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Nagyanyám és a háborús levelezők emlékének





■ Előszó

■ Kesztler Aranka 1916-ban

A Nagy Háború különböző frontjairól küldték azokat a tábori lapokat és 
leveleket, amelyeket az alábbiakban bemutatok. A mintegy százhúsz kül
deménynek 15 szerzője volt, de címzettje csak egy: „nagyságos Kesztler 
Aranka úrleány”, aki Budapesten, Zuglóban, a VII. kerületi Gyarmat ut
cában lakott.

Aranka, aki történetesen a nagyanyám volt, 1900-ban született, tehát 
egyidős volt a vérzivataros 20. századdal. Levélgyűjteménye a családi iratok 
között, egy nagy szekrényfiók mélyén lapult, amíg egy véletlen kézmozdu
lat és az első világháború százéves évfordulója rá nem irányította a figyel
memet. (Maga a fiókos szekrény egy távoli vidéki házban áll, abban a kis 
hegyi faluban, amelynek temetőjében nagyanyám nyugszik.) A levélgyűj
temény zöme egy „csukaszürke1 albumban kapott helyet, amelynek bal felső 
sarkában a piros-fehér-zöld és a fekete-sárga szalag cserfalombokra teke
redve fonódik össze. Jobbra alul pedig a kopottas szecessziós felirat látható: 
„Emlékek a háborúból”. Tehát az albumot háborús emlékek megőrzésére 
gyártották, és a lapokat, leveleket úgy lehetett benne a kivágott sarkokba 
illeszteni, mint a régi fényképalbumokban a fotográfiákat.

A címzett a küldeményeket többé-kevésbé időrendben tette be az al
bumba, a kronológia azonban többször megbicsaklik. Elsősorban azért,



mert a képeslapok zömét, az ún. „művészlapokat” (nagyanyám nevezte így 
őket) külön gyűjtötte egy dobozban, holott ezek között is szép számmal 
voltak harctéri küldemények. Ezeknek a színes képeslapoknak az volt a 
sajátosságuk, hogy többnyire nem fotók, hanem a kor divatos illusztráto
rainak, festőinek alkotásai alapján készültek, és többnyire életképek, tájké
pek, polgári enteriőrök, kastélyok szép parkkal és nagy számban történél-



1 Bőséges bizonyítékot nyújt erre 
az Országos Széchényi Könyvtár há
borús képeslapjaiból szerkesztett vá
logatás: Katona Anikó - Szarka Anita 
(szerk.): Képpé formált háború. Az első 
világháború nemzetközi képes emlékei 
az Országos Széchényi Könyvtárban. 
Budapest, 2014, Országos Széchényi 
Könyvtár - Osiris Kiadó.

2 A századfordulón Németország 
éves képeslapforgalma már elérte 
a félmilliárdot (!), és a háború alatt 
a lapok népszerűsége (nem csak 
Németországban) rohamosan nőtt. 
Főleg a középrétegek körében vált 
nagy divattá a képeslapok küldése, 
sőt gyűjtése. Lásd részletesebben 
Petercsák Tivadar: A képes levelezőlap 
története. Miskolc, 1994, a miskol
ci Herman Ottó Múzeum és az egri 
Dobó István Vármúzeum közös ki
adása, 9-19. p.

mi vagy kortárs harci események láthatók rajtuk, valamint a szalonok és 
budoárok szecessziós világa, sok-sok epekedő szerelmespár, de emberbaráti 
szervezetek karitatív buzdítása is.

A képek természetesen - és ez nemzetközi jelenség volt - korántsem vol
tak mentesek a háborús propagandától,1 már csak azért sem, mert a nyom
tatványoknak ez a műfaja egy előző háborúban született: az egyébként oszt
rák „találmánynak” számító sima levelezőlapon az 1870-es porosz-francia 
háború idején jelent meg (katonai jellegű) képi ábrázolás először német, 
majd francia oldalon, és a 19. század végére az új nyomtatványtípus meg
hódította egész Európát.2

Előre kell bocsátanunk, hogy az említett levelesalbumba a háború kez
dete után kb. egy évvel kerültek az első lapok, és jóval előbb betelt, mint 
ahogy a háború véget ért. Ezért 1914-ből és 1917/18-ból főleg a „művész
lap” ^gyűjtemény látott el minket információkkal. A feldolgozás során a két 
„algyűjteményt” összevontan kezeltük, és a bemutatás sorrendjénél a kelte
zés időpontját vettük alapul, ahol ez hiányzott, ott a postabélyegző dátumát 
hívtuk segítségül.

De a sor még folytatódik: a családi hagyatékban a levelesalbum mel
lett lapult egy ugyancsak csukaszürke borítójú, szakadozott fényképalbum 
is, ebben 1910-es évekből származó családi képek voltak, és ezek között is 
bőven akadtak világháborús fotográfiák: részint a levélíró rokon fiúk ka
tonaruhás (otthon készült) fényképei, részint pedig a levélírók harctéren 
fotografált és hazaküldött képei. Az egyes dokumentumok tárolási helyét 
illetően nem érvényesült következetes koncepció, hiszen Aranka nem le



véltáros volt, hanem zuglói bakfis, de az megfigyelhető, hogy a fényképek 
közül főleg - de nem kizárólag - a levelezőlap méretű, műteremben ké
szült képek (ezekre általában írtak is!) a levelezőalbumba, a kisebb mére
tű, amatőr képek pedig inkább a fényképalbumba kerültek. Fontos, hogy 
a fotóalbumban a képek alatt szinte minden esetben dátum (és jórészt az 
ábrázolt helyszín vagy személy neve) is szerepelt, így a kronológiai elv itt 
is érvényesíthető volt. (A fiók tüzetesebb átvizsgálása során néhány egyéb, 
e korszakhoz köthető fénykép is előkerült, ezek között akadt felirat nélküli 
is.) A családi fényképalbumnak volt egy „kishúga” is: egy kisméretű album 
svájci képekkel, ennek csak 1917 nyarára vonatkozólag lesz jelentősége.

További kutakodás után kiderült, hogy mindezt kiegészíti még az Aran
ka ifjúkorához köthető bőrkötéses napló és egy emlékkönyv is, amelyeknek 
korabeli anyaga ugyan meglehetősen sovány (Aranka inkább kiterjedt le
velezésébe fektette scriptori energiáit), de egy-két érdekes momentummal 
ezek is színesítették a többi dokumentumból kibontakozó képet. Mivel 
ezekben is dátumozva voltak a bejegyzések, lehetővé vált, hogy a külön
böző forrásokból származó dokumentumokat egy egységes családi dokumen
tumtárnak tekintsem, amelynek közös feldolgozási rendezőelve a kronológia 
lett. Az időrendbe állított írásos és képes dokumentumokat a világháborús 
szakirodalomból és más forrásokból merített háttér-információk segítik ab
ban, hogy az egyébként szűk spektrumú (egy család, sőt egy személy von
záskörébe tartozó) „kisviláguk” minél szemléletesebben és komplexebben 
tükrözze a korszak életvilágát, tehát hogy megkísérelje láttatni a cseppben 
a tengert.



3 A konkrét alakulatokhoz köt
hető csapatjelvények módszeres 
bemutatását lásd Hermann Attila - 
Szanyi Miklós: Csak előre, édes fiam! 
A Magyar Szent Korona országaiból 
sorozott hadosztályok, ezredek és zász
lóaljak jelvényei a Nagy Háborúban. 
Debrecen, 2012, Méliusz Központ.

4Sallay Gergely Pál: Mindent a 
hazáért! Első világháborús osztrák
magyar katonai alakulat- és emlékjel
vények. Budapest, 2010, Zrínyi Kiadó.

5 A Numizmatikai Közlöny 1914- 
es számában megjelent sorokat idézi 
Sallay Gergely Pál: i. m. 11. p.

6A székesfehérvári ún. Bory-vár 
későbbi építője.

7 A közreműködő szobrászok és 
grafikusok szélesebb listáját lásd Her- 
mann-Szanyi: i. m. 244-245. p.

Az eddig említett dokumentumokat még kiegészítette egy 22 tételes 
első világháborús jelvény gyűjtemény is, amelynek darabjait Aranka talán 
a levélíróktól kapta, de lehet, hogy (legalábbis részben) maga szerezte be. 
(Az egyik levelezőnk fényképén - a kor divatja szerint - egy egész sorozat 
sapkajelvényt fogunk majd látni!) Ezek a kisméretű, fémből készült, hol na
gyon egyszerű, hol díszes (zománcozott) kivitelű tárgyak egyaránt lehettek 
az egyes fegyvernemekhez, konkrét alakulatokhoz (például ezredekhez, had
osztályokhoz),3 egyes nevezetes hadszínterekhez (például Galícia, Przemysl, 
Dél-Tirol, Doberdó) kötődő, az uralkodót vagy a hadisegély-szolgálatokat 
népszerűsítő, az elesetteknek emléket állító stb. jelvények, medálok. A ké
peslapokhoz hasonlóan ezek is részesei lettek a kordivatnak: vásárolták, gyűj
tötték, csereberélték őket az emberek.4 Gohl Ödön numizmatikus mindjárt 
a háború elején korának stílusában jellemzi ezeknek a tárgyaknak a társa
dalmi funkcióját: „a magánipar az alkalmi érmek, de még inkább a hazafias 
és szövetségi jelvényeknek százakra menő változatos sorozatát alkotta meg 
és hozta forgalomba a hadüzenetek óta. Nagyrészt nem művészi, sem pedig 
értéket képviselő alkotások ezek, hanem apró, színes-világos kifejezői annak 
az egyszerű, de meleg és igaz érzelemnek, amely egyaránt hevíti, egy szent ér
zelemben egyesíti a magyar társadalom összes rétegeit.”5 Később ugyan neves 
művészek (például Bory Jenő [1879-1959],6 Kallós Ede [1866-1950], Sidló 
Ferenc [1882—1954], Pásztor János [1881-1945] stb.) is bekapcsolódnak a 
jelvények tervezésébe, a műfaj azonban végig megőrizte populáris jellegét.1

A jelvények közül pedig néhánynak a fotóját - törekedve a különböző 
típusok bemutatására - korfestő és az adott témába vágó illusztrációként 



beiktatjuk majd a szövegbe. (A közölt képek mind a családi gyűjtemény 
válogatott darabjairól készültek!) Kezdjük a legigényesebbek egyikével.

Érdekes (talán furcsának is mondható) tény, hogy a felsorolt, az írásos 
hagyaték mélyére elásott dokumentumok - a ,,művészlap”-gyűjtemény ki
vételével - a legutóbbi időkig ismeretlenek voltak a családi köztudat szá
mára, hosszú életű nagymamám az unokáknak soha nem emlegette őket és 
tartalmukat. (Az egyetlen kivétel a Naplóban lejegyzett 1916-os királyko
ronázási téma volt.) Talán - a későbbi történelmi események hatására - ő 
maga is egy régen letűnt („tán igaz se volt”) világként temette el magában 
zsenge ifjúkora emlékeit.

Itt kell megjegyeznem, hogy a múltnak ez a váratlan „feltámadása” 
Aranka egyik levelezőpartnerének (Kesztler András/Andornak, fiatal 
nagybátyjának) a hagyatékával kapcsolatban is megismétlődött: munkám 
befejezése után leszármazottai olyan korabeli, bő jegyzetekkel ellátott fény
képalbumokat találtak, amelyeknek tanulságait, sőt néhány képét még 
módomban állt beépíteni írásomba.8

A levelesalbumban (és részben a képeslapgyűjteményben) lévő doku
mentumok levélváltások nyomán keletkeztek, de nagyanyám, az akkor 
tizenéves kamaszlány (a levélírók szemszögéből nézve ifjú hölgy) levelei 
nem maradtak fenn. A válaszokból azonban elég sok kiderül arról, hogy 
mi volt a harctérre érkező küldemények témája. Miről írhatott akkor egy 
középosztálybeli leányka fiatal férfiaknak? Iskoláról, társas eseményekről 
(,,jour”-okról), kirándulásokról, családi eseményekről, rokoni nyaralások
ról, kulturális élményekről és (jórészt a hadfiak kérésére) barátnőiről. Meg

■ Középcímer, hátoldalán:
„A magyar szent Korona országai 
hadseregeinek jelvénye”
(40 x 30 mm)

8 Ezek a dokumentumok több 
nyitva maradt kérdés megválaszo
lását tették lehetővé, erre majd az 
adott alkalmakkor utalni is fogok. 
Külön köszönöm Masát Kinga sokirá
nyú segítségét, aki lelkesen osztozott 
múltkutató szenvedélyemben.



9 A Kössler-Kesztler család legré
gibb ismert ősei észak-bajorországi 
evangélikus iparosok (pékmesterek) 
voltak. Az iratokból kirajzolódó út 
a 18. század végi pozsonyi betele
püléstől - a magyarországi (főleg 
észak-dunántúli, felföldi és buda
pesti) szétrajzáson át - a 20. század 
közepéig vezetett, amikor a történel
mi kataklizmák nyomán megjelent 
a Nyugatra való visszaszivárgás is. 
A kezdetben német iparoscsaládok
kal házasodó Kesztlerek a 19. század 
derekától egyre többször választanak 
magyar polgári (és nemesi) házastár
sat, és egyre többen lesznek közép
osztályba tartozó vezető tisztviselők, 
értelmiségiek (lelkészek, jogászok, 
banktisztviselők, közigazgatási elöl
járók, orvosok, iskolaigazgatók stb. 
(Aranka édesapja, Kesztler Árpád 
[1870-1935] ugyancsak magas ran
gú banktisztviselő volt.) A Kesztlerek 
először főleg evangélikusokkal, de 
később néhányszor reformátusokkal 
és néha katolikusokkal is házasod
nak. A Kesztler-vonal egyik leágazása 
a kifejezetten nagypolgári Saxlehne- 
rekhez vezet, ez a rokoni ág is meg
jelenik a levelezésben. (Fenti meg
állapításaim forrása: Kesztler András 
[Andor]: A Kesztler családok szárma
zására vonatkozó tájékoztató. Kézirat. 
É. n., 25 p. Köszönet illeti ifj. Kesztler

hát persze arról, hogy sokat gondol a levélíróra, vigyázzon magára, mikor 
jön szabadságra, stb. És visszatérő, ráadásul nagyon fontos témát jelen
tett maga az írásbeli kapcsolattartás ténye, hogy ki mikor írt, miért nem ír 
gyakrabban, miért nem válaszol már, stb.

És kikből áll az a 15 fős csapat, amelynek tagjai a levelezés másik olda
lát képviselik? (Van köztük, aki csak egy-két, és van, aki több tucat lapot/ 
levelet írt.) Ok többnyire huszonéves, polgári hátterű fiatal férfiak. Hatan 
közülük Aranka rokonai (testvér, unokatestvér, nagybácsi), a többiek a 
család ismerősei, a rokon fiúk barátai, köztük potenciális (vagy valóságos) 
udvarlók. Társadalmi hátterüknek megfelelően mindannyian érettségiz
tek, egyetemi hallgatók, sőt friss diplomások is akadnak közöttük. Mű
veltségük és ízlésük - az érintőleges információkból is kiderül - ugyancsak 
polgári jellegű (annak korabeli szecessziós hangulataival együtt). Zömmel 
technikai beállítottságúak, leveleik és fényképeik ugyanakkor olvasás- és 
könyvközeli életmódra utalnak; van zenei alapképzettségük; ismernek ide
gen nyelveket; stb.

A levélíró ifjak egy olyan család vonzáskörébe tartoznak, amelynek 
ágas-bogas történetében kicsiben benne van a magyar polgárosodás egyik 
típusának: a német városi polgárság elmagyarosodásának társadalomtörténete? 
A levélírók is vegyesen német és magyar nevűek, néhányuk levelezési stí
lusából német-magyar kétnyelvűség is kiérződik (és nem csak a katonai 
kifejezések terén), de a domináns nyelv minden esetben a magyar, elenyé
sző kivétellel minden közlemény ezen a nyelven íródott. Helyesírásukba 
(amelyet igyekeztem betűhíven visszaadni) olykor hiba csúszik, de azt is -13 



figyelembe kell venni, hogy akkor még nem a mai helyesírási szabályok 
voltak érvényben. (Helyesírás-történeti elemzés elvégzését jelen esetben 
nem tekintettem feladatomnak.) írásuk általában (egy markáns kivétellel) 
jobbra dőlő folyó írás, és ha nem ceruzával vagy bolhabetűkkel írnak, ma is 
jól olvasható. Többségük írásképe kifejezetten esztétikusnak, sőt helyen
ként kalligrafikusnak mondható.

A levelekből megismerhető erkölcsi habitusuk férfias helytállást, némi 
hetykeséget, kötelességtudatot, a haza és az uralkodó iránti hűséget tük
röz. A levelekben olykor a nehézségeket sem hallgatják el, de igyekeznek 
ezeket férfiasán lekicsinyelni, ironikusan bagatellizálni. De megszólalnak 
a magányérzet, a hazavágyódás, a fáradtság, a testi-lelki zaklatottság és - 
az átélt tömegmészárlások hatására - az elemi megdöbbenés hangjai is, és 
meg-megjelenik a békevágy is. Természetesen mindebbe a tábori cenzúra 
létét is bele kell kalkulálnunk (erre egy ízben - földrajzi nevek említése 
közben - maga az egyik levélíró is utal), de a levelek olvastán az volt a be
nyomásom, hogy ami a helytállás és a hazafias kötelességteljesítés ethoszát 
illeti, hangjuk őszinte és átélt volt. (Viszont az is igaz, hogy a háború utolsó 
időszakából jóval kevesebb levelünk maradt fenn.)

Katonai rendfokozatuk szerint kezdetben többnyire hadapródj elöltek 
és hadapródok (kadétok), akik az idő múlásával zászlósokká, majd hadna
gyokká lépnek elő. Egy kissé idősebb főhadnagy is akad köztük, ő hivatásos 
huszártiszt. Fegyvernemük általában a tüzérség, az a fegyvernem, amely az 
első világháborúban addig soha nem látott hatékonyságra és fontosságra 
tett szert;10 jellemző beosztásuk a meglehetősen veszélyes tüzérségi megfi-

Lászlót, aki a tulajdonában lévő gép
irat másolatát átadta nekem.)

A Kárpát-medencei etnikai álla
potok gazdagabb megjelenítése cél
jából itt jegyzem meg, hogy másik 
nagyanyám, Szabó Erzsébet többge
nerációs társadalmi közegét viszont 
a magyar polgárság egy másik típu
sa: az alföldi mezővárosok reformá
tus cívisvilága jelentette. Lásd rész
letesebben Gereben Ferenc: Cívis 
történetek. In Steiner Ágota (szerk.): 
Évek és színek. Tanulmányok Fábri 
Anna tiszteletére hatvanadik születés
napja alkalmából. Budapest, 2005, 
Kortárs Kiadó, 361-372. p.

10 A tüzérség hatásfokáról, rom
bolóerejéről készített kimutatások 
szerint az 1860-as és 70-es évek eu
rópai háborúiban a sebesülések ke
vesebb mint egynegyedét, az I. világ
háborúban pedig már kétharmadát 
okozták a tüzérségi lövedékek. Lásd 
Péczely László: A magyar tüzérség 
1914-től 1918-ig. In Felszeghy Ferenc 
(szerk.): A magyar tüzér. A magyar tü
zérség története. Budapest, 1938, Reé 
László Könyvkiadó, 143. p.



11 Ezek egyik műfajilag komplex 
példája: Szenti Tibor: Vér és pezsgő. 
Harctéri naplók, visszaemlékezések, 
frontversek, tábori és családi levelek az 
első világháborúból. Budapest, 1988, 
Magvető. (Egy versrészletét később 
mi is idézni fogjuk.) Romsics Ignác 
szerkesztésében egy alföldi nagy
gazda életútját (s benne világhábo
rús megpróbáltatásait) ismerhetjük 
meg: Romsics Ignác (szerk.): Csonka 
Mihály élete és világképe. Budapest, 
2009, Osiris Kiadó. Hanák Péter 20
- cenzúrán fennakadt - háborús le
velet elemzett a népi gondolkodás 
és levélszerkesztés kategóriáinak 
bemutatásával: Hanák Péter: Népi 
levelek az I. világháborúból. Való
ság, XVI. évf. 1973/3. szám. 62-87. p. 
És egy újabb keletű írás, amelyben 
a szerzők a „bakanapló" elbeszéléseit 
a bécsi hadilevéltár személyi karto
tékjának adataival kontrollálták, Jll. 
egészítették ki: Liszt Ferenc - Jaga- 
dics Péter: A Nagy Háború alulnézet
ből. Liszt József alsóőri baka harctéri 
naplója Galíciából. In Böröndi Lajos
- Deák Ernő (szerk.): Háború és béke. 
Az I. világháború. A felsőpulyai XIII. 
„Kufstein" tanácskozás. Wien/Bécs 
2015, Sodalitas, 158-173. p. Végül, 
de nem utolsósorban munkámra 
jelentős inspirációs hatása volt Kosa 
László tanulmányának. A szerző eb-

gyelői poszt. De van még közöttük egy másik huszár is, továbbá egy utász, 
két „egészségügyis” (gyógyszerész és orvos) és egy császárvadász. Tehát a 
különböző fegyvernemekhez tartozó, alacsony rendfokozatú (tartalékos) 
tiszthelyettesi-tiszti réteget képviselik.

„Felettük” áll az életkorban és rangban idősebb tiszti- és törzstiszti kar, 
amelynek magasabb rangú képviselői sokszor nem is frontközeiben tartóz
kodtak. „Alattuk” pedig a hadsereg zömét adó legénység, amelyből köz
vetlen beosztottjaik is kikerülnek. A legénységi állomány zömét a parasz
ti-földművelő rétegek adták. Ok is leveleztek hozzátartozóikkal, többen 
naplót is vezettek harctéri élményeikről, vagy visszaemlékezéseikben szá
moltak be róluk. A népi emlékezet eme megnyilvánulásait is egyre nö
vekvő számú forráskiadvány őrzi.11 Ezek feltárják a paraszti levelek tipikus 
témavilágát (a családra hagyott föld sorsa, az esedékes mezőgazdasági és 
egyéb tennivalók, a családért való aggódás, a katonaélet megpróbáltatásai 
stb.). Mindezek már csak azért is eltérnek a mi leveleinktől, mert az utób
biakat városi, még nőtlen fiatalemberek írták, akiknek - egy-két kivételtől 
eltekintve - még nincs önálló egzisztenciájuk. És kétségtelen eltérés mu
tatkozik (levélíróink javára) tanultság és műveltség tekintetében, aminek 
természetesen megvan a lecsapódása a levelek stílusának, sztereotip fordu
latainak különbségében is. Nem elhanyagolható a katonai hierarchiában 
betöltött helyük eltérése sem, de ennek jelentőségét nem kell eltúlozni: 
egy hadapród vagy zászlós adott esetben éppúgy szakaszparancsnokként fe
lelhet egy kiküldött járőrért, mint egy altiszt. (Egyik zászlósunk kitüntetési 
felterjesztését is a legénységi iratok között találtuk meg.) ■ 15



Gyáni Gábor Francois Furet francia történész megállapítását idézi, aki 
az első világháborút „a történelem első demokratikus háborújának” ne
vezi, mert: „a polgárok összességét érinti valamennyi háborús országban, 
azaz egész Európában”.12 Az a tény, hogy az alsóbb és felsőbb rétegek fiait 
elvileg (és jobbára gyakorlatilag is) éppúgy besorozhatták frontszolgálat
ra, az őket körülvevő „nagy esemény”, ha nem is egyesítette, de közelebb 
hozta egymáshoz életvilágukat és témáikat. (Ez főleg a csapattisztekre áll, 
akik hadinaplóikban időnként erősen kritikus megjegyzéseket tesznek a 
hadvezetésre, az információs és ellátási hiányosságokra stb., és ezt mintegy 
a rájuk bízott katonák nevében is teszik.) Gyáni Gábor - még a háborús 
centenárium előtt - a Nagy Háború kollektív emlékezetének intenzívebb 
feltárását sürgette. Mert bár tudjuk, hogy „a kollektív emlékezet (...) nem 
makulátlan rekonstrukció, hanem a folytonos konstrukció közege”,13 de az 
így feltárt életközeli emlékanyag segítséget adhat a háború történetének 
összetettebb és reálisabb feltárásához, a különböző rétegek mentalitásbeli 
arcélének megrajzolásához - mondja Gyáni.14

Az alábbiakban egy családi dokumentumegyüttest veszünk górcső alá, ér
telmezésükhöz segítségül hívunk családtörténeti feljegyzéseket is,15 de hang
súlyoznunk kell: nem családtörténetet írunk. Bár törekszünk arra, hogy az 
ismertetett dokumentumok hátterében zajló fontosabb hadieseményekre és 
esetenként a frontélet kendőzetlen realitásaira más források (hadtörténeti 
munkák, harctéri naplók, alakulattörténetek, hadilevéltári kartotékok stb.) 
alapján is utaljunk,16 de nem volt szándékunk hadtörténeti munkát sem ké
szíteni. Vállalkozásunk inkább társadalom- és mentalitástörténetinek mondha-

ben ugyancsak egy családi doku
mentum-, illetve tárgyegyüttes (köz
tük egy kioperált szerb puskagolyó!) 
alapján saját nagyapja délvidéki har
cainak és sebesülésének történetét 
rekonstruálta: Kosa László: Az első 
világháború emlékezete a családi 
hagyományban. In Majoros István 
(főszerk.): Sorsok, frontok, eszmék. Ta
nulmányok az első világháború 100. 
évfordulójára. Budapest, 2015, ELTE 
BTK, 701-713. p.

12 Uo. Gyáni Gábor: Az első vi
lágháború és a paraszti emlékezet. 
In Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.): 
Föld és társadalom. Konferencia a Kis
kun Múzeumban. Kiskunfélegyháza, 
2007, Kiskun Múzeum Baráti Köre, 
227. p.

13 Uo. 236. p.
14 Uo.
15 Elsősorban: Kesztler András 

(Andor): i. m.
16 Mindehhez elsősorban egy 

centenáriumi monográfiát hívtam 
segítségül: Hajdú Tibor - Pollmann 
Ferenc: A régi Magyarország utolsó 
háborúja 1914-1918. Budapest, 2014, 
Osiris Kiadó. Továbbá haszonnal 
forgattam egy szintén újabb, a há
ború különböző aspektusait bő kép
anyaggal is bemutató tanulmány
kötetet: Romsics Ignác (főszerk.): 
Magyarország az első világháború-



bari. Budapest, 2010, Kossuth Kiadó, 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 
Átböngésztem az első világháború 
történetének régi reprezentatív soro
zatait is: A világháború 1914-1918. Kü
lönös tekintettel Magyarországra és a 
magyar csapatok szereplésére. (Szerk. 
és kiadja: a M. Kir. Hadtörténelmi 
Levéltár.) I-X. kötet. Budapest, 1928- 
1942, Stádium Sajtóváll. Rt.; LándorTi- 
vadar (szerk.): A Nagy Háború írásban 
és képben. 7 kötet. Budapest, é. n., 
Athenaeum Rt.

Továbbá az „itt és most"-érzés 
erősítéséré felhasználtam két rész
letes hadinaplót: Kozma Miklós: Egy 
csapattiszt naplója 1914-1918. Buda
pest, 2014, Méry Ratio - Pro Mino
ritáié Alapítvány (a későbbiekben: 
Kozma: i. m.); illetve Nemes-Tóthi 
Nemestóthy-Szabó Béla: Naplóm 
1914-1918. A császári és királyi 12-ik 
huszárezredben. Budapest, 2015, Zrí
nyi Kiadó. (A későbbiekben: Nemes
tóthy-Szabó: i. m.)

Végül, de nem utolsósorban 
nagy élvezettel böngésztem az inter
neten a Nagy Háború blog gazdagon 
áradó bejegyzéseit.

A levélírók személyi adatainak le
véltári, valamint alakulataik történeti 
forrásaira a későbbiekben az adott 
helyen hivatkozom.

tó: azt mutatja be, hogy a középosztály fiatal generációja (illetve annak egy 
csoportja) írásos megnyilatkozásainak tükrében hogyan viselkedik, milyen 
értékek mentén próbál eligazodni a Nagy Háború eseményeiben.

Bár ismerjük a történelem szigorú ítéletét, mégis tartózkodnunk kell at
tól, hogy száz év után bölcs tanácsokat osztogassunk hőseinknek, hogy utó
lag kioktassuk őket a követendő helyes magatartásról (mint néhány törté
neti munka teszi). Annak a viselkedésnek az árnyalatait és mozgatórugóit 
próbáljuk meg minél hitelesebben bemutatni, ahogy ők akkor (belső és 
más indítékaik alapján) gondolkodtak és cselekedtek.

Amikor ebbe a munkába belefogtam, először úgy gondoltam, hogy csak 
az általam különösen érdekesnek és informatívnak tartott dokumentumo
kat fogom ismertetni. Később változtattam szándékomon: ha az elmúlt száz 
esztendő történelmi viszontagságai után is egy viszonylag teljesnek mond
ható tematikus dokumentumegyüttes maradt ránk, akkor élni kell a lehe
tőséggel, és az egész korpuszt be kell mutatnunk. így reményeim szerint lát
hatóvá válnak ennek a kicsiny, de mégis totális világnak különböző viselkedési, 
értékrendbeli, kulturális stb. árnyalatai. De ez a bemutatás különböző mérté
kű lesz: a teljes egészében, szó szerint idézett lapoktól-levelektől az épp csak 
érintőlegesen megemlített dokumentumokig terjed a skála. A szemlézést 
a száz évvel későbbi utód felelősségével igyekeztem végezni: nemcsak azt 
emeltem ki, amit én fontosnak tartottam, hanem azt is, amit ők - de ez ér
zésem szerint számos esetben egybe is esett.

Végül köszönetét szeretnék mondani azoknak, akik hathatósan segítet
ték e munka elkészítését. Köszönöm Kosa László akadémikusnak - inspi- ■ 17 



ratív szerepén túl - hatékony szakirodalmi segítségét; Szakály Sándor had
történésznek a forrásokkal kapcsolatos útmutatásait; ifi. Bertényi Ivánnak, 
a korszak történész szakértőjének az első változat gondos lektorálását és 
konstruktív tanácsait; a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum kutatási, levéltári és könyvtári részlegeinek munkámat min
denben támogató magatartását, különösen Számvéber Norbert őrnagynak a 
bécsi hadilevéltári dokumentumok gyors hozzáférhetőségét; Závodi Szilvia, 
Sallay Gergely Pál kutatóknak; Kreutzer Andrea és Mohácsi Zoltán könyvtá
rosoknak sokirányú segítségét. Köszönöm továbbá Tóth Györgyinek a do
kumentumok elektronikus változatának, és Szaffner Gyulának a (sapka) 
jelvények esztétikus fotókópiáinak elkészítését. Meg kell említenem itt is a 
Kesztler-rokonság két tagjának: Masát Kingának és ifi. Kesztler Lászlónak 
a források kibővítése terén nyújtott hathatós segítségét.

Végül, de nem utolsósorban köszönöm a Gondolat Kiadó igazgatójának, 
Bácskai Istvánnak és munkatársainak, hogy kéziratomat a kezdetektől oly 
pozitívan fogadták, és oly szeretettel és szakszerűséggel gondozták.

18-



Ezerkilencszáztizennégy

17 A rokoni fok nem teljesen tisz
tázott, de az biztos, hogy Aranka 
egyik anyai nagynéniének (fogadott?) 
fiáról, tehát hivatalosan elsőfokú 
unokatestvérről van szó. (Ifj. Kesztler 
László szíves szóbeli közlése.)

18 Valdemar PsiIander (1884- 
1917) a némafilm korának nemzet
közileg ismert dán filmszínésze volt. 
1914 márciusában magyarországi 
színházakban vendégszerepelt, Bu
dapest mellett több vidéki városban, 
így Aradon is. Minderről a Színházi 
Élet 1914/9. száma számol be rész
letesen:

http://epa.oszk.hu/02300/02343 
/00056/pdf/EPA02343_szinhazi_elet 
_1914_09.pdf (Letöltve: 2016.06.12.)

Említettük, hogy Aranka nem a háború kitörésekor, hanem egy évvel ké
sőbb (1915 nyarán) nyitotta meg levelezési albumát. Ennek - saját zsenge 
(14 éves) életkorán kívül - az lehetett az oka, hogy a levelezők zöme (életko
rukból adódóan) csak akkortájt került ki a frontra. De a nagy szenvedéllyel 
gyűjtött „művészlapok” között jó néhány még 1914'ben, illetve 1915 első fe
lében, tehát az album megnyitása előtt íródott, ezeket az idősebb frontharco
sok írták. Az ismertetés ezekkel és beszédes korabeli fényképekkel kezdődik.

Időrendben a fényképalbum egyik oldala érdemel elsőként említést: „Táj
kép csata előtt”, írhatnánk - Andzrej Wajda filmcímének parafrázisaként 
-az 1914 tavaszán készült fotók fölé. Főszereplőjük Pongrácz Károly hivatá
sos huszárhadnagy, Aranka unokabátyja.17 Öt láthatjuk Aradon a gyakor
lótéren, lóháton és kétkerekű bricskán, tiszttársaival magánlakásán stb. Az 
egyik fénykép annyira beszédes, hogy közzé is tesszük. A felvétel a cs. és kir. 
12. huszárezred tisztjeinek összejövetelén, feltehetőleg az aradi tiszti kaszi
nóban készült. Képaláírásként „Psilander Aradon” és az 1914. március 21-i 
dátum szerepel. A híres dán filmszínész18 (a képen középen, civilben) aradi 
vendégszereplése során ezek szerint eljutott a tiszti kaszinóba is. A vendég
látó huszártisztek csizmái fényesek és sarkantyúsak, az arcokról tettrekészség 
és magabiztosság sugárzik. (Hasonlít a kép a 17. századi holland lövészegyleti - 19 

http://epa.oszk.hu/02300/02343


festmények egyik típusára, amely lakomaasztalnál mutatja be az egyleti tag
ságot, s a képeken nemegyszer még a nevek is oda vannak festve a fejek fölé.) 
Még az sem lenne lehetetlen, hogy név szerint felsoroljuk a képen látható 
tiszteket, ugyanis a 12. huszárezred történetéről írt kiadvány közli a négy 
hónappal később hadba vonuló ezred tisztikarának névsorát.19 (Az ezred 5. 
és 6. százada állomásozott Aradon, Pongrácz az utóbbiban szolgált.) De ettől 
mégis eltekintünk, mert a személyre szóló identifikációra úgysincs lehetőség.

Mielőtt elbúcsúzunk a képtől, felmerül az emberben a kérdés: vajon 
gondoltak-e ezek a hetyke huszártisztek arra, hogy néhány hónap múlva 
fényes csizmáik - lóról leszállva - a galíciai sarat fogják dagasztani? És ami
re akkor biztos nem gondoltak, de mi utólag eltöprenghetünk rajta: vajon 
közülük hányán élték túl a képen látható neves filmsztárt, aki 1917-ben 
(vélhetőleg önként) távozott az élők sorából?20

Pongrácz Károly hadnagy a háború küszöbéről, 1914. július 19-én, gyakor
latozás közben írja az első lapot (tegeződve) a pozsonyi rokonoknál nyaraló 
unokahúgának. (A színes „művészlapon” a Haller-huszárok harcát ábrázo
ló 1859-es itáliai csatajelenet látható.) A lapon még békebeli aradi posta
bélyegző szerepel (a háború, a hivatalos hadüzenettel, csak július 28-án tört 
ki!). „Nagyon örültem kedves lapodnak mely már gyakorlatokon talált” - 
írja Pongrácz Aradról. A hadi készülődésre csupán ennyi utalás történik. 
Majd a rokonoknak üdvözletét és kézcsókjait küldi, Aranka pozsonyi „ku- 
zinjai” után érdeklődik: vajon emlékeznek-e még rá? (Pongrácz nevével, 
valamint a „kuzinokkal” a későbbiekben még sokszor fogunk találkozni.)

19 A cs. és kir: 12. huszárezred a 
világháborúban. [Szerkesztette: Ne- 
mestóthy-Szabó Béla ezredes.] Kiad
ja: az ezred volt tisztikara. Budapest, 
1926, Stádium Sajtóváll. Rt., 7. p.

20 http://www.imdb.com/name/ 
nm0699637/bio?ref_=nm_ov_bio_ 
sm (Letöltve: 2016.06.14.)

http://www.imdb.com/name/


■ Pongrácz Károly 
(az álló sorban elorehajol) 

és tiszttársai Valdemar Psilander 
társaságában Aradon, 
1914. március 21-én •21



A háború iránti kezdeti lelkesültség heteiből érdemes felidézni egy rendha
gyó, a helyzet ellentmondásosságát megvilágító véleményt. Kozma Miklós 
(az ugyancsak azonnal bevetett cs. és kir. 10. huszárezred tisztjeként) 1914. 
augusztus 14-én, a szerbiai harctéren írja naplójába a következőket: „Ne
künk ebben a háborúban fene kevés a keresnivalónk! Ha győzünk is, mi 
semmit nem kaphatunk, de ha bukunk, mindent elveszíthetünk. És mégis 
a magyar csapatok őszinte lelkesedéssel mennek ebbe a nem nemzeti há
borúba. Miért? Tulajdonképpen csupa etikai okból. Elsősorban mert öreg 
királyunk így akarja. A magyar katonának fogalom az öreg király. Azután 
megérti a legegyszerűbb ember is, hogy az ország trónörökösét és feleségét 
orvul meggyilkolták. Az sem változtat a dolgon, hogy mi magyarok tudtuk, 
hogy ő nem volt barátunk. És végül visz bennünket az - ami nem is ok, de a 
magyar természetében rejlik - valami olyan »ki a legény a csárdában«-féle, 
a magyar vérben keringő erő. Ha már kell verekedni és meghalni, akkor azt 
csináljuk legényesen, férfiasán. (...) Mi magyarok (...), az aradi tizenhá
rom vértanú népe, mi megyünk úgy, mintha a magunk ügyéért mennénk. 
Milyen logikátlan néha a történelem!”21

Most már mindenki tudja, hogy Kozma Miklósnak igaza volt: a magya
rok egy olyan háborúba meneteltek lelkesen, amelyben semmit sem nyer
hettek, de végül mindent elveszítettek. De ne kezdjük a végével, járjuk vé
gig azokat a lépcsőfokokat gondolatban, amelyeket történetünk szereplői 
a valóságban bejártak!

22- 21 Kozma: i. m. 28-29. p.



22 ÖStA/KA Qualifikationslisten, Karl 
Schmidt.

