabban, szüleimhez.

Másik eset: valamelyik nap az esti órákban, talán inkább kora, de sötét
du. nagy készülõdés van a laktanyában, mert az itteni különítmények
átcsoportosulnak Zilahra. Már csak ketten maradtunk az õrszobában Bedõ
Ferivel. Azon tanakodtunk, hogy menjünk-e mi is, vagy ne?

Végül is meggyõztem Ferit, hogy menetelünknek nem sok értelme lehet
ilyen fegyelmezetlen bandával, mint a fõtéren is gyakran levegõbe
lövöldözõ gyalogsággal. Fegyelem nélkül semmit se ér az egész. Egyetértett
ezzel, s a késõbbi események engem igazoltak, azaz minket. A havi
lakbérünk 100 korona, fûtés nélkül.

1918. december 23-án új lakásunkban jól kipihentük magunkat. Kissé ugyan
hideg van benne reggel, mert fával takarékoskodnunk kell. Különben is
nappal keveset fogunk itthon tartózkodni, tehát csak este fûtünk be.
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1989. december 24-én kedden, karácsony szombatján késõn keltünk fel.
Mikor kimentünk az utcára, szokatlanul zsibongó járást-kelést éreztünk.
A fõtéren óriási tömeg zsibong. Természetesen románok, amit biztosan
igazol az, hogy fel vannak kokárdázva piros-sárga-kék román nemzeti színû
szalagokkal, s rengeteg nemzeti zászló lengedez a tömeg felett. Várják a
román csapatok bevonulását. A magyar nemzetiségûeknek csak a fõteret
körülövezõ járdán szabad állniuk.

Kb. 10 órakor érkeznek meg az elsõ csapatok, akiket hatalmas üdvri-
valgással fogad a tömeg, s úgy tûnik mintha zenekar segített volna a
mámoros öröm kiteljesítésében.

A katonák ruházata nagyon szegényes, ahány annyiféle egyenruhában,
sokuk bocskorban és rettenetes elnyûttség, fáradtság tükrözõdik arcukról,
s egész magatartásukból. Ez inkább dicséretükre legyen mondva, mert
mint hódítók, megtehették volna, hogy raboljanak maguknak megfelelõ
ruházatot, élelmiszert. Ebbõl kitûnik, hogy megfelelõen fegyelmezettek,
ez pedig a tisztjeik mûveltségi színvonalát, emberbaráti lelkületét igazolja.
Ha nem volt bakancs, helyettesítették bocskorral. A fenséges célt nem az
képezte, hogy díszes egyenruhában mutatkozzanak be, hanem a régi
román álom: az összes románok egyesítése. Ez lebegett a szemeik elõtt.
A karácsonyestét Ilona néniéknél töltöttem. Teljesen zavartalanul tudtam
lakásunkra hazaérkezni.

1918. december 25-én, szerdán, karácsony elsõ napja. Nem is próbálom
érzékeltetni, milyen lehangoló érzések dúltak bennem, s bennünk, a
politikai viszonyok ilyen betetõzõdése következtében.

Az utcán zavartalanul szabad járni. Katonák, járõrök vigyáznak a
rendre. Ha nem viselkedünk kihívóan, egyáltalában nem bántanak. Este
csak 11.30 órakor van a záróra, az addigi 9 órával szemben. A színházak,
mozik zavartalanul mûködnek, természetesen megfelelõ cenzúrázással. Az
újságok is megjelennek folyamatosan. A postát cenzúra alá vetették.
Statáriumot hirdettek ki. A fegyvereket, kincstári tárgyakat, anyagokat
be kell szolgáltatni.

Ebédre Ilona néniékhez megyek. Gyula öcsémet várom, várom, de
valószínûleg még nem tud jönni.

1918. december 26-án nem történt semmilyen említésre méltó.
1918. december 27-én megkaptam egy hónapra szóló leszerelési illetmé-

nyemet, 640 Koronát, mintegy végkielégítésképpen. Ezzel tehát befejezõ-
dött 1915. július 15-tõl 1918. november 19-ig teljesített katonai szolgála-
tom, ami kereken 40 hónapot jelent, azaz 3 és 1/2 évet. Ebbõl a harctéren
teljesített idõ 1916. július 8-tól 1918. szeptember 23-ig 26 és 1/2 hónap.
Ez év október 16-án átléptem a 23-ik életévbe.”
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Garda Dezsõ

MAGYAR FORRADALMI MEGMOZDULÁSOK
ÉS A ROMÁN KATONAI-POLITIKAI

HATALOMÁTVÉTELHEZ VEZETÕ ESEMÉNYEK
100 ÉVVEL EZELÕTT,

GYERGYÓSZENTMIKLÓSON

A MAGYAR FORRADALOM ÉS AZ ANTANT HATALMAK

1918. október 28–30-a között tört ki a magyar forradalom. Az õszirózsás
forradalom az elsõ világháború elhúzódása miatt elégedetlenkedõ katonák
és civilek utcai tüntetésekkel, felvonulásokkal és sztrájkokkal kezdõdõ
felkelése volt Budapesten és a nagyvárosokban. Nevét a katonák tábori
sapkáján az uralkodói névjellel ellátott sapkarózsa helyére tûzött, a felkelés
jelképévé vált õszirózsáról kapta. A forradalom gyõzelmével Magyarország
kivált az Osztrák–Magyar Monarchiából.

A hadsereg egy része a szocializmus osztályhadseregévé vált. Pogány
József vezetésével, aki a budapesti katonatanács elnöke volt, a tiszteket
leváltották és helyükbe ún. bizalmi tiszteket választottak. Ezek a bizalmi
férfiak voltak Pogány József elsõ kommunista ügynökei, akiknek révén
gyorsan terjedt a rombolás munkája.

1918. október 31-ére virradó éjjel a nemzeti tanácshoz átállt munkások
és katonák megszállták a középületeket, a postát, a telefonközpontot, a
Keleti pályaudvarról visszahozták a bevagonírozott katonákat. Semmiféle
erõ nem volt, amely szembeszállhatott volna a tömegekkel. Hadik lemon-
dott, s a király gróf Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnökké. A kor-
mány a Károlyi-, a Polgári Radikális és a Szociáldemokrata Pártból alakult
meg néhány párton kívüli szakember bevonásával. A kormány tagjai:
belügyminiszter gróf Batthyány Tivadar, aki a király személye körüli
miniszter feladatait is ellátta, kereskedelem-, ipar- és közlekedésügyi
miniszter Garami Ernõ, földmûvelésügyi miniszter Búza Barna, aki
egyúttal ideiglenesen az igazságügy-miniszter tisztét is betöltötte, vallás-
és közoktatásügyi miniszter Lovászy Márton, honvédelmi miniszter Linder
Béla volt. A tárca nélküli miniszterek a következõk voltak: Nagy Ferenc
közélelmezéssel, Jászi Oszkár nemzetiségi ügyekkel, míg Kunfi Zsigmond
népjóléti ügyekkel foglalkoztak.

A kormány programja kimondta az ország függetlenségét, de elismerte
IV. Károlyt királynak, választójogot és politikai szabadságjogokat, radiká-



lis birtokpolitikát, munkaügyi és népjóléti intézkedéseket ígért. Az esküt
a királynak tették le.

1918. november 31-én néhány katona lelõtte gróf Tisza Istvánt. 1918.
november 1-én a forradalmat köszöntõ munkásgyûléseken – a MÁV
Gépgyárban, Csepeli lõszergyárban –, a köztársaság kikiáltását követelték.
Ennek hatására Károlyi fölmentést kért és kapott a királynak letett eskü
alól. A kormány úgy határozott, hogy az államforma kérdését az alkotmá-
nyozó gyûlés fogja eldönteni. A forradalom gyõzelmének híre vidéken
azonnal radikális megmozdulásokat eredményezett: a jegyzõknek mintegy
harmadát elkergették, sok helyen lefoglalták a nagybirtokok magtárait, az
üzletek árukészleteit, lefegyverezték a csendõrséget. Az egész országban
munkás és helyi nemzeti tanácsok alakultak.

1918. november 2-án a Szociáldemokrata Párt szervezésében megalakult
a budapesti Központi Munkástanács, amely legfontosabb feladatkörét a
rend megõrzésében jelölte meg. Kunfi Zsigmond felkérte a munkásságot,
hogy a konszolidáció érdekében hat hétre függessze föl az osztályharcot.
Elrendelték a fegyverek beszolgáltatását. E napon hangzott el Linder Béla
pacifista beszéde: „Nem kell hadsereg többé!” Megkezdõdött ugyanakkor
a katonatanácsok átszervezése.

1918. november 3-án Páduában az Osztrák–Magyar Monarchia megbí-
zottai aláírták a fegyverszüneti szerzõdést. Az olaszok által kijelölt
demarkációs vonal azonos volt a történeti Magyarország határaival.

1918. november 6-án Károlyi Mihály vezetésével kormányküldöttség uta-
zott Belgrádba, mivel a francia Balkán-hadsereg folytatta elõnyomulását, és
parancsnoka, Franchet d’Esperey nem ismerte el a páduai szerzõdést. Károlyi
Mihály miniszterelnök és külügyminiszter, s Jászi Oszkár nemzetiségi
miniszter a fegyverszüneti tárgyalások eredményét 18 pontba foglalták össze.
Az erdélyi nemzetiségi kérdésben a Szamos, Beszterce, a Maros és Tisza
határolásaival állapította meg követeléseit az antant csapatok parancsnoka.
Az antant Magyarország stratégiai pontjaink megszállását követelte.
A belbéke megõrzéséért és esetleges lázadás esetére kikötötte magának, hogy
a vízi utakat és vasutakat szükség esetén igénybe fogja venni. Az antant
kötelezettséget vállalt, hogy Magyarország határait minden külerõszaktól
megvédelmezi, s Magyarország területi épségét biztosítja. Károlyi Mihály a
béke és fegyverszünet feltételeinek minden kikötését nem fogadta el, s a
magyar népkormány memorandumát a parlamenter Párizsba vitte.

1918. november 8-án a cseh hadsereg egységei megkezdték a Felvidék
megszállását. 1918. november 9-én a minisztertanács megbízta Károlyi
Mihályt az önálló magyar külügyminisztérium és külképviseleti szervek
fölállításával. A külügyi igazgatásról az 1918. évi V. néptörvény intézke-
dett. Magyarországnak azonban ekkor csupán Ausztriával voltak diplo-
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máciai kapcsolatai. Ugyancsak november 9-én üzent hadat Románia
Németországnak, ami közvetett szinten Magyarországot érintette.

1918. november 9-én a Román Nemzeti Tanács ultimátumot küldött
Budapestre, mely a nemzeti önrendelkezési jog mellett követelte a vagyon
és közbiztonság fenntartását, s felszólította „a Magyar Nemzeti Tanács
kormányát”, hogy adja át a Kelet-Magyarország feletti szuverenitást.
A románok által igényelt terület a történeti Erdélyen túl magába foglalta
a Bánságot, a Partiumot és Máramaros vármegyét. A Román Nemzeti
Tanács a jogfolytonosság alapján akarta átvenni a hatalmat és bejelentette
a románok elszakadási törekvését Magyarország területébõl.

1918. november 10-én Alexandru Vaida-Voevod küldötteket menesztett
Iaºi-ba, a királyhoz, akik sürgették a román csapatoknak Erdélybe való
bevonulását a bolsevizmus megállítására. A románok ugyanis kihasználták
a belgrádi fegyverszüneti szerzõdés ama pontját, miszerint az antant
hatalmaknak joguk van Magyarország bármely pontját megszállni, ha a
rend megkívánja.

GYERGYÓSZENTMIKLÓSI ESEMÉNYEK 1918 NOVEMBERÉ-
NEK ELEJÉN
Miként látták Gyergyóban 1918 novemberének elején a forradalmi

eseményeket? Vákár P. Arthur, az események kortársa így értékelte a
november eleji eseményeket: „A gyõztes forradalom sikerének végsõ biz-
tosítékaként teljesedésbe ment minden demokratikusan érzõ magyar embernek
legfõbb politikai vágya: Magyarország függetlensége.

A forradalom megdöntötte a királyságot és most a magyar jog örök forrása,
a nép akarata jogilag is tisztán fogja körvonalazni az új népköztársaság közjogi
formáit, miután annak belsõ tartalmát már amúgy is megadta az október
harmincadiki vértelen szabadságmozgalom.

S a magyar nemzet és a hadsereg egy szép reggelen megvalósulva látta régi
vágyát, Károlyi Mihály gróf Magyarország miniszterelnöke lett. Érezte min-
denki, hogy ez nem egyszerû személyváltozás lesz, de az egész multi rendszer
összeomlik, hogy helyette egy új világ, egy új Magyarország épüljön fel. A múlt
rendszert egy vezetõ politikus halála pecsételte meg, s politikai ellenfelei nem
nyilatkozhatnak Tisza István haláláról szebben, mintha azt mondják, hogy a
geszti családi sírboltban egy rendszer van örökre eltemetve.

A nagy világrengetõ események középpontjában a Magyar Nemzeti Tanács
állott, s ez a szerv a népek lelkében élõ egy közös érzésnek adott kilobbanást
akkor, amikor az elsõ Népkormánytól bevette azt a puritán esküt, amelynek
szövege ez: »Esküszöm, hogy Magyarországhoz hû leszek, teljes függetlenségét
megvédem, minden erõmmel a magyar javát, szabadságát és haladását fogom
szolgálni. Isten engem úgy segéljen!«”
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A GYERGYÓI NEMZETI TANÁCS ÉS A NEMZETÕRSÉG MEG-
ALAKULÁSA

Vákár P. Arthur így mutatta be a november eleji gyergyói eseményeket:
„És jött a hömpölygõ híráradat, s megmozdult az ország. Az ország nagyhete
után beköszöntött Gyergyó nagyhete is. Elõbb egy-két ember értette meg az
eseményeket, fogta fel az események horderejét, s míg a háborút viselõ
Magyarország határszélein mindenki az ellenség elõli menekülésre gondolt,
addig a békéért forradalmi cselekedetre megérett Magyarország biztos szemmel
tekintett a jövõbe s a tisztán látók nyugalma átömlött a nyugtalankodók
lelkébe s a menekülés láza elült. A pár emberbõl álló mag körül lassú
csoportosulás, tömörülés kezdõdött, s míg az ország igen sok helyén szervezet-
lenül, tanácstalanul állottak az emberek, Gyergyószentmiklóson november 1-én
szervezkedett, s 2-án már meg is alakult a gyergyói Nemzeti Tanács.”

A Gyergyói Nemzeti Tanács végrehajtó-bizottságának tagjai a következõ
személyek voltak: dr. Vákár P. Arthur, dr. Balás Elek, dr. Tódor Béla,
Mihály József, Merza Vilmos, dr. Kugler Vilmos, Blénesi Albert, Besszer
Béla, Kondorossy Kornél, Szebeny Gerõ, Gruppenberg Fehrentheil Hen-
rik, Orel Dezsõ, Zakariás Lukács, Szabó György, Görög Joachim, dr. Fejér
Mihály, Bordás István, Márton Tamás, Selyem István, Kolumbán Ferenc
Alberté, Kémenes József Antalé, id. Szász István, Páll József, Petrácsics Emil,
László István, Szabó Márton, id. Lázár Péter, Jánossy György és Blénessy
Dénes.

Gyergyószentmiklósról és a gyergyói községekbõl a következõ személyek
vállalták a Gyergyói Nemzeti Tanács nagy bizottságában való részvételü-
ket:

– Gyergyószentmiklósról: E. Deér Kálmán, Boér Kálmán, Berecz Márton,
Gáspár Máté, Bajna András, Bajna Árpád, Bíró József, Karácson Alajos,
Zárug István, Puskás István, Melles Ferenc, Ferenczi Dénes, Romfeld
János, Puskás Bálint, Orbán Sándor, Csergõ Vencel, Zárug János, Lengyel
Gergely, Jakabffy Béla, Pál Sándor, Kricsa Konrád, Karda Béla, Incze
Dénes, dr. Miklósy Viktor, Szemerei Gergely, Löschner József, dr. Dobribán
Antal, dr. Borbáth Jenõ, dr. Nagy Lajos, Vetõ Gyula, Demeter Ferenc,
Barabássy József, id. Réthi Mihály, ifj. Márton Lajos, Kercsó Miklós, Lázár
Jenõ, György Fazakas András, Madaras Albert, Blénessy István, Tamás
Lönhárd, Pál Ignác, Gereöffy Csanád, Sántha Albert és Kari Károly;

– Tekerõpatakról: Zonda Vince plébános, Forika Ágoston kántor, Páll
Lajos fõbíró és Kovács Kálmán;

– Kilyénfalváról: Páll Tamás plébános, Marthy Károly, Minier Lajos,
Kristó Károly, Balázs Ferenc, György Ferenc Ferencé, id. Jakab Antal,
György Imre Imréé, id. Gál Ferenc, György József Istvánné, Czirják János
Ágostoné, Kovács Barabás és Ambrus Ferenc;
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– Vaslábról: Milch Sándor, Gajdos Simon, Látesz Miklós, Kolcsár Miklós
dundu, Kolcsár János Györgyé, Czirják Tódor, Kolcsár Péter mur, Dónya
Sándor, Kolcsár Gergely kosztandi, Szõcs Mihály Jánosé;

– Remetérõl: Molnár Károly, Nagy Imre és Borbély Bartis Albert;
– Újfaluból: Gáspár János plébános, Szántó Ádám kántor, Bajkó Péter

százados, Kovács Sándor és Dobribán István;
– Alfaluból: Kiss Antal, dr. Csáky Benjámin, Lukács Antal, Lukács

Árpád, Lukács István és Kajtár Károly;
– Csomafalváról: Bochor Ferenc plébános, Ágoston Ágoston, Portik

Lajos és Eperjesy Péter;
– Szárhegyrõl: Oláh Alajos, dr. Péterffy Lõrinc, Oláh Albert, Árpa Lajos,

dr. Színi János és Czimbalmos Lajos;
– Ditróból: Fülöp Ákos, Mélik Antal, Plutz Gerõ és Tarisznyás János;
– Tölgyesrõl: Veress Lajos, Puskás Imre, Blénesy József, Dobribán

István, ifj. Tódor Antal, Görög Gyula;
– Békásból: Görög György, Csató József, Mezey Ferenc, Simon Márton,

Bokor György.

A GYERGYÓSZENTMIKLÓSON TARTÓZKODÓ CSEH ÉS HOR-
VÁT KATONASÁG LEFEGYVERZÉSE

A Gyergyói Nemzeti Tanács létrehozására veszélyt jelentett a városban
tartózkodó 204. gyalogezred cseh legénysége s a szorosokban a fronton
levõ horvát és osztrák katonaság.

Bizalmas úton a nemzeti tanács tudomására jutott az, hogy a 204.
gyalogezred tisztikara és legénysége autókkal Bukovinán át akar vissza-
jutni hazájába, Csehországba. Ezért felszólították a parancsnokságot, hogy
az elképzelése szökési tervnek minõsül, s végrehajtását fegyveres erõvel
meg fogják akadályozni. Bár a tervet éjnek idején akarták végrehajtani,
az nem sikerült, s így 12 darab teherautót, felszerelve gépfegyverekkel,
és egy személyautót, a teherautókhoz tartozó benzin-készletet és fel-
szerelést, mintegy 1 millió korona értékben lefoglaltak és biztonságba
helyeztek.

A gyergyószentmiklósiaknak nagy problémát jelentett a 204. gyalogez-
red 700 fõbõl álló legénységének elszállítása. A gyergyószentmiklósi
állomásfõnök felvállalta az idegen ajkú katonaság hazaszállíttatását.

Gyergyószentmiklós területérõl egyetlenegy katona sem távozott el
fegyverrel, s az útvonal csendjét, biztonságát nem zavarták. Ennek
ellenkezõjét tapasztalták a délrõl és északról átvonuló csapatoknál, ame-
lyek a gyergyószentmiklósi vasútállomást fosztogatták, s romboló tevé-
kenységüket egyes helyi lumpen elemek is támogatták.
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A Gyergyói-medencében két községben zavargásra került sor. A zendü-
lõk a magántulajdont több helyen megsértették, de vér sehol sem folyt.

A magyarokkal ellenséges érzületû horvát és cseh katonaság nemcsak
hogy minden zavargástól tartózkodott, de a nemzeti tanács kezébe lerakta
a fegyvert, s az idegen országba igyekvõ katonaság a kezei között levõ
pénzrõl a lehetõség határain belül elszámolt, mintegy negyedmillió koronát
szolgáltatott be. Ezt az összeget nyomban a városi közpénztárban helyez-
ték el, melyet a nemzetõrség szervezésére és ellátására fordítottak, ami
1918. november 2-án megkezdõdött.

A Gyergyói Nemzeti Tanács kiáltványa a nemzetõrség feladatkörére
vonatkozóan:

„A Gyergyói Nemzeti Tanács és ennek végrehajtó-bizottsága
a Nemzetõrség megalakulása után a következõ kiáltványt

tette közé:
Katonák, Polgárok!
A Nemzetõrség ma megalakult és szervezkedését megkezdette.
A Nemzetõrség hatásköre városunkra és a községekre egyaránt kiterjeszte-

tett.
A Nemzetõrség parancsnokságát dr. László Dezsõ fõhadnagy, irányítását

Mihály József rendõrkapitány vette át. Az egyes szakaszok és századok
parancsnokságára harctérrõl visszajött vitéz tisztjeink jelöltettek ki.

A Nemzetõrséget harctérrõl visszajött vitéz katonáink és szolgálatra jelent-
kezett polgáraink fogják alkotni.

Katonák! Polgárok!
E felelõsségteljes órákban szívetekhez és eszetekhez szólunk. Hosszú, gond-

terhes utaitokon, míg a harctérrõl hazavergõdtetek, szomorúan láthattátok azt
a pusztítást, amelyet fegyveres és fegyvertelen katonáink állomásokon épüle-
tekben, anyagban és emberben végeztek.

Elég csak annyit mondanunk, hogy míg a gyergyói Nemzeti Tanács közeli
frontjainkról elutazó idegen ajkú katonáinkat békés megértéssel lefegyverezte,
addig a gyergyói medencén átutazó fegyveres és fegyvertelen katonaság egyetlen
egy napon több mint egy millióra rugó kárt okozott.

Katonák! Polgárok!
Tudjátok-e, hogy minden elpusztított krajcárnyi értékkel a magyar nemzet

vagyona – a mi –, a mindnyájunk vagyona pusztul el?
Tudjátok-e, hogy dicsõségesen kivívott független magyar hazánk független-

ségét, jelenjét és jövõjét veszélyeztetjük, ha lelépünk a törvényesség, a becsület
útjáról?!