Schmidt Károly a háború kitörésekor és 1914 őszén több színes „művész
lapot” ír. O nem rokon, de a családnak régebbi ismerőse lehet. A bécsi 
hadilevéltárban őrzött nyilvántartási lapja szerint 1892-ben Budapesten 
született, és 1914 őszi behívása előtt (műszaki) főiskolai hallgató volt.22 
Az általa írt lapszövegek magázódóak, de a megszólítás bizalmas: „Kedves 
Rica”. Az augusztus 1-én írt lapon érződik a háború friss hírének érzelmi 
hullámverése, valamint az is, hogy Schmidt egy kissé keresetten fogalmaz:

„Kedves Rica!
Nem nevet ki a múltkori búcsúzásomért? Ugye egy kicsit nevetséges most az 
a komoly és elszánt hazafiui lelkesedésem amit tanúsítottam. Fellobbanásom 
korai volt, bár néhány nap múlva én is megkapom a behívásomat.”

Majd a képeslapokat kedvelő Aranka gyűjteményének ajánlja küldemé
nyét (egy pasztell tájképet), és elbúcsúzik. Augusztus 18-án egy angol (!) 
képeslapon - egy kalligrafikus üdvözleten kívül - csak annyit ír, hogy „él
jen a király!”. (Aznap volt ugyanis Ferenc József 84. születésnapja.)

Szeptember 11-én pedig (ugyancsak egy női portrét ábrázoló angol ké
peslapon) Aranka 14. születésnapjára gratulál, még Budapestről.

Azután valóban megjött a behívó, és Schmidt Károly utász (vagy inkább 
hidász) lett, ami nem meglepetés, mert hadilevéltári nyilvántartásában a 
„különös képességek” rovat a különböző „vízi járművekben való jártas
ságát” emeli ki, és azt is megtudjuk belőle, hogy elvileg október 26-ától 
(gyakorlatban inkább november elején) a Duna melletti Klosterneuburgba • 23 



kerül utász-tisztiiskolába.23 Onnan küldi majd a „művészla
pokat”, amelyek képes oldalán többnyire a Deutscher Schul
verein 188024 címerével ellátott, különböző fegyvernemhez 
tartozó és történelmi uniformisokban masírozó-vágtázó kato
nák szerepelnek.25

A sorozat első darabját 1914. november 1-én (?) (a pozso
nyi postai bélyegzőn a nap bizonytalanul azonosítható) Bu
dapestről az ausztriai állomáshelyre menet a vonaton írhatta 
és Pozsonyban adhatta fel Schmidt, és vagy tíz baj társával 
alá is íratta az „első katonai utamról” szóló üdvözletét. A szí
nes művészlap egy csukaszürkébe öltözött osztrák-magyar és 
egy sisakos német katona kézfogását ábrázolja (lásd alább), 
„Waffenbrüder für heute und immerdar”26 felirattal.

23 Uo.
24 A Bécsben 1880-ban alapított szervezet a „határon túli" németség nyelvi és 

kulturális támogatását tűzte ki célul. Lásd https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/ 
Deutscher.Schulverein (Letöltve: 2017.01.20.)

25 A sorozat K. A. Wilke illusztrátor képeinek sokszorosításával jött létre.
26 „Fegyverbarátok most és mindörökké."

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/


27 Friedrich von Bodenstedt (1819— 
1892). Keleti ihletésű versei az első 
világháború előtti években (sőt év
tizedekben) nagyon népszerűek 
voltak polgári körökben. Lásd Király 
István (főszerk.): Világirodalmi lexikon. 
I. kötet. Budapest, 1970, Akadémiai 
Kiadó, 996. p.

28 http://www.digitoll.hu/default. 
asp?id=23448 (Letöltve: 2016.09.30.)

A második lap postabélyegzőjén az 1914. november 7-i dátum látható. 
Elég részletes beszámolót kapunk az alapkiképzés nem túl épületes esemé
nyeiről és a levélíró étvágyáról.

„Egész nap szaladgálunk a gyakorlótéren. Futunk, elvetjük magunkat a földre, 
majd egy hegyre intézünk támadást stb. megállás nélkül mint ha háborúban 
volnánk. Az első napok különösen fáradságosak voltak, most már megszok
tuk a hajszolást. Az étvágyam a maximálisra emelkedett. A gyakorlatozás 
közti pihenők alatt oly élvezettel majszoljuk a száraz kenyeret, mint a sváb 
lányok ha Pestre jönnek a habos süteményt. Szívélyesen üdvözli: Schmidt”.

1914. november 10-én Pongrácz Károly megszakítja a másik Károly lap
folyamát. Rendhagyó produkcióval jelentkezik. Unokahúgának szép bőr
kötéses emlékkönyvet dedikál: „Kedves Arankának szerető unokabátyja: 
Károly”, és jellegzetes, balra dőlő írásával ő látja el az első - kivételesen 
német nyelvű - bejegyzéssel is. (Az aláírás is: „Kari”.) Amint a mellékelt 
képből is kiderül (lásd 26. oldal), a huszártiszt egészen jól rajzol: az emlék
könyvbe egy szecessziós képet fest (másol?), és egy 19. századi német köl
tő27 versét idézi. A vers (Márk Miklós fordításában) így hangzik magyarul:

„A rózsa édes illata elég, 
szárát tömi felesleges, 
és ki csodájával megelégszik, 
őt a tüske nem szúrja meg.”28 ■25

http://www.digitoll.hu/default
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És ami a legérdekesebb: mindezt Budapestről kel
tezi! Felmerül a kérdés: Pongrácz 1914 novembe
rében mit keres Budapesten? Júliusban, a háború 
kitörése előtti napokban kaptunk tőle hírt utoljá
ra, akkor még Aradon gyakorlatozott. Azután, „a 
levelek lehullásáig”, nem találtunk általa írt lapot. 
De ezredének (cs. és kir. 12. huszárezred) történe
téből29 és az ezt szerkesztő Nemestóthy-Szabó Béla 
(aki az ezred 1. századának parancsnoka volt) hadi
naplójából30 tudjuk, hogy az ezredet a mozgósítás
kor először a szerbiai, majd röviddel utána az orosz 
frontra vezényelték. Az 1. lovashadosztály része
ként augusztus 16-án lépték át az orosz határt, és 
Pongrácz - mint hírszerző járőrparancsnok - Ro
máncánál ütközött meg először a cserkesz lovasság
gal.31 Véres ütközetek, géppuska- és gránáttűzben 
összeomló huszárrohamok következnek (a „buczaczi 
csata” lovasrohamában Pongrácz 6. százada is részt 
vesz).32 A huszárok ezután lóról leszállva harcolnak, 
és a 12. ezred jó célpontot jelentő fehér csákóira

29 A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban. I. m.
30 Nemestóthy-Szabó: i. m.
31A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban. I. m. 9. p.
32 Uo. 13. p.



33 Nemestóthy-Szabó: i. m. 35. p.
34A Monarchia csaknem fél

milliós békelétszámú hadserege a 
mozgósítás idején további 2,5 millió 
kiképzett, azonnal behívható tartalé
kos állománnyal rendelkezett. (Lásd 
Hermann-Szanyk.i. m. 12. p.)

35 A cs. és kir. 12. huszárezred a vi
lágháborúban. I. m. 16. p.

36 Uo. 20. p.

szürke huzatot tesznek vagy tintát mázolnak. Ahogy az orosz mozgósítás 
befejeződik, és a cári birodalom hatalmas túlereje megjelenik a harctéren, 
az előrenyomulást hosszú és gyászos visszavonulás váltja fel, küszködve a 
galíciai esővel, sárral, kolerajárvánnyal és az ártéri mocsarakkal, amelyek 
időnként a huszárok alól elnyelik a lovakat.

Szimbolikusnak mondható az a Nemestóthy naplójában szereplő jele
net, amikor augusztus 24-én találkoznak a frissen a frontra érkező, dalol
va és felvirágozva harcba induló 38. honvéd gyaloghadosztály (négy friss 
honvéd gyalogezred) katonáival, másnap pedig a hadosztály szétvert ma
radékával.33 (Ez a harcba induló mintegy 10-15 ezer fős hadosztály szinte 
jelképe lehetne az Osztrák-Magyar Monarchia többmilliós „hadrakelt se
regének”,34 amely 1914 nyárutóján felvirágozva és lelkesen, délen és észa
kon támadásba lendül, majd néhány hét után - hatalmas veszteségeket 
szenvedve - visszavonul.)

Augusztus végéig a teljesen leharcolt 12. huszárezred 222 lovast veszít (a 
844-ből),35 és a visszavonulás szeptemberben is folytatódik, míg szeptember 
végére az Uzsoki-hágón keresztül visszaszorulnak Magyarország területére.

Pongrácz Károly részese ezeknek a viszontagságoknak, neve szerepel 
a feltöltött ezred szeptember végi tiszti névsorában is.36 Október elején 
a 2. hadsereg IV. hadtestének kötelékében ezrede is részt vesz abban az 
offenzívában, amely az Uzsoki-hágón keresztül ki akarja szorítani az oroszo
kat Magyarország megszállt északi területeiről. Jeges esőben, nagyon nehéz 
időjárási és terep viszony ok között törnek át az uzsoki szoroson, részt vesz
nek a Stary Sambor-i csatában, majd ismét a keserű visszavonulás követ-



kezik a Kárpátokon keresztül Magyarország területére. Pongrácz Károly az 
ezredtörténet szerint október 18-án, járőrszolgálat közben felbukik a lová
val, és vesevérzéssel kórházba kerül.37 (A bécsi Kriegsarchiv adata szerint 
október 26-án sérül meg.38)

Aranka új emlékkönyvét tehát Pongrácz hátországi lábadozás közben 
díszíthette fel rózsáival, egy nagyon kemény háborús negyedév után: ezek a 
rózsák és a sárszínű táj egy nagyon sok vért és szenvedést látott ember keze 
munkája.

(És amíg ő lábadozik, november végén baj társai a Kárpátokon át is
mét betörő oroszok ellen vívnak egy nagyon véres csatát Cirókaófalunál, 
amelyben Pongrácz 6. százada különösen nagy veszteségeket szenved, és az 
ezred 8 tisztje esik el vagy kerül fogságba!39 Vajon a március 21-én készült 
aradi fénykép vidáman poharazgató tisztjei közül hányán fejezték be itt a 
háborút? Maga az ezredkrónikás, Nemestóthy-Szabó Béla 1914 karácso
nyán idegsokkot kap, ő is kórházba kerül. Idézzük fel két héttel később írt 
naplófeljegyzését, amely híven tükrözi a kor elvárt tiszti morálját [amelyet 
persze már akkor sem mindenki követett]: „Csodálatos érzésem van most, 
hogy egészségileg jobban vagyok. Azt hiszem, így gondolkodik minden be
csületes katona: tudniillik, bármilyen kellemes és boldog érzés is családom
mal együtt lenni ismét, oly sok viszontagság után, mégis húz vissza a frontra 
a becsület és a kötelesség.”40)

28-

37 Uo. 24. p.
38ÖStA/KA Offiziersbelohnung

sakten 74085. Az 1916. január 28-i 
kitüntetési előterjesztése sebesülési 
rovatában találkozunk ezzel az adat
tal, ahol zárójelben és kérdőjellel sze
repel a (Sturm?) szó is, vagyis - némi 
bizonytalansággal - roham közbeni 
sebesülést sejtet, valószínűleg alap
talanul.

39 Nemestóthy-Szabó: i. m. 68- 
70. p.

40 Nemestóthy-Szabó:i. m. 105— 
106. p.



November 13-án a kiképzésen lévő utász/hidász Schmidt Károly veszi át is
mét a szót, és hosszú ideig magánál is tartja. Őrségből ír, a végén némi (ki 
nem mondott) levélsürgető korholással:

„Olyan jól esik hazagondolni az idegenből. Kint süvít a szél, a fák ágai csap
kodják egymást, és e melódia az egyetlen ismerős tart ébren. Különben egé
szen árva lennék, mert senki nem gondol rám otthonról...”

(A lap körbélyegzőjén az „Erzatzkompagnie des k.u.k. Pion. Baon. Nr. 8.”41 
csapatmegjelölés szerepel.)

November 17-én lebélyegzett lapján megírja az utász/hidász fegyvernem 
„ars poétikáját”:

„Lassan megismerem a pionér- [= utász/hidász-] életet. Nehéz, fáradságos és 
lelkiismeretes munkálkodás az alapja ezen fegyvernemnek. De annál büsz
kébb minden baj társam a pionér voltára. Tudatában vagyunk, hogy tűzvo- 
nalban visszük az ellenséges partra fegyvertársainkat. Veszélyeztetve golyó
záportól és az elsűlyedéstől kell nyugodt idegzettel és agyműködéssel pontos 
munkát végezni. És mennyi felelősséggel jár a tiszti rang, ez talán az egyetlen 
pozitiója a modem háborúban egy technikus embernek.”

41 „Cs. és kir. 8. sz. utász/hidász 
zászlóalj pótszázada". •29



Ekkortájt írja (teljesen elmosódott postabélyegzős képeslapon) azt is, hogy: 
„Már vígan vagyunk, megyünk és cipelünk pontonokat, gerendákat, hogy 
majd letörik a derekunk.” November 23-án további klostemeuburgi élmé
nyeiről számol be:

„Heves és hideg szélben gyakorlatozunk tovább. A Duna holtágai már be
fagytak, rast [= pihenő] alatt csúszkálunk rajtuk. Vasárnap beoltottak a kole
ra ellen, mindenki betegnek, fáradtnak és lázasnak teteti (sic!) magát, és így 
kaptunk egy kis kedvezményt: csak bajonettel kell kirukkolnunk.”

A november 27-i (egy csendéletet ábrázoló) lapon megjelenik egy érdekes 
motívum: a fizikai megpróbáltatások leírása mellett a természet szépségé
nek ünnepélyes méltatása:

„Egy hete fagy már a vidékünkön, és ma vagyok először fűtött szobában. 
Nem tudom szavakkal leírni, mily kellemesen esik ezen meleg szobában fa
gyos tagjaimat a kályha sugárzó tüzében tartani. Délelőtt három órát állot
tam őrt egy kedves kis erdő szélén. Csizmáim alatt minden lépésnél csikor
góit a hó, és én gyönyörködtem a bájos erdő hótakarta szépségében.”

Amikor az ember olvassa ezeket a sorokat (amelyek egyúttal az első há
borús évet is zárják), elgondolkodik egy kicsit: ott az őrségben az erdőt 
Schmidt tényleg olyan kedvesnek és bájosnak látta-e, mint amilyennek leír
ta, vagy a műszaki ember szépség iránti fogékonyságát akarta esetleg - akár 
némi mesterkéltség árán is - kifejezésre juttatni?

■ „Weihnachten im Felde 
1914.”42 Az 1. hadsereg 
karácsonyi jelvénye 
(40 x 26 mm)

42„Karácsony a harctéren 1914."



■ Ezerkilencszáztizenöt

Schmidt Károly az új esztendő elején nem harci jelenetet, hanem ismét női 
portrét ábrázoló képeslappal jelentkezik, a harciasság a szövegben is sajátos 
kontroll alá kerül. A gyakorlati kiképzés után a tiszti iskolán eljött a szá
monkérésekkel tarkított elméleti felkészítés időszaka. Az 1915. január 15- 
én Klosterneuburgban lebélyegzett lapon erről kapunk rövid beszámolót, 
amely arról tanúskodik, hogy van dramaturgiai érzéke az ellentmondások 
láttatására:

„Elkészülve már az iskolai dolgozattal írom e sorokat. Nagyon megváltozott 
most az életünk. Délelőtt (...) a zeneakadémia orgona termében hallgatjuk 
az emberiséget gyilkoló tudományt...”

Schmidt legközelebb 1915. április 29-én, a hamburgi tartalékos tiszti iskolá
ról jelentkezik, egy Angliában nyomott (és ismét női portrét ábrázoló) mű
vészlappal: „Már csak két hétig tart unalmas életünk. Hogy utána milyen 
lesz sorsunk, azt sajnos még nem tudjuk.” Ezúttal a „szívélyes üdvözlet” a 
kedves szülőknek szól, a címzettől „kézcsókkal” búcsúzik.

Ezután Schmidt egy időre „eltűnik”, lapküldeményei szünetelnek. 
(A bécsi Kriegsarchiv személyi nyilvántartása szerint 1915. május 15-én ■31



befejezi a tartalékos tiszti iskolát, és „utász őrmester” beosztásban, nagyon 
jó minősítéssel a cs. és kir. 14. gyalogezredhez helyezik. Ott július 21-től 
kiképzőtisztként alkalmazzák mint hadapródjelöltet.)43

1915 nyarán már nemcsak a „művészlap”gyűjteményben, hanem a beve
zetőben említett speciális levelesalbumban is találunk néhány dokumentu
mot. Lassan kezdenek bevonulni a fiatalabb rokon fiúk és ismerősök is. 
Az album két színes pécsi képeslappal indul, de ezek nem „művészlapok”, 
hanem színezett városfotográfiák. 1915. július 12-én és 25-én pécsi színes 
képeslapokon írt rövid magázó üdvözletét egy Keresztesi István nevű fiatal
ember. Közelebbit egyelőre nem tudunk róla, csak azt, hogy oly „hirtelen 
helyezték át Pécsre”, hogy nem tudott elbúcsúzni.

A „művészlap”-gyűjteményben augusztus 12-éről keltezték az időrend
ben következő kártyát (a képen két lovas katona méri össze kardját): újból 
Schmidt Károly jelentkezik. Immár Linzből és hadapródj dőltként ír, ezek 
szerint itt teljesíti kiképzői feladatát, és jó balatoni időtöltést kíván a cím
zettnek. Ezzel újabb nagy sorozatot kezd, úgy látszik, a linzi időtöltés nem 
volt túl fárasztó. Augusztus 15-én hat (megszámozott) képeslapot ír folya
matos szöveggel, ezeket egy közös borítékban juttathatta el a címzetthez. 
(A boríték elveszett.) A színes képeslapok tematikai egységet képeznek: a 
napóleoni háborúk különböző drámai jeleneteit ábrázolják.44 A képek ak
tuális üzenete elég nyilvánvaló: az osztrák birodalomnak és a németségnek 
akkor is Franciaország volt a közös ellensége! (Az oroszokról, az egykori 
Napóleon elleni szövetségesről azonban nem esik szó.) Egy mozgalmas ké
pet közzéteszünk a sorozatból:

43ÖStA/KA Qualifikationslisten/ 
Karl Schmidt.

44 A lapok összefoglaló címe, 
erős aktuálpolitikai áthallással: Die 
Freiheitskriege 1806-1815; a Napó
leon elleni „felszabadító háborúról" 
van szó. (Az alkotó neve is rajta van a 
kártyán: Ernst Künzer osztrák festő és 
grafikus, 1880-1965.)



A lapfolyamból nem sokat tudunk meg a feladó életéről. Mivel a címzett 
rokonoknál a Balatonon tartózkodik, Schmidt először költői természetle
író sorokban dicséri a Balaton szépségét, és reméli, hogy a „kedves Rica” 
nyaralása közben tud némi figyelmet szentelni az ő levelének is, „főleg 
ha esik az eső”. Majd egy évfordulós eseményt, egy közös Pozsony-Buda- 
pest-hajóút emlékét idézi fel, és rébuszokban közli, hogy három-négy hó
napig Linzből nem távozhat, ami: ■33



„...bizony kevés örömet okoz. Vigasztalódom az otthonlévőimmel, és el
temetem lassan harci vágyaimat, amelyek végig statisztálják a háborút, és 
»hinter der Front« néha-néha új reményt öntenek csüggedő lelkekbe. Oly 
fájón érint kérdése: mikor megyek a harctérre? Csak nem fogja háború után 
úgy osztályozni az embereket, hogy volt-e a harctéren vagy sem? Mert én bi
zony nem tehetek róla, hogy a »Duna« Életbiztosító Társaságba pottyantam, 
sőt hogy bele feneklettem. Sokszor üdvözli: Schmidt”.

A szövegben a „Duna” Életbiztosító Társaság csillaggal szerepel, amit a lap 
alján a következőképpen old fel: „ez ugyanis a csúfnevünk”. (Tehát nem 
a valóságban is létező, 1867-ben alapított Duna Biztosító Társaságról van 
szó!) Minden bizonnyal a linzi kiképzői beosztás az, ami távol tartja egye
lőre a harctértől, ahová vágyódik már, mert a hátországi szolgálat gúny 
tárgya.

Ugyanő 1915. augusztus 18-án (Ferenc József születésnapján) ismét 
Linzből küld egy erősen idealizált színes képeslapot: az öreg Ferenc József 
ölében ülő szőke Ottó ólomkatonákkal játszik, a mellettük álló Károly se
gít neki. Nemcsak a kép, hanem a szöveg is nagyon lojális és ünnepélyes, és 
mindezt egy 15 éves, Balatonnál nyaraló bakfisnak írja, minden bizonnyal 
teljes komolysággal és a tőle megszokott választékossággal:

„Hadijáték” - legfelsőbb körökben >

34-



„Kedves ünnepünk van. Legfőbb urunkat üdvözöljük és 
ajánl[j]uk fel hódolatunkat ezen vihardúlt időkben. Soha 
még nem éreztem úgy át aug. 18-át, mint ma.”

1915. augusztus 30-i keltezéssel Schmidt Károly újabb „mű- 
vészlap”-sorozatot indít útnak Linzből a képeslapokat gyűjtő 
Arankának. Ez a sorozat hat lapból áll (a sorszámok rajtuk 
gyárilag vannak nyomtatva). Jelen esetben a képek szin
te érdekesebbek, mint Schmidt közlései. Münchenben és 
Lipcsében nyomott színes vízfestménysorozatról van szó 
(„Kriegspostkarten von B. Wennerberg”45), amelynek min
den lapján a kezdeti német háborús lelkesedés tükröződik: 
katonák búcsúzkodnak és mennek a harctérre; szabadságos 
katonák udvarolnak csinos ifjú hölgyeknek; stb. A katonák 
szálasak és férfiasak, a nők nyúlánkak és nőiesek, és min
denki mosolyog és bizakodó. ízelítőül közzétesszük a sorozat 
négy képét (lásd 36., 37. oldal).

45 Biynolf Wennerberg svéd-német festőművész (1866-1950). ■35



36
■ „Kivonulás Felfrissülés



„Szabadságra utazó katonák” „Kávéházban”



Schmidt azzal kezdi a lapokat, hogy a múltkor küldött képsorozatra utal:

„Abban a reményben küldöm e lapokat, hogy a múltkori örömét felújítha
tom. A sorozat nem képez újdonságot - én magam már vagy fél éve isme
rem, de annyira divatba jött lapok, hogy a linzi legjobb üzletek kirakataiban 
díszhelyen vannak felakasztva, és szeretett nézőtárgya a közönségnek. Már 
néhányszor voltam tanúja hölgy társaságok megjegyzéseinek, és különösen 
ezek indítottak arra, hogy kellemes szórakozásában [mármint nyaralásában] 
ismét megzavarjam.”

A „művészlapok” (és ezek között a „háborús kártyák”) akkori hatalmas 
népszerűsége - amiről már a bevezetőben is szót ejtettünk - itt konkrét 
megerősítést nyer. Ezek a lapok a társadalom lélektani hangolásában és 
befolyásolásában komoly szerepet töltöttek be, amellett a polgárság tet
szetős és pozitív, identitást erősítő képet kaphatott önmagáról, illetve - az 
alsó középosztály esetében - önmaga polgárrá emeléséről. Nem véletlen, 
hogy nagy mennyiségben szerezték be ezeket a kártyákat. (Főleg a hölgyek, 
nagyanyám is egy nagy doboznyival gyűjtött belőlük.)

Schmidt folytatja lapokra darabolt „levelét”: további sorai ismét a Ba
laton felé kanyarodnak (ahol a címzett még mindig nyaral), katonai tér
képen is tanulmányozta a tavat és környékét, amiből kiolvasható, hogy ő is 
nagyon szívesen tartózkodna ott, a levél címzettjének társaságában. Annál 
is inkább, mert bár Linz környéke nagyon szép „és gazdag várromokban 
(...), de nekem hideg és idegen, és ilyenkor legjobban vágyódom már haza 



ismerős arcok közé, melyek beszédesek és nem oly ridegek, mint az itteni 
néma emberek...”

Schmidt Károly továbbra is rendületlenül küldi képeslapjait: 1915. szep
tember 10-én két osztrák szecessziós női portrét tesz a borítékba születés
napi gratulációként (Aranka 12-én töltötte be a 15. évét!). Szeptember 
30-án pedig aggodalommal reagál a hírre, hogy Aranka beteg, és hogy már 
egy hónapja köhög. Restelkedik, mert „azt gondoltam, hogy csak nekem 
fáj a létem messze idegenben”. Ugyanezen a napon szerencsére Aranka 
László nevű bátyjának is ír (érdekes módon őt is magázza!), és ebből meg
tudjuk, hogy a „jövőnk reményteljes boldogságáért” folytatott küzdelem
hez ő (mármint Schmidt) „sajnos még mindig csak elméleti tevékeny
séggel” járulhat hozzá: „amennyiben még hónapokig talán mint oktató 
elem szolgálom királyomat”. Értelmes és igyekvő fiatalember lehetett 
Schmidt: frissen kiképzettből kiképzővé vált. Meg is lett az eredménye: a 
lap végén örömmel adja hírül, hogy idő előtt „kadett”, vagyis (tartalékos) 
hadapród lett.

Még október 15-én is jött két egybeborítékolt lap, mindkettő a már 
ismert B. Wennerbergnek a háborús hátországot ábrázoló életképe (sza- 
badságos német katonák rajongó hölgyek társaságában). Az már eddig is 
kiderült, hogy Schmidt Károly nemcsak királyához, hanem a németekhez 
is erősen vonzódik. A két képet „a német kedély művészi ábrázolásának 
gyöngyszemei”-ként emlegeti, „melyek hű vonásait mutatják a német nép 
szokásainak, mely azt hiszem annak a nagy teremtő és cselekvő képesség
nek a bölcsője”. •39



■ Pongrácz Károly lapja
(1915. október 28.)

Ettől kezdve a dokumentumok főleg tábori lapként vagy tábori levélként 
érkeznek, mégpedig felgyorsuló ritmusban. 1915. október 28-án Pongrácz 
Károly unokabáty ismét az orosz frontról jelentkezik. Tőle utoljára 1914. 
novemberi betegszabadsága idejéből olvashattunk sorokat, mégpedig 
Aranka emlékkönyvében. A levelezésben ugyan nincs nyoma, de a bécsi 
Kriegsarchiv adataiból tudjuk,46 hogy 1915. május 1-27. között is a harc-

46ÖStA/KA Offiziersbelohnung- 
sakten/74085.



■ Gyarmat u. 26. a tízes években5'

téren volt, de ismét megsérült. És ne hagyjunk ki egy 
fontos mozzanatot: a tiszti sematizmus szerint 1915. 
július 1-én főhadnaggyá léptették elő,47 s így vonul 
be október 20-án ismét ezredéhez,48 amely ez idő 
tájt az oroszországi Volhíniában, Gorodok térségében 
(ahol az orosz front első nagy csatái voltak) állomá
sozik.49

Pongrácz egy rózsaszín „Feldpostkorrespondenz- 
kartén” ír (lásd 40. oldal), amely „K.u.k. Husarenre
giment No. 12. Kavallerie-Maschienengewehrabtei- 
lung”50 körbélyegzővel van ellátva (vagyis lovassági 
tisztként egy modern fegyver felelőse lett).

Nézzük meg egyúttal a lap címzésében szereplő
Gyarmat u. 26. számú zuglói házat is, amelynek első emeletén Aranka csa
ládja lakott, és ahová a háború idején a postás sűrűn hordta a különböző 
frontokról érkező leveleket.

47 Ranglisten des Kaiserlichen und 
königlichen Heeres 1818. (Abgesch
lossen mit Personalverordnungsblatt 
Nr 40/18.) Wien, 1918, Aus der K. u.K. 
Hof- und Staatsdruckerei, 917. p.

48ÖStA/KA Offiziersbelohnung- 
sakten/74085.

49 A cs. és kir. 12. huszárezred a vi
lágháborúban. i. m. 77. p.

50 „Cs. és kir. 12. sz. huszárezred lo
vassági gépfegyverosztag".

„Kedves Rica! Legszívélyesebben üdvözöllek Benneteket a lövészárok hideg, 
hóborított mélyéből. Na de azért nagyon jó dolgom van és ami a fő: hála Is
tennek egészséges vagyok. Mesés kis földgunyhóm van és abban írom ezen 
sorokat, fölöttem pedig repülnek a golyók stb. - Remélem Ti is mindjájan 
(sic!) jól vagytok?! - Add át kedves Mamáéknak és Böske n.-nek kézcsók
jaimat. Mindjátokat pedig sokszor ölellek és csókollak, szerető unokabátyád: 
Károly” -41



Az orosz fronton az utóbbi hónapokban sok fontos dolog történt. Már 
messze túl vagyunk 1914/15 telének nagy ütközetein (a limanowai hu
szárbravúron és a Kárpátok térségében folyó, már említett csatákon); sőt 
az 1915. májusi gorlicei áttörésen (ekkor sebesülhetett meg újból Pong
rácz! ) és az abból kibontakozó sikeres offenzíván is, amelynek során az oszt
rák-magyar csapatok (a német hadsereg hathatós segítségével) jelentősen 
hátravetették az orosz vonalakat, visszafoglalták Przemysl erődrendszerét, 
és amelynek eredményeképpen Galícia és Bukovina ismét visszakerült a 
Monarchia kezére. 1915 őszén és telén - levélsorozatunk jelen idejében 
- állóháború alakul ki, mindkét fél részéről támadási és ellentámadási kí
sérletekkel.52

Ekkortájt érkeznek ki a frontra a Schmidtnél és Pongrácznál fiatalabb is
merős fiúk is. Keresztesi István hadapródjelölt 1915. november 13-i kelte
zéssel küld lapot, Pécs után most már az „északi1 (orosz) harctérről. (A bu
dapesti hadilevéltár adata szerint ebben az évben sorozták, és kiképzés 
után szeptember 28-án került ki a frontra.)53 Magyar nyelvű „tábori postai 
levelezőlapon” ír, mert ő nem a közös hadseregben, hanem a m. kir. 21. 
honvéd gyalogezredben szolgál. (A körbélyegzőn a „M. KIR. KOLOZSVÁ
RI GYALOGEZRED I. ZÁSZLÓALJ GAZDASÁGI HIVATALA” szerepel.) 
A levelek és a levéltári adatok egyaránt azt bizonyítják, hogy Keresztesi - a 
bélyegző sugallata ellenére - nem „géhás” irodista, hanem frontharcos.

42"

51 Kesztler András/Andor fényké
pes hagyatékából.

52 Lásd részletesebben Hajdú— 
Pollmanni m. 93-100., 127-135. p.

53 HM HÍM Hadtörténelmi Levél- 
tár/l. világháborús legénységi kitün
tetési javaslatok/27046. sz. Keresztesi 
István.



■ „Dicsőséggel mindhalálig! ”
Am. kir. 21. honvéd gyalogezred 

jelvénye57 (50 x31 mmm)

54Körmendy Géza: M. kir. Kolozs
vári 21. Honvéd Gyalogezred. In vitéz 
Deseő Lajos ny. tábornok (szerk.): Er
délyi ezredek a világháborúban. Buda
pest, 1941, Ardói Irodalmi és Könyv
kiadó Vállalat, 89-106. p.

55 Uo. 100. p.
56 Körmendy: i. m. 102. p.
57 Az ezred erdélyi volt, „kolozs

vári" jelzővel. Ezért látjuk rajta Erdély

„Kedves Aranka!
Bocsásson meg, hogy ilyen sokáig nem adtam magamról életjelt, de eddig 
alig volt pár perc szabad időnk. Kemény harcaink voltak, de hála Istennek 
győztünk és semmi bajom nem történt...”

Ezután a címzett családtagjainak köszöntése, bátyjának levélírásra serken
tése és a búcsúzás következik. Ami lapon említett „kemény harcokat” ille
ti, Keresztesi egyáltalán nem túloz. Érdemes utánanézni ezrede történeté
ben54 az eseményeknek. Eszerint 1915 májusában és a nyári hónapokban az 
alakulat részt vett a gorlicei áttörésben és az azt követő - bár győzedelmes, 
de nagy veszteségekkel járó - offenzívában. És amikor Keresztesi szeptem
ber végén a frontra érkezik, zászlóalja éppen nagy orosz támadásokat ver 
vissza, és november elején, a lapja keltezése előtti napokban, ezrede „egész 
háborús működésének egyik legkimagaslóbb eseményét” éli át.55 A 38. 
honvéd gyaloghadosztály (amely, mint tudjuk, már a háború első hónapjá
ban hatalmas veszteségeket szenvedett) részeként az áttört német vonalak 
„elszigetelésére” rendelik őket, és az ezrednek a mocsaras Studynka folyón 
való átkelés után Siemikowce falut kell visszafoglalnia. Az ütközet első 
napján, 20 km-es menet után, 24 (!) rohamot intéznek a falu ellen, a kézi
tusa - váltakozó sikerrel - éjszaka is folytatódik, Keresztesi I. sz. zászlóalja 
a gyilkos tusakodás centrumában harcol. Többnapi küzdelem után sikerül 
elfoglalniuk a falut, több ezer orosz foglyot ejtenek, de az ezred hatalmas 
veszteségeket szenved: 1665 harcosából 641 fő marad.56 Lehet tehát ünne
pelni a győzelmes hősiességet, de a győzelem pirruszi! •43



Majd a 21. sz. honvéd gyalogezred tevékenységi területén, a Dnyesz- 
ter-Strypa folyók vidékén a harcok átmenetileg elcsendesednek. Keresztesi 
István 1915. december 2-án, viszonylagosan nyugodt körülmények között 
részletes „tábori levelet”58 ír, amelyben aprólékosan elmeséli, hogy a vele 
elszállásolt - ugyancsak szakaszparancsnok beosztású - baj társával hogyan 
készítettek palacsintát. Majd így folytatja:

„Ugye nem élünk rosszul? Újságunk, könyveink vannak, van kártya is, nem 
igen unatkozunk. Az idő nagyon hideg, de még eddig nem fáztam meg, nincs 
semmi bajom.”

1915. december 16-án Pongrácz Károly huszár főhadnagy jelentkezik, és a 
rózsaszín lapon a címzettnek és minden családtagnak „legjobb kívánatait” 
küldi a közelgő ünnepekre, és megfeddi unokahúgát, amiért nem ír neki: 
„Igazán nem szép Tőled, hogy eddig még egyszer sem írtál! - Na csak ke
rüljek haza, majd lesz »kapsz«!”

Ebből az időből a családi fényképalbum egy kissé életlen (alább látha
tó) képet is őriz róla: egy, a háttérben is hosszan elnyúló erdei fedezék
rendszer (tetejére fektetett havas rönkfákkal) kis bódéja előtt áll. A né
met nyelvű táblákon a következő szöveg vehető ki (nagyítóval): „Obit. 
Pongrácz Kommandant der HUSAREN MASCHGEWABTU. [Maschi- 
nengewehr-abteilung] und der 5. ESKADRON”; a felirat Pongrácz fő
hadnagyot a huszár-gépfegyverosztag (és az 5. század) parancsnokának 
mondja.

„Pongrácz Károly a fedezékével,
1915. december” >

és a Kolozsváron született Mátyás 
király címerét. Központi alakja a 21- 
es baka, aki puskatussal tartja távol 
a központi hatalmak elenfeleit szim
bolizáló állatfigurákat. Két oldalán 
szereplő feliratok: „Királyért, hazáért, 
igazságért, becsületért, 1914-1917." 
A jelvény alkotója: Zsákodi Csiszár 
János (1883-1953) szobrászművész. 
(Lásd Hermann-Szanyi: .i. m. 209. p.)

58 Ez egy összehajtogatott, külön 
boríték nélküli levélpapír, amelynek 
négyrétbe hajtogatott külső oldala 
„borítékként" van kiképezve: rá van
nak nyomtatva a feladó és a címzett 
sorvezetői.

591915. december 3-án hadap- 
ródjelöltből hadapróddá léptetik elő. 
Lásd HM HÍM Hadtörténelmi Levél- 
tár/l. világháborús legénységi kitün
tetési javaslatok/27046. sz. Keresztesi 
István.



Keresztesi István hadapród59 1915. december 28-i 
„tábori levele” részletesebb bepillantást enged a 
katonák szabadidős elfoglaltságaiba.

„Kedves Aranka!
Borzasztó macskazenében írom ezt a levelet, az 
egyik fiú szájharmonikázik, a másik hegedül (a 
húr telefondrótból van), a harmadik énekel, a ne
gyedik táncol, mindenki beszél, kiabál: ne hara
gudjon tehát, ha pár hibát fog találni a levélben.”

Majd a harctér fontos levéltémája következik: ő 
hány levelet írt, ebből mennyi igazolódott vissza, 
stb. Ezután viszont egy nagyon érdekes műfajú le
vélrészlettel találkozunk: a harctéri beszámolóból 
egyszer csak (minden átmenet nélkül) a Münch
hausen báró- és Háry János-féle mesés nagyotmon- 
dások birodalmába lépünk át. íme:

„Különben mostanában - sajnos - nincs jó ét
vágyam. Megvizsgáltattam magamat a doktorral, 
és megállapította, hogy egy negyvenkettes gránát 
maradt a gyomromban az ütközetben, nem is vet
tem észre. ■45



Apropó! Az ütközet! Bizony csodálatos dolgok történtek meg velem! Ta
lán (!) el sem hiszi, ha leírom őket.

A 34 roham alatt a szuronyom egészen elkopott, annyi muszit60 küldtem 
a másvilágra. Utoljára csak a nyele maradt! Térdig gázoltam a vérben! El
fogtam egy orosz vezérkari tizedest (sic!) a szárnysegédével együtt. Később 
azonban szabadon bocsátottam őket, mert adtak egy szép ezüst órát, amit egy 
francia követ adott Katalin cámőnek. Ez az óra még ma is megvan. Ekkor 
jött egy nehéz gránát, és teljesen betemetett. Csak úgy tudtam kiszabadulni, 
hogy a puskámmal annyi lyukat lőttem fölfelé, míg egy nagy lyuk támadt, 
amelyen kimászhattam. Megpillantottam a tisztiszolgámat, éppen engem ke
resett. Körülnéztem, egészen körülfogtak kettőnket az oroszok, lehettek vagy 
ötvenezren. Én nem ijedtem meg, hirtelen belekapaszkodtam egy arra repülő 
srapnellbe - és elrepültem előlük. Szerencsére a szolgám elkapta a bakkan- 
csom szijját, így ő is megmenekült. Ekkorra már (...) este lett és lefeküdtem. 
Négy napig tartott ez az ütközet, még sok minden történt velem, amit majd 
élőszóval fogok elmesélni...”

A következő sor közepére (amint az a képmellékletben is látható) talányo
sán odaírja: „(90 %?)” Talán ennyi a lódítás a történetben? Majd, mintha 
mi sem történt volna, még beszámol arról, hogy hamarosan egy tovább
képző tanfolyamra megy a front mögé; következő levelében karácsonyi 
beszámolót ígér, és boldog új évet kívánva minden családtagtól elköszön.