Tudjátok-e, hogy a fejetlenséggel, a rombolással, a béke, rend és csend
megzavarásával ellenségeink kárörömét növeljük és vágyát gyarapítjuk, hogy
hazánkra törjenek s a gyõzelem óráiban örömeinktõl megfosszanak.
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Katonák! Polgárok!
Ahol rend, csend és békesség volt, azt ott védelmezzük és biztosítsuk, ahol

pedig a rend, csend és békesség megbomlott, állítsuk vissza.
Ez a dicsõséges feladat a Nemzetõrségre hárul.
Tömörüljetek, jelentkezzetek, foglaljátok el méltó helyeteket!
Ha dicsõséget szereztetek neveteknek, nekünk messze idegen harctereken,

szerezzetek itthon is.
Csináljatok rendet, békességet, hogy hálaadó imára gyûlhessünk össze.
Az Isten háza után a Nemzetõrség legyen az a hely, ahová tisztult lélekkel

beléptek.
Az ünnepélyes eskü, amit a Nemzeti Tanács kezébe letesztek, megszenteli

fegyvereiteket s lépteiteket, cselekedeteiteket, s mit házaitok, testvéreitek,
városotok és községeitek nyugalma, biztonsága érdekében tesztek, s ezt
mindnyájunk hálája, imádsága fogja kísérni.

Fel a legszentebb szolgálatra, a tûzhely védelmének szolgálatára!
Éljen független magyar hazánk! Éljen a békés nép!
Éljen a csend, a rend, a békesség!
A Gyergyói Nemzeti Tanács végrehajtó-bizottsága: Dr. Vákár P. Arthur

elnök, Dr. László Dezsõ Nemzetõrség parancsnoka, Mihály József rendõrka-
pitány.”

A NEMZETÕRSÉG MEGALAKULÁSA ÉS TAGJAI

1918. november 3-án megalakult a nemzetõrség, melynek tagjai áthatva az
intézmény fontosságától, becsülettel vállalták ezen intézmény szolgálatát.

A nemzetõrség tisztikarának és legénységének névsora a következõkép-
pen mutatott:

Tisztikar: dr. László Dezsõ fõhadnagy-parancsnok, Lázár Gerõ kapitány,
László Antal fõhadnagy, Jakabffy Béla fõhadnagy, Kricsa Andor hadnagy,
Finkerstein Marcel hadnagy, Csiky Kálmán hadnagy, Gereöffy Géza
hadnagy, dr. Fejér Mihály hadnagy, Ferenczi Balázs hadnagy, Bajna
András hadnagy, Balázs Sándor hadnagy, Vass Imre hadnagy, Péterffy
Zoltán hadnagy, Berecz István hadnagy, Karácsony Gerõ hadnagy, Zárug
József hadnagy, Lázár József zászlós, Laurentzy Rudolf zászlós, Vákár
József zászlós, Szentpétery Kálmán zászlós, Páll Vencel zászlós és Sáska
Andor zászlós.

Legénység: Buzási János, Balázs Lajos, Buzási József, Márton Kálmán,
Pál Péter, Benedek Ignác, Jánosi Mátyás, Boldizsár Imre, Kolumbán
Balázs, Hentz János, Bajkó Ferenc, Kis Ernõ, Szmuk Sándor, Burján
Péter, György János, Tiltscher Johann, Jungstein Dávid, Csáky Ferenc,
Kémenes Ferenc, Bernád Tamás, Köllõ Antal, Blénesy Mihály, Balogh
Antal, Ferencz István, Ferenczi János, Bíró Károly, Ferencz G. Péter,
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Géczi István, Selyem Péter, György János, Selyem János, Páll Vencel,
Vajda Gyula, Gottlieb Mihály, Imecs Márton, Csató Ferenc, Molnár
Sándor, Szabó Márton, Blénesy András, Pál Károly, Jánosi Imre, Pongrácz
Elek, Buslig Gyula, Sándor Elek, Baricz János, Pál Dávid, Lukács Konrád,
Blénesi Ede, Málnási József, Nyúl József, Tamás Ferenc, Benedek Márton,
Portik József, Selyem Vencel, Blénesy István, Jancsó Béla, Veress László,
Benedek Mihály, Ferenc Péter, Hideg Péter, Dezsõ István, Réti Péter,
Csergõ Sándor, Both József, Bálint József, Kastal István, Hideg József,
Szász Lajos, Balogh Miklós, Csergõ Ágoston, Gidró István, Simon Ágoston,
Búzás Péter, Bíró György, Kémenes Ágoston, Benedek Mihály, Madaras
Gyula, Melles Ferenc, Lukács Vencel, Madaras Ferenc, Szekula Zakariás,
Kémenes Károly, Madaras József, Vad Péter, Kari Károly, Nagy Miklós,
Kari Vencel, Szép Imre, Kiss István, Pál József, Selyem István, Jakab
Alajos, Pál András, Máthé Demeter, Berecz Ignác, Selyem János, Oli
Dániel, Illés József, Selyem Imre, Pál Vencel, Stefner Albert, Bajkó Balázs,
Réti Mihály, Lukács Vencel, Márton Tamás, Kiss András, Vad Gergely,
Gergely Ferenc, Madaras István, Kacsovszky Ferenc, Miklós Balázs,
Lukács József, Bíró József, Ferenczy Dénes, Kovács András, Réthi Miklós,
Kercsó Ferenc, Dezsõ József, Hideg Balázs György, Koszti János, Márton
Ferenc, Réthi Mihály, Szép Jakab, Várterész Gyula, Sára András Andrásé,
Rízoli Antal, Kristály Ferenc, Lázár Sándor, Bencze Ferenc, Köllõ lstván,
Máté István, Bakos József, Benedek Albert, Polgár Béla, Pongrácz Péter,
Sándor József, Madarász Ágoston, Portik Lajos, Gaál Ferenc, Lukács
Balázs, Burján József, Kozma István, Péter István, Tóth Lajos, Kádár
János, Schmidt József, Benedek Mihály, Kolumbán Sándor, György
Ferenc, Blénesy Ferenc, Ádám Vencel, Leopold István, Benedek Antal,
Forika István, Burján Vencel, Bajna Vencel, György István, Bajna Sándor,
Hideg István, Csergõ József, Lukács Komád, Bíró József, Kalányos János,
Sólyom Vencel, Leopold József, Ferencz István, Balázs Imre, Réthi János,
Sára János Andrásé, Lengyel Gyula, Réthi András, Kósa Antal, Kémenes
József, Bíró Ágoston, Kémenes Imre, Máté János, Lázár Albert, Kari
Péter, Pongrácz Elek, Márton Vilmos, Nagy Ferenc, Szõcs Lajos, László
Ferenc, Kacsovszky Béla, Máté Ambrus, Buslig János, Portik Lajos,
György Lajos, Lõrincz István, Réthi István, Réthi Balázs, Réthi Lajos,
Lukács Vencel, Kastal András, Lukács János, Leopold Antal, Szakács
Albert, Böjthe Géza, Farkas István, Kupfman Károly, Zöld Mihály, Bencze
József, Bíró Márton, Tordai István, Ludvenkevics Károly, Bajna Sándor,
Réthi Miklós, Orosz Márton, Buslig Gyula, Horváth József, Baksai János,
Mihalecz János, Bodó Antal, Karácsony Péter, Kercsó Balázs, Kovács
László, Madaras János, Tímár Péter, Dobri József, Bodó Kristóf, Mánya
István, Borbély István, Szekula Antal és Csiszár Bálint.
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1918. NOVEMBER KÖZEPÉNEK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAROR-
SZÁGI ESEMÉNYEI

1918. november 11-én Bartha Albert az új hadügyminiszter rendeletet
adott ki az új hadsereg fölállításáról, ugyanakkor megpróbált különleges
egységeket is létrehozni.

1918. november 12-én Bécsben kikiáltották a köztársaságot, a császár
lemondott. Eckartsaui vadászkastélyában 1918. november 13-án nyilatko-
zatot adott ki: lemondott az államügyek vitelében való részvételérõl, de
magáról a trónról nem. 1918. november 13-án a Károlyi kormány aláírta a
belgrádi katonai konvenciót, amely a demarkációs vonalat a délszláv és román
érdekeknek megfelelõen módosította, de északon változatlanul hagyta. Ugyan-
ekkor kezdett tárgyalásokat Jászi Oszkár a román vezetõkkel, majd a szlovák
Milán Hodzával. A tárgyalások eredménytelenül végzõdtek.

A románokkal folytatott aradi tárgyalások idején Iuliu Maniu egy
memorandumot küldött Párizsba a belgrádi fegyverszüneti szerzõdésben
megállapított demarkációs vonal megváltoztatásának kieszközlésére, s a
román hadsereg Maroson inneni elõnyomulásának engedélyezését kérte.
A Román Nemzeti Tanács tagjai a román királytól az ún. „rend fenntar-
tása” címén kérték a beavatkozást, s meggyõzték Ferdinánd királyt arról,
hogy Erdélyben kellõ mennyiségû élelmet, lábbelit és ruhanemût találnak
majd. A magyar ellenállással kapcsolatban jelezték, hogy a román katonai
elõnyomulásnak nem lesz akadálya.

1918. november 16-án Németországban, Ausztriában és Csehországban
kikiáltották a köztársaságot. A magyarországi tömegkövetelésnek en-
gedve, a nemzeti tanács a parlament kupolacsarnokában kihirdette az öt
cikkelybõl álló néphatározatot, amely szerint: „Magyarország minden más
országtól független és önálló népköztársaság.” Ezt követõen a képviselõház
föloszlott, a fõrendiház pedig berekesztette üléseit.

1918. november 17-én Budapestre érkezett Kun Béla és az Oroszország-
ban szervezett kommunista csoport sok más vezetõje. Kun Béla oroszor-
szági tartózkodása idején egy ideig Lenin mellett dolgozott. A Magyaror-
szágra hazatért kommunisták tárgyalásokat kezdtek a baloldali szociálde-
mokratákkal és a forradalmi szocialistákkal. Ugyanezen a napon az osztrák
államtanács határozatban rögzítette igényét Nyugat-Magyarország terüle-
tére.

1918. november 21-én a Károlyi-kormány állami kezelésbe vette a
budapesti közúti és helyi érdekû vasutakat. 1918. november 22-én felkérték
a lakosságot, adja be fölösleges ruhanemûjét, cipõjét, hogy fölruházhassák
a hazatért hadifoglyokat, leszerelt katonákat.
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A FRONTRÓL HAZATÉRÕ KATONASÁG FOGADÁSA GYERGYÓ-
SZENTMIKLÓSON

1918 novemberének elején kezdtek hazaérkezni a frontról a gyergyói
katonák és hadifoglyok. Vákár P. Arthur gyûjtést szervezett számukra.
A Csíkvármegye lapban közzétett felhívásában így fogalmazott: „Testvére-
ink! Polgáraink! A hazatérõ katonaság fogadására és szükségleteinek fedezé-
sére áldozatainkat hozzuk a haza oltárára. Adakozzunk a nagy idõkhöz mért
bõkezûséggel. Adományokat elfogad és hírlapilag nyugtáz a »Csíkvármegye«
is. Pár szóval, de meleg szívvel mindenkit kér Dr. Vákár P. Arthur.”

A hazatérõ gyergyói katonák egy része a Böhm és Pogány bizalmi
férfiainak a hatása alá került. A november elsõ tíz napjában érzékelhetõ,
a frontról hazatért katonák és a helyi lumpen elemek magatartását Vákár
P. Arthur a következõképpen mutatta be: „Sok felõl halljuk, hogy katonák
és civilek rongálják, pusztítják a közvagyont. Nemcsak rabolnak, de oktalanul
pusztítanak is. Megrongálnak vasúti, postai, távírdai épületeket és berendezéseket.
Rombolnak és pusztítanak katonai épületekben és barakkokban, ahol a fölhalmo-
zott anyagot is hasznavehetetlenné teszik, megsemmisítik. Mindebbõl a köznek
nagy kára van, maguknak az illetõknek pedig semmi hasznuk.

Hanem igenis ártanak a rombolók maguknak és a magukfajta szegény
embereknek. Mert a károkat helyre kell majd állítani. Az összerongált vasúti
kocsikat, a középületeket meg kell csinálni, sõt az elpusztított magánvagyon
egy részéért is kártérítést kell fizetni. Kinek a pénzébõl? A háborúcsináló
politikusokéból és Conrad, Árz, Waldstetten és más efféle katonai fõuszítók
pénzébõl? Szó sincs róla! Hanem igenis a szegény embernek adójából. Tudják meg
a rombolók, hogy gonoszságukkal a szegény embereknek okoznak kárt. Tudják
meg a szegény emberek is, és álljanak az útjába mindenféle rombolásnak.”

Ebben az idõszakban Gyergyószentmiklóson fegyveres összetûzésre is
sor került egy városi rendõrõrmester és a nemzetõrség egyik tagja között.
A rendõrõrmester utasítás nélkül önfejûleg járt el egy ügyben, ami
összetûzéshez vezetett. A rendõrõrmester fegyvert használt, s a nemzetõr
apja megsebesült. A nemzetõrség ezt sérelmezte s panasszal fordult a
nemzeti tanácshoz, melynek vezetõsége méltányolta a nemzetõrség pana-
szát: az õrmestert nyomban elbocsátotta, s helyébe a nemzetõrség
kebelébõl Jánosy Mátyást városi rendõrõrmesterré nevezte ki.

KÖZÁLLAPOTOK GYERGYÓSZENTMIKLÓSON A 20. SZÁZAD
ELEJÉN

A 20. század eleji Gyergyószentmiklós város közigazgatása a korrupció
melegágyának tekinthetõ. A város tisztségviselõinek korrupt magatartása
a világháború idején sem változott. Gyergyószentmiklóson minden rend-
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szertelenséget és mulasztást a háborúval takargattak. A város lakossága
úgy tudta, hogy a városi polgármesteri hivatalban a tisztviselõk a háborús
intézkedések foganatosításával s a háború okozta anyagi károk orvos-
lásával voltak elfoglalva. A város lakói hittek a tisztviselõk becsületessé-
gében. A menekülteknek járó segélycsomagok szétosztásánál igen sok
törvénytelenséget hajtottak végre. Megalázták a város szegényebb lakóit, de
még a középréteghez tartozókat is. A város vagyonát mint sajátjukat kezelték.
Hatalmukkal való visszaéléseik adatai egyre inkább nyilvánosságra kerültek.
A város lakóinak panaszai nap nap után hangosabbak lettek. A gyergyó-
szentmiklósiak számon kérték tõlük a háborús intézkedéseket is. Kitûnt
ugyanis, hogy a háború alatt intézkedéseikkel a lakosság érdekeit megrö-
vidítették. Mulasztásaik igen súlyosak voltak. A város közigazgatásának
teljes csõdje volt érzékelhetõ. A háború négy esztendeje alatt a város ügy-
és vagyonkezelését teljesen elhanyagolták. Gyergyószentmiklós város az
1916. év óta nem készített költségvetési elõirányzatot, nem készített
zárszámadást, nem rendelkezett vagyonleltárral és vagyonmérleggel. Községi
üzemében az egyetlen villamosvilágítás évi 60 ezer korona kárral dolgozott.
Milliós kasszákat egy ember számfejtett, kezelt és ellenõrzött.

A kormánybiztosságok megállapították, hogy a város neve alatt meg
nem engedett üzletkötések történtek. Államrendõrség állapította meg,
hogy egyesek a menekültek és kitelepítettek kárára vagyonokat szereztek.

A közellátásban a pajtáskodás és a nepotizmus érvényesült. A becsületes
emberek nem találtak meghallgatásra. Azok, akiknek torkát a nyomor
összeszorította, nem találtak utat a közellátás szerveihez.

Katonai átvonulási illetékekbõl a város lakói 10-20 évre minden adójukat
fedezhették volna; de ez a törvényben biztosított jog a katonai számvevõ
õrmesterek tetszésére volt bízva. Millióktól esett el így szüntelenül e két
év óta katonaság által megszállt város. 1918 végén a háborús négy
esztendõ mulasztásait a város lakóinak nagy része számon akarta kérni.

AZ 1918. NOVEMBER 10-I NAGYGYÛLÉS GYERGYÓSZENT-
MIKLÓSON

1918. november 10-én megszervezték Gyergyószentmiklós s a Gyergyói-
medence polgárságának, katonáinak, munkásainak nagygyûlését. Több
ezerre menõ néptömeg gyûlt össze a Kossuth Lajos téren, hogy hitvallást
tegyen a magyar köztársaság mellett, kiegészítse a Gyergyói Nemzeti
Tanács végrehajtó nagybizottságát. A gyergyószentmiklósiak megfogal-
mazták követeléseiket a város ügyvitelével szemben. A népgyûlést dr.
Gross Tivadar közjegyzõ indítványára Kolumbán Ferenc birtokos nyitotta
meg, s felhívta a jegyzõt, hogy a nemzeti tanács újonnan alakított névsorát
terjessze elõ. Ennek alapján határozattá emeltetett, hogy a Gyergyói
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Nemzeti Tanács végrehajtó-bizottsága a következõkbõl áll: Elnök: dr. Vákár
P. Arthur. Az új nemzeti tanács végrehajtó-bizottságában a következõ
értelmiségiek kaptak helyet: dr. Balás Elek, Tódor Béla, dr. Kugler Vilmos,
László Dezsõ, dr. Gross Tivadar és Görög Joachim.

A tisztviselõk, hivatalnokok és alkalmazottak névsora a végrehajtó
bizottságban így mutatott: Mihály József, Bordás István, Sennensieb
Herman, Márton Tamás, Balázs Sándor, Kercsó Sándor és Vass László.

Kereskedõk és iparosok képviseletére a nagygyûlésen részt vevõk a
következõ személyeket javasolták: Merza Vilmos, László István, Tóth
Lajos, Kémenes M. József, Csibi János, Leopold István, Blénessi Jenõ,
Strasser József, Benedek Mihály Ferencé, Blénesy Ignác, Lõrincz István
és Szabó Vencel.

Gazdálkodók, földmûvesek és munkások közül a javasoltak névsora így
mutatott: Kolumbán Ferenc Alberté, Selyem István, Blénesi Albert, Bajna
Ferenc, Jánossy Mátyás, Kolumbán István Józsefé, Selyem Antal Antalé,
Kémenes Gyula, Páll Ferenc Alajosé, Kémenes József Antalé, Kádár
Vencel, Blénessi István Imréé, ifj. Réthi István, id. Márton Lajos,
Kolumbán Ferenc Balázsé, Blénessy Tamás és Ifj, Kémenes Miklós.

Miután megszavazták a Gyergyói Nemzeti Tanács végrehajtó-bizottsá-
gának tagjait, Jánossy Mátyás indítványára zászló alatt 50 tagú küldöttség
ment a nemzeti tanács végrehajtó-bizottsága s a nemzetõrség parancsnoka
után. Ez idõ alatt Szilágyi Lajos, a budapesti 11. számú nemzetõrség egyik
szakaszvezetõje mondott lelkes beszédet.

Közben a küldöttséggel megérkezett a nemzeti tanács elnöksége, akiket
megjelenésükkor az ezrekre menõ néptömeg karlengetéssel és éljenzéssel
fogadott. Az elnökség helyet foglalva a Kossuth Lajos-szobor talapzatán
szûnni nem akaró taps közben, dr. Vákár P. Arthur, a Gyergyói Nemzeti
Tanács elnöke félórás beszédben ismertette a korabeli politikai helyzetet
s lelkes beszédét az egybegyûltek ezrei ovációban részesítették.

Dr. Vákár P. Arthur beszédét félbeszakították a Nemzetõrség tagjai, akik
követelték a polgárság és a katonaság jogos követelésének a meghallgatását.
A nemzetõrség tagjai ugyanis a népgyûlésen kérték a város összes hivatal-
nokainak – Mihály rendõrkapitány és Márton Tamás városgazda kivételével –
állásukból való elmozdítását. Hosszas tárgyalások következtek. Végül is a
nemzetõrség tagjai követeléseiket a következõ négy pontban rögzítették:

1. Követeljük, hogy a Gyergyószentmiklós város ügy- és vagyonkezelé-
sének fõ felügyeletével dr. László Dezsõ, gyergyószentmiklósi ügyvéd,
nemzetõrségi fõparancsnok bízassék meg!

2. Követeljük, hogy a nemzeti tanács végrehajtó-bizottságából egy
bizottság küldessék ki, amely a városi tisztviselõk egész háborús hivatali
mûködését felülvizsgálja!
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3. Követeljük, hogy a nemzeti tanács mondja ki, hogy úgy a város
polgárságának, valamint katonaságának és hozzátartozóinak mindennemû
sérelme és hadikára a törvényesség és a népjóléti intézmények figyelem-
bevételével orvosoltatnak!

4. Követeljük, hogy az összes városi tisztviselõk közhivatali tevékenysé-
gükért teljes vagyoni jótállást vállaljanak és az összes tisztviselõk ingó és
ingatlan vagyona írásban is a község és egyesek kárainak fedezésére
biztosíttassék!

Hosszas meggyõzõ tárgyalások következtek. A november 10-i nagygyû-
lésen végül is a következõ határozatokat fogadták el:

a. A nemzeti tanács fölkérte és megbízta dr. László Dezsõt, hogy a város
ügyes vagyonkezelését nyomban átvegye.

b. A nemzeti tanács vállalta, hogy a városi tisztviselõk egész háborús
hivatali mûködését egy, a kebelébõl-kiküldött bizottsággal ellenõrizteti és
felülvizsgáltatja és az idõközben megüresedett állások betöltése érdekében
pályázatot hirdessen.

c. Minden városi tisztviselõvel egy nyilatkozatot írattak alá a következõ
tartalommal: „Nyilatkozat. Melynél fogva alattírt mint Gyergvószentmiklós r.
t. város tisztviselõje kötelezõleg kijelentem, hogy az 1886. évi XII. tc. 86. §.-a
alapján – összes ingó s ingatlan vagyonommal teljes kártérítési és fizetési
kötelezettséget vállalok Gyergyószentmiklós r. t. várossal szemben mindazon
kárért, melyet hivatalos eljárásomban akár cselekvés, akár mulasztás által
szándékosan vagy vétkes gondatlanságból, a városnak és egyes városi lakosok-
nak – jogtalanul és illetéktelenül okoztam még arra az esetre is, ha lemondás
folytán hagynám is el állásomat, vagy fegyelmi eljárás útján elrendelt
vizsgálattal is a kár fegyelmileg ellenem megállapíttatnék, miért is se ingó, se
ingatlan vagyonomat nem adhatom el, se el nem ajándékozhatom, azt
letiltottnak, zálogba adottnak tekintem Gyergyószentmiklós r. t. város részére.”