Ha úgy vesszük, erre a „Háry János-os”, „münchhausenes” kitérőre már 
a levél bevezetőjében utal, amikor elnézést kérve előre jelzi, hogy a levél-

Keresztesi István 
1915. december 28-i, 

„münchhausenes” levelének 
második fele >

60 Muszkát, vagyis oroszt.
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ben „pár hibát fog véteni”. De kinek-minek szól ez a hang? Tudjuk, hogy a 
közelmúltban valóban részt vett egy többnapos véres ütközetben, ahol kö
zelharcra is sor került. Annak sajátos lélektani feldolgozásáról, a feszültsé
gek levezetéséről van szó? Vagy a korabeli hőskultusz persziflázsáról? Vagy 
a fanyar humor az esetleg túl lelkes, harci hőstettekre áhítozó honleányi 
leveleknek szól? (Aranka levelei nem maradtak fenn, így ezt nem tudjuk 
ellenőrizni.) Ne zárjuk ki azt sem, hogy mindezek együttesen jelennek meg 
a fönti rendhagyó sorokban.

Ugyancsak december 28-án - a „művészlapokat” immár egy sárga tábori 
lapra cserélve - régi levelezőpartner jelentkezik: Schmidt Károly „kadett”, 
aki a jelek szerint megszabadult a linzi „fogságból”, vagyis hátországi kikép
zői feladatától, és 1915. december 16-án végre a harctérre vezényelték,61 
mégpedig a már jó fél éve megnyílt olasz frontra.

Olaszország ugyanis még 1915. május 23-án hadat üzent a Monarchiá
nak, és ez év során egymást követték a nagy olasz támadások, az ún. Ison- 
zó-csaták, amelyek a területbirtoklást illetően ugyan elenyésző változást 
hoztak, de mindkét fél hatalmas veszteségeket szenvedett.62

Schmidt a feladó rovatába rövidítésekkel odaírja a csappattestét is: „K.u.k. 
Infanterie-Regt. Nr. 14. Pionier Abt.” (Mindebből kiderül, hogy a cs. és kir. 
14. gyalogezred kötelékében utász hadapródként szolgál.) A kissé darabosan 
fogalmazott szöveg patetikusan kezdődik: „Lángtüzű ágyuk viaskodnak alpesi 
részeken otthonaink nyugalmáért!” Utána viszont azt részletezi, hogy milyen 
jól érzi magát, kevés a munka, jó a koszt, csak sokat kell a hegyeket járni.

61 ÖStA/KA Qualifikationslisten/ 
Karl Schmidt.

62 Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 
138-149. p.



■ A dél-tiroli hadszíntér jelvénye
(34 x23 mm)

63 A cs. és kir. 12. huszárezred a vi
lágháborúban. I. m. 124-125. p.

A miliő - az ágyúkat leszámítva - békebeli: „Van egy nagyszerű könyvtá
runk, és még zongora is van (...) a tiszti étkezdében.” A lap a 4. Isonzó-csa- 
ta (1915. november 10. - december 11.) utáni hosszabb szünetben íródott, 
ráadásul (mint rövidesen kiderül) Schmidt az olasz hadszíntérnek nem az 
Isonzó menti, hanem dél-tiroli frontján szolgál, így a saját helyzetéről rajzolt, 
kissé idealizáltnak tűnő kép nem okvetlenül irreális.

1915. december 29-én Pongrácz Károly a „bessarabiai harctérről” ír 
ugyancsak egy tábori levelet, a „K.u.k. Schützenregiment der 3. KAV. 
TRUPP. DIV.” (a képes mellékletben is) jól kivehető pecsétjével. Októ
ber végén még „k.u.k. Husarenregiment Nr. 12.”, vagyis 12. huszárezred 
voltak, mostanra - kissé szabados értelmezésben - „lovas-lövészek” lettek, 
a cs. és kir. 3. lovashadosztály lövészezrede. Az ezredtörténetből megtud
hatjuk, hogy itt nemcsak névváltozásról, hanem más beosztásról van szó. 
Ugyanis 1915 legvégén - és utána hosszú ideig - Pongrácz már nem szere
pel a cs. és kir. 12. huszárezred tiszti névsoraiban. Az ezredtörténet függe
lékéből tudjuk meg ennek okát: a lóhiány miatt a gyalogosan maradt 12-es 
huszárokból - Pongrácz vezetése alatt - felállítottak egy géppuskás száza
dot, amelynek eredeti legénysége a súlyos bukovinai harcok után 29 főre 
csökkent, a feltöltött századot pedig a 7. ulánusezredbe sorolták, és ez pedig 
a 3. lovashadosztályhoz tartozott.63 Pongrácz a továbbiakban tehát nem az 
1., hanem a cs. és kir. 3. lovashadosztály kötelékében harcolt.

Alábbi levele az első igazi hadibeszámoló a gyűjteményben, egyúttal a 
második háborús esztendő stílszerű búcsúztatója. A tömegháború a maga 
kegyetlen valóságában jelenik meg benne, egy gépfegyveres osztagot ve-
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zénylő csapattiszt szemével. Az elbeszélt konkrét hadicselekmény minden 
valószínűség szerint a bukovinai Czemovitz térségében dúló ún. „újévi 
csata” lehetett,64 ez a levél keltezésében szereplő Besszarábia határvidéke. 
A levél szövegét - eredeti helyesírással - teljes egészében (képmellékleten 
pedig részletét) közöljük.

„Kedves kis Ricám!
Nagy örömet okoztál kedves soraiddal és szívből köszönöm a jó kívánsá
gaidat. Bizony borzasztó karácsonyunk volt itten. Maga a karácsonyest még 
megjárta, de utána rettenetes küzdelmek voltak. Tegnap és tegnapelőtt óri- 
ássi (sic!) támadást intéztek a muszkák az állásaink ellen. Isten segítségével 
visszavertük mindenütt a sok helyen 17-szeres [a levélíró kiemelése!] túlerő
ben levő ellenséget. 27-én reggel n 8 órakor kezdődött a rettenetes tüzérségi 
tűz. Ott ahol én állottam 3 órán belül 1800 [a levélíró kiemelése!] gránát és 
shrapnell csapott le és az állásainkat szétrombolta. Aztán megindult az álta
lános támadás ellenünk. Tizenhét sorban támadtak a muszkák, visszavertük. 
Foglyok azt mesélték, hogy egy ezredük teljesen tönkrement. - Mind a 17 
sor összeomlott. - Mégis sikerült egy résznek egészen 20 méternyire meg
közelítenie a drótakadályainkat. A sötétség leple alatt ezek hamar beásták 
magukat és most már 48 órája, hogy ott feküsznek a muszkák, sebesültek és 
rengeteg halott közt. Természetesen meg sem mozdulhatnak különben, mert 
mihelyt csak a fejét emeli, azonnal a halál fia. - így élelmet sem kaptak ezek 
a muszkák és így lassan megadják magukat. Tegnap kicsit pihenni küldtek, 
de délután ismét visszamentem a tűzvonalba. Éjszaka az állásainkat ismét

Pongrácz Károly 1915. 
december 29-i levelének részlete >

64 Az ún. „újévi csata" 1915. de
cember 27-től január 19-ig tartott, 
és a támadó orosz csapatok veresé
gével végződött. A győzelem elle
nére a Monarchia mintegy 30 ezer 
embert veszített, az oroszok kb. 70 
ezret. Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 
215-216. p.
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rendbe hoztuk, úgy hogy minden rendben van. Tegnap egy új rohamot in
téztek a muszkák ellenünk, mégpedig este 7 órakor. Ismét száz meg száz hulla 
fekszik akadályaink előtt. Nekünk aránylag igen kevés a veszteségünk. - So
kat láttam már a háborúban, de ilyen tömegmészárlást még elképzelni sem 
tudtam magamnak. [Kiemelés tőlem: G. F.J Remélhetőleg hamar be fogják 
látni a muszkák, hogy minden erőlködésük hiábavaló és megint nyugodtab- 
bak lesznek. - 16 és 17 éves fiúkat fogtunk el tőlük. - Mind megúnta már a 
háborút és azt mesélik, hogy kényszerítik őket előre menni, mert különben 
minden 5. embert kivégeznek. - Mindjátokat (sic!) sokszor üdvözlöm illetve 
kézcsókjaimat küldöm. Téged pedig sokszor ölel, csókol szerető unokabá
tyád: Károly.”

Ugyancsak ennek a Bukovina és Besszarábia határvidékén zajló háromhe
tes ütközetnek az egyik epizódja ihlette meg a legénységi állományú Papp 
János tizedest is, akinek naiv „elbeszélő költeményét” egy világháborús 
dokumentumgyűjtemény őrizte meg számunkra, a Raranczei Nagy csata 
Emléke (1915/16) címmel.65 A hat elemit végzett alkalmi költő - az is
kolában tanult Petőfi és Arany-versek „négysarkú tizenkettes” sorai által 
vezetve (és néha kissé megdöccenve) - Pongrácz főhadnagy leveléhez 
hasonlóan írja le a nagy erejű tüzérségi előkészítést és utána a többlépcsős 
gyalogsági rohamot stb. Hét versszakot idézünk a 32-ből (a hetedik egyben 
a zárószakasz):
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65 Szenti Tibor: Vér és pezsgő. 
Harctéri naplók, visszaemlékezések, 
frontversek, tábori és családi levelek az 
első világháborúból. Budapest, 1988, 
Magvető Kiadó, 367-372. p.

66 „Édes és dicső a hazáért meg
halni". Idézet Horatiustól: Ódák köny

ve. Ill.2.
67 Az érme Richard Adolf Zutt 

(1887-1938) alkotása, és az Auguszta 
Gyorssegélyalap bocsátotta ki. (Sal- 
lay Gergely szíves közlése.)



„Mint a dobpergés úgy szólnak az ágyuk, 
A föld csak úgy reszket a sok robbanástól. 
Azt hiszi a muszka, hogy mostan jól arat, 
Nyugodtan dúdoljuk, »Isten áldd meg a magyart!«

Az ágyuk torka rémesebben bőgnek,
Azt hisszük itt a halálos ítélet.
Lekuporgunk jobban a lőárok mélyébe, 
Szeretnénk bebújni a föld belsejébe.
(...)
Gyengül az ágyuszó, végre egész elhal. 
A muszka gyalogság megindul nagy garral.
Jön már egy raj vonal mögötte a másik, 
Számlálgatjuk egész a 18 számig.
(...)
Rémítően süvít a golyók zápora, 
Hullanak a muszkák rakásra, halomra.
Szédítő látványt nyújt, vérező holttestek 
Ezrével borítják az előterepet.
(...)
Tizennyolczas sorba és többen csoportba 
Indultak a muszkák egy elszánt rohamra.
A terv nem sikerült, ott maradt mind halva, 
Mire kivirradott, a dér mind letakarta.
(...)

Magyar fiúk, hősök, akik itt voltatok! 
E véres csatában bátran harczoltatok! 
Ne csügedjetek el hős bajtárstok sorsán!!! 
Kiket el vesztettünk a győzelem árán...
(...)
Mondjatok egy imát értök az Istenhez, 
Magyar honleányok, az Isten veletek! 
Szívembe megújul a nagy csata emléke, 
Nem foglak feledni Rarancze - Rarancze!!!”

■ Nyakba akasztós szecessziós érme.
A hátoldal felirata: „Dulce et decorum est pro patria mori”66 

(50 x 23 mm)67
■53



■ Ezerkilencszáztizenhat
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1916. január 4-én bélyegezték le Schmidt Károly utász hadapród újévi ké
peslapját, amelyen egy olasz fronton történt hegyi utazás (sílesiklás?) szinte 
békebeli szépségét idézi fel:

„Egy gyönyörű szilveszteréji út után hazaérkeztem csapatomhoz. Utolsó su
garait vetette a nap a hegyormokra, mikor elindultam Folgariából.68 Szélse
besen száguld tunk a hatszáz méteres lejtőn, mely végtelennek látszó szerpen
tinét aztán egy sűrű erdőbe torkolt, egész hazáig. A három órás út kifárasztott 
ugyan, mindazonáltal háborús emlékeim egyik legszebbike lesz. Szívből üd
vözli: Schmidt”.

1916. január 9-én „Keletgalíciá”-ból keltezi rózsaszín tábori lapját Pongrácz 
főhadnagy, aki december végén súlyos ütközetekről számolt be. De az ún. 
„újévi csata” még nem ért véget. Pongrácz - miután megköszöni az összes 
családtag által aláírt újévi lapot - rátér helyzete rövid bemutatására:

„Egy kis szünet után úgylátszik újra megindul itten a csata. - Imádkozzatok 
szebb időért, mert itt folyton esik az eső és a sár feneketlen. Ez a rossz idő 
pedig rosszabb a legveszélyesebb óráknál is!”

68 Folgaria hegyi település Dél-Ti- 
rolban, közel 1200 méter magasság
ban. Ma olasz síparadicsom.

69 A képre, amelynek hátterében 
egy fegyverekkel „díszített" karácso
nyi dekoráció látható, Kesztler And- 
rás/Andor hagyatékában leltem rá.



■ Stromszky Andor 
(az ülő sorban jobbról a harmadik) 

baj társaival, 
Trient, 1915. december^

70 „Cs. és kir. 4. (9 cm-es)) mozgó 
tábori ágyúsüteg".

71A családi feljegyzésekből tud
juk, hogy Stromszky Andor Pozsony
ban született 1893-ban, családjának 
(Pozsonyban) könyvnyomdája volt. 
Édesanyja Aranka apjának testvére 
volt, így ő és Aranka elsőfokú unoka
testvérek voltak. Lásd Kesztler: i. m. 
1l.p.

72Trient/Trento, Dél-Tirol, ma 
Olaszország.

73ÖStA/KA Offiziersbelohnung- 
sakten/53. Ezek egy 1916. július 28- 
án kelt kitüntetési felterjesztésben 
szereplő adatok. A Monarchia hadi
bürokráciája azonban nem volt tö
kéletes: egy későbbi, december 20- 
án kelt javaslat (131622. sz.) szerint 
Stromszky nem 1915. július elején, 
hanem szeptember végén került a 
harctérre.

Az 1916. január 10-éről keltezett sorokkal (rendes polgári borítékban, 
„K.u.k. MOBILE 9 cm FELDKANONENBATTERIE Nr. 4.” körbélyegző
vel70) egy újabb rokon fiú jelentkezik: a pozsonyi Stromszky Andor.71 A bé
csi Kriegsarchiv nyilvántartása nyomán azt is tudjuk, hogy 1915. július 
6-án kezdte harctéri szolgálatát a dél-tiroli Trient72 erődjében; a levél írá
sakor is még itt állomásozik mint a cs. és kir. 50. tábori ágyúsezred had- 
apródja.73 •55



A szóban forgó januári levélben az unokabáty - a szokásos levélírásra 
nógató sorok után - a frontkatona és a „mulatozó” hátország viszonyáról 
(ez a téma a fronton és a háborús irodalomban később visszatérő toposz- 
szá vált!), valamint a háború várható időtartamáról villant fel egy - akkor 
talán pesszimistának, utólag inkább optimistának tűnő - jóslatot. (Alábbi 
képe valamivel későbbi, már hadnagy korából való.)

„Mit csináltok Ti és mit a szép magyar főváros? Szabadságos (...) magyar 
tisztektől hallom, hogy soha olyan luxus, fényűzés és mulatás nem volt Pes
ten, mint most a legrettenetesebb világharc közepén. (Remélem legalább a 
közepén!) [A levélíró kiemelései!] Mert úgy látszik, ez az öldöklés még jó egy 
évig el fog tartani. A mi életünk itt, habár 20 km-re vagyunk a fronttól, és 
csak az ágyúszót halljuk, végtelenül csendes és egyhangú. (...)

Csókollak számtalanszor, szívemre ölellek titeket szerető bátyátok: Andi”.

1916. január 11-én ismét a képeslapkedvelő utász hadapród, Schmidt Károly 
jelentkezik az olasz frontról, a „művészkártyán” ismét a napóleoni háborúk 
lovasjelenetével. A szöveg stílusa emelkedett. Az már korábban is kiderült, 
hogy van érzéke a természeti szépség iránt, de itt most ezen is továbblép: 
sajátos módon a harctér természeti környezetét templomhoz hasonlítja, a 
bajtársi társadalmat pedig a krisztusi szeretet megvalósulásaként jellemzi. 
Az év első hónapjai az olasz fronton viszonylag csendben teltek, ez a tény 
is segíthette Schmidt grandiózus víziójának létrejöttét. (Nagyon valószínű 
azonban, hogy a testvériség érzése nem terjedt túl a szögesdrótokon.)

■ Stromszky Andor 
tartalékos tüzér hadnagy



„Köszönöm k. levelét, igazán eltalálta, hogy örülök ittlétemnek. Magasztos 
érzés tölti el szívemet, amikor az állásokban időzök. Úgy érzem magam ott, 
mintha templomban volnék. A mély csend, mely a gyönyörű vidékre ne
hezedik, megszelídít mindenkit, és az emberek oly jók, mintha mindnyájan 
testvérek volnának. A krisztusi szeretet itt megvalósulást nyert. - Remé
lem legközelebb küldhetek néhány érdekes fényképet, már igen örülnék, ha 
megörvendeztetne Ön is néhánnyal, mint tavaly.”

1916. január 12-én kelt Pongrácz Károly újabb levele, boríték nélkül. A ko
rábban véres harcokról és a hatalmas kelet-galíciai sárról tudósító unoka- 
báty udvariasan reagál unokahúga egészen más természetű beszámolójára: 
„érdekes volt a jour leírása”. Majd hozzáteszi:

„Én most egy nyugalmasabb frontrészen vagyok. Itt őrültség lenne a musz
kának támadni, mert mindenestől megsemmisülne. Ezt úgylátszik tudja is a 
muszka és így csak ágyú tüzeléssel igyekszik minket zavarni. Bőszen pocsékol
ja a rengeteg munitiót, de aránylag kevés hatással és eredménnyel. (...) Óri
ási hóviharok vannak (...), itt tulajdonképpen csak igazán most kezdődik a 
tél, amely 24 fokos hidegekkel jár itten.”

Pongrácz levele mellett volt még egy papírszelet is a borítékban, egyik ol
dalán ezzel a szöveggel: „Hallom, hogy Lászlót [Aranka maturandus báty
ját] a Christkindli igen elegánsan kistafírozta! Nem néz-e körülbelül így 
ki?” És a papír másik oldalán egy átlagosnál jobb rajztudással papírra ve ■57



tett ceruzarajz látható, egy divatosan kiöltözött 
fiatalember képével.

Azután ismét Schmidt Károly jelentkezik az olasz 
frontról. 1916. február 15-éről keltezett, ceruzá
val írt négyoldalas levelének polgári borítékján a 
cs. és kir. 14. gyalogezred négyszögletes bélyegzője 
virít, amelyen szerepel a „X. Marschbaon” (vagy
is Marschbattallion = menetzászlóalj) kifejezés 
is. A levélíró szerényen elhallgatja (illetve csak a 
feladónál jelzi), hogy legutóbbi levele óta - 1916. 
január 18-án - előléptették zászlóssá.74

Schmidt a címzett háborús gyűjteményébe 
évődve felajánl egy 28 cm-es olasz gránátot, de 
addig is, amíg azt „házhoz tudja szállítani”, küld 
néhány fényképet. A borítékban nem találtunk 
fényképet, de a bevezetőben említett családi fo
tóalbumban volt néhány olasz frontról származó 
1916-os kép, készítőjük megnevezése nélkül. Ezek 
nagy valószínűséggel Schmidt felvételei, közlünk 
belőle hármat. (A középső alatt a családi album
ban ez áll: „Elhagyott front”.)

74ÖStA/KA Qualifikationslisten/Karl Schmidt.



■ Olasz harctér, 1916

Schmidt humorosnak szánt hosszadalmassággal meséli el „kilakoltatásuk” tör
ténetét: ugyanis kiürítették korábbi harcálláspontjukat, és újba „hurcolkodtak 
át”, és panaszkodik, hogy milyen sok „cók-mókot” kell ilyenkor áttelepíteni. 
A tárgyegyüttes kifejezetten polgárias: az állólámpa, porcelántányérok, ezüst 
evőeszköz (?!), „családi rézfazék” stb. mellett az átköltöztetett olvasnivalóról, 
konkrétan két konzervatív lapról (Pesti Hírlap, Új Idők) is szó esik. Minden
esetre az is kiderül, hogy nem egy egyszerű polgári költözésről van szó: azok 
a „Schützpunktok”, amelyeket most kell kiépíteniük, kevésbé veszélyes he
lyen vannak, mint a régiek, amelyek helyenként csak 50 lépésre voltak az -59
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olasz vonalaktól. De szó sincs panaszról (az nyilván nem 
lenne férfias!): a levélíró dicséri a havat, jókat sízik, és min
den rendben van: „nagyon jól érzem magam, sokat eszem, 
sokat iszom és érdekes, alig jut időm az alvásra a sok jótól”.

(A száz évvel későbbi olvasó meg tűnődhet, hogy ez egy 
sportos fiatalember kissé ironikus beszámolója egy jelen
téktelen eseményről, vagy pedig egy drámai harctéri szitu
áció eufemisztikus leírásáról van szó, amelyben a „sok jó”, 
amitől alig tud aludni, erősen idézőjelben értendő.)

1916. február 26-án Stromszky Andor a tiroli Rattenberg- 
ből ír két (fotografikus) fekete-fehér képeslapot: az egyik 
az Inn-parti városkát (csak ezen van írás), a másik azt a 
vendégházat ábrázolja, amelyben lakik. (Ezek szerint a 
levélíró valamilyen továbbképzésen vesz részt a hátor
szágban.) Kiderül, hogy Stromszky kadét a közelmúltban 
otthon volt Pozsonyban, és ott találkozott Arankával, aki 
látogatóban volt a pozsonyi rokonoknál. Rövid mondan
dója végén sajátos ötlettel áll elő:

„Most már valószínűleg ismét az Amizoni intézet75 kedves 
helyiségeiben szorgalmasan tanulsz. Nem látogatsz meg itt 
a Hinterlandban? Gyönyörű vidék, 12 óra gyors Wienből! 
Csókol unokabátyád: Andi”



Az „ami zonis” lányok 
1916 júniusában

< (Jobbra elöl Kesztler Aranka)

75 Az Amizoni Országos Magyar 
Nőnevelő Intézet hároméves buda
pesti bentlakásos tanintézmény volt. 
Az intézet művelt háziasszonyokat és 
gondos családanyákat képzett. (Ber- 
za László [főszerk.]: Budapest lexikon I. 
[A-Kj. 2., bőv. kiadás. Budapest, 1993, 
Akadémiai, 48. p.) Aranka ennek az 
intézetnek volt a növendéke, és ez a 
tény, Aranka iskolatársnőivel együtt, 
később több levélben is szóba kerül.

76 HM HÍM Hadtörténelmi Levél- 
tár/l. világháborús legénységi ki
tüntetési javaslatok/27046. Kereszt
esi István. (A felterjesztés I. osztályú 
Ezüst Vitézségi Éremre szólt.)

Keresztesi István hadapród az előző év végén írta legutóbbi („münchhause- 
nes”) levelét. 1916. március 1-én egy rózsaszín Feldpostkorrespondenzkar- 
tén ír, amelyen „K.u.K. Mobiles Reservespital Nr. 1/12.” bélyegző olvasha
tó, vagyis a feladó az északi front egyik tábori kórházából küldte (legalábbis 
ott bélyegezték le), de a lap tartalma egy szóval sem utal betegségre, és a 
hadilevéltári nyilvántartásában sincs nyoma sebesülésnek. A lapon - ur
bánus nosztalgiával - Aranka bécsi kirándulásáról küldött képeslapra vála
szol, frontéletéből a civilizációs és kulturális javakat hiányolva:

„Bizony én is kívánkozok már valami városba. Már ötödik hónapja vagyok 
kint [mármint a fronton], szeretnék már egy emeletes házat, szép autókat, 
mozit, színházat, zongorát látni, már egészen elfelejtettem, hogy milyenek 
ezek. Mostanában nagyon sokat szenvedünk az időjárástól, borzasztó hófú
vások vannak, sokan megfagytak.”

Hogy esetleg Keresztesi hadapród is valami fagyással bajlódik-e, azt nem 
tudjuk meg, mert ezután már csak az üdvözletek és a búcsúzkodás követ
kezik.

Mindehhez azonban - néhány nappal előreugorva az időben - hozzá 
kell tennünk, hogy 1916. március 7-én, szakaszparancsnokként, kitünte
tésre terjesztették fel (magyar nyelven, mert ő honvédezredben szolgál!), 
a következő indoklással: „A folyó hó 4-iki kézigránát harcban részt vett. 
Bátorságával jó példát mutatott. Több nyitott állásban lévő muszkát lelőtt, 
30-at foglyul ejtett.”76 Ezredének története azt valószínűsíti, hogy erre a ha- 



ditényre a Dnyeszter-Strypa folyók vidékén folyó állásharcok epizódjaként 
került sor.77 Végül örömmel állapíthatjuk meg, hogy ha Keresztesinek volt 
is valami baja, lapja írásakor már nagyon kifelé állhatott a szekere rúdja a 
kórházból, ha három napra rá ilyen hadi aktivitást tudott kifejteni!

1916. március 24-én ismét Schmidt Károly utász zászlós jelentkezik egy 
négyoldalas levéllel (ezt már tollal írja, szép szabályos betűkkel). A le
vélben Aranka pozsonyi vendégeskedésének hírére reflektál. Kivételesen 
most egy kicsit sajnáltatja magát, de azután - szokott nehézkes és ünnepé
lyes fogalmazásában - katonásan kihúzza a derekát: teszi kötelességét, és 
„azért mégis” jól érzi magát!

„Ha ily kimagasló esetekkel hasonlítja össze a mi szomorúan egyhangú nap
jainkat, akkor lehet csak megérteni, hogy mily szűkös viszonyok közt kell 
tengődnünk. És hogy van az, hogy mégsem érezzük nyomorúságos (föld alá 
épített, nedves kuckó, hiányos étkezés, minduntalan megzavart alvás, meg
erőltetett szolgálat és a megszokott kényelem teljes hiánya stb. stb.) helyze
tünket, oly annyira beletörődve és megszokva mindazt a kötelesség hatalmas 
parancsára és átérzésében, hogy (...) nem jut eszünkbe egy trienti mozi elő
adásra kocsizni, ami nem is kerülne oly nagy fáradságunkba. (...)

De azért mégis jól érzem magam és erős a reményem arra, hogy nemsokára 
más vidéket látok a változatosság kedvéért.”

•All. hadsereg jelvénye
(a falnak rontó kos az olasz 
hadsereget hivatott szimbolizálni)78
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77 Körmendy: i. m. 102. p.
78 Arnold Hartig jelvényét a bécsi 

Hadisegélyező Hivatal bocsátotta ki. 
Lásd Sallay: i. m. 16. p.



A levél alapján ismét kiviláglik, hogy Schmidt az olasz 
front dél-tiroli szakaszán, Trient közelében szolgál, ahol 
eddig Stromszky Andor is állomásozott.

1916. április 15-én egy tábori lapon újabb rokon fiú je
lentkezik, Saxlehner Tibor hadapródjelölt, a nemzetközi 
hírű Hunyadi János keserűvíz feltárójának és forgalma
zójának, Saxlehner Andrásnak unokája (vagy unoka
öccse?).79 Keresztneve a lapon olvashatatlan, szeren
csére a családi fotóalbumban találtunk róla teljes nevét 
feltüntető fényképet, amelyet alább közzé is teszünk. 
A fénykép néhány hónappal később (már zászlós ko
rában) ábrázolja, és feltehetően otthoni körülmények 
között készült. Nem elhanyagolható módon könyvvel 
a kezében látjuk - nyilván egy általa fontosnak tekin
tett tevékenység közben fényképeztette le magát. (De jó 
lenne, ha a könyv címét is ki tudnánk betűzni!)

79Kesztler Aranka apai nagyanyja Saxlehner lány volt (Saxlehner Vilma 
[1847-1905], Saxlehener Andrásnak [1815-1889] az első házasságából szüle
tett lánya. A korán megözvegyült Saxlehner Andrásnak második házasságából 
(Vilma féltestvéreként) több gyermeke is született, köztük négy felnőttkort 
megélt fiú. A fent szereplő Saxlehner Tibor ezek valamelyikének fia lehetett 
(vagy esetleg Saxlehner András fivérének a fia?), tehát Arankához viszonylag 
távoli unokatestvéri kapcsolat fűzte. (Lásd Kesztler: i. m. 10,19. p.) ■ „Saxlehner Tibor 1916” •63



A lap körbélyegzője szerint Saxlehner Tiborral újabb huszár került be a 
levelezői körbe, mégpedig a „m. kir. marosvásárhelyi 9-ik honvéd huszár
ezred” állományából. Jó híreket ír: „Kedves Aranka! Kitűnő hangulatban 
élünk itt, s várunk egy kis változatosságot. Most ugyanis semmi mozgás 
nincs ezen a fronton.” Majd érdeklődik, hogy Aranka bátyja volt-e már so
rozáson. „Andorka” címét kéri (feltehetően Stromszky Andorról van szó), 
és búcsúzik: „Az otthoniakat mind üdvözlöm, Téged számtalanszor szívé
lyesen üdvözöl: Tibor”.

A budapesti hadilevéltár adata szerint az 1895-ben született Saxlehner 
Tibor harctéri szolgálata nem sokkal a lap írása előtt, 1916. március 30-án 
kezdődött, és ez idő tájt a „galuziai védőállásban” távírószakasz-parancs- 
nokként tevékenykedik.80

Saxlehner alakulatának, a 9. honvéd huszárezrednek a történeti fel
jegyzései 1916 tavaszán viszonylag csendes állásharcokról tudósítanak, 
amelyekbe jókora tiszti mulatozások is belefértek. De az ezred múltjában, 
1914 augusztusából ott szerepel a híres (és nagy veszteségek ellenére sike
resnek mondott) „stojanowi lovasroham”, a még híresebb limanowai üt
közet 1914 decemberében, valamint 1915 tavaszán részük volt a gorlicei 
áttörésben is.81

Április 22-i postabélyegzővel Schmidt Károlytól egy századvég-hangulatú 
„művészlap” (melynek képes felén mélyen dekoltált hölgyek merengenek) 
érkezik a dél-tiroli Trientből, és piros keretben felbukkan rajta a „Zensu
riert!” bélyegző. (Érdekes, hogy a cenzúra nem kifogásolta az alábbi szöveg 
egyes, hadieszköz-hiányosságokra utaló közléseit!)

Schmidt Károly 
1916. április 22-i, 

cenzúrázott lapja >

80 HM HÍM Hadtörténelmi Levél
tár, AKVI 8103 Saxlehner Tibor.

81 Az ezred történetével két kiad
vány is foglalkozik. A régebbi, lazább 
szerkezetű Észak-Erdély visszatérése 
után jelent meg: Marosvásárhelyi m. 
kir. 9. honvéd huszárezred. Az ezred 
harctéri naplói, kitüntetési javaslatai, 
„Magyar huszár" és vitéz Péczely ezr. 
cikkei alapján. In vitéz Deseő Lajos 
ny. tábornok (szerk.): Erdélyi ezredeka 
világháborúban. Budapest, 1941, Ar- 
dói Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 
268-278. p.

Az ezred történetének van egy 
modern, alapos, két kéziratos hadi
naplóra és számtalan más dokumen
tumra épülő monográfiája is, amely 
a békeévek történései után nagyon 
részletesen tárgyalja az említett ha
dieseményeket. Lásd Koszta István: 
Huszártörténet. Csíkszereda, 2008, 
Pro-Print Kiadó, 89-223. p.
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„Még mindig üdülünk, ha ugyan annak lehet nevezni. Sülünk Trient égetős 
porában, mit a végtelen kocsisorok az utcákban felvernek, mert lázas élet 
folyik itt, amióta a sodronypályák működésében bénulás állott be. A trén 
vállára nehezedik most minden, illetőleg a Kraftwagentruppék*2 gumi ab
roncsait helyettesítő vaskerekeire. Egy kirándulónak bizonyára élvezetet 
nyújtana egy ilyen napitura a gyönyörű szerpentin utakon, talán egy kis 
ágyútüzben is. Nekem is tetszett az út mikor lejöttünk, de mikor egy lavinás 
helyre értünk, melynek legalsóbb részén egy vasbeton híd feküdt, bizony más 
érzelmek is tódultak szivembe. Szívélyesen üdvözli: Sch.”

A lap megírásakor már túl vagyunk az olaszok egy másik frontszakaszon 
végrehajtott - 1916. márciusi - újabb támadásán (5. Isonzó-csata), és 
nagyban folynak a Monarchia dél-tiroli offenzívájának előkészületei, 
amely végül is május közepén indult meg.83 A lapon leírt trienti felfokozott 
utánpótlás-forgalom is minden bizonnyal ezzel az esedékes offenzívával állt 
kapcsolatban.

Egy 1916. május 3-án lebélyegzett (keltezetlen) tábori lapról kiderül, 
hogy Keresztesi István hadapród szabadságra készül, és az őt búcsúztató, 
vagy tízfős „murizó” társaság minden tagja aláírja a címzettnek szóló üd
vözletét. A mellékelt másolaton látható, hogy a fiatal hadfiak most alakít
ják ki „felnőttes” aláírásukat. (Vajon hánynak adatott meg közülük, hogy 
kiérleljék a háború utáni változatot?)

Az 1916. május 3-án („Besszarábiából”) keltezett levél írója, a január 
12. óta hallgató Pongrácz Károly is otthon volt szabadságon (hallgatásá-

Keresztesi István
„murizós” lapja >

82 Tehergépkocsi-oszlopok.
83 Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 

195-197. p.
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nak nyilván ez volt oka), és sajnálja, hogy otthon nem tudott személyesen 
elbúcsúzni Arankától. A levél polgári borítékban érkezett nyomtatott fel
adóval: „Oberleutnant Carl Pongrácz”. A körbélyegző - a december 29-i 
levélhez képest - ismét megváltozott: „K.u.k. 3. Kavallerie-Schützendivi
sion”, mintha egy új fegyvernem, a „lovas-lövész” keresné a nevét és a csa
patbeosztását.84 Ne feledjük (az ezredtörténet alapján korábban utaltunk 
rá), hogy ekkortájt Pongrácz már a 7. ulánusezred géppuskás századának a 
parancsnoka.85 És a bécsi Kriegsarchiv jóvoltából azt is tudjuk, hogy köz
ben, 1916. január 28-án - másfél éves „kitűnő hadi szolgálatainak” rö
vid ismertetésével - az 1915. december 27-én vívott sinkowcei ütközetben 
tanúsított „bátor és megfontolt magatartásáért”, valamint „személyes pél
damutatásáért” kitüntetésre terjesztették fel.86 (Emlékeztetőül megjegyez
zük, hogy ezt a kitüntetetést Pongrácz azokban a súlyos harcokban szerez
te, amelyekről 1915. december 29-i levelében számolt be!) És azt is meg 
kell említenünk, hogy a mostani levélben érintett hadicselekményekben 
való részvételéért két nap múlva (1916. május 5-én) újabb kitüntetésre 
terjesztik fel, összefoglalóan: „für tapferes Verhalten vor dem Feind”87 in
doklással. A részletezés megemlíti Pongrácz géppuskáinak hatékony mű
ködtetését, ellenséges repülők visszafordulásra kényszerítését, a lőállások 
kiépítésében való nagy jártasságát, alárendeltjeire való pozitív befolyását 
stb.88 Mindezt gondolatban hozzátehetjük alábbi, meglehetősen személyte
lenül fogalmazott soraihoz:
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841915. december végén még a 
3. lovashadosztály lövészezrede vol
tak, most pedig az egész 3. cs. és kir. 
hadosztály lett „lovas-lövész". Mindez 
összefüggésben lehet azzal a min
den szakmunkából és (huszár-) ha
dinaplóból kiolvasható folyamattal, 
amelynek során a lovasság fokozato
san (egyenruhájában és feladataiban 
egyaránt) a gyalogsághoz kezd ha
sonlítani.

85 Nemestóthy-Szabó (szerk): i. m. 
124. p.

86 III. osztályú Katonai Érdemke
reszt hadidíszítménnyel. (Az erede
ti német nyelvű előterjesztést lásd 
ÖStA/KA Offiziersbelohnungsak- 
ten/74085.)

87 „Az ellenséggel szemben tanú
sított bátor magatartásáért".

88 A felterjesztésben a javasolt 
kitüntetés neve olvashatatlanul el
halványult, csupán a lerajzolt „kardo
kat" lehet kivenni. Lásd ÖStA/KA 0f- 
fiziersbelohnungsakten/69 (fekete 
bepecsételt szám); zöld ceruzával: 
74085.



89 A már említett Amizoni Orszá
gos Magyar Nőnevelő Intézet nö
vendékeiről van szó.

„Ismét a lövészárokban vagyok, még pedig most egy új helyen. Itt még kö
zelebb vannak a muszkák, mint előbbi állásunktól. Éjjel nappal folytonos 
aknavető- és bomba- úgymint gépfegyverharcok vannak. Különösen éjjel 
nagy a lárma. - Mindenesetre ez itt sokkal kellemetlenebb állás, mint az 
előbbi volt. Máskülönben elég jól érzem magam. (...) Add át kedves Mamá
nak kézcsókjaimat. Mindjátokat sokszor szívélyessen (sic!) üdvözöl és Téged 
ölel csókol szerető unokabátyád: Károly”.

A borítékban van még egy köszönőlevél is, amelyet Aranka három „ami- 
zonista”89 iskolatársának írt, akik még otthon, szabadsága alatt (Aranka 
közvetítésével) írásban juttatták el a frontra visszainduló Pongrácznak jó
kívánságaikat. A főhadnagy nagyon harcias keretbe öltözteti köszönetét 
(nyilván úgy gondolta, hogy az ifjú hölgyeknek erre van igényük!): már 
a keltezés helymegjelöléseként is azt írja, hogy „a táborban” (máskor ezt 
nem használta), és sorait azzal kezdi, hogy „egy harcbainduló szegény, vén 
harcosnak igen nagy örömet szereztek kedves, búcsúztató soraikkal”, ame
lyek elérték, hogy „itt a »százezer halál« között [feltehetően itt a lányok 
patetikus szóhasználatára utal, ezért van idézőjelben] szívesen gondolok 3 
kedves leányra - kiket sajnos még nem ismerek személyesen...” Ezek után 
még röviden beszámol egy éjszakai orosz támadás visszaveréséről, és írásra 
buzdítja Máriáimét, Magdit és Erzsit, akiknek szívesen megismerné a veze
téknevét is, és így köszön el tőlük: „fogadják a besszarábiai lövészárokból 
a legszívélyesebb üdvözletemet és kézcsókjaimat: Pongrácz Károly”. („Mű
vészi” aláírás.) ■69



A lányok a huszár főhadnagy kinézetére vonatkozólag is 
puhatolóztak (Aranka általunk is használt családi fényképalbu
mában nézték ki maguknak Pongrácz egyik régebbi, zsokénak 
öltözött képét, és azt dicsérgették), Pongrácz pedig bizonygat
ta, hogy nem is úgy néz ki. És bár az ismeretlen lányok ebben 
a levélben nem kaptak fényképet tőle, a családi fényképgyűj- 
teményben többet is találtunk, az egyiket (bár kicsit később 
készült) alább bemutatjuk.90

1916. május 24-én kelt Keresztesi István Lemberget ábrázoló 
színes (színezett) képeslapja, amelyen megjelenik a „K.u.k. 
Militärzensur” szögletes keretű piros bélyegzője. (Viszonylag 
ritkán találkoztunk ezzel a bélyegzővel, ezek szerint csak szú
rópróbaszerűen ellenőriztek, vagy létezett a bélyegző nélküli 
cenzúra is.) A hadapród nyilván szabadságáról visszatérve uta
zik át az előző évben visszafoglalt Lembergen, és sajnálkozik, 
hogy másnap már tovább kell utaznia az ezredéhez, és így a 
borús időben nem tud felvételeket készíteni. (Tehát ő is fotó
zik, nem csak Schmidt.)

„Bessarabia”, 1916. május 26-i keltezés szerepel Pong- 
rácz Károly újabb levelén az előre nyomtatott feladójú borí-

90 A fénykép a levelezőalbum végére volt betéve, a hátán ceruzával az 1917-es év
szám szerepel. A műtermi fotó az év első felében készülhetett, mert még csak a három 
1916-os kitüntetés szerepel rajta.



Pongrácz Károly 
huszár főhadnagyi díszben

< (1917)

91 Az a talányos helyzet állt elő, 
hogy a levél borítékján a bélyegző 
ennél egy évvel korábbi (1915. má
jus 27.) dátumot mutat. Mégis min
den jel arra utal, hogy a levél 1916-os 
keltezése a helyes: szerves folytatása 
ugyanis Pongrácz Károly 1916. má
jus 3-i küldeményének. Lehet, hogy 
ez postatörténeti ritkaságnak számít, 
de bizonyosnak mondható, hogy a 
„K.u.k. Feldpostamt" a borítékot egy 
évvel „visszabélyegezte"! (A levél és a 
boríték ugyanazon toll vonásait őrzi, 
tehát a boríték elcserélése emberi 
számítás szerint kizárt.)

92 A szóban forgó, hatalmas mé
retű támadás 2016. június 4-én való
ban bekövetkezett. Pongrácz idézett 
sorai tanúsítják, hogy az ilyen hadi 
készülődést (minden megtévesztési 
manőver ellenére) a másik oldalról jó 
előre milyen jól lehetett észlelni.

tékban.91 A levél voltaképpen a három „amizonista” bakfisnak írt május 
3-i levél folytatása, egyúttal válaszadás a lányok újabb levelére, de egészen 
más hangnemben. Pongrácz főhadnagy nagyon nehéz harctéri helyzetbe 
kerülhetett, esetleg az ifjú hölgyek romantikus „frontrajongásából” is elege 
lett, mert a készülődő Bruszilov-offenzíva árnyékában92 a három ismeretlen 
kisasszony újbóli jelentkezésére - meglehetősen udvariatlanul - így kezdi 
válaszát:

„Sajnos igen rossz időben érkezett ez a levél, mert éppen most semmi ked
vem sincs kedves soraikra kellő jó kedvvel és egy kis humorral válaszolni. 
- A legrettenetesebb órákat és napokat éppen most élem. - Az ellenség nap
ról napra egy iszonyú támadásra készül és ennek következtében se éjjelem se 
nappalom sincsen.Idegeim lassan teljesen tönkre mennek és a nagy felelős
ség amely rajtam nyugszik nyugalmamat rabolja el tőlem. - Ezért ne nehez
teljenek, ha mai soraimmal kicsit untatom Önöket.”

Ezek után viszont csodálja a levelet író Marianne írását: „Ritkán láttam 
hasonló szép női kézírást!” Majd visszatér a harctérre, azután pedig - kissé 
ügyetlenül - udvarolni kezd:

„Ne hidjék (sic!) kérem, hogy itt fennt a harctéren olyan »mese jó«! Igaz, 
hogy szeretek itt lenni, mert ez a hivatásom, de hogy ez olyan »mese jó« 
volna, igazán sok-sok hónapon át nem tapasztalhattam. - Mindenesetre kel
lemesebb lenne nekem az Amizoniban azt a sok bájos fiatal leányt nézni, •71



amint a szerelemre előkészülnek! Ne csodálkozzanak ha azt mondom »a sze
relemre előkészülnek«, mert bizonyára ismerik azt a szép közmondást: Die 
Liebe geht durch den Magen!93”

Ez után a pici tematikai botlás után Pongrácz arról kezd elmélkedni, hogy 
a jó ételeknek ő is szakértője, és itt a lövészárokban a mozgáshiány miatt 
kellően meg is hízott, úgyhogy a levél a vége felé elég messzire kalandozott 
a készülődő orosz támadástól. Végül még az is kiderül, hogy az otthonról 
érkezett sorokat - a múltkori három kisasszony szervezésében - több „ami- 
zonis” lány is aláírta, így Pongrácz huszár főhadnagy, minden berzenkedése 
ellenére, az Amizoni-intézet „házi hőse” lett. (És ezt minden bizonnyal 
nem is bánta annyira!)

Ugyancsak május 26-án írt (egy szolid ifjú hölgyet ábrázoló színes képes
lapon) a tábori tüzér Stromszky Andor zászlós („Res.-Feldkanon. Regmt. 
Nr. 50. Batterie Nr. 4.”),94 aki január 10-én a háború időtartamát latolgat
ta, majd február 26-án Tirol hátországi részébe invitálta a címzettet. Most 
fényképek vételét igazolja vissza ő is. Az olasz fronton van, de már nem a 
tiroli szakaszon: 1916. március 3-án az Isonzó-frontra („bei Tőimen”) he
lyezték át. Sőt, a bécsi hadilevéltárban lévő kitüntetési felterjesztés szerint 
áprilisban (tehát nem sokkal lapjának írása előtt) Lom (?) di Tolminónál 
ütegével „bátorságot és nyugalmat tanúsítva kiváló teljesítményt nyúj
tott”, és ezért II. oszt. Ezüst Vitézségi Éremre javasolták.95
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93 „A szerelemhez a gyomron át 
vezet az út." Az Amizoni-intézet „mű
velt háziasszonyokat" képezett, vagy
is az elméleti tárgyak mellett főzni és 
háztartási méretben gazdálkodni is 
megtanította növendékeit.

94 „Az 50. sz. tartalék tábori ágyús
ezred 4. ütege".

95 Német nyelvű eredetit lásd 
ÖStA/KA Offiziersbelohnungsakten/ 
53 (piros szám).

96A Monarchia 1916. május 15. 
és június 16. közötti dél-tiroli offen- 
zívája kezdetben komoly sikereket 
ért el, három olasz védelmi vonalat 
tört át, és végül azért akadt el, mert 
az olaszok kérésére az oroszok előre
hozták tervezett offenzívájuk (a „Bru- 
szilov-gőzhenger") időpontját, és 
így a Monarchiának az olasz frontról 
csapatokat kellett átdobnia az orosz 
frontra. (Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 
197-200. p.)



■ Kis Károly tüzér hadapród

„Június elsején megyek (...) a gyalogsághoz tüzérségi megfigyelőnek. Erről 
Mamának ne írjatok kérlek. Mit szóltok a nagyszerű déltiroli offenzívához?96 
Nagyon sajnálom, hogy már nem lehetek ott, ismerem e remek vidéket. 
Csókol sok szeretettel unokabátyád: Andor”.

Június 6-án „Kari” Villachból (az olasz frontra menet) küld magáról egy le
velezőlap nagyságú fényképet, köszönetét mond a címzett családjánál töl
tött „kedves órákért”. (Az írásképek egybevetése alapján megállapítható, 
hogy ő azonos Kis Károllyal, akit majd június 15-i tábori lapja - és annak 
bélyegzője - alapján tudunk pontosabban azonosítani.)

Ugyancsak 1916. június 6-án Lembergbol (valószínűleg újoncként a frontra 
menet) jelentkezik egy újabb, eddig ismeretlen unokabáty: Schmeitzl Géza, 
aki egyúttal egy újabb hadapródjelölt, és nyilván egy újabb korosztály is. 
(Életkorát és pontos rokonsági fokát sajnos nem sikerült megállapítani.) 
Egy rózsaszín tábori lapra ceruzával ír néhány sort: Lemberg és a vidék 
nagyon tetszik neki, a korábbi harcokban elesett „kárpáti hősök97 sírjai 
nagyon szépek és meghatóak”. A lapon felbukkan a címzett „amizonista” 
iskolatársnőjének és barátnőjének, „Bözsének”98 a neve is, és ezzel nagy

97 Akik az 1914-es sikertelen védelmi, majd az 1915-ös visszafoglalási harcok során estekel.
98 Valószínű, hogy Bözse azonos azzal az Erzsivel, aki a Pongrácz Károlyt „ostromló" három leány egyi

ke volt (lásd Pongrácz 1916. május 3-i levelét!). Sőt Aranka bátyjának húgához írt 1916. szeptember 11-i 
lapjából az is kiderül, hogy Bözse vezetékneve Veres volt. ■73



sorozat kezdődik. (Ugyanis Aranka ezentúl rendszeresen értesülhet arról, 
hogy Géza és Bözse levelező románca milyen stádiumban van, mert Géza 
szereposztása szerint Aranka ezt előmozdítani hivatott.)

A június 10-én kelt rózsaszín tábori lapon (körbélyegzőn: „M. KIR. BU
DAPESTI 29. HONVÉD GYALOGEZRED PARANCSNOKSÁG”) új név
vel találkozunk: Keresztesi Sándor őrmester, akiről később kiderül, hogy a 
már korábban szereplő Keresztesi István fivére (valószínűleg bátyja, mert 
már végzett gyógyszerész). Arról ad hírt viccelődve, hogy a nemsokára az 
olasz frontra viszik őket: „...milyen jó lessz (sic!) nekem, Olaszországban 
fogok nyaralni!”. (Ez egyébként csak 1918-ban realizálódik, addig az orosz 
fronton harcolnak.) A továbbiakban - ahogy testvére is szokta - üdvözli 
Aranka bátyját és szüleit, nyomatékosítva ezzel, hogy a Keresztesi fivérek a 
Kesztler család jó ismerősei.

Keresztesi Sándor alakulatának, a m. kir. 29. honvéd gyalogezrednek 
történetéből" tudjuk, hogy az ezred a háború első hónapjait a szerb harcté
ren töltötte, ahol nagy véráldozatokkal járó vereséget szenvedett. Az 1915- 
ös évet az orosz fronton harcolták végig, az Uzsoki-hágótól Kelet-Galíci- 
áig. 1916 elejétől Bukovinában vetették be őket.

Keresztesi Sándor neve az ezred 1916. április 7-i tiszti névsorában (II. 
zászlóalj 5. század) bukkan fel először: gyógyszerészként.100 Talán beosztásá
ból adódóan nem érintette közvetlenül, vagy túlontúl is fegyelmezett volt 
a titoktartásban, amiért nem utal a lap írása előtti hetek és napok friss 
eseményeire, melyek során Dobronoutz térségében ezredének négyötöde

"De Sgardelli Caesar alezredes 
(összeáll.): A magyar királyi budapesti 
29. gyalogezred és a magyar királyi 29. 
népfölkelő gyalogezred hadtörténeti 
emlékkönyve. Budapest, 1936.

100 Uo. 157. p.
101 Uo. 105. p.



■ A „harminc és feles” mozsár 
„WIR SIEGEN”(= „győzünk”) 

felirattal 
(40x30 mm)

102 Uo.

(!) megsemmisült, zászlóalj parancsnoka is elesett, ezredparancsnoka pedig 
- sok bajtársával együtt - fogságba került.101 (A lap írása idején még állás
harcokat folytatnak, de rövidesen visszavonják őket a Kárpátok magyar
országi oldalára, Borsára.102)

A „Lövészárok, 1916. június 15”-i keltezésű tábori levelezőlap feladója
ként jelenik meg teljes nevén Kis Károly (lásd június 6-i villachi sorait és 
fényképét!), és a körbélyegzőn egy új fegyvernem: „K.u.K. 30.5 cm. Mör
ser-Batterie Nr. 5”, vagyis a nevezetes „harminc és feles” mozsár. Kis Ká
roly az 5. sz. ütegnél szolgált. Az előzményekből és a későbbi eseményekből 
ki lehet következtetni, hogy az olasz fronton vagyunk, és hogy a levélíró 
hadapród. A lap írásának idején ér el utolsó napjaihoz a dél-tiroli offenzí- 
va. (A későbbiek alapján bizonyossá válik, hogy Kis ezen a frontszakaszon 
szolgált.)

A levélíró ismeri a címzett családját, de nem rokon, mert magázódva 
ír, ugyanakkor ő is a bizalmasabb „Rica” megszólítással él. Már a felütés 
is nagyon harcias, a folytatás is a férfias helytállást hangsúlyozza, érződik 
rajta, hogy (20 évesen!) meg akar felelni egy viselkedési normának, amit 
egy fiatal tisztjelölttől szerinte a közvélemény elvár. Majd ellágyul a feszes 
stílus: a végén „pár jó szív fohászkodásában” bízik. Álljon itt a teljes szöveg:

„Kedves Rica!
Véres kézzel írom ezt a lapot. Tudniillik Beobachtemek [= megfigyelőnek] 
küldtek ki a legelső lövészárokba, és tegnap egy órán, ma két teljes órán 
át lőttek bennünket szakadatlanul gránátokkal. A fedezékünk teli találatot 



kapott, az egyik bakám súlyosan, a telefonista könnyebben megsebesült, ne
kem pedig a kezemet vagdalták össze a kövek, mert természetesen tovább 
telefonáltam. Nem a legfényesebb dolgom van, de majd megőriz egy pár jó 
szív fohászkodása!
Kezeit csókolja: Kari Kis”.

Az „északi harctéren” 1916. június 23-i keltezéssel két kitépett füzetlap 
négy oldalát írja tele Keresztesi István, az „elkeseredett zászlós”. (O volt az, 
aki 1915. december 28-i levelében egy éjszakai közelharc traumatikus em
lékeit egy groteszk münchhauseni történetben oldotta fel.) Azóta a kórhá
zat is megjárta, de volt szabadságon is. A családi fényképalbumban egy nem 
sokkal a levél írása előtt készült frontfényképet is találtunk róla. Ha jól 
megnézzük, a zubbony bal oldalán láthatunk egy kitüntetést is: a márciusi 
felterjesztés tehát sikeres volt!

A levél elején rossz hangulatban találjuk, erről meglepő őszinteséggel 
számol be. A húszas évei elején járó fiatalember bevezetőként szabályos 
önjellemzést ad magáról:

„Egy, a harcokban félig megtört, fáradt, sokat szenvedő és gondolkodó (ami 
nálam egy, ti. ha gondolkodom, szenvedek és ha szenvedek, gondolkodom), 
melegszívű, néha-néha búskomor, de néha víg fiúnak a levele egy kedves 
ismerőséhez, aki - azt hiszem - szívesen olvassa végig a kissé elkeseredett 
zászlósnak unalmas levelét a frontról.”
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■ Kis Károly
1916. június 15-i tábori lapja



■ „Keresztesi Pista
1916. jún. 1”

Azután tényleíró stílusra vált: „Nálunk most már 10 nap óta nyugalom 
van, nem tudom meddig fog tartani!? Azóta folyton az állások javításán és 
kiépítésén dolgozunk.”

Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy az orosz arcvonalon június 
4-én beindult Bruszilov „gőzhengere”, nagy területi és főleg emberveszte
séget okozva az osztrák-magyar csapatoknak.103 Kb. tíz nap ebből az em
bert próbáló „élményből” Keresztesiéknek is kijuthatott, tán azért mondja 
magát „megtört és sokat szenvedő embernek”, és ezért kell kijavítani az 
állásokat is. A csapások és ellencsapások sorozata - természetesen frontsza
kaszonként változó intenzitással - lényegében az egész nyárra kiterjedt, de 
ezek szerint levélírónk állásai (az ezredtörténet alapján valahol a Dnyeszter 
és a Strypa folyó összefolyásánál sejtjük őket)104 ez idő tájt viszonylag nyu
galmasabb helyen voltak. (De az ezredtörténetből az is kiderül, hogy június 
25-én, tehát a levél írása után két nappal, Dewietniknél az ezred kétnapos 
ütközetet vív, és csak az ötödik szuronytámadással sikerült kiverniük az 
oroszokat állásaikból.)105

A továbbiakban a levél részletes leírást ad Keresztesi fedezékéről, amely 
akár egy világháborús emlékkiállítás múzeumi berendezéséhez is mintául 
szolgálhatna:

103 Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 
119-123. p.

104 Körmendy: i. m. 102. p.
105 Körmendy: i. m. 103. p.

„Egy másfél méter széles, három és fél m. hosszú, 2 m. mély gödör, gerendák
kal befödve, a közepéhez futóárok vezet. Van benne ágy, civil takarókkal le
terítve, melyeket a közeli kiürített faluból zabrált a direkt erre a célra kikül
dött járőröm. Az ágy egyszersmind szék is. Előtte van egy asztal (25x60 cm), - 77



amelyen most is írok. Itt szoktam írni, enni, olvasgatni. Itt írom a jelentései
met, itt tanulmányozom a térképet. Van egy sparherd, szintén a zabráló osz
tag szerzeménye, ügyesen beépítve a fedezék falába. Köröskörül polcok, tele
rakva mindenfélével. Itt egy hátizsák, amott egy távcső, sajkák, tányérok, 
kenyér, világítópisztoly, hozzávaló töltények, rakéták, jelentési tömbök, tér
képek, srapnellhüvelyek és gránátszilánkok, muszka emlékek, kard, harmo
nika, fényképezőgép őrült rendetlenségben. Az asztal előtt a földbe vágott 
ablak, előtte színes, tarka függöny. Az ablakmélyedésben van a telefonom, 
a revolverem és két srapnell hüvely, bennük egy-egy nagy csokor vadvirág. 
(...) Olyan jó itt lakni, csak akkor rossz, amikor jönnek a gránátok, meg az, 
hogy olyan egyedül vagyok. Nincsen senkim itten, akinek elmondhatnám 
bánatomat, keservemet..

A továbbiakban azt írja, hogy a magány ellenszeréül naplót kezdett vezet
ni, majd elmeséli ennek a nyugalmasabb időszaknak egy napját, amelybe 
(az éjszakai ügyelet után) egy jókora alvás, séta, fényképezgetés és délutá
nonként az olvasás is belefér. Sőt aktuális olvasmányairól is beszámol:

„Cyrano, Romeo és Júlia, Hamlet, Kröger Tonio Thomas Manntól, Bródy 
Tanítványa,106 meg még egy pár francia regény.”

Zászlósunk civilben „technikus” (ami itt akár műegyetemi hallgatót is je
lenthet), polgári műveltséggel rendelkezik (egyébként a helyesírása is a 
legjobbak közé tartozik!), aki nemcsak tartalmas könyveket olvas, hanem

106Valószínűleg a Tanítónő című 
Bródy Sándor-múre akart utalni.



a kottához is ért. Aranka kéré
sére elküldi annak a nótának 
a szövegét és dallamát (hogy 
otthon Aranka is lejátszhassa 
zongorán), amelyet minden
nap el szokott énekelni, mert 
annyira tetszik neki. (Közben 
panaszkodik, hogy ceruzával 
milyen nehéz kottát írni.)

■ Keresztesi István
1916. június 23-i levelének 

negyedik oldala •79



Nem látlak én Téged többé...107

„Nem látlak én téged többé soha, sohasem,
Nem látod Te sem, hogy érted könnyes a szemem.
Nevedet hiába mondom, könnyemet hiába ontom.
Harcok mezején, valahol tetőled távol, ahol majd senkise gyászol, ott halok meg én.

Nem lesz egy tenyérnyi jel sem
Puszta síromon.
Elesett katonák teste
Lesz a vánkosom.
S ahová le fognak tenni,
Nem borul fölém ott senki,
Senki aki él;
Tavasz sem fakaszt rám zöldet,
Elhordja rólam a földet
Messze majd a szél.

Szeretném hát, hogy ha egyszer 
Lennél még velem.
Öledbe ringatnám lágyan 
Bánatos fejem.
Szeretnék ajkadon égni,
Még egyszer virrasztva élni,

107 A dal 2. és 3. versszakának 
sorbeosztásában az eredeti levelet 
követem, az 1. (kottás) versszak ese
tében pedig a nagybetűvel jelzett 
sorkezdeteket. (A dal interneten 
található kottás változataiban a kö
vetkező szerzőnév szerepel: Pápai 
Molnár Gábor.)



Csak egy éjszakán....
Azután akármi érhet,
Gyönyörrel halok meg érted
Édesem, s hazám!

Az édes-bús dal a doberdói népi katonadalok városias párjának tekinthető, 
harmadik versszakából kifejezett erotika árad, a halál és a nász szecessziós 
szintézise. A dal megküldéséért cserébe a levélíró sűrűbben vár leveleket 
Arankától!

A levél egyik bekezdése a címzett László bátyjának szerencsés kimene
telű érettségi vizsgájához gratulál. (Amiből az is kiviláglik, hogy száz évvel 
ezelőtt egy érettségi milyen fontos családi-társasági esemény volt!) Végül 
egy fogolytörténettel zárul a levél, amelyben ismét megjelennek a hadi
erkölcs sajátos vonásai. (Mennyi minden fér rá két füzetlapra!):

„El is felejtettem megírni, a napokban fogott a szakaszom egy fiatal muszkát. 
A gyűrűjét (srapnell-aluminium) nekem adta. A bicskája is itt maradt, más 
nem volt nála. Erősen megszorította a kezemet és cigarettát kért. Kapott 
is. Majdnem minden éjjel megyek a drótakadályok elé, egy kicsit kószálni. 
Amint látja, nagyon vigyázok magamra és nem vagyok vakmerő. Kezét csó
kolja: Pista”.

Ugyancsak 1916. június 23-i, „harctér” keltezéssel jelentkezik négyoldalas 
levéllel a nemrég aktivizálódott unokatestvér, Schmeitzl Géza hadapród-



jelölt. A borítékon jól kivehető a fegyvernem körbélyegzője: „K.u.k. 15 cm. 
Haubitzbatterie Nr. 51.”, tehát ő is tüzér, 15 cm-es tarackok mellett szol
gál. A levélből az is kiderül: tüzérségi megfigyelő az orosz fronton. (Meg
lehetősen sajátos, hogy a csapatbélyegzőkön rendre megjelenik az ütegek 
sorszáma, sőt a lövegek űrmérete is. A 15 cm-es tarackok a nehéztüzér
séghez tartoztak.) A levélkezdet az elmaradhatatlan téma: mennyire várta 
már a címzett sorait, amit a felfokozott megszólítás is hangsúlyoz:

„Édes jó Ricikém!
Tegnap délben hozta ki az éthordóm a lövészárok megfigyelőjébe drága leve
ledet. Úgy megörültem neki, hogy a kannonímak [= tüzérnek] egy koronát 
adtam. Olyan nehezen vártam, hogy azt ki sem mondhatom. (...) Mondha
tom, nincs az a regény, melyet oly élvezettel olvastam volna, mint leveledet.”

A lelkendezés annak ellenére ilyen nagy, hogy a címzett barátnőjétől, Bö- 
zsétől, aki - úgy látszik - „csak játszik vele”, hiába vár levelet. Azután 
a következik a másik két alaptéma: karácsonyra remélhet szabadságot, és 
fényképet kér. O is küld magáról kettőt, az egyiket a címzettnek (ezt meg 
is őrizte a levelezési album!), „a másikkal pedig tudod mit csinálj!”. (Itt nyil
ván arra céloz, hogy Bözsének kell továbbítani.)

Ezután a helyzetbeszámoló nagyon rövid: „mert igen automatikusan, 
egyformán megy itt minden”, de azt megtudjuk, hogy szolgálata erősödött, 
most már éjjelente is be van osztva. Majd - rokon lévén - minden család
tagot külön üdvözöl, és közli: „Holnap kimegyek a muszka koncertra, és

Schmeitzl Géza ( = Gigi) 
katonatársaival (ő a jobb szélső) >
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várom Bözsém nehezen érkező levelét.” Úgy látszik, hogy a „muszka kon
cert” - a közelmúlt Bruszilov-offenzívája ellenére - az ő frontszakaszán sem 
szól teljes erővel, ezt sejteti leveleinek sűrűsége is. (A fenti képen „Gigi” 
sapkáján látszanak a sapkajelvények.)

Ezt követően Schmeitzl Géza (aláírásként visszatérően használt becene
vén: „Gigi”) igazi tüzérhez illő levélostromba kezd, bár nem a címzettnek, 
hanem barátnőjének udvarolt. (De azt remélte, hogy „Ricikém”-nek írt 
leveleit „Bözse” is olvassa!) 1916. június 25-éről keltezett újabb négyoldalas 
levelének segítségével (ebben Pető/i-idézettel dicséri meg Aranka tartalmas 
sorait) bepillantást nyerhetünk abba a lélektani helyzetbe, hogy mit jelen
tett a harctéren levelet kapni egy fiatal lánytól, még ha az rokon volt is:

„Édes Drága Ricikém! Azt sem tudom, hogy feleljek neked, hogy messze
menő hálám kifejezést nyújtson.
Hogy ki vagy te nékem
Azt meg nem mondhatom,
Arra nincsen szó s fogalom. (Petőfi)109
Olyan szépen és olyan kellemesen írsz, mint egy író. Leveleid sohasem elég 
hosszúak részemre, nem bánnám, ha néhány km. hosszú volna, csak az okoz
na gondot, hogy vajon a posta mit szól hozzá.”

Majd gyors egymásutánban írja további küldeményeit: egy hiányos kelte
zésű (de még június végi) rózsaszín tábori lapot, és még egy lapot június 
30-án; majd július 3-án egy újabb levelet, július 9-én egy tábori lapot, és 

■Am. kir. 41. honvéd 
tábori tüzérdandár jelvénye1^ 
(42 x28 mm)

108 Sallay: i. m. 129. p.
109 „Gigi" itt meglehetősen sza

badon bánik Petőfi István öcsémhez 
című versének édesanyjukra vonat
kozó soraival: „Mi ő nekünk? azt el 
nem mondhatom,/ Mert nincs rá szó, 
nincsen rá fogalom..."



végül július 13-án ismét levelet. A főtémák a szokásosak: levelek és fény
képek vétele, küldése; öröm, hogy Bözse is küldött magáról jól sikerült 
képet (de levelet nem!); ő is gratulál Aranka bátyjának sikeres érettségi
jéhez; stb. Július eleje óta az első vonalban teljesít szolgálatot, 600 lépésre 
az orosz állásoktól, de ott is csak Bözsére gondol, aki nem is tudja, „hogy 
mennyire szeretem”. Az otthonról kapott hírek nagyon fontosak számára, 
„még az embereim is örülnek, ha tőletek jön újság, mert olyankor minden 
jóban részesülnek részemről”. De föntebb már idézett június 25-i levélben 
van egy szomorú hír is:

„Édes jó Kari barátom (...) megfigyelés közben súlyos fejsebet kapott. Kép
zelheted, hogy oda vagyok miatta. Egy jó, nagyon jó barátom volt, csak nem 
hagy itt az ámyékvilágba.”

És az is kiderül, hogy arról a Kis Károlyról van szó, aki 10 nappal azelőtt 
az olasz front egyik 30 és feles mozsara mellől írt lapot Kesztler Ricának, 
és akinek tüzérségi megfigyelőállását egyszer már szétlőtték. (Most hírül 
adott sebesülése közvetlenül azután történhetett, hogy Kis megírta ezt az 
eseményt június 15-én keltezett lapján, mert az újabb rossz hírnek az olasz 
frontról először haza kellett jutnia a szülőkhöz, és ők értesítették az orosz 
fronton lévő „Gigit”.)

A gyűjtemény megindító darabja az a két tábori lap, amelyeket súlyos 
fejsebével Kis Károly írt a dél-tiroli Trient kórházából. Csak az egyiken ol
vasható a keltezés: 1916. július 10. Ezen az írás már teljesen szétesett, alig ■85



olvasható. A másik valamivel olvashatóbb, ez valószínűleg korábban 
íródhatott. (Ezen viszont sem a keltezés, sem a postabélyegző dátuma 
nem vehető ki.) A korábbinak vélt lap szövege:

„Kedves Rica! Engedje meg kitalálnom, hogy ki az a Rica (...?), aki ne
kem azt a nagyon de nagyon kedves lapot küldötte. Az én (...?) fényké
pemet ne küldje el, ha nagyon rossz,110 inkább (...?) magáról egyet [több 
szó olvashatatlan. A jobb felső sarokban:] Szívből üdv. Kis Kari [Jobb 
margón:] Lacit, Árpit111 és kedves (?) szüleit...”

A július 10-i lap alsó felében az írás alig kivehető, a címzést is már 
idegen kéz írta. A töredékes szövegből az sejthető, hogy eljutott hozzá 
Aranka fényképe:

„Kedves Rica! Az egyedüllét (...?) óráiban a Maga kedves bájos alakja 
lebeg előttem. (...?) egyetlen vágyam... [Több szó olvashatatlan.] Üdv 
[a másik oldalon feladóként:] Kari Kis”.

Mindkét lapot ellenjegyezte a cenzúra. Vajon mit olvashatott ki be
lőlük? ■ Kis Károly kórházból írt lapjai

110 Kis Károly a frontra indulás előtt látogatást tett a Kesztler családnál (erre utal is 1916. júniusi 
6-i lapján); s amint a családi fényképalbumból kiderül, ebből az alkalomból valóban készült amatőr 
felvétel róla.

111 Aranka testvérei.



Az idő tájt, amikor Kis Károly ezeket a lapokat írta, egy sokkal békésebb 
esemény is lejátszódott: Aranka iskolája, az Amizoni N ónevelő Intézet 
tanévzáró ünnepséget tartott 1916. július 8-án, amely egyúttal Aranka 
búcsúját is jelentette az intézettől.112 A családi iratok közt megmaradt 
az ünnepségre szóló meghívó, amely - oktatástörténeti adalékként - be
tekintést enged e speciális intézet által tanított témakörökbe is. (Lásd 
88., 89. oldal.) Láthatjuk, hogy a magyar nyelv, történelem, német és 
francia mellett zenei és praktikus tárgyakat (például kézimunka, főzés, 
varrás stb.) oktattak, és egy nagyon korszerűen hangzó témát: „szociális 
neveléstan- és nemzetgazdaságtant” (lásd a meghívó 14. pontját). Az 
ennek keretében elhangzó előadás még figyelemfelhívóbb: „A nő mun
kásságának kihatásai napjainkig s a háborúval kapcsolatos tanulságok 
alapján [a] jövőben.” És ráadásul az előadó az a Veres Erzsébet, akivel 
„Gigi” leveleiben rendre Bözse néven találkozunk. Bözse, aki „önkén
tesen ismételte” a III. évfolyamot, legalább egy évvel lehetett idősebb 
Arankánál (és évfolyamtársainál), talán ezzel magyarázható, hogy egy 
ilyen újszerű (szolidan feminista árnyalatú?) témában vállalt feladatot, 
de ebben határozott egyénisége is szerepet játszhatott. (Amellyel „Gigi” 
- mondhatni - folyamatos küzdelmet vívott.) Arankának szerényebb 
szerep jutott az ünnepi műsorban: ő egy hazafias melodráma egyik dal
betétjét énekelte el.

112 A családi iratok közt fennmaradt Aranka 1916. július 8-án kelt „amizonis" végbizonyítványa. 
Anélkül, hogy elmerülnénk a részletekben, megállapítható: Aranka inkább a gyakorlati tárgyakban 
jeleskedett, az elméletiekben kevésbé. •87
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MŰSOR.

1. HYMNUS. Énekli az intézeti énekkara.
2. ZENE Chopin: lil Polonaise. Zongorán előadta ■ Kucsera Mária

I. évf növendék.
5. MAGYAR NYELV. Nemzeti történetünk hatása a lyral költé

szetre. Irta és felolvassa: Horváth Erzsébet II. évf. növendék.

4. SZAVALAT. Hősök az égben. Irta latvánffy Gyula. Szavalja:
Lieber Gizella II. évf. növendék.

5. ÉNEK- Isten dicsősége Beethoven Énekli az intézeti énekkar.
Zongorán kiséri: Bcczásy Aranka III. évf. növendék.

6. TÖRTÉNELEM. A magyar vitézségről. írták a III. évf. növendékei;
felolvassa: Udránszky Mária III. évf. növendék.

7. ZENE. Chovan: Magyar táncok. Zongorán előadják. Pauer Ilona
és Szakait Julia II. évf. növendékek.

8. NÉMETNYELV, a) Haladó csoport Német lyrikusok magyar
vonatkozású költeményei írták és előadják Linberger Margit 
III. évf., Fábry Magda. Révay Erzsébet II. évf., Orbán Irén, Richter 
Margit I. évf. növendékek.

9. b) SZAVALAT. Gebet während der Schlacht Körner. Szavalja:
Kleindl Erzsébet I. évf. növendék.

10. ÉNEK, a) Napnyugta. Abt Ferenci. Énekli az intézeti énekkar. 
Zongorán kiséri: Pauer Ilona II. évf növendék
b) Gyöngyvirág es pajtásai. Mendelssohn Énekli az intézeti 
énekkar. Zongorán kiséri: Naszluhácz Ilona lil évf. növendék

11. FRANCIA NYELV. Beszélgetés Moliére két vígjátékéról. „A tudós
nők-ről" és ,.A 1ösvény*,-ről. írták és előadják: Ondreiovich Márta. 
Naszluhácz Hona, Tellyesniczky Mária Ili. évf., Bikádi Margit és 
Hankó Gizella II. évt. növendékek.

12. ZENE. Magyar-táncok. Butykay A. Zongorán előadja: Michalovitz
Ilona III. évf. növendék.

15. ÉNEK: ..Erdőn“ Brambach. Éneklik: Czimeg V . Kucsera M„ Kuthy 
E-. Orbán I.. Vargha T., Michalovitz I.

14. SZOCIÁLIS NEVELÉSTAN- ÉS NEMZE1GAZDASÁOTAN. A nő 
munkásságának kihatása napjainkig sa háborúval kapcso 
latos tanulságok altipján jövőben, irta és felolvassa: Veres 
Erzsébet végzett Ili. évf önk. ism. növendék.

Ifi. MAGYAR DAL MELODRAMA: Irta Herodek Sándor. Zenéjét 
szerezte Kerner Jenő. Szavalja: Tellyesniczky Maria III. évf. 
Zongorán kiséri; Naszluhácz Ilona III. évf. növendék.

Ének betét részletek éneklik: 1. rísz: Csengery A. Dobozy I, Dörre 
M.. Hajmásy M.. Horváth M.. Kállay M., Kesztler A.. Lippert E., 
Linberger M, Maczkó E., örvényi E., Sass E, Seres 1. és Varga J. 
növendékek

II. rész • Bikádi Margit, Czimeg V. Csengery 1, Dániel A., Fábry M , 
Horváth M. Hajmásy M.. Kleindl M., Kuthy M.. Kucsera M.. Linber
ger M, Lingsch I., Pauer I.. Orbán I., Ravasz M. Richter M-, Schick 
1., Tosch A., Udránszky M., Vargha T

Ili rész Bikádi M., Czimeg V., Kuthy E., Kucsera M. Michalovitz I., 
Orbán I.. Révay E, Seres I.. Tamásay M.
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■ A Kesztler család látogatása 
Stromszkyéknál Pozsonyban

1916. július 15-én egy tábori lapon Stromszky Andor zászlós megköszöni 
unokahúgának a „hercig” fényképet, és örül, hogy a címzett az ő család
jánál vendégeskedik Pozsonyban. „Remélem látni foglak, ha szabadságra 
jövök.”

Stromszky zászlós (jobb szélen) 
lövege lóállásban az olasz fronton



Már említettük, hogy Aranka édesapja és Andor édesanyja 
testvérek voltak, szoros kapcsolatot tartottak. A Kesztler csa
lád tagjainak pozsonyi látogatásairól a családi fényképalbum 
elég sok fotográfiát őriz, mint például a fentit is. A hátsó 
ülő sorban látjuk Aranka szüleit és nagynénjét.113 A három 
Kesztler testvér (a bal sorban középen ülő Aranka, a cso
kornyakkendős László és a kisfiú Árpád) mellett a három 
Stromszky unokatestvér (Gyula egyenruhában) is megjele
nik (Andor, a negyedik, a fronton volt).

Stromszky levélíróként szokás szerint szűkszavú, és nem 
beszél harci eseményekről. Pedig az Isonzó-fronton, ahol tar
tózkodik, nincs nyugalom: az olaszok kisebb-nagyobb táma
dásokkal „trenírozzák” magukat az augusztus 6-án kezdődő 6. 
isonzói csatára.114 Megemlítendő még, hogy e lapja megírása 
után két héttel Stromszkyt eddigi harctéri szolgálataiért (ki
emelve benne eredményes tüzérségi megfigyelői tevékeny
ségét) II. osztályú Ezüst Vitézségi Eremre terjesztette föl pa
rancsnoka.115

113 A Stromszky családban már csak az édesanya, Stromszkyné Kesztler Jolán él 
(a fényképen a hátsó ülő sor bal szélén látható); férje, Stromszky Emil könyvnyom
da-tulajdonos még 1908-ban meghalt. Lásd Kesztler: i. m. 11. p.

114 Hajdú-Pollmann: i. m. 201. p.
115 Az 1916. július 28-áról keltezett felterjesztést lásd ÖStA/KA Offiziersbeloh- 

nungsakten/53. •91



Ugyancsak július 15-én, egy rózsaszín tábori lapon hírt ad magáról régi 
ismerősünk, Pongrácz Károly főhadnagy. (A lapon lévő bélyegző megint 
másképp nevezi seregtestét: „K.u.k. Kavallerie-Schützendivision Nr.1/3.”, 
és azon belül változatlanul a géppuskás osztag.) Pongráczot korábban az 
orosz front délkeleti szakaszán találtuk, és úgy látszik, őt komolyan érinti 
a júliusban is meg-megújuló Bruszilov-offenzíva. Hálás köszönetét mond a 
küldött lapokért, és röviden beszámol sanyarú helyzetéről:

„Én nem a legjobban érzem magam. Igen nagyok a strapák stb. a nagy he
gyekben és folytonos harcok vannak. Tegnap is egy ütközetünk volt. Még pe
dig mi támadtunk. - Most 1500 méternél magasabban ülök fent egy hegyen.”

(Majd az augusztus 12-i leveléből fog kiderülni, hogy milyen hegyekről 
van szó!)