A nyilatkozatnak a városi tisztviselõk általi aláírása után, Vákár P.
Arthur beszédére egy szívbõl és egy lélekbõl zúgott fel a mindenkit uraló
kiáltás: Éljen a köztársaság!

1918. november 10-én este, a nagygyûlés után a gyergyóiak arról kaptak
hírt, hogy a határt román járõrök lépték át. A Gyergyói Nemzeti Tanács
egymás után kapta az értesüléseket, hogy 10–40 fõnyi járõr tartózkodik
Tölgyesen, Bélborban, Békáson, Gyimesbükkön és Csíkszentmártonban.
A járõrök parancsnokai azt jelentették, hogy a románoknak semmi
ellenséges szándékuk nincs, s hogy csak a rend fenntartására kaptak
utasítást.

Tölgyesrõl vissza is vonult a 30 fõbõl álló járõr, s a bélbori járõr
parancsnokával a Gyergyói Nemzeti Tanács telefonon beszélgetett, s
késõbb a gyimesbükki járõr parancsnoka érdeklõdött az eseményekrõl.
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A nemzeti tanács november 10-e után részben végrehajtotta a népgyûlés
határozatát s a városi adminisztrációt felügyelet alá helyezte. A 204-es
gyalogezred tisztikarától elvett autókkal László Antal mérnök fõhadnagy
sikeres mûködést fejtett ki. Az autókkal hordatta össze azokat az értékeket,
melyek az állomásnál és a város közelében voltak.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA ÉS A MAGYAR-
ELLENES ÁLLAMOK TERÜLETI KÖVETELÉSEI

A korabeli Magyarország legfontosabb eseményének számított Károly
császár és királynak lemondása elõbb Ausztria, késõbb Magyarország
trónjáról. Elõbb az a felfogás uralkodott, hogy meg kell várni az alkotmá-
nyozó gyûlés összeülését, de az antant hatalmakkal folytatott fegyver-
szüneti és béketárgyalás az elé a kényszerhelyzet elé állította Magyaror-
szágot, hogy államformája tekintetében nyomban döntést hozzon. A Bu-
dapesten székelõ Magyar Nemzeti Tanács körtáviratban kereste meg az
ország vármegyei és nagyobb körletekre kiterjedõ nemzeti tanácsait, s
kikérte véleményeiket a köztársasági államformáról.

A Gyergyói Nemzeti Tanács nyomban válaszolt a felhívásra, s a következõ
egyhangú határozatot hozta a Magyar Nemzeti Tanács tudomására:

„A Magyar Nemzeti Tanácsnak
Budapest,
Képviselõház.
Világátalakulástól, nemzetek hatalmas evolúciójától magyar nemzet sem

maradhat távol.
Magyar Köztársaság Turul madara elõtt mi is meghajtjuk zászlónkat,

kik a keleti határ vérzivatarait magyarként álljuk.
A gyergyói Nemzeti Tanács nevében:

Dr. Vákár P. Arthur.”

Így döntöttek az ország többi nemzeti tanácsai is, ami országos
határozattá emelte a köztársasági államforma iránti igényt. 1918. novem-
ber 16-án az Országgyûlés képviselõházának kupolacsarnokába összehívott
nagygyûlésen kikiáltották a köztársaságot.

Csehország, Szerbia és Románia az antant hatalmak hallgatólagos
támogatásával megtámadták Magyarországot. Nyugat-Magyarországra a
csehek törtek be, s ellenállás nélkül megszálltak nyolc vármegyét, jóllehet,
e magyar vármegyék tót ajkú lakosai tiltakoztak az ellen, hogy õket
Magyarország testétõl elszakítsák. Hadmûveleteket kellett kezdeményez-
niük újból a magyar harcosoknak, s pár nap alatt a megszállott vármegyék
területének legnagyobb részét a cseh és szlovák csapatok elhagyták.
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Délen a szerbek lépték át a magyar határt, s ellenállás nélkül nyomultak
elõre a Bácskában, de sem életben, sem vagyonban nem tettek kárt.

Míg ezek az események nyugaton és délen történtek, azalatt a népkor-
mány miniszterei és a román komité tagjai Aradon tárgyaltak, s kibonta-
kozási alapot kerestek Magyarország, valamint az erdélyi románság
érdekeinek fenntartásában. A román komité tagjai 26 erdélyi és magyar-
országi vármegyét követeltek Magyarország területébõl.

A HADSZÍNTEREKRÕL VISSZATÉRÕ KATONÁK ÉS A NEMZET-
ÕRSÉGEK EGYES TAGJAI KÖZÖTTI ELLENTÉTEKRÕL

A gyergyói nemzetõrségnél érzékelték a frontról hazatérõ katonák
elégedetlenségét a nemzetõrségek személyi összeállításával kapcsolatban.
Ezért a községi nemzetõrségekhez fordultak a katonák panaszaival.
A községi nemzetõrségek parancsnokaihoz írt levelükben a gyergyószent-
miklósiak jelezték, hogy az olasz és francia hadszínterekrõl visszaérkezõ
katonák elégedetlenek voltak a gyergyói falvak nemzetõrségeinek személyi
összetételével. Szerintük ezekbe a nemzetõrségekbe fiatalabb korosztályú,
katonaság alól felmentett és harctéri szolgálatot nem teljesítõ egyéneket
vettek fel. A nemzetõrségbe azonban a frontról visszatért, jó magaviseletû,
szegényebb sorsú katonákat kellett volna felvegyenek. Tehát arra kérték
a gyergyói falvak nemzetõrségeinek parancsnokságát, hogy e rendelkezés-
nek megfelelõen járjanak el.

A hadsereg és a polgárõrség felállításával kapcsolatban Bartha Antal
hadügyminiszter az általa kiadott kormányrendeletben a következõ utasí-
tásokat adta: a hadsereg tagjai az 1896., 1897., 1898., 1899. és 1900-ban
született korosztály, s minden, ehhez a korosztályhoz tartozó katona, aki
már leszerelt, köteles a lakóhelyéhez legközelebb esõ póttestnél vagy
kiegészítõ állomás parancsnokságnál jelentkezni. Ez a katonai szolgálat
csak néhány hónapig tart, és a hadsereg s nemzetõrség tagjai részesülnek
elõször a földosztásban és állami alkalmazásban. Aki nem jelentkezik, az
ellen a törvény teljes szigorával fog a kormány eljárni.

Minden közkatona élelmezésen kívül napi 10 koronát, tizedes 11,
szakaszvezetõ 12, õrmester 14, törzsõrmester 15, tiszthelyettes napi 16
koronát kap. Jelentkezni kötelesek az említett korosztályokhoz tartozó
tisztek is, akiknek arányosan nagyobb fizetést ad a kormány.

A rend fenntartása második szervének a nemzetõrséget tekintették.
A nemzetõrséget az önkéntesség elve alapján szervezték, akiket katonaru-
hával s fegyverrel láttak el és a szükséghez képest küldtek a veszélyeztetett
helyekre. Díjazásuk azonos volt a hadsereg tagjaiéval. Mentesültek a
katonai és a nemzetõri szolgálat alól a fõiskolai hallgatók, továbbá a soron
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kívül elbocsátott tanítók, tanárok és közigazgatási tisztviselõk, akik ezen
minõségüket igazolni tudták.

A ROMÁN HADSEREG ÉS AZ ERDÉLYBE VALÓ BEVONULÁS

A román diplomácia már november hónapban is szorosan együttmûkö-
dött az antant hatalmakkal Erdélynek, a Részeknek, Bánságnak és
Máramarosnak Magyarország területébõl való kiszakításában. A franciák
a belgrádi béketárgyalásokon nem fogadták el a páduai tûzszünet béke-
pontjait. Gróf Károlyi Mihályt ezeken a tárgyalásokon arra akarták
kényszeríteni, hogy jelentõs területeket adjon át Erdélybõl és a Bánságból
Romániának. November 13-án Aradon került sor a román–magyar tárgya-
lásokra, ahol a románok 26 vármegyét követeltek Magyarország területé-
bõl. Az antant hatalmak együttmûködtek Romániával Erdély elfoglalásá-
ban. Elõször õk akartak bevonulni Kelet-Magyarország területére, hogy a
román hódítás látszatát elkerüljék. Ezért a romániai katonai egységek
elõnyomulása magyar területre elmaradt, részben az antant balkáni
haderõi fõparancsnokának utasítására, részben pedig a nagy hóesés miatt.
A legelöl lévõ pont, ameddig a romániai reguláris csapatok elõrenyomul-
tak, Bereck helység volt. A románok Soveától Camoresti-ig a határon
állottak. Kiküldött õrjárataik elõrehatoltak Ojtuz, Bereck és Sósmezõ helysé-
gekig. A román katonák egyenruháját a kortársak ugyancsak tarkának írták
le; orosz köpenyeget, francia fegyvert, magyar bakancsot és tölténytáskát
viseltek; az utóbbiakat az ojtuzi raktárból szerezték. Az egyik román katona
elbeszélése szerint Moldvában francia csapatok vannak és állítólag ezek
tartották vissza a románokat a Magyarországra való betöréstõl. A román
csapatokban többnyire csak 17—22 éves ifjak szolgáltak.

A gyergyóiakban elevenen élt az 1916-os évi román invázió emléke.
Ellenõrizhetetlen hírek járták a vidéket a várható román támadásról.

AZ 1918. NOVEMBER 22-I NÉPGYÛLÉS GYERGYÓSZENTMIKLÓSON

A népgyûlést a város polgármestere hívta össze november 22-én, délután
2 órára, a városháza nagytermébe. A gyûlésen a megszálló antant sereg
elszállásolását és a szükségesekkel való ellátását kellett volna tárgyalni.
Orel Dezsõ polgármester szerint a megszálló sereget minden ellenállás
nélkül kell fogadni, minden rendetlenségtõl tartózkodni kell. Mint mondta:
ezt kívánja az egész város érdeke, a lakosság személyi és vagyoni
biztonsága. A megjelentek tudomására hozta az elszállásolási és ellátási
bizottságok kijelölését, melyek vezetõinek kapcsolatba kellett lépniük a
megszálló sereg parancsnokságával.

A résztvevõk, ahelyett hogy a korrupt városvezetés leváltásáról hallottak
volna, megtudták, hogy az idegen katonai megszállás terheit is el kell
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viseljék. A polgármester beszéde utáni felháborodást dr. László Dezsõ
próbálta lecsillapítani. Vákár P. Arthur a következõképpen mutatta be
beszédét: „…tapintatos és határozott kijelentéseivel az egyes felszólalásokat
rendes mederbe terelte, a nyugtalankodókat megnyugtatta. Semmi sem annyira
érdekünk, mint hogy a mostani nehéz helyzetben mindenki megtartsa nyugodt
higgadtságát és a törvény határai között maradjon. Ha egyik vagy másik
hatósági közeg ellen valakinek kifogása, panasza van, a rendes eljárásnak adjon
helyet. Bízzék köztársasági népkormányunkban. Mihelyt szeretett hazánk ege felõl
a vészterhes felhõk eloszolnak, módjában fog állani minden visszaélõ tisztviselõt
kérdõre vonni, leszámoltatni, s vele érdemeszerint elbánni.Nemcélszerû elzavarni,
lehetetlenné tenni, mert ezáltal elszámolási kötelezettsége alól nem akarva is
feloldjuk, azt állíthatja, hogy lehetetlenné tették részére az elszámolást, mert
okmányai eltûntek, s így a menekülés útja számára meg van nyitva.

Ha magyarok vagyunk, ha szeretjük hazánkat, ne tetézzük tengernyi baját.
Gyászos öltözetben siralomházban van, várja a békekonferencia ítéletét. Oh,
ne tépegessük keserves gyászos ruháját, ne marcangoljuk szívét a jó anyának,
a hazának, mely oly mély fájdalmat érez, mint azon áldott állapotban volt
anya, ki azt érezte, hogy iker-gyermekei méhében verekednek, egymást pusztít-
ják. Ez képlet, de nagyon is találó. Átéltük, átdolgoztuk, átszenvedtük a 4 és
fél éves világháború borzalmait, ellenség elõl is menekülnünk kellett, éheztünk,
fáztunk, hajlék nélkül bolyongtunk keserves szívvel, felbecsülhetetlen kárt
szenvedtünk, feldúlt hajlékunkba megtört szívvel tértünk vissza. De nem estünk
kétségbe, éjt nappá téve dolgoztunk, hogy hazatérõ fiainkat saját otthonunkba
fogadhassuk, éhségüket csillapíthassuk, egymás látásán örvendhessünk. Oh,
mindenre, ami elõttük kedves, kérjük, kíméljék meg véreinket. A hosszú és
rettenetes harc alatt elhulltak legjobb férfiaink, az iszonyatos spanyol betegség
jelenleg is pusztítja népünket. Nekünk minden magyar karra szükségünk van,
hisz oly kevesen vagyunk, különösen székelyek, a nagy népek között, hogy a
nagy Széchenyi mondása szerint a nagy bûnösnek is meg kell bocsátanunk,
javulásra idõt és lehetõséget kell adnunk.

Mindenki, férfi és nõ teljesítse kötelességét, tegyen meg minden tõle telhetõt,
hogy a rend, a nyugalom és a béke helyreálljon. Ne tegyük ki magunkat a világ
elítélésére, ne szolgáltassunk erre okot.”

A nagygyûlés résztvevõi, a korrupt városvezetõk hatalmukkal való
visszaéléseinek a kivizsgálását, fõleg pedig ezek felelõsségre vonását
várták el. A nagygyûlésen a városvezetõk azonban igyekeztek elhallgatni
a hatalmukkal visszaélt városi tisztségviselõk tetteit. Mindenkit megdöb-
bentett az a hír, hogy a város lakóinak az antant haderõ elszállásolását is
el kell vállalnia.

A polgármester és dr. László Dezsõ magatartása a nemzetõrség egyes
tagjaiban óriási felháborodást váltott ki, ami lázadáshoz vezetett Gyergyó-
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szentmiklóson és a gyergyói falvakban. A felkelés egyik áldozatának
meggyilkolásáról a helyi hetilapban a következõket olvashatjuk: „Blénesi
Albert a gyergyószentmiklósi székely gazdatársadalom egyik, legértékesebb
tagja tragikus halállal halt meg. A gyergyószentmiklósi Nemzetõrség egyné-
hány, önmagáról megfeledkezett tagja, akiknek gondolkozását az alkohol
megmérgezte, a városban lövöldözve, törve, zúzva vonultak végig s keresték
azokat, akikre bosszújuk irányult. Fegyverszó, kézigránátdörgés és vad káromló
kiáltással jártak utcáról-utcára a fékevesztett emberek s kerestek egyes városi
tisztviselõket, s így egyik tisztviselõ után, Blénesi Albertnál is kutattak. Blénesi
szabad kutatást engedett házánál, s amikor nem találták a keresettet, elõbb
erõszakoskodni, majd lövöldözni kezdettek. Két golyó mellén találta a derék
székely embert, aki a forradalmi idõk legönzetlenebb munkása volt s segítõ
munkájával a Nemzeti Tanács teendõit megkönnyítette. Halála igaz részvétet
kelt, mert a nemzetõrség ezen tagjainak sem volt érdemes e derék polgár.
Temetése óriási részvét mellett ment végbe. A függetlenségi párt is derék
alelnökét veszítette el az elhunytban.”1

A november 22-i lázadás kiterjedt az egész városra és tömegméreteket
öltött. Minderrõl a korabeli magyar újságok is megemlékeztek.

„Gyergyószentmiklóson egy vörös gárda, amely az ottani nemzetõrökbõl
alakult – olvashatjuk a Kolozsvári Hírlap 1918. november 23-i közleményé-
ben –, a postát megszállotta, a vasutat hatalmába kerítette és a városban
anarchiaszerû állapotot teremtett.”

A lázadás méreteire utal az ugyancsak Kolozsváron megjelenõ Ellenõr
címû lap tudósítása is, melyben többek között a következõket olvashatjuk:
„Hivatalosan is megerõsítették, hogy Gyergyószentmiklóson a portyázó nem-
zetõrök rabolnak, gyilkolnak és öldökölnek. A postahivatal épületét teljesen
tönkretették. A nemzetõrök asszisztálnak minden rendzavaró cselekedetükben
a csõcseléknek. A telefon és a távirda berendezését megrongálták. A postai
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1 A Csíkvármegye címûújságban a család a következõ gyászjelentést adta ki: „Szívünk
legmélyebb bánatával tudatjuk, hogy a hûséges hitvestárs, gondos és nagylelkû apa és
nagyapa, mindenkivel jót tévõ és szeretõ rokon Blénesi Albert birtokos városi és
törvényhatósági bizottsági tag, a Nemzeti Tanács és számos egyesület tagja életének
58-ik, boldog házasságának 33-ik évében, orgyilkos golyótól saját otthonában, f. hó
22-én szenvedett sérülése következtében, f. hó 24-én reggel 8 órakor, a halotti szentségek
ájtatos felvétele után, jobblétre szenderült. Drága halottunk földi maradványait f. hó
26-án d. u. fél 3 órakor helyezzük örök nyugalomra. Lelkéért az engesztelõ szentmise-
áldozat f. hó 27-én lesz az egek Urának bemutatva. Emléke feledhetetlen, örök álma
legyen nyugodt! – Gyergyószentmiklós, 1918. november 24-én – Bánatos, nõje: Kary
Erzsébet, Blénessy Mihály és neje, Blénessy Sándor táborszernagy, neje és gyermeke,
Bertalan, neje és gyermekei, Erzsébet, férje, Kary Imre és gyermekei, Boris, férje Török
Balázs és gyermekei, József, veje és gyermekei, Félix neje és gyermekei, testvérei.
Madaras Balázs, Bajna Márton, vejei. Madaras József, Bajna Ferenc, apatársai.
Teréz, férjezett Madaras Balázsné, Vera, férjezett Bajna Mártonné, Erzsébet, leánya,
Madaras Albert, József, Balázs, Bözsi, Vilmos és Mária, Bajna József és Mariska,
unokái.”



hivatalba fegyveres csoportok rontottak be. A postai tisztviselõknek az ablakon
keresztül kellett elmenekülnie a csõcselék és a nemzetõrök dühe elõl.” Az
Ellenõr címû lap szerint a Gyergyói Nemzeti Tanács kétségbeesett hangon
kért katonai segítséget Kolozsvártól és egy páncélvonatot „a város és a
vasút megmentésére”. Ugyanazon lap szerint a kerületi parancsnoksághoz
is érkezett egy távirat, melyben a katonai erõ kirendelését kéri a
gyergyószentmiklósi polgármester.

A Gyergyói Nemzeti Tanács tagjai, a maroshévízi mozgóõrség, valamint
a Marosvásárhelyrõl késõbb érkezõ katonai egységek végül is elfojtották
a helyi lázadást.

A korabeli eseményrõl a Historia Domusban a következõket olvashatjuk:
„Gyergyószentmiklóson november 22-én a vörösgárdisták kerekedtek felül,
feltörték a muníciós raktárt s rettenetes lövöldözést vittek véghez, a polgármes-
tert, városi fõjegyzõt, a városi számvevõt, az egyik aljegyzõt halálra keresték,
de (ezek) részint idejében elrejtõzködtek, kettõ a városról elmenekült. Ezen
rettenetes éjszakán lõtték meg Blénesi Albert birtokost, egyháztanácsost, ki
sebeibe belehalt harmadnapra, Pál Ignácz birtokost, határbírót agyba-fõbe
verték, de ez irtózatos sebeibõl felépült.

A plébániát nem bántották, sem a plébánost, sem a segédlelkészeket nem
bántalmazták, egyes fenyegetõ hangok voltak a polgármester háza elõtt a
papokra is, mint népvezetõkre, de dacára annak, hogy egész késõ éjig a plébánia
körül lõdöztek, a polgármestert keresve, de a plébániai lakra nem lõttek. Reggel
megérkeztek Marosvásárhelyrõl a nemzetõrök, kik megakadályozták a további
kegyetlenkedést. A fõbûnösöket elfogták.”

A felkelés leverésében a gyergyószentmiklósi nemzetõrök bizonyos
csoportjai is részt vettek. Közülük Kricsa Andort a vitéz 82-es ezred
hadnagyát is kiemelhetjük, aki a gyergyószentmiklósi zendülés alkalmával
is kitüntette magát, s ezért fõhadnaggyá léptették elõ.

A város vezetõi és a korabeli sajtó – Vákár P. Arthur kivételével – a
vörösgárdisták lázadásának mutatta be a november 22-i eseményeket.
Valójában Gyergyószentmiklós szegényebb lakosai, a frontról hazatért
katonák, volt hadifoglyok lázadtak fel azért, mert nem akarták kivizsgálni
a tisztségviselõknek hatalmukkal való visszaélését, illetve korrupciós
ügyeiket. Az antant seregek elszállásolásának igénye is hozzájárult a
felkeléshez, ami újabb terheket rótt volna Gyergyó lakosságára.

A GYERGYÓI NEMZETI TANÁCS TEVÉKENYSÉGE 1918 NOVEM-
BERÉNEK VÉGÉN

A Gyergyói Nemzeti Tanács – Vákár P. Arthur kezdeményezésére –
élénk diplomáciai tevékenységet fejtett ki 1918 novemberének végén.
Küldöttségük meglátogatta a népkormányt. A Károlyi-kormány egyes
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tagjaival folytatott tárgyalásaik során õk, Gyergyó polgárainak a budapesti
kormánytól való elvárásait tolmácsolták. A küldöttség részt vett mind a
Székely Nemzeti Tanács budapesti ülésén, mind pedig a marosvásárhelyi
székely nemzetgyûlésen. A gyergyóiak küldöttségét dr. Vákár P. Arthur a
nemzeti tanács elnöke vezette. A küldöttségben részt vettek idõs Márton
Lajos, Kolumbán Ferenc, Szabó Vencel és Blénesi István.

A gyergyóiak részt vettek a központi nemzeti tanács november 28-iki
ülésén, ahol a határszéli székelység kívánságait dr. Vákár P. Arthur
tolmácsolta. A kívánság az volt, hogy a népkormány járjon közbe, hogy a
határszéli székely központokba, így elsõsorban Csíkszeredába, Gyergyó-
szentmiklósra, Maroshévízre, Ditróba, Csíkszentmártonba és Kézdi-
vásárhelyre román csapatok helyett francia osztagok küldessenek.

Az intézõbizottság részérõl Ugron Gábor és Sebess Dénes válaszoltak
a kérésre, s nyomban intézkedtek, hogy Jászi Oszkár nemzetiségi minisz-
ter és Bartha Albert hadügyminiszter kihallgatáson fogadja a gyergyói-
akat.

Másnap a gyergyói küldöttség a Székely Nemzeti Tanács nagygyûlésén
vett részt, amelyen a világ népeihez intézett kiáltványt szövegezték meg.
Ekkor a gyergyóiaknak alkalmuk volt a hadügyminisztérium egyik szak-
osztályvezetõjével, Nagy Vilmos vezérkari századossal a katonai javak
sorsát tisztázni.

A budapesti Székely Nemzeti Tanács kiáltványban válaszolt a Román
Nemzeti Tanács kiáltványára. A válasz hangsúlyozta, hogy a magyaror-
szági románság az általa követelt területen, mint számbeli kisebbség, a
wilsoni elvek alapján nem jogosult a kizárólagos impérium átvételére.

Sorra vette a válasz a Román Nemzeti Tanács kiáltványának ferdítéseit,
s történelemhamisítását. Elsõsorban azt az állítását, hogy a román nép a
mai magyar állam keleti félében a Traian császár daciai hódítása óta
õslakó. Ez minden történeti alapot nélkülözõ önkényes feltevés, mert
bizonyítható, hogy a románság mint félnomád pásztornép vándorolt be a
magyar államba a 13. század kezdetétõl a 18. század végéig. A románság
saját fejedelmeinek és uralkodó osztályának zsarnoksága miatt vándorolt
Magyarországra, ahol a mûveltségnek és az anyagi jólétnek olyan magas
fokára emelkedett, amely össze sem hasonlítható a romániai (regáti)
románokéval. Azt is állította a Román Nemzeti Tanács, hogy a magyar
kormányok mesterséges telepítésekkel rontották a területek etnikai viszo-
nyait, ezzel szemben a válaszban jelezte azt, hogy 1867 után e területen
összesen 41 300 fõnyi magyar települt le, a területek összlakossága pedig
6 800 000 ember. A városokban a románság sohasem alkotott többséget,
mert nem városlakó elem. A kiáltványban a románság vállalta, hogy a
románság a területén élõ népek számára biztosítani fogja az életfeltételek
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egyenlõségét. Erre a kijelentésre az volt a válasz, hogy a terület, melyen
a székelyek, magyarok, szászok és románok együtt laknak, mindnyájuk
közös tulajdona és nem saját területe a románságnak. A székelység az
országban lakó nemzetek között lévõ viszonynak, a wilsoni elvek alapján
való rendezését illetõen nem ismerhet el jogosnak mást, mint a Magyar-
ország kormányának ezt az álláspontját, amelyet a Román Nemzeti Tanács
kiáltványa a világ népei elõtt oly igazságtalanul megvádolt. A székelység
kiáltványában kihangsúlyozta, hogy nem tartja jogosnak, sem igazságos-
nak és megvalósíthatónak az országban lakó egyenlõ jogú nemzetek közt
való viszonynak semmiféle olyan rendezését, amely a magyar állam
területi integritásának megbontásával járna.

A következõ nap délelõtt a gyergyói küldöttség a volt királyi várba
ment, ahol Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter szívélyesen fogadta a
küldöttséget. A miniszter elõtt Gál Mózes és dr. Vákár P. Arthur
tolmácsolták a székelység kívánságait, amelyre Jászi miniszter meg-
nyugtató kijelentést tett. Elmondta, hogy az antant hatalmak rövidesen
egységes intézkedést léptetnek életbe a megszállás tekintetében, s Székely-
földre nem román, hanem francia osztagokat fognak irányítatni. Dr.
Vákár P. Arthur átadta a miniszternek Ferdinánd román király kettõs
kiáltványát, amelyet Erdély megszállása érdekében katonáihoz és
polgáraihoz intézett.

A gyergyóiak a belügyminisztériumban is tárgyalásokat folytattak.
November hónap elején, Kolumbán Ferenc indítványára a gyergyói
Nemzeti Tanács távirati kérést intézett a belügyminiszterhez a hadikárok
gyors kiutalása érdekében. A belügyminiszter táviratban hozta a Gyergyói
Nemzeti Tanács tudomására, hogy Gyergyószentmiklós károsultjai részére
1 millió 302 ezer koronát utalt ki, s több község részére a kiutalási
munkálatok folynak. A gyergyóiak a kártérítési kiutalások folytatását
kérték. A küldöttséget hétfõn fogadta dr. Gáspár Arthur miniszteri
tanácsos, s a Márton Lajos, Blénesy István, Szabó Vencel és Kádár István
által elõadottakra örömmel jelentette ki, hogy fokozott munka mellett
Remete, Ditró, Szárhegy, Gyergyószentmiklós károsultjainak Budapesten
levõ aktáit elintézte, s felkérte dr. Vákár P. Arthurt, hogy a négymillió
koronát és aktacsomót tartalmazó csomagot vegye magához és juttassa el
a károsultaknak. Másnap a gyergyóiak személyesen vették át a négy község
részére a kárkifizetések aktáit.

A Gyergyói Nemzeti Tanács küldöttsége Gáspár miniszteri tanácsos
elõtt is szóba hozta a katonáktól átvett állatállomány szétosztásának
kérdését. A hadügyminisztérium álláspontja egyezett a gyergyóiakéval.
Eszerint az állatállományból a katonák, özvegyek, árvák, rokkantak s
általában a szegény kisemberek kellett részesüljenek.
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A GYERGYÓIAK A MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKELY NEMZET-
GYÛLÉSEN

Budapestrõl a Gyergyói Nemzeti Tanács tagjai fûtetlen vasúti kocsiban
Marosvásárhelyre utaztak, ahol részt vettek a Maros folyó menti városban
szervezett székely nemzetgyûlésen. Vákár P. Arthur szerint a „marosvá-
sárhelyi Székely Nemzetgyûlés méreteiben és lelkesedés tekintetében felülmúlt
minden hasonló Nemzeti Tanácsi alakulatot.”

A délelõtti órákban már ott hömpölygött a marosszéki, udvarhelyi
harisnyás székelység a fõtéren, majd a vármegyeházán gyülekeztek.
Ezalatt a nemzeti tanács elõértekezletet tartott. Azután tömött, zárt
sorokban vonult fel a több ezer fõre menõ sokaság a kultúrpalotába.

A földszint, az erkélyek, a színpad, az elõterek és bejárók zsúfolásig
megteltek, amikor a hatalmas orgona a Himnuszba kezdett, és villanyár-
ban úszó ezrek énekétõl reszkettek a kultúrpalota gyönyörû falai.

Ekkor Antalffy Endre elnök megnyitotta az ülést, magas szárnyalású
beszédében méltatta a nap jelentõségét. Ezután Szádeczky Lajos olvasta
fel Erdélyre s a székelységre vonatkozó tanulmányát, melyben az erdélyi
románság helyzetét vázolta, s reflektált azokra a támadásokra, amelyeket
a Román Nemzeti Tanács intézett a magyar nemzet ellen.

Bíró Balázs önmérsékletre, önbizalomra hívta fel az összesereglett
székelység figyelmét. Ésszerû fejtegetéseit zúgó éljenzéssel fogadta a
nemzetgyûlés.

Ravasz László református püspök beszéde után dr. Vákár P. Arthur
tüzes szónoklatával gyújtotta lángra az összesereglettek lelkét, akik
pillanatokig felállva tapsoltak. Indítványára gróf Károlyi Mihály minisz-
terelnökhöz és Jászi Oszkár miniszterhez a megszálló csapatok ügyében
táviratot küldtek. Utána Újlaky segédlelkész gyönyörû beszédével bilin-
cselte le a hallgatóságot, majd a munkásság lelkes felszólalásaival s a
Szózat éneklésével a nemzetgyûlés munkálatai véget értek.

A MAGYAR KORMÁNY ÉS A GYERGYÓI NEMZETI TANÁCS
ERÕFESZÍTÉSEI A GYERGYÓI SZÉKELYEK KÁRTÉRÍTÉSÉNEK
KIFIZETÉSE ÉRDEKÉBEN

Mint láthattuk, a Gyergyói Nemzeti Tanács megkereséseire a Károlyi-
kormány óriási erõfeszítéseket tett a gyergyói székelység kártérítése
érdekében. A hadikártérítéssel kapcsolatos névsorok és összegek kiutalá-
sáról a Gyergyói Nemzeti Tanács a következõ értesítést tette közzé:
„A hadikárok kiutalásának listája a Gyergyói Nemzeti Tanács hivatalos
helyiségében vasárnaptól kezdve betekinthetõ. Kérjük az érdekelteket, hogy
belátással legyenek, s akiknek hadikára még nem utaltatott ki, legyenek
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türelemmel. A Budapesten járt bizottság már kész munkát talált, mert a
Nemzeti Tanács kérõ táviratára nyomban hozzá fogtak a munkához, s az
elszámolások már lezárattak. Az akták pár napon belül Remete, Szárhegy,
Ditró elöljáróságához leküldetnek, s Györgypál Domokos kormánybiztos
intézkedni fog, hogy a pénzügyigazgatóság útján a fedezet az adóhivatalhoz
leküldessék. Kérve kérjük tehát az érdekelteket, hogy egyéni hadikáraikról a
Nemzeti Tanácstól ne kérjenek felvilágosítást, mert egy ideig más vidékek
hadikárai folyósíttatnak, a belügyminisztérium a szükséghez képest kíván
eljárni. Ezúttal kiutaltatott Remete részére 977 451 korona, Ditró részére
969 630 korona, Szárhegy részére 1 millió 131 490 korona és Gyergyószent-
miklós részére 1 millió 302 559 korona hadikár. Összesen négy millió
háromszáznyolcvanegyezer százharminc korona.”

A kártérítési összegek azonban a korona leértékelése miatt jelentékte-
lenekké váltak. A kifizetett kársegélyek alapjául az 1916. évi értékek
szolgáltak, tehát olyan értékek, amelyek az 1918. évi áraknak csak igen
csekély hányadát tették ki. A kifizetett 80-90%-os segélyek tehát a tényleg
elpusztult vagy elrongált dolgok egy csekély töredékét jelképezték.

A magyar kormány 1918 novemberében mindent elkövetett a belsõ rend
és Magyarország területi integritását szolgáló magyar hadsereg felállítása
érdekében. A belgrádi és az aradi tárgyalások nyilvánvalóvá tették, hogy
az antant hatalmak, fõleg pedig Románia, Magyarország területi feldara-
bolására törekszik. Ezért a korabeli hadügyminiszter felszólította az
1896–1900. évfolyammal bezárólag az öt legfiatalabb korosztályhoz tarto-
zó katonákat, hogy jelentkezzenek szolgálattételre. Ezekbõl a fiatalabb
katonákból akarta szervezni a hadügyminiszter a belsõ rend fenntartásá-
hoz szükséges hadsereget. A gyergyóiak értesülésülése szerint a jelentke-
zések az egész országban megkezdõdtek. A Károlyi-kormány szükségesnek
tartotta annak hangsúlyozását, hogy a jelentkezés mindenkire, akire
vonatkozik, kötelezõ, és hogy aki a szolgálat alól kivonja magát, súlyos
büntetés alá esik.

A Gyergyói Nemzeti Tanács is népszerûsítette a belsõ rend és az ország
védelmét szolgáló sorozást. Vákár P. Arthur a következõképpen magya-
rázta a fegyveres hadsereg létrehozásának fontosságát: „Bevonulni kato-
nának! A magyar népkormány elrendelte, hogy a legfiatalabb öt korosztály
katonái a zászlók alá bevonuljanak, és fegyveres szolgálatot teljesítsenek. Teljes
joggal elvárhatja az ország, hogy azok, akikre ez a parancs vonatkozik,
készséggel és haladéktalanul eleget fognak tenni ennek a felszólításnak.
Kossuth Lajos riadója óta mozgósítottak nálunk többször is, a zászlók azonban,
amelyek alá be kellett vonulni, idegen színek voltak, és a magyar katonák a
gyûlölt schwarz-gelb színek alatt idegen érdekekért, dinasztikus hatalmi
hóbortokért idegen harctereken véreztek. Most van elõször arról szó, hogy a
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bevonuló katonák kizárólag a magyar haza érdekét szolgálják. A régi
imperialista ábrándokkal szakító népkormány pedig nem is azért hívja õket,
hogy idegen földön, idegen népek ellen hadakozzanak. Most idehaza a magyar
földet kell megvédelmezni az anarchia és a teljes szétzüllés ellenében. Egy
pacifista állam sem lehet el hadsereg nélkül, a fegyveres erõre szüksége van a
rendnek, a rendre pedig szüksége van azoknak, akik dolgozni akarnak az
állam jólétéért és azért, hogy önmagukat és honfitársaikat a nyomortól és
a nélkülözéstõl megszabadítsák. A népkormány behívójában tekintettel volt
arra, hogy csak azokat a legfiatalabb állampolgárokat mozgósítsa, akik
aránylag a legkönnyebben tudják meghozni ezt az áldozatot. Lehetetlen az,
hogy ebben az országban kiveszett volna minden kötelességérzet és minden
hazafiság. Ezért elvárjuk, hogy a legfiatalabb katonák, akik sokszor olyan
nagyszerû hõsök tudtak lenni a harctereken idegen érdekekért, most saját
hazájuk kedvéért is meghozzák azt a kis áldozatot, hogy egy ideig még elcipeljék
vállukon a Mannlicher puskát.”

A GYERGYÓSZENTMIKLÓSIAK ÉS 1918. DECEMBER ELSEJE

A román katonai hódítást nem lehetett megakadályozni. A románoknak
Erdély elfoglalására vonatkozóan a jogalapot a Bukarestbõl is szervezett,
„Gyulafehérvári Nemzetgyûlés” jelképezte. A gyulafehérvári nagygyûlés
elõtt a román katonai egységek megjelentek Gyergyószentmiklóson.
Presan tábornok vezetésével a román sereg 6. hadosztályának jobb oszlopa
november 30-ig Gyergyószentmiklóst és Szászrégent birtokába vette,
honnan december 2-ig Marosvásárhelyig jutott elõre.

Vákár P. Arthur a román hadsereg megjelenésére december elsején a
következõ kiáltványt fogalmazta meg lapjában:

„Románok!
Királyotok, Hohenzollern Ferdinánd fegyverbe szólított titeket. A királyi

szóra a fegyvertelen Magyarország határait léptétek át fegyverrel. De valamint
nem az 1916. évben öldöklõ háborúra sorakozott, germán militarista eszméktõl
lenyûgözött magyarság vár titeket, úgy ti sem az öldöklõ háborúért jöttetek,
hanem jöttök azért, hogy a diadalmas világbéke templomának felépítésében
közremunkálkodjatok.

A magyar nemzet kezébõl nem az ellenség ütötte ki a fegyvert, hanem letétette
a népek békéjének, a népek boldogulásának gondolata, az a Krisztusi szeretet,
amelyet császári önkénnyel, fegyveres erõvel négy évig rabságban lehetett
tartani, de amely dicsõségesen úgy támadott fel, mint negyvenedik napon ama
Názáreti, aki az emberiségért viselte a szenvedés golgotáját, a fájdalom
töviskoszorúját.

Románok! Kit kerestek? A názáreti Jézust keresitek?
Nincs itt... Feltámadott!
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Románok! Mit kerestek? Leigázott testvéreiteket keresitek? Õk már nincse-
nek! A népek szabadságával, a népek boldogulásával együtt a ti testvéreitek
is boldogok, szabadok lettek!

Románok! Magyarország, a múlt bûneivel együtt meghalt; a Magyar
Népköztársaság e hazában élõ minden nemzet vérelhullásából feltámadott.

Gyenge szóval, de megértõ szívvel közeledünk hozzátok. Magyarország
integritását ne bántsátok! A világháború is véres tanúbizonyságot tett arról,
hogy ezt testvérként védelmeztük együtt; pedig ez a Magyarország a régi
osztályuralmi föld volt, amelynek urai egyformán vétkesek voltak a magyar
nemzettel szemben ép úgy, mint román testvéreinkkel szemben.

A Magyar Népköztársaság a népek boldogságára törekszik. Ebben a
boldogságban egyenlõ részesnek akarjuk látni román testvéreinket is. Jólétben,
kultúrában együtt, mint részes felek akarunk haladni. A közszabadságokban,
az államigazgatás minden ágában együtt akarunk haladni.

Minden nemzet, ki a Kárpátoktól körülhatárolt, a Duna, Tisza által
megszabott áldott földön akar élni, saját anyanyelvén imádhatja Istenét,
szolgálhatja Hazáját.

A népköztársasági Svájcz akadémiai példáját mutatta annak, hogy több
nemzet gyermekei miképpen egyesülhetnek egy demokratikus köztársaságban,
s Svájcz hullámait hiába csapkodták az átkozott háború hullámai: Svájcz a
béke hazája maradt.

Ez legyen Erdély! A Kelet Svájcza.
Románok! Vendégként várunk, vendégként fogadunk benneteket. Nyugod-

tan várjuk a világszabadság szeretõ nemzeteinek béketárgyalását.
A világbékét akarjuk! A népek boldogságát akarjuk. Vérzivatarokban

megtisztult lélekkel mondjuk ezt.
Magyarok! Románok! Legyetek a Magyar Népköztársaság testvéri gyerme-

kei. Így akarjuk! Így legyen!
Isten minket úgy segéljen!”

A ROMÁN CSAPATOK GYERGYÓSZENTMIKLÓSON 1918 DE-
CEMBERÉBEN

A Károlyi-kormány a belgrádi tárgyalásokon kénytelen volt az antant
hatalmak magyarországi jelenlétébe beleegyezni. Az ürügyet az ún.
kommunista veszély jelentette. Az antant hatalmak katonai megszállása
tulajdonképpen Magyarország szuverenitásának a súlyos megsértését
jelentette. A Károlyi kormány tárgyalói Magyarország felosztásának
ilyenszerû veszélyét nem érzékelték és beleegyeztek a katonai megszállás-
ba, de õk a megbeszélések során a francia csapatok jelenlétéhez ragasz-
kodtak. Az antant államok azonban Romániát is a szövetségükhöz tartozó
országnak minõsítették, és a Magyarországgal szembeni területi követelést
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megfogalmazó államot bízták meg a Kárpát-medence keleti felében a rend
fenntartásával. Ezzel tulajdonképpen hozzásegítették a románokat Erdély,
Bánság, Partium és Máramaros térségének a meghódításához.

Gyergyószentmiklóst és Gyergyó vidékét a Presan tábornok által
vezetett román hadsereg VI. hadosztálya szállta meg 1918. november
30-án. Ez a hadsereg december 2-án elfoglalta Marosvásárhelyt. A VI.
hadosztály helyét Gyergyóban 1918. november 3-án elfoglalta a Moºoiu
generális által vezetett VII. román hadosztály.

A gyergyói részekre bevonult katonaság a székely lakossággal mindenütt
békésen viselkedett, s ha idõnként egy-két idegen õrjárat nem cirkált volna
és nem jelentek volna meg a falakon plakátok, a lakosság nem érzékelte
volna a megszálló csapatok jelenlétét. A román katonai parancsnokság
december 5-én az alábbi hirdetményt bocsátotta ki.

„Hírdetmény

1. A lakosság maradjon nyugodtan és folytassa az eddigi foglalkozását.
2. A katonasággal szemben ellenséges magatartást ne tanúsítson, a vasutat,

távírdát és telefont ne rongálja meg.
3. Minden fegyver 1918. évi december hó 7-én déli 12 óráig a gyergyó-

szentmiklósi városházához beszolgáltatandó.
4. Tilos minden gyûlés, összejövetel vagy nagy tömegben való járkálás.

Úgyszintén tiltva van 5 lépésen belül közelebb lépni a szolgálatban levõ õrhöz
vagy járõrhöz.

5. Esti 11 órától reggel 4 óráig a lakást elhagyni tilos, akinek ezen idõközben
lakásán kívül valami halaszthatatlanul sürgõs elintéznivalója van, az forduljon
a Deák Ferencz-utca 14 szám alatt levõ katonai parancsnoksághoz, hol
engedélyt és kísérõt kap.

6. A telkek kapui éjjel-nappal nyitva tartandók, hogy a katonai hatóság
bármely idõben ellenõrzés céljából bemehessen.

7. A járõrök felszólítására köteles mindenki megállni.
8. Minden árufelhalmozás szigorúan tilos. Maximális árnál nagyobb árakat

felszámítani nem szabad.
9. Ötven liternél több benzinkészlet, továbbá a takarmány és élelmiszer

feleslegek a katonai hatósághoz bejelentendõk.
10. A katonaság a rekvirálást a polgári hatósággal egyetértõleg ejti meg, a

rekvirált cikkek felhívásra azonnal átadandók, melyekért a maximális ár
készpénzben fog fizettetni. A polgári hatóság mellõzésével eszközölt rekvirálás
a katonai parancsnoksághoz haladéktalanul bejelentendõ.”

A gyergyói emberek azt a hírt is terjesztették, hogy a román csapatokat
Gyergyószentmiklós urai hívták be, hogy ne vonják õket felelõsségre
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hivatali visszaéléseik miatt. Vákár P. Arthur szerint: „Ez a szóbeszéd
egyébként vándor betegségként terjed városról-városra, mint a leggyilkosabb
spanyolnátha, s amit mondottak Tölgyesen vagy Csíkszeredán, ugyanazt
mondják Gyergyószentmiklóson, Szászrégenben és Marosvásárhelyen.”

A román megszállással kapcsolatban a Károlyi Mihály vezette népkor-
mány a következõképpen érvelt: mivel francia csapatok még nem jöhettek
Erdélybe, a román csapatok antant csapatoknak tekintendõk, s így a
román katonai egységek a fegyverszüneti szerzõdés alapján Erdélyt a béke
aláírásáig megszállják, hogy itt a belsõ békét és rendet biztosítsák.

A ROMÁN MEGSZÁLLÓ HADSEREG ÉS A GYERGYÓI NEMZETI
TANÁCS

A november 30-án a Gyergyószentmiklóst megszálló román csapatokkal
a gyergyószentmiklósiaknak formális volt a kapcsolata. Az 1918. december
3-án a várost megszálló román katonák már emberibben viszonyultak
Gyergyószentmiklós elöljáróihoz. Vákár P. Arthur kezdeményezésére
Bogdán fõhadnagy, Mãrgãrescu õrnagy, Abdul Refid és Mertere kapitány
megbeszéléseket folytattak dr. Vákár P. Arthur, Görög Joachim, Orel
Dezsõ, dr. Fodor Béla, Mihály József, dr. Kugler Vilmos, Merza Vilmos
és Selyem István gyergyószentmiklósi elöljárókkal.