Július 17-én újból Schmeitzl Géza („Gigi”), a hősszerelmes tüzér jelent
kezik (július eleje óta a pozsonyi rokonokhoz címzi Arankának írt leve
leit), és újságolja, hogy 16 napos első vonalbeli megfigyelőszolgálat után 
visszavonták az ütegéhez pihenni, így ismét tud levelezni. Panaszkodik Bö- 
zsére, aki azt írta neki, hogy bizonyára sokat pezsgőznek, és aziránt érdeklő
dött, hogy „volt-e már tűzben”.

„Ügy látszik, hogy Bözsénél csak az van tűzben, aki mást sem tud írni haza, 
mint magáról dicshimnuszt és hajmeresztő történeteket. Remélem már nem 
fog sokáig velem cicázni, mert az egér szerepet már nagyon unom.”



116 „Cs. és kir. 14. tábori ágyúsez
red 5. ütege". Ez a Pozsony állomás
helyű tüzérezred a Felföldről, illetve 
Nyugat-Dunántúlról (beleértve a 
mai Burgenlandot is) toborozta ál
lományát. Lásd Péczely: i. m. 115. p.

117 Kesztler: i. m. 12. p.
118 HM HÍM Hadtörténelmi Levél

tár I. világháborús tiszti kitüntetési ja- 
vaslatok/34951 sz.Weisz László.

119 Arra való célzás, hogy Aranka 
esetleg Stromszky Andort látogat
ná meg inkább, aki az olasz fronton 
szolgál.

A frontkatonák önérzete unokahúgának adott jótanácsában is megfo
galmazódik: „várj a háború végéig [ti. a férjhezmenetellel], ha majd az igazi 
férfiak jönnek haza, akik védik a hazát, azok majd meg fognak védeni téged 
is!”. Végül Kis Kari barátjáról ír ismét, aki megkapta az Arany Vitézségi Ér
met, de olyan súlyos a fejsebe, hogy az élete hajszálon függ.

Július 22-én újabb négyoldalas levelet ír „Gigi”. Azzal kezdi, hogy 8 fil
léres dohányból sodor magának egy cigarettát: „így sokkal jobban megy az 
írás”. Hosszú téma a levelezés (írt Bözsének stb.), és a végén közli, hogy 
még hátul van az ütegnél, és az ágyúik folyamatosan tüzelnek.

Az 1916. július 26-án kelt rózsaszín tábori lapon - magázódva - furcsa évődő 
ötlettel áll elő Weisz László, akivel eddig még nem találkoztunk. A családi 
fényképgyűjtemény tanúsága szerint a lap írója a pozsonyi rokon lányok tár
saságának tagja, ott ismerkedhetett meg Arankával A lap bélyegzőjéből ki
derül, hogy a tábori tüzérségnél szolgál („K.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 14. 
Batterie Nr. 5.”).116 Kéziratos forrásainkból azt is tudjuk, hogy 22 éves joghall
gató,117 tartalékos zászlós, és 1916. február 16-án került ki a (galíciai) harctér
re.118 (Gyakori családneve ellenére azért volt azonosítható, mert a hivatalos 
iratokban „von Borostyánkő” előnévvel olvasható a neve. Az előnevet a le
velezésben nem használta, de a későbbi családi iratokban viszont szerepel.)

Lapján azt írja, hogy „itt őrült unalom van”, és ezért kéri Arankát, hogy 
„mint fess pesti lány”, látogassa meg őket a fronton. „Vagy talán egy másik 
harctérre megy szívesebben?119 Nem akarok indiszkrét lenni. Kezeit csó
kolja: Laci”. •93
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Az évődő Weisz zászlós azonban nem sokáig élvezhette az „őrült unal
mat”, mert két nappal később, július 28-án visszavonulásra készteti őket a 
Bruszilov-offenzíva újabb hulláma, és ő a Horodyszczébe való visszavonu
lást fedezi lövegeivel, majd augusztus 6-án, a galíciai Wieloglowy térségében 
vívnak súlyos harcokat, augusztus 16-án pedig Majanownál, és a harcokban 
való hősi helytállásáért I. osztályú Ezüst Vitézségi Eremre terjesztik fel.120

Július 26-án „Gigi” is folytatja levélfolyamát, nagyon boldog, mert vég
re levelet kapott BözsétőL Kari barátja viszont változatlanul súlyos álla
potban van, postát nem tud fogadni. „Giginek” arra a (nem túl épületes) 
kérdésre, hogy szeretne-e hazamenni, az a válasza, hogy persze hogy igen: 
„de csak egy-két napra, azután vissza a harcmezőre, mert most minden va
lamirevaló férfinek itt a helye...”

Száz évvel később az olvasó eltűnődhet azon, hogy ez mennyire lehe
tett „Gigi” belülről jövő, átélt véleménye, vagy inkább egy ifjú hölgy előtt 
eljátszott férfias pózról van szó. A levelek közzétevője hajlik arra, hogy 
higgyen ennek a nyakigláb, könnyen hevülő fiatalembernek, aki a jelek 
szerint addigra lélektanilag ízig-vérig frontharcossá vált. Ezt igazolja a levél 
folytatása is - figyeljünk a jelzőkre!

„Tegnap előtt egy gyönyörű látványnak voltam a szemtanúja. Egy légi harc
nak, amely a mi pilótánk győzelmével végződött, aki géppuskával meggyuj- 
totta az orosz gépet, mely égni kezdett. Az utasok kiugráltak, a gép még tett 
néhány fordulaton (sic!), és a gazdái után esett. A látvány borzasztó volt de 
szép. Ilyen egy katona: még a borzasztó is lehet szép.”

120 Uo. Lásd az 1916. augusztus 
26-i és 1917. február 5-i felterjeszté
seket. (Az utóbbi előzményként ko
rábbi fegyvertényeket is megemlít. 
Arra is utalnunk kell, hogy mindkét 
német nyelvű, halvány ceruzás fel
terjesztés tartalmaz kivehetetlen 
részleteket.)



■ Cs. és kir. légelhárító tüzérség122 
(40 x25 mm)

■ Szövetségi repülős jelvény123 
(30 x 42 mm)

121 Kozmád, m. 518. p.
122 Az Arkanzas cég jelvényén a 

8 cm-es RM légvédelmi ágyút látjuk. 
Lásd Sallay: i. m. 131. p.

123 A zászlóban az osztrák és ma
gyar kiscímerrel. Lásd Sallay: i. m. 
134. p. (A jelvény hátára egy fekete 
hármas számjegy van festve: ennyi 
koronáért árulhatták a jelvényt.)

íme a háború borzongató eszté
tikája! Az érdekesség kedvéért 
jegyezzük meg, hogy Kozma Mik
lós hadinaplójában szintén sze
repel egy orosz-magyar légiharc, 
amelyre a naplóíró ugyancsak a 
„szép” jelzőt alkalmazza.121 (Vajon 
a kimenetel, vagyis a saját győze
lem teszi széppé, vagy az akkor 
még különleges harci színtér?) 

A július 30-i rózsaszín tábori 
lapon arról tudósít „Gigi”, hogy 
újból kint van megfigyelőállás
ban, „amely még nincs kiépítve, 
így egy lövészárok falába vájt gö

dörben alszom tehát majdnem a szabadba[n] állandó puska és ágyú nép
oktatások (sic!) között”. Egyik barátja írta, hogy Kis Kari egyre rosszabbul 
van, egyik karja és lába lebénult.

Augusztus 2-án újabb tábori lapon jelentkezik Pongrácz Károly főhad
nagy, aki valamilyen (talán születésnapi) megemlékezést kapott Pozsony
ban hosszasan időző kuzinjától, és arra reagálva most is nagyon gondterhelt: 
„Igen heves harcokban állunk, és én bár még hála Istennek megvagyok, 
már igen tönkre mentem az idegeimmel. Szabadságról most sajnos szó sem 
lehet!” (Július végén a Bruszilov-offenzíva megújult, és az újabb támadá ■95
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sokból - a küszöbönálló román hadba lépést megkönnyítendő - a bukovi
nai frontnak, azon belül Pongráczék frontszakaszának is bőven kijutott.124)

Pongrácz - néhány hónapos (beteg)szabadságait leszámítva - már két 
éve van kint a fronton, és érzékelhetően kezd kifáradni. De kötelességét 
maradéktalanul teljesíti, amit az is bizonyít, hogy néhány nappal a lap írá
sa előtt - 1916. július 22-én - újabb kitüntetésre (III. osztályú Katonai 
Érdemkereszt hadidíszítménnyel) terjesztették fel a júniusi, Sobrowout^nál 
dúló harcokban tanúsított bátor helytállásáért, példamutató kötelességtu
datáért, és amiért „kitűnően beállított géppuskáival érzékeny veszteségeket 
okozott az ellenségnek”.125

Augusztus 4-én és 7-én „Gigi” egy-egy tábori lapot ír, egy elkallódott 
levelet keres, és a Bözse-üggyel van elfoglalva, tehát őt kevésbé érintik 
Bruszilov tábornok támadásai.

Pongrácz Károly augusztus 7-én egy kurta lapot, 12-én tábori levelet ír. 
(Az ovál bélyegzőben a már tavaszról ismert „K.u.k. 3. Kavallerie- Schüt
zendivision”126 szerepel, ami azt sejteti, hogy többféle bélyegző volt forga
lomban, és nem okvetlenül átszervezés vagy áthelyezés áll egy-egy név
változás mögött.)

Pongrácz szokott leginkább hírt adni hadieseményekről, minden bizony
nyal ez nemcsak természetéből, hanem géppuskás osztagnál való szolgá
latából is következett. Most sem hazudtolja meg magát. Miután kuzinját 
(és annak egyik pozsonyi unokatestvérét: Lillyt,127 akit szintén jól ismer) 
kedvesen kioktatja a háziasszonyi szerepről, saját harctéri élményeiről kezd 
mesélni:

124 Hajdú-Pollmann: i. m. 222- 
223. p.

125 A német nyelvű eredetit lásd 
ÖStA/KA Offiziersbelohnungsak- 
ten/130284.

126 „Császári és királyi 3. lovas lö
vészosztály".

127 Stromszky Ilona (1896-1958). 
Lásd Kesztler: i. m. 13. p.



„Minket igen hurcolnak most mindenfelé. Most voltunk a román határon, 
de csak rövid ideig. Jelenleg útközben vagyunk „Stanicli” felé. Tudod mit 
értek ezen álnév alatt? Ha nem, úgy Édesapád majd megmagyarázza! Szóval 
ahol valami baj van vagy készül, vagy volt, oda hamar minket kergetnek, 
mert tudnod kell, hogy az a lovashadosztály, amelynek kötelékébe tartozom, 
egy elsőrangú társaság!”

Itt a cs. és kir. 3. lovashadosztályra utal; a „Stanicli” pedig minden bizony
nyal a Dnyeszter közelében lévő Stanislau kelet-galíciai települést jelenti, 
ahol - szintén a felújított orosz támadások miatt - súlyos harcok folytak. 
A levélíró ezután felsorol jó pár Kárpátokban lévő és bukovinai földrajzi 
nevet (folyót, hegyet, magaslatot, például Prislop-nyereg, Kirlibaba stb.), 
ahol a közelmúltban harcolt, és hozzáteszi: „Ezen dolgok régen elmúltak, 
úgy hogy remélem a kedves Censura nem fogja törölni!” (Nem törölte!)
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■ Pongrácz Károly 1916. augusztus 124 
teljes levele két részletben1'

128 A levél végén „nagybátyád" megjelöléssel köszön el, másutt 
mindenhol „unokabátyád"-ként.



Augusztus 14-én Weisz Lászlótól érkezik újabb tábori lap, ő volt az, aki - 
némi szarkazmussal - három héttel korábban látogatóba hívta a címzettet 
a frontra. Pozsonyba ír, ahol Aranka a Stromszky rokonoknál nyaral. Egy 
levélre reagál, és a csipetnyi lekezelő irónia most sem marad el: „Remélem 
jól mulatnak Lolloval és Lillyvel,129 mi is kellemesen szórakozunk, csak
hogy ez itt egy kicsit más, mint a maguk mulatsága. Kezeit csókolja: Laci”.

A „kellemesen szórakozunk” kitétel van hivatva jelezni azt, hogy leg
utóbbi lapja óta szinte állandóan harcban állnak a cári hadsereggel (ahogy 
ez augusztus 26-i kitüntetésre való felterjesztéséből kiderül);130 és még azt 
sem írja meg Arankának, hogy közben kinevezték (tartalékos) hadnagy
nak.131 Úgy látszik, hogy a háború által felnőtt férfivá avatott 22 éves fia
talember nem akar ilyen „felnőttes” dolgokról írni egy 16 éves bakfisnak!

Ami pedig a lányok „mulatságát” illeti: a családi fényképalbumban való
ban találtunk egy képet (lásd alább) 1916. augusztusi dátummal, amelyen 
Aranka együtt „mulat” pozsonyi unokatestvéreivel. Ezen a családi összejö
vetelen a Stromszky rokonság (és baráti kör) katona tagjait búcsúztatják, 
akik szabadságuk lejártával visszatérnek alakulatukhoz. A „fiúk” - rang
jelzésük alapján - már általában zászlósok.132 Maga a rendezvény és az arc
kifejezések is arról árulkodnak, hogy a háború nemrég kezdődött harmadik 
évében is van még bizakodás és állampolgári odaadás ebben a középpolgári 
rétegben.

Augusztus 18-án „Gigí” (Schmeitzl Géza) jelentkezik egy olyan rózsaszín 
tábori lapon, amelynek címes oldalán a központi hatalmak négy államfője 
látható. Ez az összefogás erejét sugározni hivatott motívum akkoriban sok

129 A két pozsonyi Stromszky 
lányról, Aranka unokatestvéreiről van 
szó: „Lolló"= Jolán (1896-1973) és is
mét „Lilly" = Ilona (1896-1958). Nem 
ikrek voltak, hanem elsőfokú unoka
testvérek: Kesztler testvérek voltak az 
anyák és Stromszky fivérek az apák. 
Ilonka azonban gyermekkorában 
elárvult, és azután - a családi fény
képek (és a Kesztler András/Andor 
hagyatékában szereplő egyik fény
kép hátjegyzetének) tanúsága sze
rint - együtt nevelkedett a föntebb 
megismert (nyomdász) Stromszky 
család három gyermekével, többek 
között Andorral.

Tegyük hozzá: Weisz (később: Bo- 
rostyánkőy) László nem véletlenül 
emlegeti a Stromszky lányokat: az 
egyiket: Jolánt (Lollót) ugyanis ké
sőbb ő veszi feleségül, és így bekerül 
a tágabb családba. (Lásd Kesztler: 
i. m. 11-13. p.)

1301. osztályú Ezüst Vitézségi 
Éremre terjesztették fel. Lásd HM HÍM 
Hadtörténelmi Levéltár I. világhábo
rús tiszti kitüntetési javaslatok/34951 
sz. Weisz László.

131 Az 1918-as k. u. k. tiszti sema
tizmus szerint 1916. augusztus 1-én. 
Lásd Ranglisten... I. m. 1096. p.

132 Stromszky Andor valójában 
augusztus 1-től már tartalékos had
nagy volt (lásd Ranglisten... I. m.



■ „A fiúk búcsúztatása. 
(Pozsony) 

1916. augusztus" 
(Aranka a harmadik 

sorban balról az első, 
Stromszky Andor 
a második sorban 

balról a második.) 



tárgyon megjelent, lásd például az alábbi plakettet, amelyen nem az állam
fők, hanem egy-egy osztrák-magyar, német, török és bolgár katona látha
tó, alul a szövetséges országok és felül a Magyar Királyság (közép)címerével.

Gigi szabadkozik: sokat lovagol, folyton úton vannak (vagyis mozog a 
front!), nem ér rá írni. Bözsére haragszik, mert nem ír. „Most megyek a tá
bori misére a deputációval, melynek egyik tagja én vagyok. Ma van Őfel
sége szül.napja. Csókol: Gigi”.

A grafomán „Gigi” augusztus 22-én négyoldalas levelet, 26-án lapot 
küld a címzettnek. A Bözse-ügy részletei nem olyan érdekesek a kései ol
vasónak, viszont annak idején annál fontosabbak voltak ennek a harctéri 
szerelembe esett fiatalembernek. Levelében egy lélektani és társadalom
történeti szempontból is érdekes felvetéssel találkozunk: „csupán »harc
téri levelező« nem akarok lenni” - írja, és büszkeségből szakított Bözsével. 
Mindez arra utal, hogy létezett akkortájt ez a „műfaj”, vagyis sok lány ro
mantikus és kalandos történeteket és dicsekvési lehetőséget remélt a há
borús levelezéstől.

Azután atyáskodik is unokahúga felett: „gyanús” neki Aranka levelezése 
Kari barátjával (később kiderül, hogy itt a kórházban fekvő súlyos sebesült
ről van szó!). Majd egy kis dorgálás következik: „A fényképedet nem sza
badot (sic!) volna elküldeni semmi esetre sem. Miért nem kérdezted meg 
tőlem? (...) Mert egy lánynak sokkal kevesebb van megengedve, mint egy 
fiúnak.” (Ha már az élet megleckéztette a levélírót Bözse által, a kudarc 
egy részét - kioktatásként - rögtön tovább is adja a címzettnek, „jutalmul” 
azért, hogy szerelmi közvetítése nem járt sikerrel.)

■ A központi hatalmak katonái, 
a magyar középcímer égisze alatt 
(65 x 36 mm)

1096. p.), ez azonban- valószínűleg 
szabadságolása miatt - még nem je
lenik meg a rangjelzésén.



Az 1916. augusztus 26-i lapon ismét láthatjuk a központi hatalmak ál
lamfőinek nyomatát: a német császár és Ferenc József között a török szultán 
és a bolgár király rajzos mellképe látható. (Alább ezt tesszük közzé, mert 
jobban kivehetők a portrék, mint az előző lapon.)

Gigi ezen a lapon szomorú hírt közöl: barátja, Kis Károly a trienti kórház
ban - még augusztus 12-én - belehalt sebeibe, és 14-én katonai tiszteletadás- ■ 103



sal eltemették. A hírt az elhunyt Pápán élő édesanyjától kapta, aki meg
kérte, hogy értesítse a közös ismerősöket. Befejezésként megjegyzi: „Tartsd 
emlékezetedben, mert megérdemli. Csókol: Géza”.

Szegény Kis Károly tehát még egy hónappal túlélte július első felében 
írt kusza írású lapjait, és a jelek szerint Aranka levele (talán fényképe 
is, bárhogy kifogásolta Gigi az elküldését!) jelentette számára a végső 
vigaszt. Pápa városának halotti anyakönyvéből kiderül, hogy mindössze 
20 évet élt.133

Augusztus 24-én Pongrácz Károly, a lovas-géppuskás főhadnagy egy tábori 
lapon a következőt írja: „Én rémesen únom már itten az egészet. Na de to
vább kell húzni az igát. De jó nektek leányoknak!”

A fáradhatatlan „Gigi” augusztus 28-án ismét négyoldalas levelet ír, bocsá
natot kér, hogy Kari barátja halálhírével fájdalmat okozott, mert sejti, hogy 
Aranka szerelmes volt Kariba, de vigasztalódjon: nem méltatlan személyre pa
zarolta szerelmét! Ami őt illeti, kitart elhatározása mellett: büszkesége nem 
engedte, hogy tovább tűrje Bözse ámításait, aki csak harctéri leveleket akart 
kapni tőle. De „a harctér hála Istennek nagyszerű hely beteg szívek gyógyí
tására!”. Majd elmeséli, hogy embereivel futóárokásás közepette bőrig áztak.

Pongrácz főhadnagy augusztus 29-én egy tábori lapon nyugtáz egy „szo
morú hírt” (minden bizonnyal Kis Károly halálhírét), és annyit fűz hozzá: 
„Én még hála Istennek megvagyok!”

Az utóbbi két küldemény ugyan még nem említi, de közben fontos ese
mény történt: 1916. augusztus 27-én Románia is hadat üzent a Monarchiá

133 136. sorszámon: „KIS KÁROLY 
hadapród a 3. vártüzér ezredben, 
20 éves, t Trient, 1916. augusztus 
12." Az első világháború pápai és Pá
pán elhunyt magyar hősi halottai az 
anyakönyvek feljegyzéseinek tükrében. 
(Összeállította Sárközi Antal né, Pápa 
város nyugdíjas anya könyvvezetője.) 
http://mek.oszk.hu/02100/02164/ 
html/#4 (Letöltve: 2016.06.25.)

http://mek.oszk.hu/02100/02164/


134 Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 
223-230. p.

135 A cs. és kir. 12. huszárezred a vi
lágháborúban. I. m. 98. p.

136 Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 
165-174, valamint 180-186. p.

137 Róla sajnos nem sikerült sem 
levéltári, sem alakulattörténeti ada
tokat szerezni, de azt tudjuk, hogy 
bátyja 20 évesen halt meg, vagyis ő 
legfeljebb 19 éves lehet.

nak. Az utóbbi hetekben a bukovinai román határ térségében mutatott 
orosz harci aktivitás - amely levélíróink közül többeket is érintett - épp 
ezt a hadba lépést volt hivatott előkészíteni. De a román csapatok nem 
ebben a térségben támadtak, hanem a hágókon keresztül Erdélybe törtek 
be. Kezdeti sikerek után azonban véres fejjel menekülésre kényszerültek, és 
Mackensen német tábornok az év végére elfoglalta Bukarestet is.134

(Itt említjük meg, hogy Pongrácz főhadnagy eredeti alakulatát, a 12. kö
zös huszárezredet - az cs. és kir. 1. lovashadosztály kötelékében - a román 
betöréskor mindjárt az erdélyi frontra vezényelték, és szeptemberben itt, 
a szentjánoshegyi ütközetben halt hősi halált az ezred eredeti tisztikarának 
immár 11. tisztje.135 Ha újból visszaidézzük az 1914 tavaszán az aradi tiszti 
kaszinóban készült fényes csizmás fényképet, eltűnődhetünk: vajon azok 
közül a délceg fiatal tisztek közül hányán éltek még ekkor?)

Eddig nem volt levelezőnk a balkáni frontokról, holott a harcok Szerbiában 
kezdődtek. Most már túl vagyunk a Monarchia Szerbia ellen 1915 máso
dik felében a németekkel és a bolgárokkal közösen indított s immár sikeres 
támadó hadjáratán, valamint - 1916 első hónapjaiban - Montenegro és 
Albánia (északi felének) hódol tatásán.136

Augusztus 30-án Kis Gábor hadapródjelölt Montenegróból ír tábori le
velet, ő a hősi halott Kis Károly öccse.137 (Bélyegző a borítékon: „K.u.k. 
Etappenstationskommando in Bar.”) A bélyegzőn ugyan a hadtápállomás 
parancsnoksága szerepel, de ő mégsem hivatalnokként, hanem tüzérként 
szolgál, mégpedig - ahogy a feladó rovatból kiderül - a 7,5 cm-es Schnei



der tábori ágyúknál. Ez az első levele, „kedves Aranka” megszólítással ma- 
gázódva írja. Sajnálatát fejezi ki, hogy elutazása előtt nem tudott személye
sen találkozni a címzettel, hogy elmondja, amit most leír:

„Szegény Karinak utolsó örömére szolgált a levél [Aranka levele], amelyet 
még jókor megkapott. [Talán a fényképet is!?] Már akkor nagyon elgyengí
tette a sok szenvedés és 12-én este édesanyám karjai közt kiszenvedett.”

Állomáshelyéről, nem túl harcias felütéssel, a következőt írja: „Az én he
lyem, ez a szép csendes tengerpart, hegyeivel, nagyon rossz harctér, mert 
itt nem látni az ellenséget és védekezni sem lehet ellene. Mégis csak jobb 
volt odahaza”.

Hosszabb (kb. négy hónapos) szünet után, szeptember 2-án Schmidt Ká
roly - immár tartalékos hadnagyként - Linzből küld születésnapi gratuláci
ót a 16 éves Arankának. (Tehát hátrarendelték az olasz frontról, valószí
nűleg ismét oktatási feladattal, miután a nyár folyamán - konkrétan 1916. 
június 25-én - Bronz Vitézségi Érmet kapott.)138

A háborús levélgyűjtemény egyik különleges darabját 1916. szeptember 
3-án egy eddig ismeretlen fiatalember, Fábry Lajos kadét139 írta az orosz 
fogságból „Mademaiselle Aranka Kesztler” részére, de a pozsonyi unokatest
vér (Stromszky Lilly) postacímére. A családi levélgyűjteménynek ez az első 
fogságból érkező híradása, a lapot író fiatalember neve eddig nem bukkant 
fel a levelezők között. (És később sem fog.) A német nyelvű lap először Po-

138 ÖStA/KA Offiziersbelohnung- 
sakten/504 882. (Fekete nyomtatott 
szám.)

139 A bécsi Kriegsarchiv adatai 
szerint Fábry Lajos a cs. és kir. 26. 
gyalogezred I. zászlóaljának 1. szá
zadában szolgált hadapródként. 
Polgári foglalkozása mérnök volt, és 
Pozsonyban lakott, a Fürdő u. 2. sz. 
alatt. 1915. október 8-án, a nagy ál
lásharcok idején esett orosz hadifog
ságba. (Lásd ÖStA/KA Kriegsverluste, 
Kriegsgefangene R2, Ludwig Fábry.)
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Fabry Lajos hadapród orosz fogságból írt lapja



zsonyba ment a rokonokhoz, ők küldték tovább Budapestre. (Közzétesszük 
a lap mindkét oldalát.) A cári címert és egy előnyomtatott 4 kopejkás bé
lyeget tartalmazó cirill betűs orosz postai lapon („pocstovaja kartocskán”) 
öt, részben egymásra nyomott, rosszul vagy nem olvasható bélyegző lát
ható, különböző nyelveken. (A piros háromszögű bélyegző valószínűleg a 
bécsi „Zensur Abteilung”-é.) Figyelemre méltó, hogy a két birodalom évek 
óta háborúzik egymással, de a postaforgalom - semleges országok közvetí
tésével - továbbra is működik közöttük.

A levélíró „kedves ismeretlenként” szólítja meg Arankát, akinek levelé
re válaszol. Talányos, hogy Aranka - pozsonyi nyaralása idején - miért írt 
egy ismeretlen fogolynak levelet. Karitatív szándékkal? (Horribile dictu: 
„skalpvadászat” céljából, mert fogságból írt lapja még nem volt?) Nagyon 
valószínű, hogy Lilly, a pozsonyi unokatestvér ismerte az ugyancsak po
zsonyi illetőségű fiatalembert, s a levelet mindketten aláírhatták - ezért 
üdvözli Fábry a lap végén Lillyt is. (Valahogy úgy születhetett ez a lap is, 
mint amikor Aranka barátnői ez év májusában ismeretlenül írtak Aranka 
unokabátyjának, Pongrácz Károlynak a frontra.)

Azt tudjuk, hogy a magyar foglyok nem írhattak anyanyelvükön levelet 
az orosz hadifogolytáborokból, mert az oroszok azt nem tudták cenzúrázni,140 
Fábry Lajos is ezért írt németül. Ez neki - pozsonyi lévén - nem okozhatott 
különösebb problémát, de azoknak a (főleg legénységi) magyar hadifoglyok
nak, akik nem tudtak németül, frusztrálóan súlyos gondot jelentett.

Fábry Lajos pontosan közli a helyet, ahol fogságban tartják: a feladónál 
szép cirill betűkkel, a keltezésnél németül: „Zarewokokschaisk”, a kazanyi 

140 Lásd Baja Benedek - dr. Luki- 
nics Imre - Pilch Jenő - Zilahy Lajos 
(szerk.): Hadifogoly magyarok történe
te. II. kötet. Az oroszországi hadifogság 
és a magyar hadifoglyok hazaszállítá
sának története. Budapest, 1930, At
henaeum Rt., 49-50. p.



141 „A mi életünk annyira örömte- 
len és egyhangú, semmi vidámságra 
nem ad okot."

142 Hadifogoly magyarok történe
te. II. kötet. I. m.

kormányzóságban. Mit írhat egy hadifogoly messzi idegenből? Megköszöni 
a kedves üdvözletét, és a kért választ ezennel elküldi, bár nem tudja, hogy 
egy szegény hadifogoly kártyájával elégedett lesz-e a címzett. „Unser Leben 
so freudenlos und monoton ist, erhaltet man für etwas Lustiges wirklich 
keinen Impuls”.141 De ha lehet, írjon újból, mert itt a távolban nagyon jól
esik, ha otthonról valami hírt kaphatnak. Majd a Lillynek szóló üdvözlet 
után elbúcsúzik. A személyes vonatkozásoktól eltekintve azt is jelenti ez 
az orosz postai lap, hogy a bolsevik forradalmat és a polgárháborús káoszt 
megelőzően a cári Oroszországban volt arra törekvés, hogy betartsák a ha
difoglyokra vonatkozó nemzetközi egyezményeket. Az más kérdés, hogy 
ez mennyire sikerült: erről a hadifogoly-irodalom nagyon eltérő, sokszor 
megrázóan szomorú és tragikus dokumentumokat őriz.142

(És most állítsuk meg egy pillanatra 100 évvel ezelőttre beállított időgé
pünket. Többször is szóba került a levelek kapcsán a pozsonyi Stromszky 
„Lilly” [Ilonka] személye, legutóbb az ismeretlen fogoly lapján szerepelt. 
O volt az az elárvult leány, akit nagynénje saját családjába fogadott. E dol
gozat írója csak fényképről ismerte őt, például az itt látható műtermi felvé
telről. De volt egy történelmi pillanat, amikor kamaszként személyesen is 
találkozhattam volna vele. 1956. november 4-ét írtuk, amikor nagyanyám 
- frissen megözvegyült anyám egyetértésével - előkereste unoka test vére, 
Stromszky Ilona [akkor már Reisinger Györgyné] burgenlandi címét: az 
akkor induló menekülési hullámhoz csatlakozva a kittseei malomba kel
lett volna mennem. Akkor én lettem volna az az árva, akit ő, az egykori 



árvaleány fogad be. Ahogy fényképét elnézem, jóságos 
pótanyám lett volna, de én itthon akartam maradni. Két 
évre rá pedig meghalt,143 így a konszolidáltabb időkben 
sem találkozhattunk.)

1916. szeptember 3-án Schmeitzl „Gigi” ír négyoldalas le
velet, megköszöni a lapot és a csomagban küldött vaníliás 
kiflit, amely ugyan az orosz frontra már prézli formában 
érkezett, de így is nagyon jólesett. Vigasztalja unokahú
gát, aki a jelek szerint megvallotta neki (Gigi sejtését iga
zolva), hogy szerelmes volt a közelmúltban meghalt Kis 
Károlyba. Kéri, maradjanak bizalmas viszonyban, ő jóta
nácsokkal tud szolgálni. Nem kell mindennel a szülőkhöz 
fordulni, akik már nem emlékeznek arra, hogy ők is voltak 
szerelmesek! „Ami Bözsét illeti, majdnem letárgyalt ügy
nek tartom.” (Szóval még nem egészen.)

Pongrácz főhadnagy szeptember 4-én egy tábori lapon 
tudatja, hogy „Jól vagyok, csak rheuma ismét mutatko
zik jobb vállamban. Na de remélem nem sokáig!” Majd 
a családtagok után érdeklődik, és búcsúzik.

Szeptember 5-én „Gigi” újból ír egy tábori lapot. Jót 
mulat a tiszttársain, mert nem hiszik el, hogy az unoka-

110- 143 Kesztler: i. m. 13. p.



Stromszky „Lilly”,
Aranka egyik pozsonyi

< unokanővére

144 „Hogy el ne kiabáljam!"

húgával levelez, és amikor a címzett fényképét meglátták, nagyon irigyel
ték. Két csomagot is kapott: „nincs kellemesebb munka a harctéren, mint 
csomagot nyitni”. És megírja a hősi halott Kari szüleinek pápai címét, hogy 
Aranka kondoleálhasson nekik.

Szeptember 10-én írja következő tábori lapját Pongrácz Károly. Családi 
témával kezd, és Aranka bátyjáról szólva ékelődve megkérdi, hogy „az a hó
lyag és Untauglich miért nem ír egyszer nekem is?”. Ebből azért az is kiderül, 
hogy a fronton lévőknek nem volt túl jó véleményük az „alkalmatlanokról”. 
(A későbbiekben kiviláglik, hogy László valójában nem volt „untauglich”, és 
ő is bevonult katonai szolgálatra.) Majd Pongrácz így folytatja:

„Mi újság Pesten? De szeretnék már egyszer hazamenni! Na de még sok a 
dolog idekint és ameddig bírom, hát nyúzom is. Pedig már nagyon nagyon 
nehezen bírom! Idegeim teljesen tönkre mentek.”

A kifáradás testi-lelki jegyei tehát szaporodnak. A géppuskás főhadnagy 
már nem először panaszkodik az idegeire, feltehetőleg így családon belül 
kicsit el is engedi magát.

Majd szeptember 15-én Pongrácz újabb lapon közli, hogy októberben 
szabadságot kap, „legfőbb ideje, hogy egy kicsit kipihenhessem magam”. 
A fronton viszonylagos nyugalom van, „itt-ott még támadnak a muszkák, 
de unberufen144 csendesebb lett itt a dolog”. (Az orosz támadások elcsitul
tak, a cári hadseregnek az újdonsült román szövetséges határainak védel
mébe is be kell segíteniük.) •111



Szeptember 22-én - immár zászlósként - újból jelentkezik Saxlehner Tibor. 
Április 15-én találkoztunk utoljára az orosz frontról írt lapjával. (Akkor 
még hadapródj elölt volt, és távírószakasz-vezető.) A homályos bélyegző 
csak sejteti, de a budai hadilevéltárban lévő dokumentumok bizonyítják, 
hogy változatlanul a m. kir. 9. sz. marosvásárhelyi honvéd huszárezredben 
szolgál: a nyár közepéig távírószakasz-parancsnokként, 1916. július 18-ától 
pedig ezredsegédtisztként. (Június 1-én léptették elő zászlóssá.)145

A lapon Aranka testvéreire kérdez rá. Érdeklődik, hogyan érzi magát 
júniusban érettségizett Laci bátyja Grazban. (Vajon mit csinált ott László? 
Tanult, dolgozott?) Diplomatikusan nyilatkozik helyzetéről: „Meglehető
sen kedélyes viszonyok között élünk itt, most már valamennyire berendez
kedtünk. Az első napok bizony kellemetlenek voltak.”

Április közepén még azzal búcsúzott, hogy semmi mozgás a fronton, 
„várunk egy kis változatosságot”. A levéltári adatok és ezredének jól do
kumentált története lehetőséget ad arra, hogy rekonstruáljuk Saxlehner 
zászlós utóbbi négy hónapjának nem egyszerűen „kellemetlen”, hanem ki
fejezetten drámai történetét. Tudjuk, hogy a várt „változatosság” (a Bruszi- 
lov-offenzíva képében) túlontúl is bekövetkezett. A 9. honvéd huszárezred 
- a 11. lovashadosztály részeként - a Galuzia menti mocsaras frontszakaszt 
védte. A júniusi meg-megújuló heves orosz támadásokat még vissza tudták 
verni, bár hatalmas túlerő ellen harcoltak: az ezred 3600 karabélya nézett 
farkasszemet 20 000 orosz puskával!1461916. július 6-án azonban az oroszok 
mellettük áttörték a védelmet, és a lovashadosztály két (5. és 9.) ezredét 
bekerítették, és csaknem teljes állományukat fogságba ejtették. (A veszte -

145 HM HÍM Hadtörténelmi Levél
tár, AKVI 8103 Saxlehner Tibor.

146 Marosvásárhelyi m. kir. 9. hon
véd huszárezred. I. m. 274-275. p.



147 Uo.; valamint részletesebben: 
Koszta: i. m. 223-241. p.

148 A Marosvásárhely környékén 
állomásozó, negyedrészére olvadt 
ezred élelmezési létszáma az ezred- 
segédtiszt (vagyis minden valószí
nűség szerint Saxlehner Tibor!) 1916. 
augusztus 3-i létszámjelentése sze
rint: 899 fő. (Idézi: Koszta: i. m. 259. p.)

149 Koszta: i. m. 259-267. p.
150 HM HÍM Hadtörténelmi Levél

tár, AKVI 8103 Saxlehner Tibor.
151 Uo.

ség 75%-os volt!)14' Az ezred maradékát - utóvédharcok után - visszavon
ták Erdélybe, újjászervezés és feltöltés („retablírozás”) céljából.148 Miután 
a feltöltés megtörtént, az ezredet - ugyancsak all. lovashadosztály része
ként - az augusztus 27-i román hadüzenet előtti napokban Máramaros és 
Dél-Bukovina határvidékére, Doma Vatra környékére irányították, védel
mi feladattal. A román főerők a hágókon keresztül törtek be Erdélybe, itt a 
bukovinai hegyek között csak szeptember közepétől került sor komolyabb 
összeütközésekre,149 épp akkortájt, amikor Saxlehner zászlós szóban forgó 
tábori lapján „meglehetősen kedélyes” életkörülményekről számol be.

Persze ez lehet valamiféle ironikus eufemizmus is, mert Saxlehner Tibor 
(bár - mint láttuk - könyvvel fényképezkedő polgárfiú volt) a harctéren 
kemény katonának bizonyult. „Igen jó távíró járőr- és szakaszparancsnok. 
Alárendeltjeire jó befolyással van, róluk gondoskodó, bizalmukat bírja” 
- jellemzi a 21 éves fiatalembert (magyarul) ezredparancsnoka, Tóthvá- 
rady-Asbóth István őrnagy a nagy nyári ütközetek után, 1916. augusztus 
19-én.150 Katonai anyakönyvi lapján a „Jellem és katonai tulajdonságok” 
rovatban a következők olvashatók: „Határozott, nyílt, őszinte, katonai ma
gatartással. Igen jó szellemi felfogással. Harczban nyugodt, bátor és meg
fontolt.”151 Bizonyára e tulajdonságainak is köszönhette gyors előmenete
lét. (Meg valószínűleg annak a szomorú ténynek, hogy a galuziai bekerítés 
során az ezred tisztikara is erősen megfogyatkozott.)

Szeptember 25-én Schmeitzl „Gigi” jelentkezik a tüzérségi figyelőállásból 
egy alig olvasható, fakult lapon. Szabadkozik, hogy „meleg és strapás nap-



jaink voltak”, és ezért nem írt sokáig. (Az ő esetében a 20 napi szünet való
ban nagy idő, komoly eseményeket sejthetünk a háttérben.) „Gigit” eddig 
az orosz fronton tudtuk, lehet, hogy azoknak az őszi orosz támadásoknak a 
hatósugarába került, amelyekkel a cári hadsereg az egyre nagyobb bajba ke
rülő románokat akarta kisegíteni.152 Ugyanakkor a családi fényképalbumban 
találtunk egy dátum nélküli fotográfiát, amelynek alján - „Schmeitzl” alá
írással - a következő olvasható: „22 cm. Akna vetők állása Román front”.