A megbeszélések során dr. Vákár P. Arthur elõterjesztésében min-
denekelõtt utalt arra, hogy e vidék minden lakója a fegyverszüneti
feltételek alapján áll, s a megszálló román csapatokat a belsõ rend és béke
fenntartására kiküldött fegyveres erõnek tekinti, mûködésük elé gátat
emelni se nem tud, se nem akar, miután tudja, hogy a döntõ szót a
békekonferencia fogja kimondani. Egyébként a Székelyföldet Magyaror-
szág integráns részének tekinti, s a megbeszélést azért tartja szükséges-
nek, hogy a polgárság és a megszálló katonaság között mindenféle
félreértést kiküszöböljenek, s így a rendet és a békét biztosíthassák.

Mãrgãrescu õrnagy kijelentette, hogy õ Erdélyt már Románia testéhez
tartozónak tekinti s éppen azért intézkedéseiket ez a status quo irányítja.

Ezután a gyergyóiak több konkrét kívánságot terjesztettek elõ. Kérték
a közlekedés szabadságát s az áru-, személy- és postaforgalom zavartalan-
ságát, a cenzúra mérséklését, a vadászfegyverek visszaadását és a fõgim-
názium épületének a beszállásolás alóli mentesítését. Megállapodtak
abban, hogy mindezen kérdéseket a Maroshévizen székelõ tábornok elé
fogják terjeszteni, ezért is egy küldöttség fogja felkeresni Moºoiu generálist
maroshévizi szállásán.

A Gyergyószentmiklóst – a fegyverszüneti feltételek alapján – megszálló
román csapatok parancsnokságai minden tekintetben a megértést keresték

Garda Dezsõ: Magyar forradalmi megmozdulások... 167



a város lakosságával szemben. Gyergyószentmiklós lakossága is megértõ,
nyugodt viselkedést tanúsított.

December 12-én a suceavai 16. gyalogezred III. zászlóalja, Racovean
alezredessel az élen érkezett Gyergyószentmiklósra. A polgársággal az
érintkezést Iliescu kapitány teljesítette, általános megelégedés mellett.
A tisztikar, Ardelean segédtiszt, Gheorghiu fõhadnagy, Barbu George és
Brenciu hadnagyok minden tekintetben emberségesen viselkedtek a lakos-
sággal. Racovean alezredes és Iliescu kapitány december 18-án távoztak
Gyergyószentmiklósról. Õket a megszállásban a 27. gyalogezred egy
különítménye váltotta fel. Parancsnokuk Nicolau kapitány volt. Tisztika-
ruk Radu és Patric fõhadnagyokból és Boanteº hadnagyból állt.

Az antant hatalmak színeiben megjelenõ román hadseregnek Erdélybe
való bevonulását meg kellett volna akadályoznia Károlyi Sándor kormá-
nyának. A magyar népköztársaság rendelkezésére álltak a november
hónap folyamán besorozott újoncok és a nemzetõrség tagjai, akik megvéd-
hették volna Erdély területét. Õk azonban 1918. december 1-én a belügy-
miniszter rendeletével feloszlatták a nemzetõrséget Magyarország-szerte,
s ezzel megfosztották az országot az önvédelem lehetõségétõl. A gyergyó-
szentmiklósi nemzetõrség 1918. december 17-ig teljesített szolgálatot.
Mivel a nemzetõrség követelte a korrupt városvezetés visszaéléseinek a
kivizsgálását, a helyi tisztségviselõk a román hadsereggel együttmûködve,
az önvédelem szempontjából oly fontos intézményt felszámolták.

NAGYKÖZSÉGGÉ VÁLJON GYERGYÓSZENTMIKLÓS?

Bár a korrupt városvezetés ellen 1918. november 22-én lázadtak fel a
gyergyószentmiklósi nemzetõrség egyes tagjai, a város ügy- és vagyonke-
zelésének a kivizsgálása ügyében egy hónap múlva sem történt elõrelépés.
December 22-én Csíkvármegye kormánybiztosa dr. Tódor Béla városi tiszti
fõügyészt bízta meg a vizsgálatok gyors lefolytatásával.

A korrupt városvezetés a felelõsségre vonást a településnek községgé
való ledegradálódásával akarta elkerülni. Vákár P. Arthur szerint „minden
józan gondolkozású ember belátta és megértette azt, hogy itt nem a városban,
mint intézményben van a hiba, hanem az emberekben, a mulasztást elkövetett
tisztviselõkben”, majd eszmefuttatásában a következõ következtetésre ju-
tott: „…mindenki megállapíthatja, hogy itt a háborús évek mulasztásainak
kivizsgálására s a mulasztások megtorlására van szükség. Akik mulasztást és
bûnt követtek el, azok haladéktalanul távozzanak helyeikrõl s a helyettesítéssel
kapcsolatban kezdõdjék meg nyomban a város ügy- és vagyonkezelésének
felülvizsgálata.”

Ezzel kapcsolatban a Csíkvármegye címû lap fõszerkesztõ-tulajdonosa az
egyik gyergyószentmiklósi polgár levelét tette közzé:
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„Tekintetes Szerkesztõ úr!
Bocsásson meg! Nem tudom miként is fejezzem ki magam a városunk jeleni

tisztviselõivel szemben. Minek nevezzem lépéseiket? Mint hasonlítsam össze
õket: a várost, a tisztviselõit, a leendõ, akarandó községet és a bukott városi
elöljárókat?

Szentmiklós bukik? Megy, távozik a városok sorából? És õk? Õk ezt akarják!
Õk aláírták az ítéletet: távozz város, jere község, mert mi csak tégedet akarunk,
mert csak te tudsz minket, embereket, polgárokat eltartani!!!

A nép ezt akarja. Azt értem, mert én is, mint egyik polgár ezt akarom, t i.,
hogy Szentmiklós község legyen.

De én nem azért, hogy nem tud eltartani a »város«, s hogy csak a »községben
tudok megélni«? Nem! Én csak azért akarom ezt, hogy a várost megmentsük
a piócák további élõsködésétõl, s hogy cseréljük ki a vezetõinket: a városi
vezetõket községi vagy városi vezetõkre, nem mindegy. Jó vezetõkre! Kik nem
maguk magukra és magukért, hanem a néppel a népért, a polgárokkal együtt
akarnak s fognak dolgozni.

Éppen ezért vigyázz te nép! Vigyázzatok polgárok! Bírálj! Ítélj igazságosan!”

A következõkben Vákár P. Arthur a saját véleményét a következõképpen
tudatta a gyergyószentmiklósi viszonyokkal kapcsolatban:

„A Csíkvármegye (hetilap) egy évtizedet töltött el a szakadatlan nógatásban,
ösztökölésben, de szavaink igazán »falra borsók« voltak.

A háború négy esztendeje alatt hétrõl-hétre könyörögtünk, hogy a néppel
bánjanak szeretetteljesen; panaszaikat hallgassák meg, s ha igazságos a
panaszuk, orvosolják (…).

Akkor a felmentésekkel, szabadságoltatással, bevonultatásokkal, hadisegé-
lyekkel örökös rettegésben tartották a polgárságot, s azt hitték, hogy a háború
gyászos hatalmaskodásának sohasem lesz vége.

Nagy fokú gyávaság és erkölcsi silányság kell ahhoz, hogy most, amikor a
leszámolás órája üt, akkor egyesek arra gondolnak, hogy akkor menekülnek
a felelõsség alól, ha a községgé való visszafejlõdés mögé elbújnak. Viszont
vakoknak képzelik azokat, akik – szerintük – nem látják az õ ravaszkodásukat.
Tovább megyünk. E mozgalomban nem vehetnek részt, akik a múlt bûneiben
részesek, de azok sem, akiket a nemzeti vagyon harácsolásáért a népítélet
sújtott.

Az cselekszik helyesen, aki bevárja a bekövetkezendõ eseményeket. Mi bizton
hisszük, hogy a város ügy- és vagyonkezelésének megvizsgálására a Nemzeti
Tanács által kért és a kormánybiztos által kiküldött két szakközeg munkájának
meg lesz a tisztító hatása.

Az idõt nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy Gyergyószentmiklós polgársá-
gának nagy érdekei holmi »község-város« játékban merüljenek ki.
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Elõször védjük meg vagyoni érdekeinket. Elõször lássuk, ki mit csinált a
város közvagyonával s a polgárság érdekeivel.

Ha majd tisztán látunk, s a nyugalom korszaka beköszönt, s látjuk, hogy a
város a polgárságnak kárára van, akkor mi leszünk a községgé való
visszaalakulás vezetõi.

Egyesek mulasztásaiért azonban nem lehet a közérdeket megkárosítani.”

ÚJ TISZTSÉGVISELÕK GYERGYÓSZENTMIKLÓS ÉLÉN

November havában a város közössége a frontokról visszatért katona-
sággal együtt népgyûlést tartott, s ezen a népgyûlésen egy olyan határozati
javaslat szerepelt, amelyet ha elfogadtak és végrehajtottak volna, akkor a
város tisztviselõi egy-kettõ kivételével helyüket ott kellett volna hagyják.
Erélyes és meggyõzõ tevékenység kellett ahhoz, hogy a népgyûlés állás-
pontját megváltoztassa, s így történt, hogy dr. Vákár P. Arthur, dr. Tódor
Béla, dr. László Dezsõ, dr. Kugler Vilmos és Mihály József közbelépésére
a tisztviselõk helyeiken maradhattak, s a népgyûlés határozatát úgy
módosította, hogy mûködésüket felülvizsgálja, s a vizsgálat eredményéhez
képest fogja követelni a bûnösök eltávolítását.

Vákár P. Arthur szerint a „kiküldött bizottságok mûködésüket vagy
egyáltalán meg sem kezdették, vagy csak lanyhán végezték, s így az eredmény
biztosítása szempontjából szakemberek kiküldése vált szükségessé.” A kivizs-
gálások eredményeként három jelentés készült: egyik a dr. Tódor Béláé,
városi tiszti fõügyészé, a másik a Bazsó Géza járási számvevõé, a harmadik
a dr. László Dezsõ ügyvédé, akit a város ügy- és vagyonkezelésének
ellenõrzésére a népgyûlés mint megbízottat küldött ki.

E három jelentést felterjesztették a kormánybiztoshoz. E jelentések
alapján dr. Györgypál Domokos kormánybiztos tömeges felfüggesztést és
fegyelmi vizsgálatot rendelt el. Közben a város volt polgármestere, Orel
Dezsõ nyugdíjaztatását kérte.

A korrupt városvezetés felfüggesztésével kapcsolatos nagygyûlést és az
új városatyák 1919. január 26-i kinevezését Vákár P. Arthur a következõ-
képpen mutatta be:

„Gyergyószentmiklós város és környéke sohasem volt elkényeztetve a fõispáni
járások által, s így a kormánybiztos érkeztének híre méltó érdeklõdést váltott
ki a város polgársága körében.

A kormánybiztos dr. Márton László fõszolgabíró kíséretében érkezett meg
Gyergyószentmiklósra, ahol a képviselõtestület helyett egy széleskörû testület
hivatott meg arra a tanácskozásra, amelyen a város jövendõ adminisztráció-
jának sorsa intéztetett el.

Az értekezletet dr. Györgypál kormánybiztos nyitotta meg. Jelen voltak:
Görög Joachim, Szabó György, Kádár Vencel, Szabó Vencel, Tamás János,
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Benedek Mihály, Dániel Károly, Tóth Lajos, dr. Tódor Béla, Kary Károly,
Lengyel Ignác, Sáska Mihály, Strasszer Imre, László István, Zárug Zakariás,
Madaras Albert, Márton Lajos, Ferenczi István, Nagy István, Molnár András,
Török Tamás, Gáspár Máté, Sándor Elek, dr. Lörincz Károly, Bajna Árpád,
Burján Péter korcsmáros, György Béla, Kolumbán Lajos, Madaras Balázs,
Burján Péter, Blénesi István, Kolumbán Ferenc, Romfeld János, Kercsó
Sándor, Kassay Imre, Mihály József, Blénesi Félix,, Demeter Ferenc és Pál
Ferenc.

A kormánybiztos ismertette az okokat, amely miatt ezen látogatása szüksé-
gessé vált. Hangsúlyozta, hogy a rendelkezésére álló jelentésekbõl s az abban
foglalt adatokból azon kényszerhelyzet elé állíttatott, hogy egy tisztviselõnek
nyugdíjaztatási kérését kellett elfogadnia, három felfüggesztését rendelte el, s
négy tisztviselõ ellen a fegyelmi vizsgálat bevezetése vált szükségessé.

Felhívta dr. Tódor Bélát, hogy a város súlyos helyzetére való tekintettel a
polgármesteri állást foglalja el. Dr. Tódor Béla kijelentette, hogy a város és
a polgáraik érdekeit tartva szem elõtt, a kényszer parancsszavának engedve
a polgármesteri teendõk ellátását elvállalja. Dr. Tódor férfias kijelentését az
egybegyûltek harsány éljenzéssel fogadták.

A múlt közigazgatásában az ilyen lépések ismeretlenek voltak, viszont
kétségtelen tény az, hogy a közigazgatás fejetlen és féktelen garázdálkodása
sehol sem öltött oly mérveket, mint Gyergyószentmiklóson, ahol három-négy
évig költségvetés és számadás nélkül vezették a várost, ahol vagyonleltár
sohasem készült, a törvény által elõírt közgyûlés ismeretlen fogalom volt, s
utalványozásra s pénztárvizsgálatra csak elvétve gondoltak.”

A nagygyûlés után megalakult Gyergyószentmiklós város új elöljárósá-
ga. Orel Dezsõ polgármester helyét dr. Tódor Béla városi ügyész foglalta
el, a felfüggesztett fõjegyzõ helyét dr. Csiby Andor városi tanácsos, a
számvevõ helyét Török Tamás vizsgázott számvevõ, városi írnok, az
eltávozás és elhalálozás folytán megürült aljegyzõi állást Kassay Imre
jegyzõvel, s a fõmérnöki állást László Antal okleveles mérnökkel töltötték
be. A helyettes polgármesterré kinevezett tiszti ügyészi állást dr. László
Dezsõ töltötte be.

Az így újjászervezett városi tisztviselõi kar 1919. január 26-án megkezd-
te mûködését, csupán dr. Csiby Andor volt ideiglenes szabadságon, akinek
hazajövetelét a vonatjárások szünetelése késleltette.

ROMÁN POLGÁRMESTER GYERGYÓSZENTMIKLÓS ÉLÉN

Az új tisztviselõi karnak a városvezetést megújító tevékenysége a román
uralom jellegének megváltozása miatt nem tartott sokáig.

A reális román hatalomátvételrõl a Historia Domusban a következõkép-
pen emlékeztek meg: „1919 február hava egyik napján Voltoreszki kapitány
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összehívatta a képviselõtestületet és azt kívánta, hogy a román nemzeti zászlót
tétessük ki. Mi erre hajlandók nem voltunk, hivatkoztunk arra, hogy a
békekonferencia még nem döntött, sõt óvást emeltünk, s a jegyzõkönyvet a jelen
volt 27 tag aláírta, köztük a két plébános is.

Szabó Györgyöt és Görög Joachimot valószínûleg ezért 1919. április 7-én
mindnyájunkat a román csendõrök letartóztattak [a mondatban lévõ helyte-
len nyelvtani szerkezet eredetileg is így szerepel a Historia Domusban –
a szerk. megjegyzése] és letartóztatva voltunk április 19. estig. Ekkor
szabadon bocsátottak. Nem is mondották meg a letartóztatás okát.” A város
új (helyettes) polgármestere, Tódor Béla nem vállalta az eskü letételét a
román hatóságoknak. Ezt követõen „1919. május 19-én vették át a városi
hivatalokat. Dr. Tódor Béla helyettes polgármestert hivatalából kivezették,
helyébe polgármesternek Prekup Emil ügyvédet, városi ügyésznek pedig Dobrán
Mihály ügyvédet tették.”

FELHASZNÁLT FORRÁSOK, IRODALOM

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. K 26. Miniszterelnökség,
Központilag iktatott és irattárazott iratok.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. K 255. Pénzügyminisztérium,
Elnöki iratok.

Gyulafehérvári Fõegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyûjtõlevéltá-
ra Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Plébánia iratai.

Gyergyószentmiklósi Csíkvármegye hetilap
Kolozsvári Ellenõr napilap
Kolozsvári Hírlap napilap
Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918–1920. Budapest, 1984, Kossuth

Kiadó.
Ádám Mária: A kisantant. Budapest, 1980, Kossuth Kiadó.
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetébõl 1918–1919. Összeál-

lította és sajtó alá rendezte Ádám Magda, Ormos Mária. Budapest, 1999,
Akadémiai Kiadó.

Erdély története. Szerkesztette Szász Zoltán, Budapest, 1987, Akadémiai Kiadó,
III. k.

Mãrdãrescu Dumitru: Campania pentru desrobirea Ardealului ºi ocuparea
Budapestei. Bucureºti, 1921.

ªtefan Pascu: Fãurirea statului naþional unitar român. Bucureºti, 1983.

172 100 éve ért véget az I. világháború



Gazda József

1918. VÉG ÉS KEZDET

1. AZ UTOLSÓ ERÕFESZÍTÉSEK

1918. szeptember, október… Aztán november, december. Magyarország
történelme fordulópontjához közeleg.

Véget fog érni a világháború, mely késõbb az I. „elõnevet” kapja, s véget
ér a magyar történelem egy hosszú, akkor már több mint ezer év óta tartó
korszaka. El fog kezdõdni egy minden eddiginél nehezebb, az elõzõkénél
is pusztítóbb, az egész nemzetet próbára tevõ, annak létét veszélyeztetõ
Új Kor. Hogy mi és milyen lesz az, ekkor még a kisemberek közül senki
sem tudja. A nagyok is esetleg csak következtetni próbálnak a holnapra.
Az emberek mindig a mát élik. Az akkori „ma” nemcsak Magyarországnak,
de Európának, sõt az egész világnak is az immár ötödik évébe lépõ vérözön
napjait, illetve azok gondokkal teli, gyásszal és fájdalommal teli pillanatait
jelenti. A vágyat, hogy „Legyen vége már, legyen béke már!” Amerika 1917-es
belépésével az antant újabb erõsítést kapott, így a közelmúltban még
kétesélyes háború végkimenetele a józanul gondolkodók számára egyre
inkább egyesélyesnek látszik.

Annyi amerikai jött! Úgy jöttek, mint a gólyák, az egész frontot ellepték.
Egyszerre még kétszáz is jött velünk szembe. Mind jöttek, mind jöttek! Lõttek
le belõlünk sokat, sokat! Vonattal jöttek! Bombázókkal jöttek! Bombázták a
frontot, a lövészárkokat, kibombáztak minket onnan! Benkõ Károllyal, egy
rétyivel – szíjgyártó vót a mestersége – egy sátorlap alatt feküdtünk úgy, hogy
sok légy vót, sátorlapot állítottunk, olyan négyszögût, hogy délben, amikor az
ebédet megettük, a legyek ne csípjenek, begomboltuk a sátorlapot. Megbombáz-
tak a repülõrõl. Mellettünk egy csomó halott, s lovak megdögölve! Münköt több
méterre eldobott a légnyomás a sátorlap alól! Mind a kettõnköt. Úgy súroltak
fel münköt a mások, akik még megmaradtak, mikor látták, hogy szuszogunk.
Mikor helyrejöttünk, láttuk, hogy a sátorlap tiszta épen megmaradt. Kidobott
alóla a légnyomás münköt! (SoL, 1)

Úgy jöttek az ejtõernyõkkel, hogy nekünk már nem lehetett létezni. Nem vót
lõszer, nem vót golyó se! Hiába vót a harmincas s feles ágyú, hiába vót a
negyvenkettes ágyú... (MáGy, 9)

Az 1918-as év elsõ fele még sikert is hozott a központiaknak. Az addig
semleges, de 1916-ban Magyarországot váratlanul megtámadó Romániát
épp másfél éves külön-háború után sikerült térdre kényszeríteni, s
megkötni vele a békét (Bukarest, 1918. május 7.) Ezzel az orosz front után



a román front is megszûnt. A magyar katonák fõleg Olaszországban vívnak
nehéz harcokat.

Ott a pokloknak a pokla volt! A századunk amikor a Piavén keresztülment,
nyolcvanhat emberbõl, annyiból állott tisztekkel, szakaszvezetõkkel, irányzók-
kal, géppuskásokkal, mindennel... S visszajöttünk tizenheten. A többi meghalt,
elfogták, megsebesült. Én jöttem vissza a legtöbb emberrel, negyedmagammal.
A többi géppuskások mind elpusztultak, volt olyan, hogy csak egy maradt meg,
máshol kettõ maradt meg. Csak az én pozícióm olyan helyt volt, ha lõttek,
vagy a fejem felett keresztülment, vagy az ódalba másfelõl beleütközött. Ugye,
az ágyútól mi nem szenvedtünk, ahol én voltam. Másképpen a géppuskához
közél nem jöttek. Nem félhettem. Kézigránáttal próbálták, aztán viszonoztuk
mi is, de nem tudtak közelíteni. Elég az, hogy elpusztult, nagyon sok elpusztult.
(CP, 7)

Olyanok is vannak, akik még messzebb, a francia vagy belga frontokon
kell helytálljanak...

Szolgálatban voltam, s virradatkor nekem a fõhadnagy a parancsot kiadta
volt, hogy hozzak huszonkét kocsi muníciót. Tovább vót egy kerek erdõben a
lõszerraktár... Látom, hogy ott egy német baka, túl egy magyar baka, egy
fiatalos somfaerdõ vót, ott bujkálnak, szaladnak vissza. S mondom a
fõhadnagynak, az õ figyelmit valahogy kikerülte, mondom, ne, fõhadnagy úr,
mi ez? Ne, a bakák, s a gyalogság jõ vissza! Hû! Akkor azt mondja, ne menj
sehova. Azonnal felkészítettük az ágyúkat, kifele indultunk. S a fõhadnagy
azonnal elrendelte, hogy felkészülni, s indulunk innét. De akkor már a tankok
jöttek, csak még nem értek vót oda hozzánk! Ott az úton volt egy híd, s mikor
az elsõ s a második ágyú kiment, akkor a hidat repülõrõl elrobbantották, s
mü a más két ágyúval visszamaradtunk. Mü az árkot errõl felölrõl bétöltöttük,
mert nekünk ki kellett mennünk a fõútra. Ott ugyanolyan nagy sánc, árok vót.
Azt es bétöltöttük, s mire az elsõ ágyúnk odaért, mü es kinn vótunk az úton!
Aztán láttam, hogy valamilyen állomás volt ott a kanyarban, láttam, hogy egy
gép bészaladt, egy ilyen gõzgép, vasúti személyzet még egy kicsi vót utána,
szökdösnek fel, s menekülnek! Hát amikor vagy ötven-hatvan métert elõrement
a gép, az elejikbe belelõttek úgy, nem tudom, repülõrõl vagy ágyúból, hogy a
sínek felgörbültek a mozdony elõtt, s akkor leszökdöstek s gyalog megfutamod-
tak. Na, akkor mi azon a nap mentünk. Reggel megindultunk, s mentünk
estefeléig. De állandóan mentünk a lóval. S osztán estefelé, ahova megérkez-
tünk, ott leplaccoltuk az ágyúkot, szembe kezdtünk lövöldözni, s meg is állott
a francia... De nem csak mü vótunk ott, hanem rengeteg tüzérség... (VD, 2)

November negyedikén vonultunk vissza, akkor vót kiadva a parancs. Azt
mondta ez a Krezoff nevezetû kapitány, végigjárták a háborút, de ilyen ágyúzást
nem láttak, mint e vót. Nagy ágyútüzet kaptunk. Jaj, jaj, ágyúzást, igen,
közülünk es sokan pusztultak el. Sima terepen vótunk... Én olyan helyre
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kerültem béosztásra, egy halastavacska vót, kerek gombolyag kövekkel kirak-
va, s egy kõrösi ember mellettem. Na, mondom, Tamás, hát neked mit vettek?
Egy gránátdarabot, azt mondja, az ágyúból! Hát neked nem? Mü nem vettük
észre, hogy a visszavonulást megparancsolták. Úgy osztán elfogtak... (KeB, 1)

A frontokon kezd lazulni a fegyelem, a szabadságolt katonák próbálnak
nem visszamenni, itthon bujdokolni, mindenki várja a háború végét.