114-
152 Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 

228-230. p.



153 Kesztler András Aranka édes
apjának, Kesztler Árpádnak (1870- 
1935) a legfiatalabb öccse, aki most 
is, és egy későbbi lapján is Andornak 
írja alá magát, ó lesz egyébként a 
család krónikása, a többször hivat
kozott kézirat szerzője. Lásd Kesztler: 
i. m. 10. p.

Ezek után valószínű, hogy a levélírónk 1916 őszén a román fronton szol
gált, hozzátéve ehhez, hogy ebben az időben az orosz és a román arcvonal 
több helyütt (például Bukovina és az Északkeleti-Kárpátok keleti térsé
geiben) összefolyt. És nehogy kihagyjuk: a lapról az is kiderül, hogy a Bö- 
zse-ügy folytatódik!

Közben Aranka rokoni szüreten vett részt Révfülöpön, onnan írhatott 
Pongrác znak, aki erre reagálva szeptember 26-i lapján - még mindig nem 
pontos időponttal - megismétli közelgő szabadságolása hírét.

1916. szeptember 27-én Schmidt Károly ír egy „művészlapot” Linzből. 
(Előző és mostani lapja is egy-egy udvarló ifjút ábrázol, hogy a címzett jól 
értse!) Schmidt következetes, annyira nem kedveli Linzet, hogy a frontra 
vágyik: „Már úgy örülök, hogy nemsokára - talán még a következő hónap
ban - megint lemegyek a harctérre!”

Pongrácz Károly, miután hírét veszi, hogy Aranka franciául fog tanulni 
(már az Amizoni-intézetben is tanult, itt újabb tanulmányokról van szó), 
szeptember 29-i lapján megígéri, hogy ha hazamegy szabadságra, „együtt 
fogunk franciául diskurálni”. (Szóval Pongrácz, a hivatásos huszártiszt, 
nemcsak a német nyelvet is irodalmat ismeri, nemcsak jól rajzol, hanem 
franciául is tud!)

1916. szeptember 28-áról keltezi lapját egy eddig nem szereplő fiatalember, 
aki nevében is rokon: Andreas Kesztler, vagyis Kesztler András (Andor) had
nagy, Aranka legfiatalabb nagybátyja.153 O is orosz fogságban van, speciális 
hadifogolylapon ír, amelyre rá van nyomtatva a fogolytábor helye néme-



116-

tül: „Nischny-Udinsk, Irkutsk. Gub.”; tehát őt Szibériában, az irkutszki 
kormányzóságban tartják fogva. (Erről a fogolytáborról tudjuk - egy 
karitatív látogató jelentése nyomán -, hogy viszonylag emberséges vi
szonyok uralkodtak benne. )154

Kesztler András/Andorról a bécsi Kriegsarchiv, valamint a családi 
dokumentumok jóvoltából elég sok ismeretünk van. Mint általában a 
Kesztlerek, ő is evangélikus vallású és pozsonyi születésű (1886). Érett
ségi után kereskedelmi akadémiát végzett, jól kereső budapesti bank
tisztviselő lett.155 1914. szeptember 23-án a 4. tiroli császárvadászezred 
tartalékos hadnagyaként,156 jó minősítésekkel157 kivezényelték az orosz 
harctérre, ahol két hónap múlva, november 26-án orosz fogságba esett.158

154 Huszár Andorine (szül. Vécsey bárónő) vöröskeresztes megbízottként nem sokkal Kesztler 
András lapjának megírása után, 1916 októberében látogatta meg Nyizsné-Ugyinszkot, ahol főleg 
magyar (legénységi és tiszti) foglyok voltak. A tapasztaltakkal általánosságban meg van elégedve: a 
tábor egy erdővel borított dombsor lábánál álló volt laktanyában van elhelyezve,„javuló körülmé
nyek között". Komoly problémát jelent viszont a tüdőbajos foglyok nagy száma, akiknek kicserélé
sét vagy kórházba szállítását javasolja. Művelődéstörténeti idézet a jelentésből: „Mintakönyvtárak 
érkezését mindenütt nagy várakozással várják." Lásd Hadifogoly magyarok története. II. kötet. I. m. 
227. p.

155 1914-ben már évi 5000 koronát keresett a Budapesti Magyar Általános Hitelbanknál. Lásd 
ÖStA/KA Qualifikationslisten, Andreas Kesztler.

156 Az 1918-as tiszti sematizmus szerint 1913. január 1-én lett tartalékos hadnagy. Ranglisten... 
I. m. 256. p.

157 Német nyelvű minősítései mind pozitívak, magyarul:„Nagyon intelligens, feladatait jól oldja 
meg, nagyon szorgalmas stb."(1909).„Jó hatással van alárendeltjeire, és találóan ítéli meg helyzetét." 
„Érdeklődik a katonai dolgok iránt, igyekvő. Határozott egyéniség." Lásd ÖStA/KA Qualifikationslis
ten, Andreas Kesztler.

158 Uo.



Bozeni főtér

(Ennek közelebbi körülményeit nem 
ismerjük.) De itt álljunk meg kicsit, 
mert levélírónk fényképhagyatéká
nak rokoni körökből frissen előkerült 
egyik albuma érdekes (és gondosan 
feliratozott) képeket őriz a 4. tiroli 
császárvadászezred 1914- augusztus
szeptemberi mozgósításáról és frontra 
indulásáról. Mivel ilyen eseményekről 
egyik levélírónk esetében sincs doku
mentumunk, ugorjunk vissza az idő
ben két évet. Az első képen az 1914-es 
Kesztler Andrást/Andort látjuk had
nagyi uniformisban (lásd 116. oldal).

A második képen a mozgósított és tábori misére, valamint eskütételre fel
sorakozott 4- tiroli császárvadászezred látható Bozen159 főterén, a Walther 
Platzon, 1914. augusztus 27-én. Szeptemberben az ezred még gyakorlatozik 
Bozen környékén, a harmadik képen szanitécgyakorlatot láthatunk (lásd 
118. oldal). Végül a bozeni pályaudvarról szeptember 25-én indulnak a ga
líciai harctérre, a negyedik kép a bevagonírozás és a búcsúzkodás jelenetét 
ábrázolja egy olyan vagon előtt, amelynek hellyel-közzel kivehető feliratai 
ízelítőt adnak a korszak felfokozott háborús hangulatáról (lásd 119. oldal).

< Kesztler Andor, 1914 159 Dél-Tirol tartományi székhelye, ma Bolzano (Olaszország). ■117



118" ■ Szanitécgyakorlat



■ Bevagonírozás ’ 119



■ Kesztler András szibériai 
hadifogságból küldött lapja

De térjünk vissza Kesztler András/Andor 1916. szeptemberi, hadifog
ságból írott lapjához. Az orosz cenzúra miatt ez a lap is németül íródott. 
Ezen is van orosz és német bélyegző, a már ismert háromszögletűről végleg 
bebizonyosodik, hogy valóban a bécsi „Zensur Abteilung” bélyegzője. (Ez 
az intézmény egyébként nagyon fontos funkciót töltött be: a küldemények 
átolvasása során, a rejtett üzenetekre is ügyelve, információkat gyűjtött és 
elemzéseket készített a hadifoglyok helyzetéről.)160

160 Ezeknek a jelentéseknek kü
lönösen a háború első szakaszában 
volt nagy jelentősége, amíg a semle
ges országok diplomatái és a Vörös
kereszt karitatív delegációi még nem 
vagy alig jutottak be a táborokba. 
(De később is: tekintettel a táborok 
szinte bejárhatatlan mennyiségére 
és a foglyok milliós számára.) A ha
difoglyok virágnyelven GDr. Éhezünk 
is itt van"; „Rosszul Bánnak üdvözöl"; 
stb.) próbálták tudatni sanyarú hely
zetüket. Lásd Hadifogoly magyarok 
története. II. kötet. I. m. 47. p.



A feladó tintával, mintafüzetbe illő írással (ez a mellékelt címzéses ol
dalon is látszik) köszöni meg Aranka születésnapi jókívánságait, amit a 
levélíró - kerek évforduló lévén161 - meg is ünnepelt bajtársai körében: 
„gedankend an die teure Heimat an ein glückliches Wiedersehen!”.162 Min
den családtagot külön üdvözöl, Aranka apjának (saját bátyjának) külön 
köszöni a ragyogó ötletet, hogy könyvet kérjen magának. Ezután egy érde
kes mondat következik: „Ich bestellte bei der firma bereits”, vagyis hogy 
már meg is rendelte a „cégnél”. (Tehát - nem tudni, mennyire kivéte
les esetként - előfordulhatott, hogy az első világháború szibériai fogoly
táborában egy fogoly tiszt - egy nem tisztázott hátterű cégtől - könyvet 
rendelhetett!)163 A fiatal nagybácsi a továbbiakban még fényképeket kér, 
és Aranka Laci bátyjának a címét, majd búcsúzik (aláírása inkább Andor, 
mint András).

Mielőtt időlegesen elbúcsúznánk Kesztler András/Andor személyétől, is
mételten meg kell említenünk fényképhagyatékát, amelybe beillesztett egy 
francia nyelvű tábori lapot is, amelyen munkahelye, a Magyar Általános Hi
telbank arról értesíti, hogy 1915. január 1-től havi 300 koronával (700 ko
ronára!) emelik a fizetését. Az értesítés 1915 márciusában indult útnak, de

161 Kesztler András/Andor 1916. szeptember 25-én töltötte be a 30. életévét. Lásd Kesztler: i. m. 14. p.
162 „.. .a drága szülőföldre, a boldog viszontlátásra gondolva".
163 Ugyanakkor egy 1915. októberi bécsi bizalmas jelentés, amely a Monarchia orosz fogságba esett 

katonáinak megalázó helyzetére sorol példákat, megemlíti, hogy Kazanyban a fogoly tiszteknek megtil
tották a (Biblián kívüli) könyv- és újságolvasást, valamint a zenélést. (Lásd Hadifogoly magyarok története. 
II. köteti, m. 113. p.) • 121



(feljegyzése szerint) csak novemberben kapta meg, mert első 
táborhelyéről 1915 júliusában áthelyezték a szibériai Nyizs- 
né-Ugyinszkba, ahonnan a fenti lapot is írta. (Az más kér
dés, hogy mit látott ebből a címzett: vajon el is küldték neki 
a pénzt, vagy otthoni folyószámlán helyezték el?) Ugyancsak 
Nyizsné-Ugyinszkban készült a mellékelt „fagyos” kép is.

Október 2-án Keresztesi Sándor jelentkezik: „ismét a harc
térről, a bukovinai Erdős-Kárpátokból küldi kézcsókját és 
üdvözletét: Keresztesi Sanyi e.ü. hadapród”. (A 29. honvéd 
gyalogezred II. zászlóaljának 5. századából.) O június 10-én írt 
utoljára, nem sokkal azután, hogy ezredét a Bruszilov-offenzí- 
va felmorzsolta. Az ezredtörténetből tudjuk, hogy a feltöltött 
alakulat a nyár folyamán a bukovinai Kirlibaba, Prislop-hágó, 
Papfalva, Tatárka-völgy, Cibó patak környéki állásokban 
vívja csatáit az oroszokkal.164 Az a tény, hogy ő csak most 
csatlakozik harcoló baj társaihoz, és a későbbi leveleiben ta
lálható utalások azt valószínűsítik, hogy júniusban neki is 
valami baja eshetett, ami miatt huzamos kezelésre (fürdőkú
rára?) szorult, mielőtt újból a harctérre jelentkezett.165

164 De Sgardelli: i. m. 105-108. p.
165 Október 19-én írt levelében korábbi trencsénteplici tartózkodásra utal, 

majd november 3-án írt lapján megjegyzi, hogy amikor jelentkezett a harctérre 
(tehát„mostani", vagyis októberi lapja idején), még nem volt teljesen egészséges.



Kesztler András
(balról az első) tiszttársaival 

< a szibériai fogolytáborban

166 Ranglisten... I. m. 1096. p.
167 „Cs. és kir. 50. tartalék tábori 

ágyúsezred, 4. üteg parancsnoksága".
168 Hajdú-Pollmann: i.’ m. 201 — 

202. p.

(Bukovinában akár kisebb találkozót is rendezhetnének Aranka levél
írói: ebben a térségben harcol Saxlehner Tibor és „Gigi” is, és augusztus 
12-i levelében Pongrácz is bukovinai helyneveket sorolt fel. Sőt: Sándor 
bátyja, Kérészétesi István is valahol itt volt június végén - igaz, az már elég 
régen volt.)

Október 12-én Stromszky Andor unokabáty ír, aki időközben (1916. au
gusztus 1-én) hadnagy lett.166 (Bélyegző: „K.u.k. Res. Feld-Kan. Regiment 
50. Kommando der Batterie Nr. 4.”167)

„Kedves Riechen! A Te kedves fényképed végtelen here igen díszíti a laká
somat!?], aki csak látja, mind gratulál a kuzinomhoz! Remélem nem erőltet 
meg túlságosan a kereskedelmi? Néha napján, ha eszedbe jutok, küldj né
hány sort az utánad sóvárgó unokabátyádnak: Andinak.”

Stromszky lapjából kiderül, hogy Aranka az Amizoni-intézet után keres
kedelmi iskolába jár. (A fennmaradt iratok szerint Arankát az egyéves 
IV. kerületi Papnövelde u.-i női kereskedelmi szaktanfolyamra íratták be 
szülei.) Stromszky változatlanul az olasz fronton szolgál, ahonnan már rég
óta nem kaptunk semmi híradást. (Pedig a nyár második fele és 1916 ősze 
Eszak-Olaszországban sem volt eseménytelen. Augusztusban az olaszok - 
nagy túlerővel - megindították a 6. isonzói csatát, amelyet szeptemberben 
a 7. és októberben a 8. Isonzó-csata követett. Ezek során az olasz fél - a 
háború kezdete óta először - jelentős területi nyereségre tett szert: pél
dául elfoglalta a véráztatta doberdói fennsíkot.)168 Mivel a 8. isonzói csata



épp a lap írásának napjaiban zajlik, és Stromszky Andor a „lakását” díszítő 
Aranka-fényképről beszél, feltételezhető, hogy „Andi” valahol az arcvonal 
mögött írja ezeket a felhőtlen sorokat.

Kis Gábor hadapródjelölt, a hősi halott Kis Károly öccse, aki ez év au
gusztus 30-án jelentkezett először, október 12-én színes képeslapot küld 
Budváról, a montenegrói tengerparti városból, ahol csak négy napot töltött, 
és most megy „vissza délre” (valószínűleg a szintén montenegrói Barba, 
ahonnan augusztus 30-i levelét írta). Ugyanő október 18-án háromoldalas 
tábori levelet ír. (A hiányos körbélyegzőn „M. KIR. NÉPFÖLKELŐ 10/1. 
TÜZÉROSZTÁLY [...]” olvasható.) A címváltozások miatti lassú levél
kézbesítés körülményeinek hosszas tárgyalása után írja: „szegény Kari a 
fényképet [tehát azt is, nem csak a levelet!] még jókor megkapta” - egy 
elkésett, de fontos közlés! Édesanyja és húga novemberben Trientbe ké
szülnek, hogy intézkedjenek ott nyugvó bátyja tetemének hazaszállításáról. 
Levélírónkban erős a hazavágyódás érzése:

„Lassanként egész jól megszokom az itteni életet és a napok gyorsan múlnak. 
Mégis ha eszembe jut, hogy milyen messze van az idő amikor újra láthatom 
a kedves ismerősöket, olyan végtelennek látszik az a pár hónap. De remélhe
tőleg az is eljön egyszer, addig is sokszor üdvözli: Kis Gábor”.

Ugyancsak 1916. október 18-án Schmeitzl „Gigi” egy tábori lapon mente
getőzik, hogy ilyen soká nem írt, de nem tehet róla:
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„E hó 5-én áthelyeztek egy magyar Batteriehoz [= tüzérüteghez], mese 
hely, de alig hogy megmelegedtem, vándoroltunk tovább és tovább, 
most végre megérkeztünk és 1 nap óta házban lakunk. (...) Uttegemnél 
(sic!) nagyon jól érzem magamat.”

■ Schweres Haubitzdivision 
Nr. 61 Schweres 
Feldartillerieregiment 
Nr. 15171 jelvénye 
(40 x 60 mm)

169 (Vagyis: „cs. és kir. 55. tartalék 
nehéz tábori tüzérezred 1. ütege")

170 Péczeli: i. m. 128. p.
171 (Cs. és kir.) „6. nehéztarackos 

osztály / 15. nehéz tábori tüzérezred" 
(Sallay Gergely szíves közlése).

Már szeptemberi 25-i lapjából is kiderült, hogy „Gigi” az utób
bi hetekben nagyon mozgalmas harctéri életet élt. A magyar 
üteghez való áthelyezését a mostani lap új csapatbélyegzője 
(„K.u.k. schw. Rés. Feldartill. Rgt. Nr. 55. Batterie Nr. 1.”)169

abban az értelemben nem igazolja vissza, hogy „m. kir.” honvédalaku
lathoz került volna, ugyanis ez is „közös” nehéztüzérségi alakulat. Gigi 
áthelyezése bizonyára a Monarchia tüzérségének 1916-os átszervezésé
vel kapcsolatos, amelynek során például a tarackosztályokat nehéz tá
bori tüzérezredekké alakították át, és az 55. ezred, amelybe ő átkerült, 
(„budapesti” jelzővel) magyar feltöltésű ezred volt.170 És halljunk csu
dát: „Bözsével már hála Istennek teljesen rendbejöttem!” - zárja a meg
nyugtató hírrel levelét.

Október 19-én Keresztesi Sándor (immár zászlós) ír négyoldalas levelet, 
ezúttal polgári borítékban, amely fivéréről, Istvánról fontos közlést tar
talmaz:

„Pistától augusztus 3-án kaptunk egy táviratot július 17-ikéről keltezve Ki- 
ewből ezzel a szöveggel: »Gefangen, gezund (sic!)172 Keresztesi Pista.« Azóta 
e hó 15-ig nem tudtunk róla semmit. Már aggódtunk, már féltünk! De a jó - 125



Isten végre megnyugtatott bennünket. Mai lapján írja Apa, hogy egy la
pot kaptak Pistától. Tomskban (Szibéria) van, jól érzi magát. (...) Francia 
nyelvtant és valami számtan-könyvet kér!”

Az a Keresztesi István esett tehát orosz fogságba, aki június 23-án még maga 
ejtett foglyot, és fedezéke tartozékairól, valamint olvasmányairól számolt 
be, és egy lekottázott dal szövegét küldte el Arankának, és aki még ko
rábban egy münchhauseni történettel szórakoztatta a címzettet. Júniusban 
azzal búcsúzott, hogy bár éjjelente a drótakadályok előtt „kószál”, nagyon 
vigyáz magára. Nem sokkal később kiderült, hogy mégsem eléggé. Alakula
ta, a m. kir. 21. (kolozsvári) honvéd gyalogezred a júniusi Bruszilov-offen- 
zíva kivédésére Barysz, a hó végén Dzwietniki térségében vívott nagy csa
tákat,173 Keresztesi István feltehetőleg ezek során esett fogságba, valamikor 
június végén vagy július elején. (Kijevi táviratát július 17-éről keltezte.) 
A fogságban sem tagadja meg magát: könyveket kér otthonról!

Keresztesi Istvánnak - mondhatni - szerencséje volt: a nyugat-szibériai 
Tomszk fogolytáborainak ekkor már viszonylag jó hírük van: a semleges 
diplomaták és a vöröskeresztes delegációk már 1915-ben is kielégítő vi
szonyokról számolnak be. (Kivéve a folyamszabályozásra kivezényelt le
génységi foglyok kétségbeejtő helyzetét.)1/4 Keresztesi valamikor 1916 au
gusztusában vagy szeptember első felében érkezhetett meg Tomszkba, ahol 
néhány héttel később egy vöröskeresztes hölgy és kísérete tett éppen lá
togatást, és alapvetően ők is elfogadható állapotokról tesznek jelentést.175 
A hadifogoly-krónikában Tomszk sűrűn szerepel, a Bruszilov-offenzíva 

172 „Fogságba [estem], egészsé
ges [vagyok]".

173 Körmendy: i. m. 100. p.
174 Hadifogoly magyarok történe

te. II. kötet. I. m. 125,142-144. p.
175 Studenberg grófnő dicséri a 

dupla falú barakkokat, a kielégítő ál
lapotban lévő (gyógyszertárral is ren
delkező) tábori kórházat, de szóvá te
szi, hogy a legénységi táborban 150 
rokkantat is dolgoztatnak. És hogy 
egy kicsit reálisabb képünk legyen 
ezekről a látogatásokról: az orosz őr
parancsnok a delegációnak panasz
kodó foglyokat lecsukatta, és csak a 
grófnő tiltakozására engedte szaba
don. (Lásd Hadifogoly magyarok tör
ténete. II. kötet. I. m. 224-225. p.)



176 Uo. 253, 264, 531.p.

foglyaival felduzzasztott tábor jelentős sport- és kulturális életet élt: sport
pályákat építettek, tiszti színházat és három zenekart (ebből kettőt a ma
gyar foglyok) működtettek.176 Feltehető, hogy az irodalom- és zenekedvelő 
Keresztesi István az elkövetkező időben bőven élt ezekkel a lehetőségekkel.

A dátumokkal bőven ellátott levél módot ad arra is, hogy képet kapjunk 
a háborús levelezés sebességéről: az október 15-én kapott jó hírt a Kereszt
esi fivérek édesapja (feltehetőleg Budapesten) minden bizonnyal még az
nap megírta Sándor fiának, aki október 19-én, négy nap múlva kapta meg 
Bukovinában, a hegyek között húzódó frontvonalon. (A fogoly távirat vi
szont Kijevből két és fél hét alatt jutott el Magyarországra.)

Sándor nemcsak fivéréről, hanem magáról is ír röviden: ő jól van, be
vezényelték a hadosztályhoz, pontosabban „a 40. honvéd hadosztály egész
ségügyi intézetébe”, amely egy bukovinai völgybe épült barakkban van, 
ahol ő a gyógyszerész. Várja Aranka újabb levelét, a családtagok után ér
deklődik, és kézcsókkal búcsúzik.

Október 25-én „Gigi” jelentkezik egy négyoldalas tábori levéllel, akit 
már ismét áthelyeztek egy másik üteghez (ez a bélyegzőn nem jelent vál
tozást). Azt írja, hogy az új üteggel „már háromszor változtattunk helyet”. 
(Nem tudni: visszavonulásról, előrenyomulásról vagy egyszerű átcsoporto
sításról van-e szó.) Most tüzérségi megfigyelőben van, fázik, állandóan esik 
az eső, és férfiasán viccelődik sanyarú helyzetén:

„A sár jelenleg csak a térdig ér, de reméljük holnap már úszni is lehet, mert az 
eső elég jól esik. Legalább egyszer megfürdünk megint. Már úgy is reánk fér.”



Már előre örül, hogy holnap leváltják, és „milyen kellemes érzés lesz a 
meleg szobába megérkezni, a postát és az újságot olvasni”. Előre örül a Bö- 
zsétől várható levélnek. Bözse mostanában Pestre megy, ott fog találkozni 
Arankával. (Bözse ezek szerint vidéken lakik, és mivel az „Amizonit” már 
ő is befejezte, csak látogatóba jár Budapestre.) Nagyon szívesen hazamen
ne „Gigi” is, de messze még a március, amikorra a szabadsága várható, „ha 
addigra be nem szüntetik a szabadságokat”. De zárja levelét, mert kihűl a 
vacsorája, az amúgy is hideg marhasült.

Október 27-én ismét „Gigi” ír röviden, megköszöni Aranka közben ér
kezett lapját: „Hinterlandi jelentéseid sokkal érdekesebbek Höffer1'7 harc
téri jelentéseinél”, de részletesebb levelet remél.

Sűrűn járhatott a postás a zuglói Gyarmat utcába, mert október 29-én 
Kis Gábor hadapródjelölt küld lapot, feltehetőleg ismét Montenegróból. 
„Úgy látszik, elmúltak a szép napjaim, mert már nincsen olyan jó dolgom, 
mint eddig. Mint Gézát178 ui. engem is más üteghez helyeztek.” (A Monar
chia tüzérségénél nagy mozgások lehettek akkortájt!) A feladó rovatban meg 
is nevezi új tüzéralakulatát. „12 cm Kan. Batt. Untergruppe Volovica” [?]. 
Szánakozik Arankán, mert nehéz a kereskedelmi iskola, de szánakozik egy 
kicsit magán is: „Nekünk is jobb dolgunk volt mikor még arra masíroztunk 
az »Amizoni« előtt. Sok üdvözlettel igaz híve: Kis Gábor.”

1916. november 2-án Stromszky Andor tüzér hadnagy jelentkezik egy újabb 
tábori lapon. Szokás szerint semmit nem ír harctéri eseményről. Pedig az 
Isonzó-fronton, ahol Stromszky szolgál, épp november első napjaiban dúlt

177 Franz Höfer altábornagy, a ve
zérkari főnök helyettese. Ó írta alá a 
napi összesített harctéri jelentéseket.

178 Minden bizonnyal Schmeitzl 
Gézáról van szó, aki Kis Gábor meg
halt bátyjának, Kis Károlynak is közeli 
barátja volt.



179 Hajdú-Pollmann: i. m. 202. p.
180 Az 1916. december 20-án kelt 

felterjesztést lásd ÖStA/KA Offiziers- 
belohnungsakten/131622.

181 De Sgardelli: i. m. 108. p.
182 A közelharc hagyományos 

gyalogsági fegyverei (a puskára tű
zött szurony és a törékeny puskatus) 
helyett 1916 elejétől kezdték „hasz
nálni" a hadosztály fegyvermeste
rei által készített fokosokat. (Lásd 
Hermann-Szanyi: i. m. 62-63. p.) Ez 
a nem hivatalos, de tömegesen be
vetett fegyver volt, amely más ala
kulatok jelvényében is megjelent, és 
egyúttal a harcok hevességéről és 
elkeseredett voltáról is tanúskodik.

a 9, isonzói csata, amely ismét érzékeny veszteségeket okozott a Monar
chiának.179 A hadnagy inkább a lányok otthoni programjaival foglalkozik, 
enyhe kioktató hangsúllyal:

„Örülök hallani, hogy jól vagy és kedves Bözse barátnőddel kiruccanásokat 
csinálsz. Remélem azonban csak szolidan! Mint jó kislányokhoz illik!”

Lehet, hogy a november elején zajló hadműveletekben Stromszky alakula
ta nem volt bevetésen, de azt tudjuk, hogy korábban (1916. október 22-én 
és 26-án) két olyan fegyvertényt is végrehajtott, amelyek nyomán Bronz 
Katonai Érdeméremre (Signum Laudis) terjesztették fel.180

November 3-ról keltezi levelezőlapját Keresztesi Sándor zászlós, aki ugyan 
gyógyszerész, de időnként az első vonalban is szolgál: korábbi betegségére 
utalva írja: „A 3 hét kint a rajvonalban egészen elfeledtette velem még a 
bajomat is!” (Lásd 129. oldal.)

Az ezredtörténetből kiderül, hogy Keresztesi Sándor alakulata, a m. 
kir. 40. honvéd gyaloghadosztály ez idő tájt változatlanul Bukovinában, 
a Cibó pataktól valamivel nyugatra vívja állásharcait az oroszokkal.181 
(Megjegyezzük, hogy a lapon látható hadosztályjelvényben a fokos 
nem hegymászóbotként, hanem a közelharc fegyvereként volt haszná
latos!)182

Aranka békekötési hírekről írhatott Keresztesi Sándornak, aki ezekre 
katonásan így válaszol: „Mi a békehírekben nem hiszünk, csak a békében, 
abban is csak akkor, ha már megkötötték!!! Kezeit csókolja: Sanyi”. -129



■ Keresztesi Sándor
1916. november 3-i lapja, 
a 40. honvéd gyaloghadosztály 
jelvényével

November 10-én „Gigi” polgári borítékban, szép, rendezett külalakkal, 
kalligrafikus megszólítással négyoldalas levelet ír (lásd 131. oldal).

Nem dicsekszik vele, de a feladó rovatból kiderül, hogy legutóbbi (ok
tóber 27-i) lapja óta előléptették: Fähnrich lett, vagyis zászlós. Azt írja, 
hogy „bent” van az ütegnél, és csak másnap megy ki több napra a fi
gyelőállásba. Elfoglaltságai (levélírás, olvasás stb.) mellett megemlíti a 



„konzerv zene” hallgatását is, amelyhez záró
jelben hozzábiggyeszti, hogy gramofonról van 
szó. (Vajon mit hallgathatott? Olyan szomorú 
dalokat, mint Keresztesi István zászlós a fog
ságba esése előtt?)

„Időnk szép, nincs sár, mely a legnagyobb 
Galíciai ritkaságok közzé (sic!) tartozik.” Te
hát „Gigi” már nem a román fronton, hanem 
Galíciában van, és az is kiderül, hogy változat
lanul szerelmes Bözsébe, Arankát (akiről is
mét elhangzik, hogy kereskedelmi tanfolyam
ra jár) arról faggatja, hogy mit mondott róla 
Bözse pesti látogatása során. „írjál részletesen, 
nem baj, ha négy oldalnál többet is írsz, tu
dod, hogy nálam a levélolvasás nem képez fá
radságot.”

1916. november 11-én a másik unokatestvér, 
Pongrácz Károly főhadnagy jelentkezik egy tá
bori lapon. Arról nem beszél, hogy végül is 
volt-e októberben szabadságon, és hogy be- 
szélgettek-e franciául Arankával. Álszerénység 
nélkül örül hirtelen támadt jó dolgának: • 131



„Szédületes szerencsém volt és be lettem vezényelve a 3. lov. hadosztály ve
zérkari osztályába. - Ilyen fényes jó dolgom még sohasem volt. Na, remélem 
hogy egy jó ideig itt is maradhatok. - Legalább a telet jó volna itt tölteni. 
Hiszen eleget szenvedtem már odakünnt, most kóstolja meg más is.”

Hát igen, Pongrácz Károly az utóbbi egy esztendőt csapattisztként egyfoly
tában a fronton töltötte, már előtte is hónapokig szolgált, és volt két sebe
sülése: érthető, hogy örül a viszonylagos nyugalomnak, és ezt be is vallja.

November 12-én „Gigi” ír a figyelőből egy tábori lapot, köszöni Aran
ka két „kártyáját” (bár levelet várt!), és jelzi, hogy a címzett hiába sürgeti, 
március előtt nem számíthat szabadságra.

November 17-én Kis Gábor (aki még mindig hadapródjelölt) ír négyol
dalas levelet a montenegrói hegyek közül. Az első téma szokásosan a levélj á- 
rás lassúsága, és megemlíti, hogy a cenzúra miatt időnként összetorlódnak a 
levelek. Majd nosztalgikus gondolatai ismét Budapesten járnak, de azután 
lebeszéli magát a nosztalgiázásról. Megtudjuk azt is, hogy szeret rajzolni, 
sajnos azonban a hagyatékban nem találtunk tőle rajzot.

„Eszembe jutnak, nem tudom hányadszor, az elmúlt boldog napok, hogy uj- 
jólag szomorúan mondjak le róluk mindenkorra. Tudj Isten én most nem is 
kívánkozom oda vissza. Néha hirtelen el fog a vágy, milyen jó lenne haza 
szállni, de ép oly hirtelen el is múlik, és elfoglaltságom nem engedi, hogy 
sokat morfondírozzak az otthon gondolatával.
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183 „K.u.K. 3. KAVALLERIE-TRUP
PENDIVISIONSKOMMANDO".

Az idő itt is hirtelen téliesre változott. Ezelőtt 5 nappal még a szabad ten
gerben fürödtünk, azután este jött a bóra. Ma bundában reszkettem egész 
éjjel az inspekciós barakkban a hegy tetején, olyan hideg van. A hegyekre 
gyönyörű a kilátás. Ezer méter felett vastag hó borítja a csúcsokat. Már alig 
várom a rajzszerszámaimat, hogy kedvenc szórakoztatómat megint használat
ba vehessem. (...) Egy szép napon azután csak betoppanok odahaza.

Számtalanszor üdvözli igaz híve: Kis Gábor”.

(A figyelmes szemlélőnek feltűnhet, hogy feladó saját alakulatként - már 
nem először - „12 cm-es” ágyúüteget jelöl meg, míg a borítékra ütött bé
lyegzőn „75 mm-es Sehneider-tábori üteg” szerepel. Tehát nem mindig az 
az alakulat vagy csapattest bélyegzi le a postát, ahol a levélíró konkrétan 
szolgál.)

1916. november 19-én - felpörgő ritmusban - ismét Stromszky „Andi” ír 
egy lapot, aki most kivételesen célzást tesz körülményeire: „...hercig Tő
led, hogy gondolsz néha jelenleg sárban, hóban és vízben fulladozó unoka
bátyádra is!” Vagyis a november első napjaiban lezajlott 9. isonzói csata 
után főleg az időjárás nehezíti az olasz fronton lévők sorsát.

És november 21-én a másik unokabáty, Pongrácz főhadnagy jelentkezik, 
aki „nagyszerűen érzi magát”, és a címzett leveleit hiányolja. (November 
11-én jelzett vezérkari beosztása meglátszik a csapatbélyegzőn,183 és azon is, 
hogy a „feladó” rovat a lapon írógéppel van kitöltve!)
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1916. november 23-án Keresztesi Sándor eü.-i zászlós Bukovinából polgári 
borítékban ír levelet, és újabb hírt ad orosz fogságba esett István bátyjáról, 
akitől nemrég kaptak lapot, és aki hasznosan tudja tölteni az idejét, nem 
úgy, mint ők a fronton. (Sajátos meglátás: a hősies attitűd kezd praktikus
sá válni!) Nem „vezető hírként”, de megemlíti Ferenc József november 21-i 
halálhírét is, egyedül a levelezők közül. (A királykultusz a levelezők körében 
megfakult volna?)

„Azt írja [a fogoly Keresztesi István], hogy jól van, nagyon el van foglalva, 
folyton tanul. Ismét kért német és francia könyveket. Mire hazajön, jól fog 
tudni németül és franciául! Milyen jó lessz (sic!) neki, nem megy kárba a sok 
idő, mint nálunk! Mert itt bizony nagyon bajos volna a tanulás!

Tegnap reggel tudtuk meg Királyunk halálát. Ma d.e. requiem és isten
tisztelet volt.

(...) Itt elég egyformaságban telnek a napok,184 még az időjárás is elég 
kedvező.

Kezeit csókolja: Sanyi”.

November 26-áról keltezi „Leutnant Stromszky” (Andor) a gyűjtemény uni- 
kális darabját: a címzésen, a keltezésen és az aláíráson kívül csupán nyom
tatott szöveg van rajta. Ez egy sajátos, előrenyomtatott „Feldpostkarte”, 
vagyis tábori lap: a szélen kis ablakokban a Monarchia kilenc nyelvén a 
következő szöveg: „Ezen a levelezőlapon mást nem szabad közölni.” Majd 
középen, szintén kilenc nyelven egyetlen mondat: „Egészséges vagyok és

■ Ferenc József képe 
az 5. hadsereg jelvényén 
(36 x 25 mm)

184 Ez arra a tényre akar utalni, 
hogy ez a bukovinai frontszakasz 
nyár óta tartósan megmerevedett. 
(Lásd Hermann-Szanyi: i. m. 62- 
63. p.)



■ Stromszky Andor hadnagy
1916. november 264 lapja

jól érzem magamat.” Újabb rejtély, hogy miért csak ennyit közölhetett ma
gáról Stromszky tüzér hadnagy? Különleges feladatot teljesített, vagy csak 
lusta volt? (A katonai alakulatának pecsétje megegyezett a korábbiakkal.)

Ugyancsak november 26-án Pongrácz Károly is ír egy tábori lapot, még 
mindig a hadosztály-parancsnokság bélyegzőjével. Megköszöni a kapott 
postát, és egyúttal korholja a címzettet, hogy ritkán ír. „Itt [Bukovinában?] 
rém hideg van. No de jó dolgom van és kitűnően érzem magamat.” ■ 135



Ugyanezen a napon (november 26-án) „Gigi” is ceruzát ragad, egy la
pon magázva és ridegen megköszön egy „hideg sorokkal” megfogalmazott 
gratulációt. Az időleges feszültség oka ismeretlen.

Pongrácz Károly december 2-án írt tábori lapjáról is valami családi feszült
ség nyomai árulkodnak. A főhadnagy nem tudja elképzelni, hogy miért ne
heztel rá unokahúga. Azért talán, mert időhiány miatt nem ment el valami
lyen társas rendezvényre? (Ezek szerint az ősszel mégiscsak volt szabadságon!) 

1916. december 4-én újból „Gigi” jelentkezik, újból tegeződve: „Na látod, 
tudtam én jól, hogy fogsz te még nekem szebb kártyákat is írni, mint az az 
utóbbi levél volt!” Kiderül, hogy a kölcsönös neheztelés oka a levélváltá
sok aszimmetriája, egyes meg nem érkezett levelekre várt válaszok elma
radása volt. Ez a téma egyébként - általában nyitótételként - végigkíséri 
az egész levelezést, ismételten bizonyítva, hogy a hátországból várt posta 
milyen fontos lelki tényező volt a harctéren.

December 16-án a közelmúltban elhunyt Ferenc Józsefet ábrázoló tábori 
lapon (de az eseményt nem említve) szűkszavú karácsonyi és újévi jókíván
ságokat indít útnak a ritkán jelentkező rokon: Saxlehner Tibor zászlós, aki 
- a bélyegzőn jól kivehető - változatlanul a m. kir. 9. honvéd huszárezred
ben szolgál. Az ezredről tudjuk, hogy all. lovashadosztály részeként Buko
vinában, az Aranyos-Beszterce folyótól északra, 1500 méter magas hegyek 
között rendezkedett be védelemre, heves támadások és ellentámadások 
közepette. (Saxlehner lapjának megírása előtti és utáni napokban a Boto- 
sul-magaslat környékén a hadosztály erős orosz támadásokat vert vissza.)185 185 Koszta: i. m. 276. p.



■ Saxlehner Tibor 
1916. december 164 lapja

December 17-én Pongrácz Károly is karácsonyi jókívánságait küldi a csa
lád minden tagjának, és közli: „Én az ünnepek alatt valószínűleg 3-4 hétig 
a frontban (sic!) leszek ismét vezérkari minőségben.” (A hadosztály-pa
rancsnokság bélyegzőjével ez az utolsó lap.) ■ 137



1916. december 29-én Stromszky Andor hadnagy az Isonzó-frontról most 
szokványos tábori lapon küld újévi jókívánságokat. Nem ad semmi magya
rázatot arra, hogy november 26-án miért használta azt a többnyelvű, előre 
nyomtatott lapot. (A nehezen kibetűzhető csapatbélyegző novemberi ezre
dének - vagy csak megnevezésének? - megváltozását valószínűsíti: „K.u.k. 
Gebirgsartillerieregiment Nr. 5. Batterie Nr. 4.”)186

Majd játékos, kissé talán ironikus unokahúgféltés következik: „remélem 
nincs bajod, és nem is erőlteted meg Magad túlságosan a [kereskedelmi] 
iskolában”. (Meg kell hagyni, hogy az unokabátyák a megszólításnál és az 
elköszönésnél általában példásan udvariasak, de a kettő között - mint idő
sebb „marcona frontharcosok” - nemegyszer kissé leereszkedően bánnak 
Arankával.)