Kezdték a katonák megtagadni a parancsot, az hozta a bajt. A katonatisz-
tekkel szembeszegezték a puskacsövet, a másik szedte az aranycsillagokat lefelé.
S az nem mert megmozdulni. Akkor aztán robbantották el a raktárakat. Ott
étel, ital, minden volt. Mikor jöttünk Olaszországból hazafelé, Grácnál
leszereltek bennünket, elszedtek tõlünk mindenféle felszerelést. Ezért volt az
ének: „Ruhánkat az osztrák elrabolta, Szép Magyarországot letették a sírba.”
(BóM, 8)

S itthon is felbomlott a rend, nem akart már a katonaság kimenni a frontra,
a románok immár nem akartak a magyaroknak vagy osztrákoknak szót fogadni.
Nem jött már ki a frontra a régieket felváltani a katonaság. (MáGy, 9)

Nehéz idõk vótak a csatatereken is! Enni is alig kaptunk valamit.
Megállottunk, kiosztották az ételt, mentünk... Akkor sokan elmaradtak, mert
a parancsot akkor már nem fogadták el. (CsiS, 3)

Szászvároson katonarendõrség vót felállítva a nyolcvankettõsökbõl. Folyton
portyáztak, s akit elfogtak, vitték, zárták bé. Új ruhával nem tudott lógni, mert
az ismeretes volt. Elõttünk ment el egy mars, osztán ezek a katonarendõrök
lesték az embereket. Egy ezredes vót a parancsnok, román, aki nem tudott
magyarul beszélni a katonával sem. Román ezredes vót, de akkor nem vót az,
hogy te román vagy. Mindegy vót, mindenkinek egyforma joga vót. Akkor az
adta ki a parancsokat. (VI, 2)

Tízünket, akik elölrõl fogva négy esztendeig a háborúba vótunk, béküldtek,
hogy többet nem harcolunk. Amikorra a szabadságos levelet adták volna ott,
Pesten, került egy orvos, bésorozott münköt, hogy mikor letelik a szabadság,
megint menjünk vissza oda, a harctérre. Vissza kellett menjek. Levitetett apám
münköt, négyünköt. Eleget mondta Sorbán Mihály, az es szabadságon vót,
hogy Pesten mán ki van ütve a forradalom, de azt mondta Szép doktor nekem,
menj vissza, négy esztendeig a háborúban vótál, s ki tudja, hogy lesz, majd
még meglõnek! Szépen felültem a vonatra, én semmit sem vettem észre, mentem
a vonaton... Mikor megérkeztem, egy gyûttõ káder vót ott, onnét irányítottak
a mü ezredünkhöz, az üteghez... (SoL, 1)

Mikor leszálltam a vonatról, a katonarendõrök elfogtak. Szakaszvezetõ,
igazolja magát! Mi járásban van? Átmenetileg, mondom, a frontra megyünk,
az olasz frontra, s Kõbányáról elugrottam, mondom, bé a családot megláto-
gatni. Azt mondja: igazolja le magát. Ahogy mentünk a járdán, nem kísért a
katona. Hát jõ a villamos, csenget istenesen. Én mind közelebb, közelebb
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húzódtam a sínhez, még azok megfogták a karomat, de én hej, elkapom a
villamosnál a feljáró rudat, s ottmaradt a három katonarendõr. Szépen el én
haza, mondom a feleségemnek, szegénynek, nyugodjék, hogy baj van. Azt
mondja a feleségem: föltarisznyál, s menjek vissza az ezredhez. Gyanús menni,
mert elfognak! Felültem a pályaudvaron az I. osztályú kocsira, hosszan le is
feküdtem. Egyszer, mikor Tövisre érünk, valaki mozgat. Az megismétli:
Szakaszvezetõ, igazolja magát! Mondom, a román frontra igyeközöm. Jöjjön,
igazolja magát! Leszállunk, három kocsit elhagyunk. Mondom: Õrmester úr,
a hátizsákom a géppuskaszerelékkel ott maradt, ha elviszik, maga a felelõs.
Azt mondja: menjen, hozza a hátizsákját! Elmentem vissza, fogtam a
hátizsákomat, a túlsó oldalon leszöktem, s bé a törökbúza közi! Az õrmester
ott maradt. Akkor vissza Szászvárosra. Szászvároson már a Straffenuzeiding
meg vót csinálva, a vádlevél ott vót. Vót egy fõhadnagy, Svábinak hívták, az
engem a frontról, békébõl, mindenünnen ismert. Este le a vonatról, s bé
egyenesen, az emberei kísértek bé a figyelõbe. Ott vót az állomás mellett. Azt
mondja: maga hol jár? Mondom, hogy hogy vagyok, ne, milyen állapotban
vagyok. Azt mondja: maga vigyázzon, agyonlövik! Me ki vót hirdetve a
statárium a katonaszökevényeknek, s engem a patron már el akart kísérni, de
õ nem engedte. Azt mondja, az orvosi bizonyítványt kiállítja, s a reggeli vonattal
menjek Szebenbe. Elmöntem, ott békerültem a kórházba, akkor éppen az
ötvenöt évösököt szerelték le, s akkor békerültem parancsnoknak, hat barakk-
nak a parancsnokául... (VP, 4)

S a rend megzavarásának, a forradalomnak az eszméi is terjedõben
vannak. A cél: világforradalom. Oroszország már lángokban, itt nálunk –
a frontokon is – bedobatott az eszme. Minden jel arra mutat, hogy
megvannak a „terjesztõk”, és hogy erre az eszmére – a társadalom
stabilitásának a megzavarására – most itt igen-igen nagy szükség van. A
közeljövõ története is ezt fogja bizonyítani.

A katonáknak rossz volt a hangulatuk, nagyon rossz volt. Arról beszéltek,
hogy kiütött a forradalom Magyarországon. Mind arról beszéltek... Belefárad-
tak már a sok-sok harcba. Nem proponáltak semmit sem, féltek, hogy szóljanak.
Hanem a fogságból, akik hazajöttek, azok közül sokan kommunisták voltak.
Beosztották azokat a hadseregbe, s újra kikerültek a frontra. Azok osztán
szóval, sokan röpcézéssel terjesztették a kommunizmust. (ZD, 9)

A nép nem szerette a háborút, várták, hogy legyen vége már... Engem mint
vasmunkást Diósgyõrbe vezényeltek a fegyvergyárba, s ott dolgoztam. Tölténye-
ket s hadifelszerelést gyártottunk. Vasesztrgályos voltam, esztergályoztam a
lövegeket az ágyúkba. Napi tizenkét órát dolgoztunk, nem nyolcat. Két váltás
volt, az üzem nem állott le, dolgozott éjjel-nappal. Egyik héten nappal, másikon
éjjel. Nyolc fehérnép dolgozott a kezem alatt. S én ott lettem a pártnak, a
kommunista pártnak az embere. Hirdettem a szocializmust. Osztán sztrájk
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lett, nagy sztrájk, nem akartak a munkások dolgozni, kevés volt a fizetés, az
élelmezés is nagyon rossz volt. (HoJ, 6)

De a háború még folyt. Hullottak, haltak az emberek, s a katonák
többségében a kötelességtudat is élt, hogy amit elkezdtünk, ha akaratun-
kon kívül is, nem a saját döntésünkbõl, azt úgyis véghez kell vinnünk.
Hiszen: a hazádért, annak jövõjéért harcolsz. S a frontokon becsülettel
helyt kell állni. Ha meghalunk, a hazánkért halunk meg. Ez a szép, emberi
érzés tette elviselhetõvé a szinte-szinte elviselhetetlent is. Nem mi akartuk
a háborút, de ha ott vagyunk, feladatunk van, s az elõl a feladat elõl nem
lehet menekülni. Ugyanez volt „fent” is. Ma már tudjuk, Tisza István
ellenezte a hadüzenetet, a háború elkezdését. Elõre látta, ki is mondta,
meg is jósolta, hogy mi fog következni. De a döntést nem õ egyedül hozta
meg. S amikor az meghozatott, odaállt a háború mellé, s minden erejével
azon volt, hogy ott a fronton becsülettel helytálljanak. Mert ekkor már ez
volt a feladata, a kötelessége. Aki másképp cselekedett, hazája érdeke ellen
tette azt, s mint ilyent, az áruló név illette.

Egyszer kijött Tisza István a frontra. Végigkísérte az állásokat, hogy vannak.
Inkább éjjel mentek. Ezt a Miklós Sándort maga mellé vette, s járt vele. Az
elmagyarázott mindent, melyik ezred hol van, melyik század hol. Hogy ott
milyen harcok voltak. S akkor elköszönt. Mikor jött el, azt mondja: Tudják,
hogy én Tisza István vagyok? De már észrevettük, mert megtudtuk közben,
hogy õ az, de õ titkolta, hogy ne tudják, õ jár ott. Civilben, úgy járt velünk.
Mikor hazajött, nem sok idõ után fõbelõtték. (MáGy, 9)

Tizennyolcban Tiszát még láttuk Kovásznán is. Mondták, hogy ez õ! Olyan kicsi,
törpe ember volt. Vizsgálta akkor a keleti frontot. Keserves helyzete vót... (TaJ, 9)

Katonáink hõsiesen harcoltak, óriási veszteségeink voltak, a halottaink
száma meghaladta a félmilliót, de õk nem veszítették el a háborút.
Helytálltak mindenütt. S kitartottak a végsõkig.

Helytálltak az orosz fronton, helytálltak az olasz és egyéb frontokon. S
ami most, 1918 õszén veszi kezdetét, az szinte váratlanul jött. Váratlanul,
hogy napok alatt felborult a rend, felborult minden, belopta magát – vagy
belelopták a tudatokba –, hogy nem kell harcolni tovább. És a rend
felborulásával felborul az emberekben az erkölcsi tartás is.

2. FORRADALOM A FRONTOKON…

A történelembe így került be: õszirózsás forradalom. Szép, mondhatni
gyönyörû a kifejezés. Forradalom, melyet nem fegyverek, rózsák szimbo-
lizálnak. Tépték le a katonasapkákról a sapkarózsákat, a tisztek zubbonyá-
ról a rangjelzéseket, s helyükbe tûzték az õszirózsákat, lévén, hogy õsz
volt: 1918 októbere.
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Ám ha azt vizsgáljuk, hogy mit hoztak ezek a rózsák, mit hozott 1918
„virágdíszes forradalma”, kevés okunk van büszkének lenni rá.

A forradalom mindig a rend felbontását hozza, zûrzavart hoz. A magyar
tudatokban kialakult egy szép kép róla, hiszen 1848. március 15-e a nemzet
öntudatra, önmagára ébredésének a napja, s így azt a tudatokban a
nemzeti büszkeség érzése övezi.

S ez az õszirózsás?
A frontokon kezdõdött. A háború klasszikus törvénye szerint két fél áll

egymással szemben, ahhoz, hogy gyõzni tudjál, maximális erõbevetésre
van szükség. Még akkor is, ha az adott háború vesztésre áll, akkor még
annak a vesztesre álló félnek is a célja: az utolsó pillanatig kitartani, hogy
ama „vég” a lehetõ legjobb pozícióban kapja.

Itt a frontokon forradalmat szítani mindenképpen csak a haza érdeke
ellen lehetett. És ez is történt. Szinte futótûzként terjedt az Új Világ kell
eszme, s már-már szervezett módon szították a forradalmat. Valakik, még
ha egyenruhában is, provokátorok, egy kívülrõl jövõ erõ, melynek a célja
csak az lehetett: szétzilálni, gyengíteni ezt az oldalt. Mert ez a forradalom
ezen az oldalon tört ki, nem a túlsón.

A forradalom a frontokon ütött ki. Édesapám mesélte el, röpcédulákat
dobtak repülõgépekrõl, hogy menjetek haza, a gyermekeitek éheznek odahaza.
Minden fronton idegen földön harcoltak a mieink! Jól meg volt szervezve ez
az egész, a tiszteket lefokozták, elvették a fegyvereiket, s úgy mentek fegyver
nélkül, ki merre látott. (AmI, 2)

Volt ott egy sturmbatalion, rohamzászlóalj, s kivittek minket is azokhoz.
Egy fõhadnagy vót ott a parancsnok. Az finom ember vót. Mikor egy hete vót,
azt mondja egyszer gyakorlatozás közben, mert a katonával foglalkozni kell,
a katonát mindig foglalkoztassák, azt mondja egyszer: Emberek, ki mit szólna
hezza, ha egy hirtelen békét elkiáltanánk. Éljen, kapitány úr! Nekifutottak,
felemelték többször, azt mondják, ez kell a katonának! Nem, jóemberek, azt
mondja, ahogy elcsendesedtünk. Ennek ne örvendjünk, ha most hirtelen béke
lesz. A mi javunkra nem jó! Osztán éjjel vittek az ezredparancsnoksághoz,
kijött ott a tábornok, olasz területen voltunk, a várost úgy hívták, hogy Borgo.
Ott volt a tábornok az embereivel, s lelkesítette igen-igen az embereket, minket
na, mert ezer ember volt már a sturmista zászlóaljban, volt egy nagy barakk,
s abba vótunk elszállásolva, egy jó darab erdõcske vót, s ott a parancsnokság-
nál, hogy ki kell menni az éjjel, s meg kell a sasfészekben a bajtársakat erõsíteni,
ilyen szavakat használtak, s hogy mennyi frontszolgálatunk van, mind írták.
Mikor ennek az összeírásnak vége volt, hát mentünk, olyankor lehetett vacsorát
kapni. S hogy mentünk vóna oda a barakkhoz, elkezdegelték a másik utánunk
való századnál: Emberek, az ilyen maszlagbeszédre ne hallgassunk, azt
mondja, mert az a hír, a szerbek kitörtek a dunai fronton, s itt többet a
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kõsziklákat ne õrözzük, se mi, sem mások, menjünk haza, s az országot
kezdjük védeni. Ezzel a jelszóval: nem menyünk ki, mindenki szedje a begyibe,
jól hangsúlyozza, nem egy ember, hanem több ember, ezek üdõsebbek vótak,
nem az én korosztályom, hát én húszéves legény vótam akkor. Mikor éjfél
után két órakor lesz riadó, alarom, ne menjünk. Meg is volt a riadó, a tisztek
elöl mentek, csinálták a haditervet. Az út a front felé balra térült, ott kellett
volna balra eltérni, s hátulról elkiáltották: Emberek, az él jobbra tarts! Avval,
de jól hangsúlyozva, s többször egymás után, jobbra tarts, ne balra! A tisztek
elkezdtek kárinkodni! Ki pofázik, ki mer ilyen hangot emelni, hát mire valók
vagyunk mi? Lõjed, azt mondja. Már úgy mondta valamelyik kisebb parancs-
nok, lõjed, amelyiket látod, ha szájal! Akkor mindegyik elordította magát,
nemcsak azok, hanem az egész: Lõjed le! Akkor már Istent emlegetett
valamelyik tiszt. Ha neked van puskád, nekünk es a kezünkbe itt van, akkor
le mindenki a karabélyt a válláról, akkor megcsinálta a batalion ezt a nagy
zörejt, a fegyvert kézbe! – Mi van, emberek? – Megyünk haza a dunai frontra!

Egyszer aztán békességben kezdtek beszélni. Ha így van, félreállunk, s
mindenki arra menjen, amerre tetszik! Az él megindult, úgy, ahogy essze vótunk
sorakoztatva, hát mi onnat kilenc órára, éjfél után két órától, beértünk az
állomásra, a vasúthoz. Szépen a tisztek ott maradának, s kilenckor már mind
fogságban vótak. A tisztek, az egész front, az ezredesünk is. Kik falumbeliek
vótak kint, fogságba estek, osztán úgy jöttek haza a tallián fogságból. Mü
osztán nem estünk fogságba. A mi batalionunk úgy egészbe hazajött. (VI, 2)

Megtelnek a gyalogutak, erdõk, az Alpok hágói, vonatok, vonattetõk
menekülõ, hazafelé tartó katonákkal. A négy éven át helytálló katonák
fellázított része – ekkor sem mindenki, de a lázítók tettek azért, hogy
minél többen legyenek ilyenek – parancsot szegett, többé már nem
teljesítették kötelességüket.

Úgy jöttünk Szerbiából, hej, még vissza se tudtunk nézni! Jött a tank, vertek
ki bennünket onnan! Az amerikaiak segítettek nekik. Úgy bombáztak, hogy
na! Átalkeltek a tengeren, s jöttek! Eljöttek, s kivertek bennünket. (AGJ, 6)

Az épületek gyengék vótak ott, s fenn a padlásokról is lõtték az úton a
katonaságot. Úgy pusztították! (KsF, 5)

Még tudom, hogy október harmincegyedikén éjszaka kellett hogy lõjünk az
állásból egészen tizenkettõig, hogy a gyalogság vonuljon vissza. Tizenkét óráig
lõttünk, s akkor jött a parancs, hogy az ágyúcsövet dugjuk bé, tegyünk ekrazitot
az ágyúcsõbe, s robbantsuk fel. Osztán bedugtuk az ágyúcsövet, a villanyveze-
téket betettük, s bebújtunk a kavernába, s akkor felrobbantak az összes ágyúk.
Na, fiúk, ki amit tud... Azelõtt való nap nem volt mit együnk, osztán ott volt
a raktárunk. Akkor – emlékszem rá – mindenki futott a raktárhoz, s konzervát,
amit kapott... Osztán tizenöt napig mentünk vissza. Spitánig gyalog jöttünk,
három nap éjjel-nappal. Na fiúk, kitartás, még menjünk, menjünk, mert
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elfognak az olaszok. Három nap múlva, na, azt mondtam, most már
pihenünk, fiúk, egy kicsit, mert megvan a béke, mehetünk nyugodtan. Ez már
novemberben volt. (BiF, 5)

Terjedt a mesterségesen szított nem harcolunk tovább szellem. Az egész
ország kavargott, a feje tetején állt minden.

Pesten, a Rákosi rendezõpályaudvaron félreállították a vonatunkat. Kezdett
mind járni a nép, hát egyszer hozzák a sajkákban a lekvárt. Feltörtek egy
vagont, s az mind lekváros hordókkal volt teli. Vinni akarták ki a frontra. S
akkor a másik azt mondja: Ej, öntsd el azt a lekvárt, ne, tova a vagon teli van
konyakkal! Akkor én is négy üveg konyakot tettem vót magamhoz. Osztán ott
egyik borral! Igaz, hogy egy-egy disznyó lett vót, mocsok disznyó, leitták borból
es s konyakból es magikot. Kigyûlt oda a sok civil is, a sok nép, nõk a gyárból.
Hát, hogy kérték azok a kenyeret! Hogy a katonák adjanak nekik kenyeret!
Aztán csend vót, met az élelmét nem adhassa el a katona sem. (VI, 2)

A tisztek, akik látták a veszedelmet, sokan megszöktek, s átvették az
alacsonyabb beosztású emberek, a káplárok, õrmesterek a vezetést. Nem volt
már akkor semmi a helytállásból. Hallottuk, hogy mi történt Budapesten.
A parlamentben nyíltan elhangzott: Nem akarunk katonát látni! (HD, 9)

Tiszát november elsején gyilkolták meg. Mi pont akkor indultunk el, akkor
kaptuk a parancsot, hogy jöjjünk haza, de gyalog, egyéb lehetõség nem volt,
olyan nagy volt a torlódás a vasút körül, más jármû nem volt, akkor autók
nemigen voltak még, úgyhogy elindultunk. Egyetlen konzervet kaptunk, azt
betettük a tarisznyánkba, hogy majd parancs esetén megesszük. Tizenegy napig
jöttünk, mind-mind gyalog. Mikor az Alpok lábához értünk, a Brückner-hágó
felé vezetõ úton mentünk, magunkkal vittünk pár tehenet, az volt az egyetlen
élelmünk. Kenyerünk tizenegy napig nem volt semmi. Hanem mindennap,
ahogy este valahol megállapodtunk, egy tehenet levágtak, azt éjfél körülre
megfõzték, megettük, s reggel már indultunk tovább. Sokszor kötelekkel húztuk
fel a teheneket, olyan utakon, olyan meredeken mentünk a Brückneren keresztül
a túlsó oldalra, az Ausztria felöli Arnoldsteinre. Na, vonszoltuk magunkat ott,
Olaszországban, fel az Alpok nagy hegyóriásaira. Akkor ahogy átjöttünk, ott
kaptunk egy negyed komiszt, az volt az elsõ kenyerünk, a tizenegyedik napon.
Emlegetem is, ott jártam, ahol Hannibál az elefántjaival. De lehet, még azok
sem járhattak ott, mert ott nem tud eljönni az elefánt. Esetleg valahol akörül
mászhatták meg õk is az Alpokat... Ausztrián már vonattal jöttünk át
Lanerhofig. Láttunk hatalmas nagy kazlakban kiégett puskákat, meggyújtot-
ták, elégették õket. Lefegyverzett katonákat hoztak elõttünk a vonatok... De
lévén a mi alakulatunk tiszti tanfolyam, nekünk szigorúan parancsba adták,
a fegyverünktõl ne váljunk meg, ha csak lehet. Fõleg azért, ha esetleg olyan
alakulattal találkozunk, amelyik bántani akar minket, tudjunk védekezni. Így
közeledtünk fegyveresen Lanerhof felé. Elõször jött szembe velünk egy mozdony,
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hogy vegyen fel s vigyen bennünket, s azok mesélték, hogy vigyázzunk, mert
a határ után egy Peckau nevû horvát városban negyven-ötven fõnyi civil lakos
várja a vonatot, hogy rabolja ki a fegyvertelen katonákat. Mondták, történt
meg, hogy levágták a katonának a jegygyûrûért az ujját. Négy géppuska van
a peronon ráirányozva a bejövõ vonatokra, s azoknak a védelme alatt rabolnak
a fosztogatók. Anarchia volt, nem volt, aki megakadályozza ebben õket...
Fekészültünk. Beosztottak minket... Egy része eltakarta a puskáit, más része
fegyveresen rohanta meg a géppuskákat. Akkor kiderült, be sem voltak töltve,
annyira biztosra vették, hogy fegyvertelen, védtelen katonák fognak érkezni.
Nagy kapkodás, fegvertöltés, fegyvermenekítés, menekülés... Ahogy látták,
hogy fel vagyunk készülve, nem mertek közeledni... Csáktornyán újabb horvát
támadás volt. Drávavásárhelyt a toronyban volt egy géppuska, onnan lõttek.
Elhelyezkedtünk a vasúti sínek mentén, s úgy védtük magunkat. Csak alig-alig
tudtunk átvergõdni Kaposvár–Kanizsa felé. (HD, 9)

November 3-án az antant és a központi hatalmak megkötötték Pádo-
vában a fegyverszüneti egyezményt, s ezzel a fegyveres harcok hivatalosan
is véget értek. Ekkor már a Károlyi-kormány van hatalmon Budapesten.
S az új hadügyminiszter – Linder Béla – kijelenti: õ pacifista, nem akar
több katonát látni. S az a 9 nap, ameddig a hadügyi tárcát betöltötte,
elegendõ volt arra, hogy a katonaságot – a határõrséget is – feloszlassa.
Így a frontokról hazaáramló katonatömegekre – akik négy és fél éven át
szolgálták a hazájukat – a hazának többé nem volt szüksége. S a Keleti-
és Déli-Kárpátok határvonalai teljesen védtelenül maradtak. És a hazát is
cserben, védtelenül hagyja az új kormány. Mert bárhogy is, az ország még
van, annak határai is vannak, s ama november 3-án a haza területén még
egyetlen idegen katona sincs. A hadsereget nem visszavonja a kormány,
hanem feloszlatja az ország érdeke ellenében.