Stromszky Andi kivételesen rövid hadszíntéri jelentést is ad: „Jelenleg 
mint egy »Nahkampfzug«18' parancsnoka két ágyúval elől vagyok és jól ér
zem magam. Az olasz ideges, valószínűleg izgatja Románia.”

Stromszky tehát az óesztendőt egy meglehetősen veszélyes küldetésben 
búcsúztatja, és arra céloz, hogy Románia 1916 augusztusában indított és az 
év végére vesztésre álló háborúja rossz hír Olaszországnak, amely a korábbi 
hónapokban végre sikereket ért el az Isonzó-fronton.

Mielőtt véget érne a mozgalmas 1916-os esztendő, Kesztler Aranka rövid éle
tű naplót nyit egy szép bőrkötéses, kapcsos könyvben, amelyet „a jó nagy- 
anyustól”188 kapott. Stílusán érződik, hogy saját maga számára írta, és nem 
iskolai fogalmazványnak szánta. 1916. december 27-éről keltezi első bejegy-

A „jó nagyanyus”: 
özv. Saxlehner Andrásné 

Pelikán Emília (1916) >

186 „Cs. és kir. 5. hegyi tüzérezred 
4. üteg".

187 Szó szerinti fordításban „kö
zelharcszakasz".

188 Személye kissé titokzatos, 
ugyanis a naplóíró mindkét nagy
mamája ekkorra már meghalt. A tisz- 
teletbeli„nagyanyus"minden bizony
nyal a Saxlehner nagymama ágán 
lelhető fel, mégpedig Pelikán Emília 
(1835-1924) egykori opera-éne
kesnő személyében, aki Saxlehner 
András (jóval fiatalabb) második 
felesége, majd özvegye volt. Férje 
1889-ben bekövetkezett halála után 
fiaival továbbvitte a Hunyadi János 
keserúvízre alapozott családi vállal
kozást és az Andrássy út 3. sz alat
ti palotát (amelyben a közelmúltig 
a Postamúzeum működött). Lásd 
Kesztler: i. m. 19. p. A családi fénykép
albumban találunk róla képet 1916 
májusából, amint a sashegyi Sax- 
lehner-villa kertjében ül igazi nagy
asszonyként, újsággal a kezében. 
(A képet megmutatjuk a szövegben.)



zését. Ebben IV. Károly és családja Andrássy úti ünnepé
lyes bevonulását meséli el,189 amelyet ő az Andrássy út 3. 
szám alatti Saxlehner palota balkonjáról néz végig. (Ide 
hívta meg őket ugyanis a „jó nagyanyus”.) Érdemes bele
olvasni, hogy a női szem hogyan rögzíti a pazar látványt:

„Az Andrássy út gyönyörűen fel volt lobogózva. Egy
szerre hallunk nagy zúgást messziről vagyis éljenzést, mi 
persze mind kint álltunk a balkonokon. Egyszerre meg
pillantottunk egy csukott kocsit, benne díszmagyarban 
ült két miniszter, azután egy huszár lovagolt (tábornok), 
aztán jött a királyi fogat előtt négy ló, oldalt négy hon- 
védhuszártábornok. A király szintén olyan uniformisban, 
rém kedvessen felintett hozzánk. Zita királynőnek arcát 
nem igen láttuk, mert ő a másik oldal felé integetett, egy 
hermelin gallér volt rajta és fekete reiczos kalap. (...) 
A kis trónörököst is magukkal hozták aki 4 éves. Rém 
aranyossan szalutált és intett mindenkinek.”

1916. december 30-án volt a Várban koronázás, amely
ről Aranka szintén feljegyzést készített. Ezt azért érdemes

189 A menet a Nyugati pályauvartól - egy kis kerülővel - az Andrássy úton 
és a Lánchídon át a Várba tartott. • 139



idéznünk, mert részletesen leírja a helyszínre való eljutás nehézségeit, és 
megtudjuk, hogy milyen hatalmas összegért lehetett ablakot bérelni a Má
tyás-templom környékén:

„Végre eljött a régen várt nagy nap, a koronázás napja!!!! Mi Irén néniéknél 
[Aranka anyai nagynénje és keresztanyja] aludtunk, hogy le ne késsünk. Már 
5 órakor reggel mind talpon voltunk és ½ 6 órakor elmentünk báró Kwer- 
furt Horszt bácsiér (?) és Lajosér (?). Neki vágtattunk a nagy sötétségben a 
várnak, mert már 8 órakor le volt zárva a civil közlekedés. Siklóval mentünk 
fel és lépten nyomon kérték a legitimációnkat, már akkor is rém nagy élet 
volt a várban. Az úton amerre vonult a király, gyönyörű oszlopok, díszítések, 
zászlók stb. Hát mi hamar elvágtattunk [= elsiettünk] a Szentháromság tér 
7. sz. alá, ahol nagyanyus kivett ablakot 2500 K-ért, és minket hármunkat, 
papa, mamát engem meghívott. Amikor odaértünk, még minden sötét volt, 
a díszmagyar ruhás mágnások...”

A beszámoló itt megszakad, később (vastagabb tollal) a szerző a következő 
megjegyzést fűzte hozzá:

„Nem tartom érdemesnek leírni, mivel az újságok ezt sokkal jobban és rész
letesebben leírták.

Csak megjegyzésnek annyit, hogy a koronázás valami oly mese képet 
nyújtott, hogy emlékezetemből sohasem fogom kitörölni.”
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■ I. (magyar királyként IV.) 
Károly képe egy jelvényen 
(32 x 23 mm)

És Aranka állta a szavát: erről az élményéről sokszor mesélt évtizedekkel 
később is, én magam is többször hallottam kisgyermek- és felnőttkorom
ban egyaránt. Persze nem a voltaképpeni koronázást, hanem annak a 
Szentháromság téren játszódó eseményeit látták a 2500 koronáért bérelt 
ablakból.190

(A naplóba ezek után Aranka nem írt napi feljegyzéseket. Szórványosan 
ugyan még évtizedekig használta, de nem igazi napló funkcióban: olykor 
neki megtetsző szövegeket, verseket másolt bele.191)

De a fényes ceremóniáktól térjünk vissza a háborúhoz, amely - új ural
kodóval - a koronázás után két nappal immár harmadik évébe fordult.

190 Az újságokon kívül szerencsére olyan ihletett és hiteles leírások is fennmaradtak a koronázásról, 
mint például Bánffy Miklósé, aki a koronázási szertartások művészeti felelőse volt. Az ő irodalmi szin
tű, baljós előjelként értelmezhető balesetekre (például az oltár feletti reflektort fedő üveglap szertartás 
utáni lezuhanására) is utaló beszámolójából kiderül, hogy Aranka és szülei - a koronázási menet fel
vonulásán kívül - a már megkoronázott király eskütételének Szentháromság téren zajló ceremóniáját 
láthatták. (Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai. Emlékeimből - Huszonöt év. Budapest, 2013, Helikon 
Kiadó, 9-36. p.)

191 Először csak bölcs mondásokat (Széchenyitől, Madáchtól, Eötvöstől, Goethétől, Oscar Wilde-tó\ stb.), 
majd verseket másolt bele. A tízes években lejegyzett versek ma már ismeretlen szerzők édes-bús hábo
rús szerelmi költészetét prezentálják. A húszas években azonban egy jókora sorozat Ady-vers következik, 
majd egy lista az olvasott regényekről. (A szerzői névsor meglehetősen vegyes, ismert és ma már isme
retlen szerzők váltják egymást: Kaffka Margit, Herman Bang, Lakatos László, Kosáryné Réz Lola, Knut Ham
son, Richard Voss stb.) A hiányos keltezések alapján úgy látszik, hogy utolsó bejegyzése 1955. október 
15-éről való: ekkor Várnai Zseni: Fiad visszatér című versét másolja be a naplóba. Itt már összecsúsznak 
az idősíkok: ezzel a verssel Aranka ugyanis - 55 éves korában - a második világháborúban nyom nélkül 
eltűnt fiát siratta el. ■ 141



■ Ezerkilencszáztizenhét

1917. január 8-án „Gigi” zászlós saját pelyhedző bajuszú fény
képének (amely szerinte „elég rosszul sikerült”) hátlapján ír. 
A csapatbélyegző hiányos szövegéből az őszi bélyegző szövege 
rekonstruálható.192 A megszólítás „Drága Ricuskám”, tehát 
már szent a béke! Gigi „kurzuson” volt Lembergben. „Jelen
leg kint vagyok a fő figyelőn és várom, mit hoz a jövő.” Sap
káján most még jobban láthatók az akkor katonák és civilek 
között egyaránt divatos jelvények, háborús emlékplakettek.

Sokan élhették meg akkortájt ezt a jövővel szembeni fo
kozott várakozást, hiszen a háború már két és fél éve tartott, 
és egyre nagyobb áldozatokat követelt a harctéren és a hát
országban lévőktől egyaránt. (Az elmúlt évben például a Mo
narchia hadserege 640 ezer embert veszített, ebből 370 ezer 
volt a hadifoglyok száma.)193 Az öreg uralkodó néhány hete 
meghalt, és ezzel egy nagyon hosszú korszak zárult le. Rend-

192 „K.u.k. schw. Res. Feldartillerie Rgt. Nr. 55. Batterie Nr. 1"; vagyis„cs. és kir. 55. 
nehéz tábori tüzérezred 1. üteg".

193 Hajdú-Pollmann: i. m. 223. p.



„Gigi”, alias Schmeitzl Géza
< tüzér zászlós, 1917

194 Hogy egy csapattiszt, sőt egy 
vidéki város (Kolozsvár) utcai embere 
mit észlelhetett ebből a béketörek
vésből, és hogy 1916 decemberében 
a béke rövid ideig milyen „kézzelfog
hatónak" tűnt, lásd például Kozma 
Miklós: i. m. 440-441. p.

195 Lásd Hajdú-Pollmann: i. m. 
264. p.

szeres levélíróink többnyire a fronton töltötték az ünnepeket, és bár a fi
lozofálgató és naplóíró Keresztesi István (Fábry Lajossal és Kesztler And
rással együtt) már csak a fogolytáborban tudta latolgatni jövőjét, a többiek 
is minden bizonnyal elgondolkoztak a Ferenc József utáni korszak és a há
ború esélyeiről. Ha eredetileg tapasztalt tartásuk és kötelességtudatuk csak 
olyan (vagy csak kicsit nagyobb) mértékben kopott meg, mint ahogy hely- 
lyel-közzel a levelekben tapasztaltuk, akkor valószínű, hogy ekkortájt még 
bíztak harcuk eredményességében. Bár Keresztesi Sándor az előző év no
vember 3-án önérzetesen azt írta, hogy „nem hiszünk a békehírekben, csak 
a békében”, de az új királyról tudni lehetett, hogy békevágyó.194 A hadi 
helyzet (igaz, mindenütt a német birodalmi hadsereg segítségével) 1916 
és 1917 fordulóján nem volt kedvezőtlen a Monarchia (és szövetségesei) 
számára: uralták a Balkánt; sikerrel visszaverték a román támadást, és a 
román vereségek az aktivitásából amúgy is egyre inkább veszítő orosz had
erőt arcvonala jelentős meghosszabbítására kényszerítették; és végül is az 
előző év meg-megújuló nagy olasz támadásait, ha területi veszteségekkel is, 
de kiállta. (Eszak-Itáliában afféle patthelyzet alakult ki: a nagy veszteségek 
1916 novembere óta mindkét felet több hónapos hadműveleti nyugalomra 
kényszerítették.)195

És itt, ebben a történelmileg drámai időpontban a levelezőalbum betelt, 
néhány lapot, feliratos fényképet még behelyezett a végére az összeállítója, 
de ezeknek már nem volt rögzített helyük. Szinte bizonyos, hogy egyéb la
pok és levelek is érkeztek a még a több mint másfél évig tartó háború során, 
de ezek - nem kerülvén be az album védőszárnyai alá - sajnos elkallódtak. • 143



A családi fényképalbum és a ,,művészlap”-gyűjtemény azonban még nyújt 
némi fogódzót az 1917-18-as esztendő történéseinek rekonstruálásához, de 
az összkép mégis hiányos. Vegyük sorra azt, ami megmaradt!

A „művészlap”gyűjteményben lelhető fel Schmidt Károly 1917. január 
10-i lapja (hátlapján egy tájképpel), a postabélyegző szerint Wienből küld
te. Hogy mit keresett Bécsben, nem tudjuk, de ő is a békét emlegeti, a nála 
szokásos természeti kezdőképpel:

„Mintha menyasszonyi köntösét öltötte volna magára a természet, az eljö
vendő boldog béke fogadtatására készülve. A gyermekek is vidámabbak, ők 
szánkáznak és hólabdáznak. Öröm lopódzik minden ember szívébe, és a vi
lág elfelejti néhány percre fájdalmait. Egy fekete varjú csapat repül a szürke 
égen, és messzire száll oly vidékre, melynek hómezőit sárga piszkos görön
gyök szántották fel, hol sötét tömegek nyugszanak piros takarón... Kézcsók
kal: Károly”.

A természet iránti vonzalmáról és kissé nehézkes fogalmazásáról ismert 
Schmidt (a mellékelt lapon vizuálisan is ábrázolt) varjakkal egy olyan szo
morú világba tesz gondolatbeli utazást, ahol „sötét tömegek” (mármint a 
halottak tömegei) fekszenek saját vérükben.

Schmidt Károly 1917. január 24-én újabb (tájképes) művészlapot ír, im
már Korneuburgból. (Közel van a Duna melletti Klostemeuburghoz, ahol 
Schmidt a kiképzést kapta.) A lap érdekessége, hogy nem a szokásos Gyar-

Schmidt Károly
1917. január 1 Oá lapja >





mát utcai címre íródott: Aranka ugyanis (ideiglenesen) elköltözött a szü
leitől anyai nagynénjéhez (aki egyúttal a keresztanyja); új címét a levélíró 
a szülőktől kapja meg. A megmaradt levelezésben nincs szó a különköltö- 
zés okáról. A családi szóbeli legendárium őriz halvány emléket arról, hogy 
a túl szigorú anya és leánya között időnként feszültség támadt, de nem va
lószínű, hogy ez lett volna az ok. A lapon szó van Aranka Laci bátyjának 
betegségéről: talán fertőző beteg volt, és ezért kellett a különben is bete
ges Arankának időlegesen elköltöznie. Schmidt javulást kíván Lászlónak. 
További beszámolója veszít korábbi feszes, katonás tartásából, és elárulja, 
hogy miből van már elege, és mire vágyik igazán:

„Nálunk jelenleg rettenetes hideg van, egy reggel 21 fokot érte el. Képzel
heti milyen kellemesen lehet aludni, ha a szobában a víz is befagy. Most 
legyen kedve valakinek énekelni, hogy »Gyöngy élete van a katonának...« 
A boldog családi tűzhely azt hiszem már csak a tündérmesékben létezhet. 
Szívélyesen üdvözli: Károly”.

Február 15-én újabb (tájképes) lapot ír Schmidt Károly, ismét a Gyarmat 
utcába, vagyis Aranka hazaköltözött. Most köszöni meg Aranka újévi jókí
vánságait, amelyet késve kézbesített a posta. Pedig Schmidt nem a fronton 
van, hanem változatlanul Korneuburgban, ahol két hónap múlva vizsgázni 
fog. (Tehát valamilyen továbbképzésen lehet ismét.) Hallja, hogy „Aran
kának jól sikerült a bizonyítványa, sietek is gratulálni, bár a részletekre 
még kiváncsi volnék.” (Nem biztos, hogy Arankának kedvére való volt



■ „Váratlan hazatérés” 
(Max Volkhart festménye)

ez a kíváncsiság.) Egyébként ez csak egy félévi értesítő volt, az igazi bizo
nyítványt Aranka júniusban fogja megkapni. A továbbiakban a levélíró 
panaszkodik, hogy „nincsen sem szén sem petróleum, úgy hogy az ember 
kénytelen a jégre menni felmelegedni”.

Február 24-én újabb lap jön Komeuburgból, Schmidt Károly ezt - ahogy 
írja - kifejezetten a „kártya miatt”, vagyis a lapon lévő (fent látható) be
szédes kép miatt küldi: nyilván szeretne ő is egy ilyen váratlan romantikus 
látogatást tenni odahaza, és főleg Arankánál.

■ 147
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1917 februárjában készült egy nagyméretű (27 x 19,5 cm-es) fénykép, 
amely a többi dokumentumtól független életet élt.196 A kép - havas 
gyergyói hátérrel - mintegy százfős gépfegyveres alakulatot örökít meg az 
utókor számára. (Kultúrtörténeti háttérként itt is eszébe jutnak az ember
nek a holland aranykorban megfestett lövészegyletek, de itt a Kárpátokban 
nem a díszelgésen és nem is a lakomán volt a hangsúly!)

A hátoldal tintaceruzával írt szövege: „Feuer-Gruppe Obit. Pongrácz”; 
alatta: „Obit. Pongrácz Sturm Maschinen Escadron”; alatta: 1917. II. 
Gyergyóbélbor”. (Vagyis összefoglalóan: Pongrácz főhadnagy gépfegyveres 
rohamszázada látható a fényképen.)

A megmaradt dokumentumok közül az előző párját ismerhetjük fel 
egy tábori misét ábrázoló fényképen, amelynek alján - Pongrácz Károly 
jellegzetes írásával - a következő feliratot olvashatjuk: „Görög-kath. tá
bori pünkösdi mise. - 1917. A 3. lovashadosztály vezérkara, a háttérben 
Gyergyó-Bélbor.” 1917-ben május 27-ére esett pünkösd (vasárnap), te
hát a fényképet ezzel a keltezéssel illeszthetjük be a küldemények sorába. 
A helyszín ugyanaz, mint az előző fényképen: Pongráczék ezek szerint hó
napokig Gyergyóban, illetve a Gyergyói-havasokban állomásoztak.

És tegyük mellé Pongrácz Károly keltezés (és postabélyegző) nélküli fény
képes lapját is. A csapatbélyegző valamelyest árulkodik a keletkezés idejéről: 
ezen már nem a hadosztály-parancsnokság szerepel, hanem a februári cso
portkép hátfeliratához hasonlóan: „K.und k. 3. Kavallerietruppendivision 
Maschinengewehr-Sturmeskadron”, vagyis a cs. és kir. 3. lovashadosztály 
géppuskás rohamszázada. (De úgy tűnik, hogy ennek már nem télies a hátte-

Pongrácz Károly 
(középen kar szalaggal) 

gépfegyveres rohamszázada,
Gyergyó-Bélbor,

1917. február >

196 Ezt a képet, összetekert álla
potban, mint családi érdekességet 
még évtizedekkel ezelőtt kaptam 
nagymamámtól, amikor egyik haza
látogatásomkor véletlenül a kezem
be akadt. Nagyanyám annyit mon
dott, hogy annak idején egy rokon 
fiútól kapta. Elhoztam, eltettem saját 
irataim közé. Miután a közelmúltban 
előkerültek az itt feldolgozott doku
mentumok, lázasan keresni kezdtem 
ezt a „gurigafényképet" is. És amikor 
felleltem, kiderült, hogy a leveles
album egyik főszereplőjének, Pong
rácz Károlynak az alakulatát ábrázolja 
1917 februárjában.
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Pongrácz Károly főhadnagy 
teljes harci felszereléssel, 

1917 tavaszán (?) >

re, tehát ez valamikor tavasszal, kora nyáron készülhetett.) Ezen Pongráczot 
teljes harci felszereléssel láthatjuk, nyakában gázálarccal, fején az új típusú 
acélsisakkal, az ún. rohamsisakkal, amelyet az osztrák-magyar haderő 1916 
végén kezdett bevezetni az Isonzó-fronton, de használata 1917-ben széles
körűvé vált.197 (Ezután a sapkajelvények a sapkáról a zubbonyra költöznek.)

197 Szijj Jolán (főszerk.): Magyar
ország az első világháborúban. Lexi
kon A-Zs. Budapest, 2000, Petit Real 
Könyvkiadó, 589. p.



Saját fényképének hátára írt soraiban a szokásos téma 
(a címzett írásra nógatása) mellett hírül adja:

„Itt nagyon unalmas. Különben 2 napig 40 fokos lázam 
volt. A malária megint elcsípett. De már jól vagyok. 
Ölel csókol: Károly”.

Vajon valóban „unatkozott” Pongrácz Károly 1917 első 
felében, vagy a megpróbáltatásoknak a levelezésben 
többször előforduló férfias lekicsinyléséről van szó? Ez 
utóbbival eddig inkább más levélíróknál találkoztunk, 
ő általában elég őszintén szokott nyilatkozni, ha már az 
„idegeire ment” a háború.

Idézzük fel ennek az Északkeleti-Kárpátok külső pere
mén húzódó frontszakasznak a mindennapi történéseit 
Kozma Miklós hadinaplójából. Kozmáék, amikor 1917 
januárjában felvonulnak a Kárpátokba, Gyergyóban 
találkoznak is Pongrácz 3. lovashadosztályával,198 és ke
véssel tőlük délre foglalnak állást. Kozma Miklós a cs. 
és kir. 10. huszárezred egyik századát vezényli, és egy
re csendesülő állásharcokról számol be, majd tavasztól

198 Kozma: i. m.461. p. ■ 151



kezdve az orosz hadsereg bomlásjegyeiről, a harctéri barátkozásokról, az 
erősen romló ellátásról stb. ír. (Ezeket a témákat a cenzúrázott tábori 
lapok nem említik.) Kozma Miklós, hazalátogatván Budapestre, naplójá
ban részletesen beszámol a hátország kedvezőtlen jelenségeiről is.199 Nagy 
keserűséggel fogadja a márciusi parancsot, hogy huszárjai hivatalosan is 
gyalogossá váltak, és le kell adniuk a lovaikat a tüzérségnek.

A Nemestóthy-Szabó Béla által szerkesztett ezredtörténet szerint Pong
rácz Károly eredeti alakulata, a cs. és kir. 12. huszárezred - a cs. és kir. 
1. lovashadosztály részeként - Erdély felszabadításáért vívott őszi harcai 
után ugyancsak a Kárpátok keleti peremén épít ki állásokat, és 1917 első 
felében ott folytatja állóharcait, a Kozma Miklós által leírt események
hez hasonlatosan. Okét is „gyalogosítják” a tavasz folyamán, a huszárok 
megsiratják a lovaikat.200

Hasonló élményháttér állhatott a Gyergyói-havasokban Pongrácz Ká
roly küldeményei mögött is, bár korábbról tudjuk, hogy megfogyatkozott 
századával 1915 végén áthelyezték a cs. és kir. 3. lovashadosztály egyik al
egységébe. Ez a hadosztály ugyan megtarthatta lovait,201 de ez őt, speciális 
beosztása miatt, kevéssé érinthette. Ugyanis a bécsi Kriegsarchiv egyik 
kitüntetési előterjesztéséből az derül ki, hogy Pongrácz főhadnagy (akit 
az irat „különlegesen dolgos és rátermett tisztnek” nevez) 1917. február 
elejétől augusztus végéig - tehát fenti küldeményeinek megírása közben 
is - egy kiképzőkülönítményt vezetett, és ezt a nyomtatvány egyik rova
tában „harctéren eltöltött” időszaknak ismeri el.202 (Nyilván azért, mert 
valóban a megmerevedett frontvonalon, a Gyergyói-havasokban folyt a 

199 Uo. 461-513. p.
200 Nemestóthy-Szabó (szerk.): 

i. m. 91-110. p.
201 Kozma: i. m. 468. p.
202 A német nyelvű eredetit lásd 
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Hajdú-Pollmann: i. m. 286-

géppuskás rohamszázad kiképzése.) Amikor tehát fenti fényképes lapján 
az éppen magas lázzal küszködő Pongrácz akkori állomáshelyét „unalmas
nak” nevezi, ezt - bizonyos fenntartásokkal - elfogadhatjuk tőle. Főleg, 
ha keltezés nélküli lapját még július előtt írta. Júliusban ugyanis a hatal
mas, de harci morálját már elveszített orosz haderő megindította utolsó 
nagy támadását, az ún. Kerenszkij-offenzívát, amely kezdeti sikerek után 
látványosan összeomlott. (De ezek a harci cselekmények is főleg észa
kabbra, többek között a Pongrácz által korábban „staniclinak” becézett 
Stanislau térségében zajlottak.)203

1917 tavaszán új levelező lép be az eddigiek sorába: a Pongrácz által ko
rábban „untauglich”-nak nevezett Kesztler László, Aranka bátyja. (O volt 
az, akinek múlt évi érettségijéhez a rokon levélírók sorban gratuláltak.) 
Korábbi lapjait is őrzi a „művészlap”gyűjtemény, de azokat még nem uni
formisban írta, így azokkal tételesen nem foglalkozunk. Az azonban kiderül 
belőlük, hogy Aranka frontlevelezői: Pongrácz, Schmidt, Keresztesi István 
stb. vele is szoktak sorokat váltani, sőt jól ismeri Aranka „amizonis” barát
nőit is, így Veres Bözsét („Gigi” nagy szerelmét!) és Fábry Magdát. (Az 
utóbbit annyira jól, hogy nemrég vendégeskedett is náluk Békéscsabán. 
Ezt egy közösen írt március 5-i lap tudatja.)

1917. március 19-i képeslapját (ábrándozó nőalakkal a hátoldalon) 
Hódmezővásárhelyről, írta, ahol kiképzése folyik. Aranka lapjának vissza
igazolása után fontos közlések következnek:
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„A nyerget sajna eddig még nem kaptam meg, sem az egyébb (sic!) kért dol
gokat. A lovam még szintén nem jött meg. (...) Nekem a gyomrom kissé el 
van rontva az itteni víztől, ami ugyan jó, de szokatlan. A lovaglás remekül 
megy. Eddig még nem estem.” (...) Mindnyájatok kezeit csókolom: Lajzó”.

„Lajzónak” tehát nemcsak kincstári felszerelése, hanem saját nyerge, sőt 
lova is lesz, hasonlóan a korabeli csapattisztnaplókból ismert helyzethez, 
amikor egy-egy huszártisztnek saját tulajdonú lova (akár több is) volt a 
fronton. („Lajzóról” rövidesen kiderül, hogy nem huszár, hanem tüzér, de 
az is lovas fegyvernem volt akkor.)

1917. június 10-én írt (Chopint és George Sandot ábrázoló) képeslapján 
csak ennyi áll: „A szegedi éleslövészetről.” A lapon Kesztler Lászlón kívül 
vagy tíz név olvasható, egyikük „a legfessebb tüzér”-nek mondja magát, itt 
derül ki László fegyverneme is.

Június 14-én Kesztler László újabb (romantikus tájképet ábrázoló) lapot 
ír Hódmezővásárhelyről, a kiképzés helyéről: „Két kedves báj társunknál 
(sic!) összejöttünk és nagy vigalommal zenélünk. »Ma még piros élet...« 
Anyusékat és Téged ölel Laczkód”. (És még négy aláírás, több név azonos 
az előző lap szereplőivel.)

A vigalom tényleg elég nagy lehetett, mert a katona urak elfelejtették 
feladni a lapot, amelyről egy bájos „utóirat” tanúskodik: „A fiúk a zongo
rán felejtették a lapot, és így én vagyok a feladó. Ismeretlenül is üdvözli: 
Kató”.



■ Kesztler László 
zongorán felejtett lapja

Aranka 1917. június 25-én élete újabb állomásához érkezett: befejez
te a Papnövelde utcai egyéves kereskedelmi szaktanfolyamot, és bizonyít
ványt is kapott (amelyre ugyancsak ráleltünk a családi iratok között). Az 
eredmény többé-kevésbé kiállná Schmidt Károly kíváncsi tekintetét is: a 
kereskedelmi levelezés, könyvvitel, kereskedelmi számtan, magyar-német 
gyors- és gépírás tárgyakból „jó” minősítést kapott, csak a német kereske
delmi levelezés és a kereskedelmi földrajz sikerült gyengébben. • 155



■ A kereskedelmi szaktanfolyam 
végzősei 1917. június 25-én 
(Aranka a bal oldali ülő alak)

Aranka 17 éves korára tehát - a polgári iskola után látogatott Ami- 
zoni-intézettel és az egyéves kereskedelmi szaktanfolyammal - megkapta 
azokat az általános műveltségbeli és praktikus képzéseket, amelyeket evan
gélikus polgári családja szánt neki. Igaz, hogy bátyja (és az összes rokon fiú) 
gimnáziumban érettségizett, sőt többségük - ha túlélte a háborút - főisko- 
lai/egyetemi diplomát is szerzett (Árpád öccse később jogi doktor is lett), 
de Kesztlerék ebben is, abban is a kor szokásait követték.



■ Aranka Svájcban, 1917 nyarán

Az előszóban már említettük, hogy 
az Arankával kapcsolatos dokumen
tumegyüttesnek része egy szerény, alá
írások nélküli kis fényképalbum is, 
amely 1917 nyaráról tartalmaz mintegy 
két tucat 6x9 cm-es amatőr felvételt. 
A helyszín azonban egészen különle
ges, a borító belső lapjára ez a felirat ke
rült: „Svájzi tartózkodásom alkalmából 
1917. jul. 5-től aug. 10.” A háború kö
zepén Arankát (és betegeskedő öccsét) 
nem pusztán nyaralni vitte édesanyja a 
semleges Svájcba: tüdeje kúrára szorult, 
ezért is esett szó Schmidt Károly egyik 
korábbi lapján arról, hogy egy álló hó
napon át köhögött.

Nemcsak a kis album, hanem a ké
peslapgyűjtemény több darabja is őrzi a svájci hegyekben töltött hetek em
lékét. A lapok bélyegzője és felirata szerint Arankáék a Wallis kantonbeli 
Zermatt-G ornergraton voltak, a két gleccser összefolyásánál álló Kulm Ho
telben (lásd alábbi képet). A frontlevelezés (valószínűleg biztonsági okok
ból) ezekben a nyári hetekben szünetelt: az ismert levelezőktől egy (képes) 
lap sem maradt fenn svájci címzéssel. Aranka a családtagjainak küldött 
kártyákat (ezek hazafelé menet mind cenzúrázva lettek) utólag betette a • 157
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saját képeslapgyűjteményébe, így maradt meg a hátországban katonáskodó 
bátyjának írt lapja is. Ebből tudhatunk meg újabb részleteket László hód
mezővásárhelyi katonáskodásáról.

1917. július 29-i lapjának címzése: „Nagys. Kesztler László 5-ös honvéd 
tüzér önk. úrnak, Hódmezővásárhely, Tart. Tiszti iskola. Ungarn”. Közöl
jük rövid szövegét is: „Édes Lacikám! 3 napos túrán vagyok 3196 m. [egy 
szó olvashatatlan] hogy milyen mese itt, le nem írható! Ma megyünk egy 
gleccser túrára, oly mese lesz. 4 ó keltünk, a napfelkeltét néztük. Erre a 
havasra van kilátásunk. Sok p. Rica”. (László mindezek alapján elég jól 
átérezhette a húga gleccsertúrája és a saját tüzér iskolai drillje közötti kü
lönbséget!)

Augusztus közepén Aranka az édesanyjával hazatér Magyarországra. Ha 
vártak is rá otthon frontról írt lapok, azok sajnos nem maradtak meg. Vi
szont a levéltári adatok alapján van némi információnk néhány levélírónk 
utóbbi hónapjairól.

Stromszky Andor hadnagyról például tudjuk, hogy 1917. május 20-ig 
egyfolytában az olasz fronton volt,204 majd néhány hónapra eltűnik a 
szemünk elől. Ennek okát a családtörténeti feljegyzések tárják fel: 1917. 
május 23-án meghal Stromszkyné Kesztler Jolán (46 évesen!), Andor 
édesanyja. Édesapjuk már korábban távozott az élők sorából, így a négy 
húsz év körüli Stromszky testvér (illetve Lilly esetében unokatestvér) 
teljesen árván maradt.205 Mivel Andor volt a legidősebb, nyilván lehe
tőséget kapott a hazautazásra, a temetés és a család ügyeinek rendezé
sére.

Svájc, Zermatt'Gomergrat >

204 ÖStA/KA Offiziersbelohnung- 
sakten/213926.

205 Kesztler: i. m. 11. p.
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Keresztesi Sándortól utoljára 1916. november 23-án keltezett levelet 
olvashattunk, akkor a bukovinai harctéren elvesztegetett sok időre pa
naszkodott. Alakulata (a m. kir. 29. honvéd gyalogezred) az ezredtörté- 
net szerint 1917 tavaszán támadásba lendült, a román csapatokkal vívta 
harcait Jakobeni, Prislop térségében, és a Moldava völgyéig nyomult elő
re.206 Azt azonban nem tudjuk, hogy a gyógyszerész Keresztesi meddig 
volt az ezredénél, mert az 1917. augusztus 1-i tiszti névsorban már nem 
szerepel.207

Saxlehener Tibor zászlóssal utoljára 1916 decemberében találkoztunk 
Bukovinában, ahol alakulata állásharcokat folytatott. Tudjuk róla, hogy 
1917. február 1-én hadnagy lett,208 de akkor már a m. kir. 1. honvéd huszár
ezred kötelékében találjuk; szerepel az ezred 1917/18-as tiszti névsorában 
is.209 (Eredetileg is ide vonult be, de 1917-ig - mint korábban tapasztalhat
tuk -am. kir. 9. honvéd huszárezredben teljesített frontszolgálatot.) Az 
1-es huszárok szintén Bukovina különböző magaslataiért harcoltak 1917 
első felében, de arról csak közvetett adatunk van, hogy Saxlehner hadnagy 
maga is részt vett ezekben a csatározásokban, legalábbis az év első negye
dében. A Rendeleti Közlöny 1917. április 21-i (51.) száma ugyanis hírt ad 
arról, hogy II. osztályú Ezüst Vitézségi Eremmel tüntették ki.210 A családi 
fényképek között találtunk egy olyan felvételt, mely a Saxlehner család 
szélesebb rokoni köreit ábrázolja a sashegyi nyári lak előteraszán, közép
pontban a „mater familiae” Pelikán Emíliával (a „jó nagyanyussal”). A ké
pen a szőke Saxlehener Tibor is látható (a második sorban jobbról a har
madik): ő az év első felében szerzett dekórumait viseli: a hadnagyi csillagot 

206 De Sgardelli: i. m. 108-111. p.
207 Uo. 206. p.
208 A magyar királyi honvédség és 

csendőrség névkönyve 1918. évre. (Le
záratott 1917 évi deczember hó 15- 
vel.) Budapest, 1918, Pallas Irodalmi 
és Nyomdai Rt., 458. p.

209 Szaplonczai vitéz Szaplonczay 
László: A M. kir. budapesti 1. honvéd
huszárezred és m. kir. 1. népfelke- 
lő-huszárosztály története 1869-1918. 
Kiadja az Ezred Emlékbizottsága. Bu
dapest, 1927,814. p.

210 Rendeleti Közlöny a Királyi Hon
védség számára. Személyes ügyek, 
1-86. sz. 40. évf. 1917. (1917. január 
1. - június 30.) Budapest, Pallas Rt., 
919. p.



211 Saxlehner Tibor ugyanis a m. 
kir. tiszti névtár szerint 1917 végéig 
(valószínűleg az év második felében) 
kapott még egy kitüntetést, de an
nak még nem látjuk nyomát a képen.

212 HM HÍM Hadtörténelmi Levél
tár I. világháborús tiszti kitüntetési 
javaslatok/34951 sz. Weisz László. 
(Lásd az 1917. február 5-én kelt fel
terjesztést!)

213 Uo.

és a „kisezüstöt”, tehát a felvétel (amelyet kivételesen nem dátumoztak) 
nagy valószínűséggel 1917 késő tavaszán (vagy nyarán?) készülhetett.211 
Érdemes abból a szempontból is szemügyre venni a képet, hogy a háború 
második felében egy nagypolgári család férfi tagjai közül hányán viselnek 
uniformist: négyen, a huszonévesnek látszok közül pedig csak egy van ci
vilben. (És nem tudjuk, hányán vannak kint a fronton.) A fiatal nők több
nyire világos ruhában vannak, egyikük az álló sor közepén gyászban van. 
(Talán hadiözvegy?) (Lásd 162. oldal.)

Weisz László tüzér hadnagyot (ő 1916 nyarán az orosz frontról írt két 
lapot) a hadilevéltári adatok szerint valamikor 1916 őszén alakulatával (a 
közös 14-es, és immár „nehéz”-táboritüzérezreddel) az olasz frontra helyez
ték át, és 1916. november 3-4-én (vagyis a 9. isonzói csatában) a Kasz
tokban lévő Kostanjevicánál vitézkedett, és ez a fegyvertény is bekerül egy 
későbbi kitüntetési felterjesztésébe.212 Az új hadiesztendőben többször is 
kitüntették: decemberi-januári ütegparancsnoki tevékenysége és janu
ár 17-i „vállalkozása” eredményességének elismeréseként 1917. február 
5-én Bronz Katonai Érdeméremre terjesztették fel, a „hadiszalagon és a 
kardokkal”,213 és ősszel is tovább „dekorálják”, de annyira még ne szalad
junk előre.

Kis Gáborról, montenegrói tüzér levelezőnkről (aki múlt novemberben 
a hegyek között még a rajzeszközeit várta) azonban még ennyit sem sike
rült megtudnunk, az ő sorsa homályba vész, akár aggódhatnánk is érte. 
(De 1918 tavaszán majd még felbukkan a neve egy hivatalos kitüntetési 
közleményben.) - 161
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Térjünk vissza a most már sokkal gyérebben előfor
duló postai küldeményekhez. 1917. szeptember 6-án 
régi ismerősünk, Schmidt Károly utász (immár tartalé
kos hadnagy) küld egy nagyon beszédes, lánykéréssel is 
felérő „művészlapot”.214 A színes képen - árnyas kerti 
háttérrel - egy szabadságos katona ül kerti pádon mo
solygó ifjú feleségével, aki egy apjára rácsodálkozó kis
gyermeket tart az ölében, „Der Stammhalter” (=„fiú 
utód”) aláírással. (Sajnos az ember - száz év távlatából 
- nem tud elvonatkoztatni a gondolattól, hogy negyed 
évszázaddal később ezek az akkori kisfiúk harcolnak és 
esnek el majd a második világháború frontjain. Szub
jektív megjegyzésként idekívánkozik: az én 1914-ben 
született apám is ezek közé tartozott.)