Végig, végig gyalog jöttünk haza. Nem kaptunk vonatot. Annyit, de annyit
marsoltunk! Gyalog jöttünk be Dévára is, ott leadtuk a töltényt, hoztunk
százötven darab éles lövedéket, a puskát, s osztán úgy gyalogoson jöttünk
tovább. (MJ, 5)

Megindultunk, gyalog indultunk meg. A vonatokat felfordították, csúf
mindenféle vót ott az állomásokon. Bomlott meg a fegyelem az országban,
mindenfelé. Nehéz idõk vótak! Mindenki fõzött, úgy, ahogy tudott. Alig kaptunk
valamit. Megállottunk, kiosztották az ételt, mentünk... Akkor sokan elma-
radtak, mert a parancsot akkor már nem fogadták el. (CsiS, 3)

Ki es mentünk, s mikor rendesen bévagonéroztak, hoznak egy nagy hordó
sört. Sorakozó, századonként, szakaszonként a sörért! Megkaptuk a sört, a
vonat elindult. Mikor kivitt a városból – a vasút ott olyanformán esik, hogy
mikor mejen a vonat, a város elejibe kerül –, lövéssorozatot adtak le a katonák
a város irányába. Most nem a rendõrökre, hanem magára a városra. Mindenki
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öt golyót kilõtt a fegyveribõl, nem nézte senki, hogy hova lõ... Csak úgy!
A kapitány megtette az övét. A városból kivezetett. De azután? A fegyelem
már fel vót borulva. (VI, 2)

Nemcsak Olaszországból jönnek hazafelé, a határszélekrõl is mennek
be az ország belsejébe, ki-ki az otthona felé. A határezredekhez is
megérkezik a hír: lehet menni haza. Másképp értelmezve: többet nincs
szüksége a hazának rátok! Mehettek, hagyhatjátok, sõt: hagyjátok is el az
õrhelyeiteket!

Itt Bereckben, amelyik napon én hazaértem, még állott a katonaság. Itt sok
katonaság vót, itt nagy vót a front... Másnap itt es felbomlott mindenféle. Aki
a tréneknél vót, a fogatosoknál, az ment fogatostól, mindenestõl haza. A román
határt úgy szabadon hagyták, hogy akárki jöhetett, mehetett. (PéD, 1)

November 6-án utam volt Kézdivásárhelyre. Mikor reggel elindultam, itt
Ozsdolán gyakorlatoztak a katonák. Megszokott, mindennapos dolog volt ez
a 16-os román betörés után, a mi falunkban is itt volt az állandóan készenlétben
tartott határõr-katonaság, akiket a frontokról vontak ki, irányítottak ide.
Ismertük õket, õk is ismertek minket. Mikor kora délután gyalogolok visszafelé,
hát egy-egy pálinkásüveggel a kezükben jönnek a részeg katonák. „Károlyi
Mihály nem akarja, hogy több drága magyar vér folyjon, mehetünk haza!”
„Éljen Károlyi, éljen Károlyi!” (LD, 1)

3. FORRADALOM AZ ORSZÁGBAN

Nemcsak a frontokon, de az országban, Budapesten is terjed a zûrzavar,
meginog, majd felborul a belsõ rend, kirobban a forradalom. Az õszirózsák
ott is megkapják a szerepüket. Október 31-én Budapesten Károlyi Mihály
veszi át a hatalmat.

Milyen nagy mámorban volt akkor a pesti nép! Károlyi Mihályt kocsiba
tették, s az emberek húzták az utcán, úgy éljenezték. (AnÁ, 1)

Bár a történelem nem tud róla, hogy Károlyinak személyesen köze lett
volna hozzá, de a hatalomátvétele után egy nap sem telik el, s november 1-jén
egy külön alakulat érkezik Tisza István villájához, s a volt miniszterelnököt,
az ország addigi elsõ számú politikusát meggyilkolják. Sokan – kivéve a
baloldalt, ahonnan csak gyûlölet áradt feléje – benne látták az egyetlen
embert, aki még az országot meg tudná vagy meg tudta volna menteni.

Õ vót sokáig a miniszterelnök, õ vót Magyarország mindenese. Meglõtték,
s osztán vége lett mindennek. (RZs, 1)

Lehullott, mint a virágszirom. S az õ vérével osztán meg is pecsételõdött
Magyarország sorsa. (SS, 1)

Megbolydul az egész ország. A frontokról özönlenek haza a katonák,
fellép az anarchia, megszületik a „zavaros”, melyben alattomosan is lehet
halászni.
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Szabó tábornok... Az egy rettegett ember volt, piros a nadrágja! Nem telik
belé két nap, Vásárhelyré megyek, egy unokatestvéremnek boltja volt ott
minnyá, ahogy a fõtérre beérünk, beszélgetünk, valami tizenegykor megérkezik
a vonat, nagy zaj lesz, kinézek, mi van. Hát egy csomó katona jõ, egy része a
fegyverit es hozza. A hátizsákot behúzta a fegyver csövibe, a hátára vette, hozza.
A másik a kuffert hozza, az egyik ismerõsöm is jön. Mondom: – Mi van te,
Pista!? Mi van? – Azt mondja: hát forradalom! Hát nem tudjátok tük? A falu
tele volt itt katonával, készültségben voltak, féltek Románia esetleges újabb
támadásától. Az azt mondja: – Hát forradalom van! Vedd le azt a sapkarózsát,
amíg más veteti le! – azt mondja. Forradalom! Forradalom! Jövök haza.
Találkozom egy szekérrel. Katonák ülnek rajta. Olyan szemik volt, meglássák,
hogy a sapkarózsám hiányzik. Azt mondja az egyik: – Pajtás, hol a sapkarózsa?
– Valahol a sáncban – mondom. – Jó lesz, ha magik es leveszik. Mert
forradalom van. Kitört a forradalom! Hát nem tudják? Ha bémennek
Vásárhelyré, majd ott leveszik! Hej, lekapdosták a sapkájikot... Jövök haza,
el a községháza elõtt. Megint találkozom a katonákkal, meglássák, hogy a
sapkarózsám le van véve. Na, mi van, mét vetted le? Hát – mondom –
forradalom van. Azt mondja az egyik: – Hej, ma én az õrnagy úrnak nem
fõzök ebédet! Na, kérem szépen. Este a parancskiadáskor a tábornok úr
szónokolt. Hát az a rettegett ember, aki azelõtt két nappal dacos lovon a
tisztikarával itt ment ki az úton, milyen szelíd ember lett, kérem. Egyik napról
a másikra hogy megszelídült! Milyen szépen, szelíden beszél parancskiadáskor
a katonáival! Megdicséri azokat. És kéri szépen, hogy a fegyelmet tartsák meg
továbbra is, szépen menjenek haza, tartsák meg az eddigi szép rendet.
Megköszöni a viselkedésüket. Milyen nagy ember volt két nappal azelõtt, és
mekkoracska lett két nap múlva! Akkor láttam, ilyen az ember. A környezete
teszi naggyá. Azokat a híres nagy embereket, mindegyiket az õ környezete tette
naggyá. Az volt, aki õt felemelte. Mert különben mindenki csak annyi, mint
én! (AnÁ, 1)

A frontokról hazafelé tartó katonaalakulatok egy része rabló, fosztogató
hordákká alakul. Üzleteket, raktárakat, élelmiszert szállító vagonokat
törnek föl, elvész az emberekbõl az önuralom, a gyomruk s harácsoló
ösztönük hajtja õket, nem a józanságuk.

Az elsõ az volt, hogy betörtek a gróf pincéjébe a borra. Folyt a bor, kiengedték,
kinyitották a csapot, a pince alján is bor volt, s csak azután kellett az élelem.
Elmentek az urasághoz, akinek sok juha volt, onnan hoztak túrót, gabonát,
feltörték a gabonását, kivették a gabonát, a disznókat. (TaJ, 9)

Itt van Egeres, egy szomszéd falu. Bementek a vendéglõbe, ott lövöldöztek,
s kiengedték a bort. Bethlenben is kiengedték a sok bort, hogy igyanak, s egy
ember belefulladt a borba. Annyit ivott, hogy nem tudott kijönni, s oda
belefulladt. (ZJ, 9)

Gazda József: 1918. Vég és kezdet 183



Itt volt báró Bruckenthal gazdasága. A pince tele volt borral. Ilyesmikkel
foglalkoztak, csak a bort hordták, ittak, s mulattak. Éppen a mi kapunkban,
ne, egy ember kihozott egy nagy hordót a szekéren, s itt osztogatta a bort, akik
itthon voltak, azoknak... Összevesztek. A dugót kihúzza, kiverte, s eleresztette
a drága bort az utcára, a mi kapunkban éppeg, ne. A szegény asszonyok
kanállal úgy a tócsákból meregették fel. Így gyûtögettek. Osztán a többi emberek
ettek, ittak, mulattak, egyébbel nem törõdtek. Vitték el a disznyókat. A szomszéd
román község Dénye, jöttek onnan éjjel autókkal, szekerekkel s hordták el a
gabonát, italt, mindent elhordtak innen. A csendõrség akkor eltûnt. Hogy mi
lett belõle? Nem tudott rendet csinálni! (ÉM, 9)

A szervezés vagy inkább szervezett-szétverés, az ország rendje felbon-
tásának mozgalma Erdély földjén már páhuzamosan megy, egyrészt a
román oldalon, másrészt a magyar oldalon, a kettõ csak össze-összetalál-
kozik.

Egy Vincze nevû tisztviselõ ragadta a hatalmat magához, mindennap kétszer
eskette meg a tömeget erre az új irányzatra. Akkor kellett levenni ezt a Ferencz
József-rózsát a sapkámról, jött egy baka, hogy vegyem le. Én makacs voltam,
de egy iskolatársam, barátom kért, hogy vedd le, ne élezd ki a helyzetet. Osztán
én sem ellenkeztem... Utána szervezõdött a magyar védelem is, a csendfenntartó
társaság, s a románok részérõl is. Egyiknek is volt ott – ahol felmegyünk a
Wesselényi úton –, egyik oldalon a románoknak volt a parancsnokságuk,
másik oldalon a magyaroknak. Lehetett tartani a megmozdulásoktól, magyar-
ellenes tüntetésektõl... Emlékszem, hogy egy iskolatársam, aki a rózsát is
levétette, az mondotta, hogy ha menekülni kell, hát meneküljünk a temetõbe,
a kriptába... Nekem eszembe sem jutott volna akkor még, hogy ez is veszély,
ettõl is kell tartanunk... (SzbM, 5)

Õsz volt. Elmentünk szekérrel Ludasra, hogy vegyük ki a magbúzát. S hát
olyan felfordulás van Ludason. Jõnek, éljeneznek, rikoltoznak fegyveresen,
rikoltoznak fegyver nélkül a katonák, gyülekeznek a községházánál. Volt ott
egy birtokos ember századosi rangban, Rozsnyainak hívták. Hát az akart
rendet csinálni, a csendõrség mán bujkált, a csendõrség ilyenkor meg van
bukva, má nem mertek az úton se járni. Ez akart rendet csinálni, hogy állítson
fel õrségeket. Nem akart õ rosszat. Hát ennek a Vajdának, ennek a ravasz
gazembernek, revolver volt a farzsebiben, és szúrta a máját, hogy az le van az
asztalnál ülve, s századosi rangban. Ott vótam, láttam, revolver volt a
farzsebében. Százados úr, azt mondja, tessék levenni a rangját! Há, Vajda,
azt mondja, ha sérti a szemit, vegye le! Há Vajda egyszeribe levette a rangját.
Bicsakkal levágta. Trãiascã, a románok, Trãiascã Vajda! S a magyarok: Éljen
Vajda! Kezdtek sorakozni utána. Akik megszenvedtek a hazáért, azt mondja,
utánam sorakozzatok fel! Mennek már, annyi vót a nép az utcán, mint a
méhek. Megindultak énekelve. Vót egy suszter, jól emlékszek, nem volt még
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nõs ember, valami szocialista éneket kezdett el. Én mentem leghátul,
lószekérrel kísértem a bandát. Hogy mi lesz itt! Mert má fel volt bomolva a
rend. Ki az állomásra. Nem messze vótunk már az állomástól, a nemzetõrök,
négy fiatal fiú, jõnek fegyveresen, nem szólnak, de Vajda megragadta egynek
a puskáját, kikapta a kezibõl, a mások elszaladtak. Megyünk arrább, ott egy
ajtó nyitva vót, Vajda bélõtt az ajtón. Kiszöktek ott az útra, megijedtek. Ki
az állomásra. Annyi papír volt a vágányokon, a sínek közt, hogy bokáig ért.
Valamit kiraboltak a vonatból. Fel volt borulva minden. Megyünk az
állomásra, hát ott egy öregrendû német katona, így fegyver vót a lába közt,
ült, s ett. Vajda arra ment, attól is elvette a puskát. A német odaadta. Jövünk
visszafele, ahol az italkimérés vót, zsidó kézben, ott a kapu, a vaskapu bé vót
zárva. Rázta Vajda a vaskaput. A zsidónak vót esze, jött: Mit parancsol, Vajda
elvtárs? Annyi italt adott, amennyit meg tudott inni. Másnap Vajda elment a
grófi birtokhoz a cimboráival, vótak vagy négyen, kiosztották, mi vót ott,
gabonát, marhát, mindent a népnek. Megrakva a szekereket búzával, zsákok-
kal, négy ökör – amelyik annyit akart magának –, a más hatot, vitték haza.
Na, eltõtt ez, ez vót kedden, s szerdán elmentek bé Szengyelbe, ott vót egy
földesúr, Betegh Sándornak hívták. Az vadászfegyveresen, azt mondják, az
volt nála, a kapuban állott, és Vajda felszólította, hogy adja átal a birtokát a
népnek. Az azt mondta, õ nem lopta a birtokát, õ örökölte! Vajda akkor
agyonlõtte. Másnap jöttek tollas csendõrök, s jól megropogtatták a házat, a
szülõi házát. Ahol az apja lakott. Kerekenfogták és jól megpuskázták a házat.
Vajda nem volt ott, el vót menve Szengyelbe, hogy folytassa a dolgát. Vót egy
malom, oda el vótak húzódva. Kerekenfogták azok a magyar csendõrök,
tollasok a malmot, s elfogták Vajdát. Egy csendõrõrmester azt súgta a fülibe,
szedje össze minden erejét s futamodjék meg, mert magának semmi bántódása
nem lesz. Vajda nekifogott, hogy fusson, egyszer csak ropp, ropp, ropp... Úgy
szedte össze az apja sírva. (KáI, 5)

Ez vót a forradalom... Nem vót már törvény, mindenki azt csinált, amit
akart. Lázadás vót itt benn a népek között. Mindent törtek összevissza... Egy
része haza vót jõve a katonáknak, de úgy szöktek el. Szökdöstek haza. Sokan
jöttek haza fegyverestõl s mindenestõl. A frontot otthagyták, õk tudták, az
országban milyen baj van. Azok lõdöztek. Õk is fogtak neki a rablásnak, a
bótfeltörésnek. (KlA, 3)

A forradalomban nem vót különbség a nép s a katonák között. A civil
személyeket nem bántották. A raktárakat feltörték, aki amit megfoghatott,
elvitte, a sapkarózsákat leszedték, de az embereket nem bántották. Sem a tiszt
urakat, sem a grófokat, bárókat, földbirtokosokat. Meg vót vadulva a nép, de
nem vérengzett. Az életet nem bántották. S ha méges, csak egy-egy eset, ha vót.
(PéD, 1)

Szörnyû látvány volt az a pusztulás, amit a forradalom hozott! (AnÁ, 1)
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Pesten az utcákon a polgári lakosság, a fehér asszonynépség a rangjelzéseket
szedte le. Nem tettek a helyébe semmit. Jöttem vissza, a katonákat szállította
a vonat Brassóba, megérkeztünk. Ott a pályaudvar katonasággal körül volt
véve, na, katonák ide sorakozzunk, sorbaálltunk, ott sütyürü, sütyürü, s egyszer
eltûnt a katonaság, s felbomlott a rend. (FaJ, 1)

A cigányok nekifogtak gyújtogatni, meggyújtották a szalmakazlakat s
betörték a boltot. Három-négy magyar is volt köztök, de többnyire cigányok
voltak. Széthordtak mindent.

A boltokból kutyagoltak mindent. Keresték a boltost, meg akarták gyilkolni
ezek az ittvaló felkelõk. Azelõtt két nappal jöttünk haza Putnából, erdei
munkából, bizonytalan volt a helyzet, édesapám beteg volt, feküdt abban a
házban. Egy leánytestvérem meg itt feküdt a túlsó szobában. Olyan betegségek
vót, egyiknek nagy forrósága vót, ennek a hideg szoba kellett, a másik fázott,
annak a meleg szoba kellett. Ketten egy szobában nem lehettek. Kint
lövöldöztek. Itt fütyültek a golyók keresztül. (HB, 3)

Egyik részünk örült, s a másik búsult. Aki úgy volt, tudta, hogy hiába harcolt,
elvesztette a hazáját, az bizony búsult. De örvendeni azért mindegyik örvendett,
hogy megszabadult onnan a harctérrõl... (BiF, 5)

Hogy ezek a nemkívánatos események, Magyarország sorsának ilyetén
alakulása a világforradalomnak is része, tanúsítja, hogy az Orosz Kommu-
nista Párt magyar csoportjának tagjai még ott, a születésben levõ
Szovjetunióban nov. 4-én úgy határoznak, hogy rajokban hazajönnek, mert
otthon is vár rájuk feladat.

Kassai születésû vót Kun Béla, ügyvéd. Lenin, Trockij és Kerenszkij, õk
vetették fel ezt az elvet, s õ es benne vót, azokkal dolgozott együtt... Kun Bélával
jöttünk haza Budapestig. Ott hirdették, hogy aki béáll vörös katonának, azt
hazahozzák. Béálltam én es, met a honvágy hazahozott. Pedig ott nekem fõdet
es adtak! Ott nekem olyan dolgom vót! Ott nekem fiam es vót mán! S az egész
falu szeretett! Gondoltam, megnézem a szüleimet itthon, s osztán visszamenyek.
Kijevbe kellett jelentkezni, hogy a Vörös Hadseregbe béálljunk, s azok hoztak
haza. Oroszok es jöttek velünk, õrözték a vonatot, nehogy leszálljunk. Alá
kellett írjunk, s három hónapig harcoltunk a Kun Béla seregében. Hozott
minket a vörös vonat. Közben tüntettünk. Kassán leszálltunk a vonatról, egy
kicsi terpe ember vitt vörös lobogóval, s énekeltük: „Föl, föl, ti rabjai a fõdnek,/
Föl, föl, te éhes proletár/... Ez a harc lesz a végsõ,/ Csak esszefogni hát...” Ezt
elfúttuk, s akkor ott egyet tüntettünk. A vonatokat vörös katona õrözte, nehogy
leszálljon valaki. Olyan vót a forradalom... Onnat Miskolcra jöttünk, s
Miskolcról velünk érkezett bé Kun Béla Budapestre. Osztán Kun Bélát
fölemelték egészen. (FeI, 1)

Ismertem jól a Kun Béla családját, zsidó emberek voltak, itt volt az apja is,
itt vót a leánytestvére is, Ilona. A háború elõtt jöttek ide, hogy tagosítsanak,
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kezdték mérni a földeket, de osztán kitört a háború, s itt maradt az öreg
segédjegyzõnek. Vót egy csorda disznaja. Mikor tizennyolcban kitört a
forradalom, eléjöttek az oláhnemegyeiek, s elhajtották. De akkor az hívta a
csendõröket, egy Ciupe nevû vót a csendõrõrmester, s az nem hagyta,
visszahajtatta. Az a Ciupe román vót, de jól beszélt magyarul. Magyar csendõr
vót. Nem tudtuk akkor, hogy milyen vezér lett Kun Béla. Az újságíró vót
Kolozsváron, osztán ritkán jött haza az édesapjához, késõbb mégis meg vótunk
pecsételve mindig, mikor tényleges katonák vótunk, akkor is mondták,
bolsevikok vagytok, a ti falutokból származott Kun Béla... Pedig mi akkor még
azt sem tudtuk, mi az, hogy bolsevik... (GB, 9)

Kun Bélára a nagy feladat ezután vár még, de itt vannak õk is, s egyelõre
a háttérbõl végzik a munkájukat. Miközben az ország éli a maga sorsát, életét.

4. A SZÉTESÉS PEREMÉN

Az olasz, francia, belga frontokról november elsõ napjaiban indul haza
a magyar katonaság.

Brassóból gyalog jöttem egészen Kovásznáig. Annyira elfáradtam, hogy a
falu végin – akkor kövek vótak ott, az utasoknak csináltak olyan hosszú
ülõhelyet – le akartam ülni, hogy egy kicsit aludjam, s a sáncba fordultam.
Aztán jöttem tovább. A kapuk elõtt olyan födeles padok voltak, az asszonyok
nyáron mindig ott fontak, valami hat olyan pad volt egymás után, mindegyiken
egy kicsit ültem, de nem akartam aludni, hogy nem tudok osztán többet felkelni.
Elmentem hazáig. Ott a kaput alig tudtam kinyitani. Akkor mentem a házhoz.
Kopogok. Hallom édesanyám hangját. Ki az? Én vagyok, édesanyám! Ki vagy
te? Édesanyám, én vagyok! Te nem lehetsz, drága gyermekem, te meghaltál!
Te nem lehetsz. Csak én álmodom! Álmodtam a másik gyermekemmel is, azt
mondta, hogy õ az, hogy jön, nem halt meg, s amikor reggel lett, szomorúan
láttam, hogy álom volt az egész. Tudom, hogy ott Itáliában volt egy nagy
háború, s ott meghaltatok mind... De ez én vagyok! Nem, drága gyermekem,
nem lehetsz te! Édesanyám, nyissa ki az ajtót, hogy lássa meg, én vagyok! De
hogy akarsz így bejönni? Úgy, hogy nem haltam meg! Hol van édesapa? Hol
van Mária, hol van vannak a fiúk?... S akkor megállt. Még hallottam, hogy
jön, hozza a kulcsot, s kinyitja az ajtót. Kinyitotta, sötét volt, s hamar az ajtó
mögé lépett. Mentem, s akkor õ jött utánam. Hova mész? Hova mész? Megyek,
hogy feküdjem le. Ott volt a kanapé, amelyiken én gyermekkoromban aludtam.
Mondom: feküdj le te is, édesanyám, hosszú, hosszú utat tettem meg gyalog, s
annyira fáradt vagyok, meghalok, ha nem feküdhetem le. Akkor azt mondja:
Feküdj le, na, feküdj le, de miért nem jössz az ágyba? Édesanyám, nem mehetek
az ágyba, tele vagyok tetvekkel, megtöltök mindent! Hagyjad, megölöm én õket,
kitakarítlak én belõlük! Hagyjad! Jött a reggel, pirkadni kezdett, s hát egyszer
hallom a lépteit, jön egy gyertyával, s idetartotta az arcomhoz. Éreztem a
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meleget, s kinyitottam a szememet. Mit csinálsz? Jaj, most látom, hogy Te
vagy! Gyere, édes gyermekem! Hagyjál, mert nem bírom, aludnom kell! Vetkõzz
le, hadd fõzzem ki a ruháidat. Na, csinált nekem fürdõt, s három napig mind
csak pihentem… (JN, 1)

Románia a bukaresti békeszerzõdésbe foglaltakat épp fél évig tartotta
be, nov. 10-én újra hadat üzent a Monarchiának, s november második
felében már csendesen átlépik a román csapatok a határt. „Jogosítványuk”
is van erre, a Károlyi-kormány küldöttsége – melyet ugyanúgy Linder
Béla vezetett – nov. 13-án új fegyverszüneti megállapodást köt az antanttal
Belgrádban, melybe azt is belefoglalják, hogy a román csapatok benyomul-
hatnak a Maros vonaláig. És jönnek is, ellenállásba nem ütköznek, magyar
hadsereg nem létezett már. Jönnek, s hozzák az új rendet.

Bejöttek Ojtozba még tizennyolc novemberében, ahogy a magyar katonaság
elvonult innen, minnyá. Kiadták az újságokba, plakátokon, hogy két egyénnél
több nem mehet az úton! Csak kettõ szabadott menjen. Huj, osztán botoztak,
este kilenc után mán nem szabadott senki kimenjen a kapun. Kit megfogtak
küjjel, huszonötöt vertek rea, huszonöt seggrevalót. Huszonötöt, olvasatlan.
Még százat es kapott, ha eltévesztette, s újrakezdte. Ez így vót. Egyszer én es
békerültem. Elbeszélgettük a kapu elõtt az idõt, s megyek haza. Mind magyar
katonaruhákba magyar fegyverekkel vótak ott a katonák. Az õrmester magyar
huszármentét vett magára... Az nem tudott magyarul, a másik kettõ igen, azok
erdélyi románok vótak. Rám szól egy: Hol volt? Mondom, beszélgettünk. Osztán
bevitt az õrmester a szobába, jól pofon rittyentett, s azt mondja: Menj haza!
Ezt õ es magyarul mondta. (BJ, 1)

Én nem es tudom megmondani, hogy jöttek, átaljöttek. Csak kicsi ütközet
vót, nem vót katonaság, ki vót mindenünnen víve. Ahogy kitört a forradalom,
szétszéledtek, ismét védelem nélkül hagyták a határokat. (SS, 1)

Békésen vonultak fel a mi vidékünkön. Azon a részön, ahol negyvennyolcban
volt az az ütközet, ott megint csak vót egy összecsapás a magyar csapatok s a
románok között, úgy hogy ott nagyon sok román katonát temettek el. Egyébként
nem volt, aki ellenálljon. (FÁ, 1)

Lószekeren jöttek be, aztán énekeltek, kiabáltak: Le, magyarok, leee! Ha
valaki valamit szólott, vitték az õrsre, s jól elverték. Többet megvertek, kellett,
hogy ügyeljen az ember a szájára, mit beszél. Egy embert itt a faluban úgy
megvertek, hogy az abba halt bele. (SzM, 5)

Bereckbe egy olyan jött elsõnek, aki innet szökött ki, s velik jött vissza ide.
Akik románok vótak itt, jórészt mind elszöktek. Nem vót õrség, túlmehetett,
fittyet hányt ide. Itt jöttek le az úton... Jöhettek, met nem vót katonaság. Hanem
nem tudtak vóna olyan könnyen béjõni... S tettek biza rosszat. Vót egy suszter,
azt úgy megverték, hogy beléhalt. (PéD, 1)

188 100 éve ért véget az I. világháború



Az iskolában volt egy gyûlés, s ott volt egy Tulbure nevû, az illetõ tiszthelyettes
volt az osztrák–magyar hadseregben, õ volt a megbízottja román részrõl az
alakulatnak, a fejleményeknek, s ott volt az én nagybátyám is, mint fõhadnagy.
Hiába, hogy ez volt a magasabb rangú, az megkérte: Legyen szíves a felszerelését
tegye le az asztalra. S ez azt mondja: Fejet hajtok ennek a válságnak!
Emlékszem jól, mert magyarul beszélt mind a kettõ. Nagy napot élünk, nagy
dologról van itt szó! – mondta, s letette a kardját, a puskáját. Kezet fogtak, s
ennyi volt az átadás, a helybeli nemzetõrség átaladta a feladatát az itteni
románságnak. S ezzel elkezdõdött a falunkban a román fennhatóság... (GGy, 7)

Legelõször a nagyiskolába mentek. Kidobták a könyvtáros szekrényt az
udvarra, s meggyújtották. Mü mind a tornácba, met szembe vót az iskola,
akartuk, hogy ne égjen az a sok könyv el... De több katona mind csak kereken
körüljárt a könyvek körül, s nem engedték, hogy közel menjünk. Mikor õk
elmentek, volt az iskola udvarán egy kút, abból vittük a vizet, s öntöztük a
könyvtárat... De már olyan kevés könyvet lehetett megmenteni, s annak sem
lehetett semmi hasznát venni. A román katonák azonnal kihirdették a faluban,
hogy minden háznál román zászlót kell csinálni. De nem kaptunk anyagot. Az
üzletek fel voltak törve, a nép elhordta az árut. Lepedõt kellett fessünk pirosra,
sárgára s kékre, s úgy csinált mindenki zászlót, hogy kitûzze a kapura... Ahol nem
volt zászló, ott döngették a kaput, s verték be az ablakokat. (GySzS, 1)

Jöttek ezek a voluntárok. Nagyobb részük Olaszországban hadifogságban
volt, s itt a faluban belécseppentek a posztállásba... Emlékszem, mentek egyszer
nyugat felé, s az Erzsébet-kertnél egy tábla volt, s rá volt írva: Erzsébet-kert.
Egy voluntár, aki jött, puskatussal leverte azt a táblát onnan, arról a
cserefaoszlopról. Megijedtem. Mi lesz, hogyha még egy ilyen felírást sem
hagynak. Zenebona volt... Voltak sokan, akik félni kezdtek. Nagyapámmal
elmentünk Fogarasra, mindenfele lengtek a piros-sárga-kék lobogók... Megkér-
dezte nagyapám egy asszonyismerõsét: hogy érzitek magatokat a szépen
feldíszített városban... Az asszony nem válaszolt, s láttuk egyszer, hogy elkezdett
sírni. Aztán együtt sírtak nagyapámmal. Én csak akkor fogtam fel, hogy milyen
szomorú dolog történt. (GGy, 7)

Jöttek itt be az Úz völgyén lefele. Amikor ide béjöttek, apámmal a szekeren
jöttünk a községben, s két mankópálca a kezemben vót. Azt mondja a román
katona: Így es lehet járni a háborúban? Mondom, igen, s hát akinek még a
darabját se lehet megkapni! (TD, 2)

A nagyúton jöttek, ide nem es jöttek egyáltalán. Ditrót szállták meg. Ki vót
adva a parancs, hogy senki ne merészeljen velük szembeszállni. (TöJ, 3)

Máról holnapra Romániában voltunk... Semmi ellenállás nélkül... Amúgy
sem lett volna semmi ételme... A döntés megvolt, el kellett fogadni. (LK, 1)
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Franciaország, Anglia mind a magyar letörésire vótak. Itt is vótak francia
katonák... Angol katonaság is volt. Onnat vót a fõerõ. Védték Romániát, hogy
a magyart elpusztíthassák.

Itt Gyéresen a rakodónál ki kellett rakatni az ágyúikat. A katonaság, az
gyalog jött. Jöttek gyalog, egy-egy század. Trombitáltak: trom, trom, trom...
Masíroztak bé Gyéresre, aztán mentek tovább. Nem volt senki, aki szembeáll-
jon... (KÁ, 6)

S hogy mégis létezzen valamiféle magyar katonaság is, ha szükség lenne
rá, vagy lenne lehetõség, esetleg a kormány támogatását is elnyerhetnék,
azt újra kellett szervezni, teremteni. Néhány hazafiúi érzésû tiszt lép fel,
hogy megszervezze a Székely Hadosztályt. A Székelyföld már meg van
szállva, a szervezés a háttérben folyik. A vasút közlekedik, a hadköteles
fiatalok a hívásra mennek.

Volt egy tábornok, vitéz Katorczai Károly, õ szervezte meg a Székely
Hadosztályt Kolozsváron. (PpJ, 5)

Mik azért vótunk visszahívva, hogy a románokat hajtsuk ki. (SzõB, 1)
A románokkal szembe, szembe, szembe! Egy hétig voltam itthon, akkor

toborozta Bíró Gábor hadnagy úr a csapatot Szentiványlaborfalváról,
Komollóról, Rétyrõl s még Újfaluból es, Csíkból es sokan vótunk essze-
toborozva. Akkor lementünk Brassóba, a szászok, románok már egyesültek, s
vonultak a lobogókkal az utcán, kiabáltak. Sã trãiascã România! Éljen
Románia! Mi félrehúzódtunk, hogy ne lássuk, de azért láttuk, ahogy mentek.
S láttak õk es. Nem akartak hagyni, hogy felüljünk a vonatra, de méges fel
tudtunk szökdösni. (PK, 1)

Innét elmentek vaj tizenkét szekérrel, s mikor elértek Homoródig, az
állomásra, az már meg volt szállva. Kérdezték a katonák, hova mentek?
Megyünk kaszálni! – válaszolták, mert már a háborúnak vége volt. Na, osztán
visszajöttek. S amikor visszajöttek, mégsem tudtak nyugodni, elmentek egyen-
kint szökve. A vonatok jártak, nem kértek se jegyet, se semmit. Elmentek, s
Kolozsváron osztán jelentkeztek a Székely Hadosztálynál. (GdJ, 7)

Amikor Balázsfalvához értünk, ott akkor a román csapatok erõsen essze
vótak mán vonva, ott, ahol jõnek át a Maroson. Akkor akik ott vótunk,
szembevittek velik le a hídhoz. Ott, a hídnak az innensõ felin esszeütközés vót.
Vót egy hadnagy, kolozsvári vót, lement este azokkal, akiket levezettek oda, a
géppuskásokkal, gyalogpuskásokkal, s meglõtték õt es a hídnál. Na, akkor
eljöttek a szülei, fel a vagonba, s elvitték Kolozsvárra. S akkor ráadásul jött
egy másvalaki, hogy menni kell Tövisrõl Kolozsvárra, Károlyi Mihály volt
akkor az úr, az õ parancsára... Kolozsváron a falukba vótunk elszállásolva,
s kiraktak az erdõkre széjjel, hogyha jõnek a románok. (PK, 1)

Nem volt felszerelésük, nem tudtak megfelelõ ellenállást kifejteni. Nem
támogatta õket már Károlyi sem, s a köréje gyülekezettek sem. Azok mind
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a kor bábui voltak. Tudták vagy nem, de feladatot hajtottak végre.
Magyarország szétesésének a levezénylését.

Károlyi jót akart! De becsapta az antant. Mert õ állandó összeköttetésben
volt az antanttal, de mikor a forradalom kitört, semmi segítséget nem adtak
neki. Nem tudta az országban a rendet helyreállítani, s képtelen volt arra, hogy
éljen a hatalom lehetõségeivel. A keze alatt ment szét az ország. (AnÁ, 1)

A Székely Hadosztály katonái a vörösök hatalomátvétele után két
ellenféllel találták szembe magukat. Keletrõl az elõnyomuló román sere-
gekkel, nyugatról a vörösökkel, akik ugyanúgy ellenséget láttak bennük.

A veres uralom is felállott. Nem kaptunk Magyarországról segítséget. Azt
mondtuk: ha nem adtok, akkor menjenek a románok fel Pestnek. Elengedtük,
met mit csináljunk. (SzõB, 1)

5. GYULAFEHÉRVÁR

Amerika egy „igazságos béke” ígéretével lépett be a háborúba. Hogy
nem lesznek vesztesek és gyõztesek, hanem a népek akarata fog érvénye-
sülni, az új határok létrehozásánál figyelembe veszik a népek, közösségek
akaratát, s népszavazásokat fognak rendezni, így Magyarország területén is.

Az ígéret ígéret maradt. Közismert Masaryk, késõbbi csehszlovák elnök,
nyilatkozata: Ha lesz népszavazás, nem lesz Csehszlovákia. Ugyanúgy: ha
lett volna népszavazás, nem lett volna Nagy-Románia sem, legalábbis
abban a formában, ahogyan az megszületett. Így hát népszavazás nem
lett, azzal nem kockáztatott a nemzetközi politika, Wilson elnök is
megváltoztatta erre vonatkozó „elképzelését”, de lettek népgyûlések Dél-
és Felvidéken, s Erdélyben is, melyeken a régi Magyarország nemzetiségei
kinyilváníthatták igényeiket. Szükség volt ezekre azért is, hogy az antant
a hajdani, még 1916-ban szerzõdésbe foglalt vállalásait, melyek szerint
Románia, ha megtámadja a Monarchiát, mellyel addig szövetségesi vi-
szonyban állt, megkapja Kelet-Magyarország területeit. S most, november
10-én egy másik egyezséget, a bukaresti békében foglaltakat megszegve,
újból hátba támadta a felette gyõzedelmeskedõket. Tehát Gyulafehérvár
határozatai nem „jogalapként” kellettek, hanem inkább az antant cselek-
vési szabadságáért. Annak igazolásáért, hogy az népakaratot hajt végbe.

Az erdélyi románság nagygyûlésére Gyulafehérváron került sor 1918.
dec. 1-jén. Akkor már Erdély egy jelentõs része román megszállás alatt
állt. A szervezés, lebonyolítás nem ütközött nehézségekbe. A magyar állam
külön ingyenes vonatokat indított, melyek vitték Erdélybõl, Biharból,
Máramarosból és a Bánságból a küldötteket.

Minden községbe, minden megyébe küldték a meghívást, hogy jöjjenek, mert
egy nagy ülés lesz Gyulafehérváron, ami a románságnak nagy dolog! Akkor
én és a bátyám, a püspök, hogy na, menjünk oda... Jöttek egész Erdélybõl a
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papok. Elindultunk, mint ma, odaértünk holnap. Zsúfolt volt minden, jöttek
vonaton, jöttek szekerekkel a szegényebbek, és olyan hideg volt. Nem havazott
sokat, csak keveset, de elég az hozza, szekereken aludtak, szalmába, szénába,
s sokan hoztak még fiatalokat, gyermekeket is. (JN, 1)

Nagyapám – mivelhogy bíró volt ezerkilencszáztizennyolcban – édesapám-
mal részt vett Gyulafehérváron az egyesülésen. Meghívták, bár magyarok
voltak, nem tudott senki románul, de a vallásuk görögkatolikus volt. Szekérrel
mentek el... (MoSX, 9)

Meghívták a románok, hogy az itt való magyarok közül es valaki menjen
velük. Itt vót egy olyan ember, hogy katonaviselt ember vót, de hadnagyi
rangban volt, Veress Ádámnak hívták. Elküldtük abba a gyûlésbe, met hát
itthon vót... Mindenünnõt küldtek oda embert. Ennek a nagy Kászonnak õ
vót a megbízottja. (TD, 2)

Hirdették, hogy lesz külön vonat, hogy aki akar menni, menjen a nagygyû-
lésre. Mán akkor meg volt bukva a Monarchia, már alig voltak itt a magyarok,
a hatalom csak névleg volt az õ kezükben. Hirdették, hogy mehet mindenki.
Akkor már Tisza Pistát is megölték, s Károlyi Mihály pedig... (NaJ, 8)

A gyûlés lefolyása zavartalan volt, az ott hozott döntéseket illetõen
inkább elõzetesen voltak viták a románság körében, hogy mit akarjanak:
Nagy-Románia része lenni vagy független Erdélyként létezni. Az antant
nem tudott független Erdélyrõl. Õk Erdélyt Romániának ígérték, ez is
befolyásolhatta az ott elhangzottakat, elfogadottakat.

Mikor bementünk Elek bácsival, akkor már kezdõdött. Teli volt, olyan teli
volt az a tiszti étkezde, ahol a tisztek ettek, ott volt ez a gyûlés. Nagyon sokan
voltak! Valahogy be tudtunk menni mi is, az ajtó nyitva volt, s osztán ott
elmondta mindenki, hogy miért jöttünk. Mondta, azért jöttünk, hogy Erdélyt
Magyarországtól Romániához csatoljuk, a Tiszától a Kárpátokig. De la Tisa
pâna la Nistru! Így volt ez. Hát tartott ez a gyûlés, met sokan voltak, s beszéltek
a papok, a politikusok... Maniu is ott volt, mind ott voltak. Minden jogot
megadnak a nemzetiségeknek, mondták... Mikor megtörtént ez, mentünk a
Tiszánál, egy ezred volt, elmentünk a Tiszánál határt vonni. S én ott voltam.
Csináltuk a határt. (JN, 1)

Amikor hazajött, itt leadta ez a Veress Ádám a gyûlést. Azt döntötték, hogy
csináljanak egy új rendszert. De mit csináljanak, hogy itt kétfajta nép vót.
A románok s a magyarok azt egyezték Gyulafehérváron, hogy õk közösen
fenntartják Erdélyben a szavikot úgy, mint ahogy az apáink, dédapáink, õk es
fenntartották, közös birtokaik vótak egymás mellett, azt birtokolják, egymást
ne zavarják, becsületesen, mint ahogy apáink, dédapáink, egymás mellett
éljünk. Ezt döntötték. Ez az ember ezt hazahozta, a gyûlésen ez volt. (TD, 2)

Egyébként is: ha a népakaratot vizsgáljuk, az csak egyik nép akarata
volt, a másik is – az már törvényellenesen, a tilalmak ellenére, a megszálló
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románok részérõl jövõ fenyegetésekkel szemben – nyilvánította ki akaratát
(Kolozsvári magyar nemzetgyûlés, 1918, dec. 22.)

„Kelet-Magyarországnak Kolozsvárt 1918. december 22-én összesereglett
különbözõ vallású és fajú népei kijelentik a Wilson-féle elvek értelmében
gyakorolt önrendelkezési joguk alapján, hogy Magyarországgal egyazon nép-
köztársasági állami közösségben kívánnak élni és az egységes és csonkítatlan
Magyarország keretein belül követelik minden itt lakó nemzet számára a teljes
egyenlõséget, szabadságot és önkormányzatot. Kijelenti a nagygyûlés, hogy az
erdélyi magyarság és székelység teljes jogosultságú önkormányzati szervének
és képviselõjének elismeri a Kolozsvárt 1918. december 17-én egyesült Erdélyi
Magyar Székely Nemzeti Tanácsot, illetõleg annak 1918. december hó 18-án
megválasztott központi kormányzótanácsát.”

Sem a magyar, sem a román nemzet akarata nem érdekelte a „másik
oldalt”, a világháború igazi haszonélvezõit. A gyulafehérvári határozatok
sem, azokra is csak formálisan volt szükség. A gyõztes hatalmak közül
Romániától soha senki nem várta el, s nem is kérte számon, hogy betartsák
Gyulafehérvár döntéseit. Annak a magyarsággal szembeni vállalásait.

Nem is tartották be.

*
Az új korszak tehát már 1918 novemberében–decemberében elkezdõ-

dött. Az elõzmények és a napok története is azt sugallja, hogy Magyaror-
szág szétesése nem a világháborúban elszenvedett veszteségek következ-
ménye volt.

S ami ekkor, Erdély megszállásával, annak birtokba vételével elkezdõ-
dött, egy grimasz volt a múlt felé. A történelem kereke visszafelé kezdett
forogni, egy Erdély és egész Magyarország földjén soha nem volt nemzeti
elnyomás felé. Egy, a „mindnyájan egyenlõek, a Szent Korona azonos jogú
alattvalói vagyunk” alkotmányosság elvetése felé.
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