A lap szövege: ceruzával művészien megformált szü
letésnapi köszöntő: Aranka 17 éves volt ekkor! Két ér
dekesség fűződik ehhez a kártyához. Az első: Schmidt 
hadnagy ezt a lapot - a bélyegző szerint - egy innsbrucki 
hadikórházból küldte („Gamisonsspital Nr. 10.”), de 
esetleges sebesüléséről vagy betegségéről nem ír sem
mit. A másik: a lapot a budapesti Gyarmat utcából a

214 Ez is B. Wennerberg festőművész egyik sorozatából („Lustigen Blätter"= 
„vidám lapok") való.

Otainnibaltei.
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■ A békéscsabai Fábry család 
gépkocsijában

család Békéscsabára küldi tovább, ahol „Fábry Magda úrleány címén” jutott 
el a születésnaposhoz.

Aranka annál a „Magdinál” vendégeskedik, aki iskolatársa volt az Ami- 
zoni-intézetben (és még 1916-ból is több fotó örökíti meg a családi fény
képalbumban, valamint az iskola 1916. július 8-i tanévzáró műsorában is 
szerepel a neve). Aranka bátyjának egyik tavaszi lapján is felbukkan, és 
nagy valószínűséggel Pongrácz Károly 1916. május 3-i és 26-i levele is őt 
emlegeti. Ezt az 1917. szeptemberi (legalább egyhetes) békéscsabai tartóz-

215 Aranka felsőalmási Fábry Ká
roly ügyvéd, országgyűlési képviselő, 
helytörténész 1913-ban épült, ma is 
meglévő, emeletes főtéri szecesszi
ós házában vendégeskedett, az in
terneten látható ház egyes részletei 
ugyanis felismerhetők a fényképal
bum további képein. Egy ilyen egzisz
tenciával összeférhetett már akkor is 
egy automobil birtoklása. Lásd http:// 
csabaihazak.blog.hu/2014/04/28/ 
fabry-haz (Letöltve 2016.06.03.)

csabaihazak.blog.hu/2014/04/28/


■ Békéscsaba, a Fábry-ház szalonjában 
(Aranka a zongoránál ül)

■ Kirándulás Gyulára, 1917. szeptember 11-én 
(Aranka az álló sorban jobboldalt látható, mellette jobbra 
ifjabb Fábry Károly zászlós áll)

kodást - egy gyulai kirándulással együtt - dátumos aláírásokkal több foto
gráfia is dokumentálja a fényképalbumban. A fényképeken három nagylány 
szerepel (a harmadik valószínűleg szintén egykori iskolatárs) egy nyitott 
automobilban ülve, valamint a békéscsabai polgárház szalonjában,2b illet
ve Gyulán, fiatal tisztek társaságában. • 165



A Fábry névvel találkoztunk korábban egy orosz fogolytá
borból érkezett 1916. szeptemberi lapon is, de annak pozsonyi 
illetőségű feladója valószínűleg csak távoli vagy névrokon le
hetett. (Az biztos, hogy nem Magda testvéréről van szó, mert 
neki egyetlen fivére volt, róla mindjárt szó esik.)

1917. szeptember 20-án Kesztler „Lajzó” újból jelentkezik: 
lapját Pestre írja (és minden bizonnyal Hódmezővásárhely
ről). Hírül adja, hogy épp szalonnát sütnek a bajtársaival, és 
várható, hogy vasárnapra eltávozást kapnak a barátjával, „te
hát a menüről és valami jó muriról jó lesz gondoskodni. An
nál is inkább, mivel barátnőid már otthon vannak”. (László 
még csak előiskoláját járja a katonaság szocializációs folyama
tának, de annak „murizós” része már elég jól megy neki.) Az 
akkor kissé pikánsnak számító „repülős” képeslap nincs felbé
lyegezve, valószínűleg - a szülőkre való tekintettel - boríték
ban érkezett a címzetthez.

A nagy világégés közepette a a mi kis történetünkben is kifej
lőben van egy újabb drámai esemény: Kesztler László 1917. no
vember 27-én azt írja (talán a frontra menet?) Nagyváradról: 
„Sajnos szegény Fábry Karcsi valószínűleg elesett, de ők sem 
tudnak még semmi biztosat.”

Azután ami bizonytalan volt, bizonyossá válik: a leveles 
gyűjtemény végébe tett dokumentumok között találtuk az itt



< Kesztler „Lajzó”
1917. szeptember 20-i lapja

■ Ifj. Fábry Károly 
hősi halott, 1917

látható, 1917 novemberére dátumozott katonafényké
pet. A kép hátára írt felirat szerint: „Fábry Karcsika el
esett az olasz fronton 1917. novemberében.”216

Az újabb hősi halott a szeptemberben meglátogatott 
barátnő, Fábry Magdi bátyja. Az édesapáról, aki jeles 
közéleti ember volt, tudjuk, hogy egyetlen fiát elveszít
vén teljesen visszavonult a nyilvánosságtól.217 A szep
temberi gyulai látogatás kissé homályos csoportképén 
épp Aranka mellett láttuk a katonaruhás „Karcsika” ko
moly, okos arcát...

Az ifjabb Fábry minden bizonnyal az 1917. októ
ber 24-én kezdődő 12. isonzói csatában esett el, amely 
a Monarchia erőinek német csapatok által erőteljesen

216 A Magyar Családtörténeti Adattár adatai szerint ifjabb Fábry Károly va
lójában 1917. október 26-án esett el, 20 éves korában. Lásd http://www.ma- 
cse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=62537 (Letöltve: 2016.06.03.) Ezt erősí
tik meg a fellelt hadilevéltári adatok is, amelyek azt is tudatják, hogy ifj. Fábry 
Károly civil életében egyetemi hallgató volt, és a m. kir. 20. sz. hegyi tüzérezred 
zászlósaként esett el. A halál közvetlen okaként az egyik halotti anyakönyvi 
bejegyzés ellenséges gránátot, a másik kézigránátot nevez meg. Lásd ÖStA/ 
KA Militärmatrikeln 3210/35 és 1494/32. ■ 167
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támogatott ún. caporettói áttörését és a Piave fblyóig tartó győzelmes elő
renyomulását eredményezte. (Előtte, az 1917. májusi 10. és az augusztusi 
11. isonzói csatákban, valamint a kettő között a júniusi tiroli [ún. ortiga- 
rai] csatában az olaszok hatalmas veszteségeket szenvedtek, de lényegében 
mégis eredménytelenül támadták az osztrák-magyar állásokat.) Mindezek 
alapján az olasz hadszínteret tárgyalva a had történész 1917-et a „csodák 
évének” nevezi.218 (Sajnos ez a „csoda” - sokak mellett - ifjabb Fábry Ká
roly életébe került.)

A diadalmas 12. Isonzó-csatában más levélírók is részt vettek. Erről nem 
postai küldemények, hanem a levéltári adatok vallanak. Stromszky Andor 
tartalékos hadnagy - a családi gyász miatti néhány hónapos szünet után 
- 1917. október 13-án tért vissza a frontra, épp jókor ahhoz, hogy bekap
csolódjon a caporettói áttörés hadieseményeibe - egészen november 13-ig, 
amikor a Piave melletti Salgaredónál súlyosan megsebesül. Mindezt 1917. 
november 14-i kitüntetési felterjesztéséből tudjuk, amely dicséri a hadnagy 
csata alatti „bátor, hidegvérű, fáradhatatlan” helytállását, és a szokásos 
„tapferes Verhalten vor dem Feinde” indoklással a „III. osztályú Katonai 
Erdemkereszt a kardokkal” adományozását javasolja.219 Ezt a javaslatot már 
Stromszky új ezrede terjeszti fel, ugyanis őt - a frontra való októberi vissza
térése után - új alakulatba sorolták be: abba a cs. és kir. 14. tábori ágyús
ezredbe, amelyet - Weisz Lászlóval együtt - 1916 őszén dobtak át az orosz 
frontról az Isonzó mellé. így most a két levélíró és jó barát (Weisz László 
Stromszky húgának, Lottónak uvarol) egy ezredben szolgál, együtt vesz
nek részt az áttörés harcaiban, és mindketten meg is sebesülnek, mégpedig

217 http://csabaihazak.blog.hu/ 
2014/04/28/fabry-haz (Letöltve: 2016. 
06.03.)

218 Hajdú-Pollmann: i. m. 264- 
272. p.

219 A német nyelvű eredetit lásd 
ÖStA/KA Offiziersbelohnungsak- 
ten/213926.

220 Ez a dokumentum hibásan 
adja meg Fábry Károly születési dá
tumát, a másik (kevésbé olvasható) 
iratban az 1896-os év 1897-re van 
javítva, egybehangzóan a Magyar 
Családtörténeti Adattár adatával. 
Amint látható, a halotti nyilvántartás 
a halálozás helyét (Hojl?), okát, tanúi
nak, valamint az eltemető lelkésznek 
a nevét és a temetés helyét is közli.

http://csabaihazak.blog.hu/


■ Fábry Károly halálának a bécsi Kriegsarchivban lévő egyik dokumentuma 
(lásd a középső sávot!)220 169



ugyanott: a Piave melletti Salgaredónál. (Weisz három nappal Stromszky 
után, 1916. november 16-án sérül meg.) Öt is kitüntetésre, mégpedig I. 
osztályú Ezüst Vitézségi Eremre terjesztik fel; a kitüntetési javaslat részle
tesen méltatja helytállását: „1917. november 15-16-án Salgaredo magas
latán mint megfigyelőtiszt ütegének tüzét eredményesen irányította. Bár 
itt megsebesült, helyén maradt, amíg utódjának át nem adta a megfigyelő
állást.”221

Schmeitzl Gézától, a tavalyi év legszorgalmasabb levélírójától január óta 
nincs dokumentumunk, és a levéltári adatok is csak annyit árulnak el róla, 
hogy a cs. és kir. 3. sz. (nehéz)-vártüzérezred 2. aknavető ütegének tarta
lékos hadnagyaként223 „1917. novemberig a keleti fronton mint bátor és 
körültekintő felderítő” szolgált, és emellett kiváló eredménnyel elvégzett 
egy aknavetőkurzust, ezért Bronz Katonai Érdeméremre („Signum Lau
dis”) terjesztették fel. (Mindezt a kitüntetésre felterjesztő részletes adat
lap hiányában egy rövid levéltári összefoglalóból tudjuk.224) Mivel ennek 
az ügynek a hadibürokrácia útvesztőiben még folytatása lesz, és a későbbi 
bejegyzések keltezésében már olaszországi helységnevek szerepelnek, meg
alapozottnak tűnik a feltevés, hogy Gigiék ezredét is áthelyezték Észak-Itá- 
liába, valamikor 1917 novemberében vagy utána. Ha még novemberben,

221 Az 1917. november 17-én kelt német nyelvű felterjesztést lásd: HM HÍM Hadtörténelmi Levéltár I. 
világháborús tiszti kitüntetési javaslatok/34951 sz. Weisz László.

222 Lásd Sallay: i. m. 130. p. (Szent Borbála a tüzérek védőszentje.)
223 1917. február 1 -én nevezték ki hadnagynak. Lásd Ranglisten... I. m. 1355. p.
224 A német nyelvű eredetit lásd ÖStA/KA Offiziersbelohnungsakten/246213.

■ A K. u. k. tüzérség 
általános jelvénye, a zászlón 
Szt. Borbála képével2 2 :
(40 x 28 mm)



225 Az olaszok teljes vesztesége (a 
szétzüllött csapattestekkel és a hadi
foglyokkal együtt) mintegy 700 ezer 
főt tett ki, és csak a francia és angol 
segéderőkkel tudták elkerülni az ösz- 
szeomlást. A központi hatalmak eb
ben a hadjáratban lényegesen keve
sebb: kb. 70 ezer főt veszítettek. Lásd 
Hajdú-Pollmann: i. m. 270-272. p.

226 Az egyiket (Katonai Jubileumi 
Kereszt) valószínűleg még a háború 
előtt kaphatta, a másik viszont (Bronz 
Katonai Érdemérem „hadiszalagon 
és a kardokkal") minden bizony
nyal annak a rövid két hónapnak az 
eredménye, amelyet fogságba esése 
előtt a fronton töltött.

227 Ranglisten. ..Lm. 995. p., 1151. p., 
826., p., 1374. p., valamint A magyar ki
rályi honvédség és csendőrség névköny
ve 1918. évre. I. m.465. p.

228 Erről nem sikerült teljes képet 
kapnunk, mert a cs. és kir hadsereg
re vonatkozó, a kitüntetésekről és 
előléptetésekről tájékoztató közlöny 
(Verordnungsblatt für das k.u.k. Heer. 
Personalangelegenheiten) 1918-as szá
maihoz nem leltünk névmutatót, és 
így a több ezer oldalnyi adattárban 
nem lehetett célirányosan keresni, 
legfeljebb keresgélni. A meglehető
sen hosszas böngészés során nem 
találkoztunk a cs. és kir. hadsereghez 
tartozó egyik levélíróink nevével sem.

akkor lehet, hogy ő is részt vett a 12. Isonzó-csatában, amely egészen 1917. 
december 3-ig tartott, és amely a központi hatalmak nem várt méretű győ
zelmét és az olasz haderő majdnem teljes összeomlását eredményezte.225

Levélíróink közül azok, akik szerepelnek az 1918-as (gyakorlatilag az 1917 
végi állapotokat tükröző) tiszti sematizmusokban, meglehetősen szépen ki 
vannak dekorálva kitüntetésekkel (a névtár ugyanis nyilvántartja a ki
tüntetéseket is): Pongrácz Károlynak 6, Stromszky Andornak és Weisz 
Lászlónak 4-4, Kesztler András/Andomak226 és Saxlehner Tibornak 2-2, 
Schmeitzl Gézának 1 kitüntetését jegyzik (a közös és a honvédségi) tiszti 
névtárak.227 Ezenkívül tudjuk, hogy 1916 nyarán Schmidt Károly is szerzett 
egy Bronz Vitézségi Érmet, de a tiszti sematizmusban személyét (közkeletű 
neve és „billegő” beosztása miatt) nem tudtuk azonosítani, így nem tud
juk, hogy követték-e továbbiak. Azt is tudjuk, hogy fogságba esése előtt 
(1916 tavaszán, kora nyarán) tiszthelyettesként Keresztesi István is kapott 
egy „nagyezüstöt”. És még hátravan az 1918-as év: egyes levelezőink még 
akkor is szerez(het)tek érdemjeleket.228 (Rövidesen egy orvos levélírónk 
kitüntetéséről is szó esik.) Tehát elmondhatjuk, hogy Aranka levelező
partnerei (bár csak egy hivatásos katona volt közöttük) többéves (esetleg 
„mindhalálig” tartó) háborús szolgálatukat kisebb morgolódásokkal, a ki
fáradás növekvő jeleivel, de becsülettel teljesítették, ahogy azt koruk és 
neveltetésük etikai parancsa elvárta tőlük.
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Ezerkilencszáztizennyolc

És megkezdődött a Nagy Háború utolsó éve, történetünk a vége felé köze
ledik. Ebben az évben sajnos már szinte teljesen nélkülöznünk kell a postai 
lapokat és leveleket, amelyeket leginkább családi fényképekkel és levél
tári-könyvtári dokumentumokkal igyekszünk pótolni.

A caporettói nagy őszi győzelem ellenére a hátországban és a frontokon 
egyaránt egyre több válságjel mutatkozott, otthon sztrájkok, jegyrendszer, 
a fronton rosszabbodó ellátás, az anyagi és a lelkierők fogyatkozása egyre 
jobban érzékelhető volt. És ez az év, amelynek közepétől már nemcsak a 
csúcsra járatott hadigépezet, hanem a spanyolnáthának nevezett pusztító 
járvány is tizedeli a frontokat, majd a polgári lakosságot is.

A családi fotográfiák albumában azonban az évet egy békés fényképpáros 
nyitja meg 1918. januári dátumozással. A zuglói Kesztler-lakásban készült 
felvétel egy díszes vázába helyezett virágcsokor két oldalán (könyvolvasás 
közben!) ábrázolja a két nagyobb Kesztler testvért: a katonaruhában lévő 
20 éves Lászlót és a 18. évében lévő Arankát. László már hadapród, de nem 
tudjuk, hogy kikerült-e már a frontra, vagy esetleg most készül oda. Sajnos 
ezúttal sem tudjuk megállapítani, hogy mit olvasnak, csak Aranka már 
idézett naplója alapján következtethetünk arra, hogy talán valami polgá
ri regényt (vagy bestsellert). De maga az a tény, hogy a családi albumban



■ Az olvasó testvérpár (1918. január)

vissza-visszatérően szerepelnek olvasó alakok (még ha nem is mind adtuk 
közre), azt jelzi, hogy az olvasás és a könyv levelezőink társadalmi körében 
fontos, státuszkijelölő szereppel bírt. (Abban az időben még nem kattog
tak szíre-szóra a fényképezőgépek, mint a mi korunkban, az emberek gon
dosabban válogatták meg azokat a helyzeteket és pillanatokat, amelyeket 
megörökítésre alkalmasnak tartottak.)

1918. február 19-éről keltezi egy felrobbantott vasúti hidat ábrázoló fe
kete-fehér képeslapját dr. Matusovszky András „Oberarzt” (= főorvos) a 
megszállt Belgrádból, a 117. sz. hadikórházból. Vele eddig nem találkoz
tunk. Magázva írt (és cenzúrabélyegzővel ellátott) lapját az anyai rokonság ■ 173



kővágóörsi nyaralójába küldi, ahol a tüdejével gyengélkedő Aranka telel. 
„Én is telelek - írja - (kutya hideg van ugyanis), de akaratomon kívül - it
ten. Inkább Pesten fagyoskodnám. Kártyáját megkaptam, legyen köszönet 
érette. Kezét csókolja András”.

A fiatal főorvos (akit már nem fűt különösebb harci lelkesedés) felte
hetőleg szintén a békéscsabai társaság tagja volt, onnan származhat az is
meretsége Arankával; talán ott volt a múlt év szeptemberi gyulai képen is



229 Lásd a békéscsabai Réthy Pál 
Kórház honlapján:

http://www.rethy.hu/index. 
fcgi?rx = &item = &nyelv=hu&- 
menuparam3 = 125&menupa- 
ram_5=159&type=5 (Letöltve: 2016. 
06.03.)

230 A bécsi Kriegsarchiv csak egy 
utalócédulát talált arról, hogy volt ki
tüntetési előterjesztése, de maga a 
felterjesztés (vagy annak rövid össze
foglalása) sem a bécsi, sem a budai 
hadilevéltárban nem volt fellelhető.

231 Hajdú-Pollmann: i. m. 301 — 
307. p.

232 Rendeleti Közlöny a Magyar 
Hadsereg számára. Személyes ügyek, 
45. évf. 1918. I. kötet. 1-57. szám. 
(1918. január 1. - április 30.) Buda
pest, 1918, Pallas Rt., 1103. p.

az egyenruhás fiatalemberek között. Feltevésünket egyrészt arra alapozzuk, 
hogy a békéscsabai kirándulás előtt semmit nem hallottunk róla; másrészt 
levélírónkhoz (vagy névrokonához) találtunk egy vékony békéscsabai szá
lat: a lap írója azonos lehet azzal a dr. Matusovszky Andrással, akit később, 
a harmincas években osztályvezető főorvosnak neveztek ki a békéscsabai 
kórházba.229 Arra is találtunk halvány nyomot, hogy dr. Matusovszky a 
háború során kitüntetésben részesült,230 ami azt jelenti, hogy tisztességesen 
végezhette nem könnyű munkáját.

Kora tavasszal még adódik egy örvendetes, de a háború végkimenetelét 
illetően már elkésett történelmi esemény: 1918. március 3-án a közpon
ti hatalmak a legyőzött Oroszországgal Breszt-Litovszkban békét kötöttek, 
és a szerződésben a hadifoglyok kölcsönös hazaengedése is szerepelt, így a 
többiek mellett a magyar foglyok is tízezrével kezdtek hazaözönleni (ennek 
rövidesen gyűjteményünkben is látjuk tanújelét); a hadvezetés pedig igye
kezett őket mielőbb az olasz frontra irányítani.231

Ha nem is személyesen, de egy felbukkanó hivatalos adat erejéig újból 
hallat magáról Kis Gábor, régi montenegrói levelezőnk, akiért már aggódni 
kezdtünk (1916. november 17-én írt utoljára!), és akit a Rendeleti Közlöny 
1918. március 30-i (43.) száma „népfölkelő főtüzérnek” nevez, aki Bronz 
Vitézségi Eremben részesül.232 Tehát ő is feliratkozhat a kitüntetett Keszt- 
ler-levelezők népes táborába. (Nagy a valószínűsége, hogy a kitüntetett 
azonos régi ismerősünkkel: az egyébként gyakori név egy s-sel írva már 
sokkal ritkábban fordul elő, és az 1916-os Kis Gábor is népfölkelő tüzér
ezredben szolgált.) ■ 175
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1918 késő tavaszán „Gigi”, vagyis Schmeitzl hadnagy jelentkezik, ő sem 
személyesen, hanem a bécsi Kriegsarchiv aktáinak közvetítésével. Gigi 
egyébként jelentősen el volt maradva kitüntetés dolgában tüzér levele
zőtársaitól: 1917 végéig mindössze egy Károly-csapatkeresztet kapott,213 
amelyet 12 heti folyamatos frontszolgálatért vagy sebesülésért (jelentő
sebb haditett nélkül is) meg lehetett kapni.234 Miközben a Monarchia 
recseg-ropog, amikor az egyre szűkösebben ellátott hadseregek az utolsó 
nagy rohamokra készülnek, a háborús bürokrácia hónapokon át „Gigi” ki
tüntetési felterjesztésével bíbelődik. Szó volt már róla, hogy még múlt évi 
haditetteiért, tüzérségi megfigyelőmunkájáért és az aknavető-tanfolyam 
sikeres elvégzéséért újabb, rangosabb kitüntetésre (Bronz Katonai Érdem
éremre, azaz „Signum Laudisra”) terjesztették fel, amely tartalmazta a „mit 
Schwertern” (= „a kardokkal”) kiegészítést is. (Egyébként ezt a kitüntetést 
csak 1917-től adományozták „kardokkal”.)235 És itt kezdődött Gigi kitün
tetésének kálváriája: egy 1918. május 4-én, az észak-olaszországi Capriva 
bei Cormons (?)-ból keltezett, olvashatatlan aláírású feljegyzés kioktatja a 
felterjesztőt, hogy a „kardokkal” ellátott kitüntetést csak olyan személyek 
kaphatják, akik közvetlenül részt vesznek a harcokban. „Gigi” nehéztüzér, 
tehát ha a lövegnél van, akkor általában az arcvonal mögött tevékeny
kedik, de aknavetősként sem a szuronyrohamok résztvevője, csak tüzér
ségi megfigyelőként szokott az első vonalban tartózkodni. Kérdés viszont, 
hogy az mennyiben tekinthető „harcnak”. (Tehát szegény ugyanabba a 
csapdába került, mint amikor Bözse szekírozta azzal, hogy részt vett-e már 
ütközetben.) Az iraton azonban (ha jól olvassuk) Leo Schneider ezredes 

233 Ranglisten... I. m. 1374. p.
234 Magyarország az első világhá

borúban. (Lexikon.) I. m. 371. p.
235 Uo.



236 A német nyelvű eredetit lásd 
ÖStA/KA Offiziersbelohnungsak- 
ten/246213.

237 Hajdú-Pollmann: i. m. 323. p.
238 A cs. és kir. 12. huszárezred a vi

lágháborúban. I. m. 116-117. p.
239 Hajdú-Pollmann: i. m. 342- 

351. p.
240 A cs. és kir. 12. huszárezred a vi

lágháborúban. I. m. 119. p.

május 14-én megfellebbezi a fenti kioktató hangú megjegyzést, és azt hang
súlyozza, hogy Schmeitzl Géza az erdélyi harcok során „az Ojtozi szorosban 
szakaszparancsnokként bátor és vitéz magatartást tanúsított”. A fellebbe
zést a hadsereg-főparancsnok stábja május 23-án „érkezteti”, és 1918. július 
8-án hozza meg „legmagasabb döntését”: Schmeitzl Géza végre megkapja 
a Bronz Katonai Érdemérmet a „kardokkal”!236 Igaz, hogy közben hónapok 
telnek el, és már majdnem véget ér a háború. Kicsiben ez az eset hasonlít 
ahhoz a nagyban lejátszódó folyamathoz, amelyet a történész így jellemez: 
„A Monarchia végnapjait élte, de (...) a dolgok lényegétől ezernyi áttétel
lel elidegenített, mechanikusan mozgó civil és katonai bürokrácia tovább 
hajtotta a háború véres malmát.”237

1918 nyarán ismét felbukkan régi hősünk, Pongrácz Károly főhadnagy is, 
aki visszatért eredeti alakulatához, a 12-es közös huszárokhoz. (Azt nem 
tudjuk, hogy hol töltötte az év első felét.) Ezredét 1918 januárjában ke
letről átdobták az olasz frontra, ahol a krónikás szerint az alakulat háborús 
történetének legvéresebb csatáit vívta.2 38 Az ezred részt vett a minden ízé
ben elhibázott, június 15-én induló piavei offenzívában is,239 és hatalmas 
veszteségeket szenvedett. Ennek eredményeképpen pihenőre küldik őket, 
és az ezredmaradékot július 8-án átirányítják a legyőzött Oroszországból ki
vált Ukrajnába, rendfenntartási-kiképzési feladatok ellátására.

Pongrácz nevével csak az 1918. július 16-i tiszti névsorban találkozunk, ő a 
8. század parancsnoka.240 (Valószínűleg ekkor tér vissza az ezredhez. De lehet, 
hogy előtte ő is az olasz harctéren szolgált, csak még a régebbi alakulatánál, a -177
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cs. és kir. 3. lovashadosztály géppuskás rohamszázadánál.) Nemestóthy-Sza- 
bó Béla százados azt írja hadinaplójában, hogy betegszabadságról bevonul
va 1918. július 27-én a vonaton együtt utazik Pongrácz Károllyal ezredük 
Wladimir Wolinsk-i állomáshelyére.241 Az ukrajnai feladat nem megterhelő, 
az élelmezés is sokkal jobb, mint a fronton. De Pongrácz főhadnagy mind
össze egy hónapot töltött Ukrajnában, ugyanis a Nemestóthy-napló szerint 
1918. augusztus 29-én legénybúcsút tartott, és másnap hazautazott az eskü
vőjére.242 A háború legvégén (vagy már a háború után?) előléptették száza
dossá, és még valamikor 1918 első felében egy kitüntetést is kaphatott.241 
(Ezredének húszas években megjelent története ugyanis olyan fényképet kö
zöl róla, amelyen már századosi rangjelzés és hét kitüntetés látható,244 holott 
az 1917. végén készült tiszti sematizmus még csak hatról tudott.)

Nagy meglepetésként ismét színre lép Kesztler András (Andor), Aranka leg
fiatalabb nagybátyja. O meglehetősen régen, 1916. szeptember 28-án adott 
életjelt magáról a szibériai Nyizsné-Ugyinszkból: a fogolytáborban ünnepelte 
30. születésnapját. Most (1918. szeptember 12-én) viszont Budapestről je
lentkezik egy olyan műteremben készült képeslapon (lásd 179. oldal), amely 
eredeti alakulatának, a tiroli császárvadászoknak egyenruhájában ábrázolja, 
csákója bal oldalán havasigyopárral. (Egy lepréselt havasigyopárt - az egyik 
boríték mélyén - Aranka gyűjteménye is megőrzött.)

Kesztler Andornak ezek szerint sikerült a majdnem lehetetlen: a szibé
riai fogolytáborból - a polgárháború kaotikus viszonyai között24^ - szeren
csésen hazavergődött Magyarországra, és a Monarchia hűséges katonája-

Kesztler Andor nagybácsi mint 
császárvadász főhadnagy >

241 Nemestóthy-Szabó: i. m. 380. p.
242 Uo. 390. p.
243 A megfelelő adattár (Verord

nungsblatt für das k.u.k. Heer. Persona
langelegenheiten) 1918-as számainak 
használati bizonytalanságára koráb
ban is utaltunk.

244 A cs. és kir. 12. huszárezred a vi
lágháborúban. I. m. 25. p.

245 A cári időkben az embersé
gesebb fogolytáborok közé tartozó 
Nyizsné-Ugyinszk élete a polgári, 
majd bolsevik forradalom és a pol
gárháború következtében meg
lehetősen felbolydult: a legénységi 
foglyok egy része a tiszti bizottság 
helyett forradalmi bizottságot alakít; 
a vörösök közé beállt magyar ka
tonák részére magyar nyelvű vörös 
sajtótermékeket állítanak elő; stb. 
Életüket a polgárháborús viszonyok 
is nehezítik: hol a cseh légió, hol a 
fehér, illetve vörös csapatok Irkutszk 
környéki harcainak frontvonalába 
kerülnek. Lásd Hadifogoly magyarok 
története II. I. m. 339, 361,363, 379. p.



ként (sok más volt fogolytársával ellentétben) 1918. július 
26-án szolgálattételre jelentkezett a 4. tiroli császárvadász
ezred pótzászlóaljánál.246 A rejtélyt frissen felfedezett, a ro
konság által őrzött fényképhagyatéka, illetve ehhez csatolt 
feljegyzései oldják fel bizonyos mértékig. A fogolytáborban 
készült fényképek mellé a következő lakonikus megjegyzést 
fűzte: „Nizsne-Udinskban 1918. III-ig (...), utána pedig Ir- 
kutzkban voltam néhány hónapig, május elejéig. Onnan pe
dig megszöktem - a szibériai Vladivosztok-gyorssal - Szent 
Pétervárra, onnan pedig haza, hova június elején érkeztem.” 
A részletek sajnos nem ismertek, pedig azok lennének az 
igazán érdekesek! Minden bizonnyal kalandos utazás volt, 
amelyben valószínűleg a pénznek is fontos szerep jutott. És 
nagy szerencse is kellett hozzá, tekintettel a mindössze egy 
hónapos Irkutszk-Budapest-„menetidőre”!

A fénykép elárul még valamit: a nyár közepén a katonai 
hatóságoknál még tartalékos hadnagyként jelentkező Keszt
ler Andor az ősz elején, a friss fényképen már főhadnagyi rang
jelzést visel. Előléptetéséről (ugyancsak a fényképes hagyaték 
megjegyzései között) azt írja, hogy tartalékos főhadnaggyá -

246 ÖStA/KA Qualifikationskisten Andreas Kesztler. (A személyi anyagához tűzött 
kézírásos papírszelet száma: 1490/18.) ■ 179



visszamenőleg - 1915. szeptember 1-ével nevezték ki.247 Azt nem tudjuk, 
hogy a jelentkezése utáni másfél hónapot hol töltötte, a fogolytáborokból 
hazatérteket - akiket csak lehetett - általában az olasz frontra vitték. (Az 
unokái emlékezet az ő esetében is ezt valószínűsíti.) Mindenesetre szep
tember 12-én, a lap keltezésének napján Budapesten volt.

És most lássunk csudát: a fényképes levelezőlap másik oldalán a követ
kező gratulációt olvashatjuk: „Kedves Józsinak és kedves Arankának eskü
vőjük alkalmából igaz szeretettel: Andor”. (A lapon nincs nyoma a postai 
kézbesítésnek, az esküvő napján maga adhatta át - esetleg a nászajándék 
kísérőkártyájaként - az ifjú párnak.) Aranka ugyanis nem várta meg, amíg 
a háború kitörése óta ötödszörre is lehullanak a levelek, és hazajönnek a 
katonák, hanem 18. születésnapján férjhez ment 27 éves nagyapámhoz, 
a Selmecbányái illetőségű és az ottani erdészeti akadémián erdőmérnöki 
diplomát szerzett Bachraty (később Bacsóvölgyi) Józsefhez- O nem szerepel 
a föntebb szereplő levélírók között, megismerkedésük és életre szóló elha
tározásuk mindössze néhány hónap műve volt.248 Udvarlásának azonban 
nyilván híre ment, a korábbi levelezők elmaradozásának ez is oka lehetett.

A frigyet a frontharcosok részéről az idősebb unokabáty: Pongrácz Ká
roly, valamint a fogságból nemrég szabadult Kesztler Andor nagybácsi „le
gitimálta”: az ő aláírásuk ugyanis szerepel az esküvői vacsora 181. oldalon 
látható menükártyáján (az ÉTREND szó két oldalán, az Andor „fejjel lefe
lé”). Pongrácz a jelek szerint a maga esküvője előtt (vagy után?) kuzinjáét 
is meglátogatta, és ezzel az aláírással stílszerűen lezárta azt a sort, amelyet egy 
aradi képeslappal maga kezdett 1914 nyarán.

247 A feljegyzés pedáns módon 
hivatkozik az előléptetést kihirdető 
Budapesti Közlöny 1918. augusztus 
14-i, 183. számára.

248 Nagyapám különben sem 
lehetett volna nagy frontlevelező, 
mert megmaradt katonakönyve sze
rint 1914-ben a 10. tábori tüzérezred
nél (valószínűleg még békeidőben) 
leszolgált 5 hónap után „tartalékos 
karpaszományos honvéd" beosztást 
kapott. Mivel fontos egyházi erdő
birtokok erdészeti felügyelője volt, a 
továbbiakban nem hívták be katonai 
szolgálatra.



Az ifjú pár 1918 szeptemberében (esküvő előtt)
■ 181

Az esküvői menükártya (1918. szeptember 12.)



Van még valaki azonban a levelezők közül, akinek ugyan nem a keze 
nyomát, hanem csak képmását őrizte meg egy, valószínűleg az esküvő előt
ti napokban készült családi fotográfia: a zuglói Kesztler-ház kertjében a 
házasulandó ifjú párt családtagjaik és a szűkebb rokonság körében látjuk. 
A vőlegény szülei és testvérei Selmecbányáról érkeztek Budapestre a nagy 
eseményre. (Vajon gondoltak-e arra, hogy rövidesen demarkációs vonal, 
majd országhatár fogja elválasztani őket szeretteiktől? És a többiek: gon
doltak-e arra, hogy néhány hét kérdése, és szétesik az a világ, amely eddig 
körülvette őket?)

Az alább látható családi képen Aranka szülein (az ülő sor jobb szélén) 
és a rokonságon kívül ott van „Lajzó”, Aranka bátyja is: egyenruhában, 
tiszti csákóval a kezében és hadnagyi csillaggal a gallérján (és mintha egy 
kitüntetés jelzőszalagja is ott lenne a zubbonyán).

Kesztler László tehát időközben szintén tartalékos hadnagy lett. A Ren
deleti Közlöny 1918. augusztus 31-i (125.) száma arról tudósít, hogy 1918. 
július 1-ével nyerte el rendfokozatát és a 38. honvéd tábori tüzérezredhez 
való beosztását,249 tehát még épp időben ahhoz, hogy néhány hónapra ki
vigyék a frontra. (A kitüntetési szalag és a halvány családi emlékezés2*2 azt 
sejteti, hogy ez így is történt.)

A sors keserű iróniája, hogy a Monarchia tüzérsége, amely a háború kez
detén minden ellenségénél gyengébb volt, hatalmas mennyiségi és minő
ségi fejlődésen ment át a háború alatt, és akkor volt a legütőképesebb, 
amikor maga a hadsereg már összeomlóban volt. Különösen áll ez a magyar 
királyi honvédség tüzérségére, amelynek Kesztler László is immár ifjú had-

Men^asszony és vőlegény 
családtagjaikkal 

1918 szeptemberében >

249 Rendeleti Közlemények a Ma
gyar Hadsereg számára. Személyes 
ügyek, 45. évf. 1918. II. kötet. 58-126. 
szám. (1918. május 1. - augusz
tus 31.) Budapest, 1918, Pallas Rt., 
3592. p.

250 líj. Kesztler László szíves szó
beli közlése.
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nagya lett: lövegeinek száma - 1918 októberére - 1 320-ra, az 1914-es arze
nál hétszeresére emelkedett (míg a „közös” tüzérségé csak négyszeresére).251 
Ugyanaz juthat eszünkbe, mint „Gigi” kitüntetésének 1918 első felén vé
gigvonuló procedúrája láttán: a „háború véres malma” forog, önjáróan, ér
telmetlenül, amíg csak hirtelen össze nem rogy.

*

A nagyvilágban eközben felpörögtek az események. Néhány nappal Aran
ka esküvője után megroppant a balkáni front: a bolgár hadsereg nem tud 
ellenállni a nemzetközi antanterők szeptember közepén indított nagy tá
madásának, és a macedóniai arcvonal szétzilálódása a bolgároknak segíteni 
akaró németeket is magával sodorja. Szeptember végén a bolgárok fegyver
szünetet kémek, és kiválnak a háborúból.252 Néhány nappal később a törö
kök is leteszik a fegyvert. Az észak-itáliai hadszíntéren október végén még 
sor kerül egy borzalmas összecsapásra: az antant végső offenzívája kezdet
ben még fönnakad a leharcolt, kiéhezett és lerongyolódott osztrák-magyar 
seregek hősies ellenállásán, de hamarosan bekövetkezik a kikerülhetetlen 
vég: az összeomlás.253

Történetünk itt véget ér, és vele egy történelmi korszak is. Igaz, Aranka 
felnőtt élete és vele a mi szűkebb családunk története ekkor kezdődött, de 
az már egy másik história.254

184-

251 Balla Tibor: A m. kir. honvéd
tüzérség megalakulása és fejlődése 
1913-1918. In Balla Tibor et al.: A ma
gyartüzérség 100 éve 1913-2013. Bu
dapest, 2014, Zrínyi Kiadó, 108. p.

252 Hajdú-Pollmann: i. m. 334- 
338. p.

253 Uo. 353-355. p.
254 Ha már az előszóban meg

említettem másik nagyanyámat, a 
kecskeméti Szabó Erzsébetet, aki taní
tónő volt, és egy másfajta társadalmi 
közegből: a református cívisek vilá
gából érkezett, meg kell említenem 
most is, történetünk végén. Ugyanis 
két nagyanyámnak nemcsak társa
dalmi környezete, hanem sorsa is el
térő volt: egyikük új életet kezd 1918 
őszén, hogy teret nyisson a jövőnek, 
a másikuk ugyanazon az őszön meg
hal spanyolnáthában, két kisfiút (köz
tük apámat) hagyva maga után.



■ Utószó

Levélíróink fiatal életük nagy próbájaként élték meg a Nagy Háborút. Ezt 
a próbát derekasan állták, bár sorsuk általában sanyarúbb volt annál, mint 
amilyenre időnként leveleikben panaszkodtak. Többen közülük közvetlen 
környezetükben is megtapasztalták az emberi életek és javak tömeges pusz
tulását, és voltak, akik az életüket is feláldozták egy olyan küzdelemben, 
amelyben a hősies helytállást koruk értékrendje elvárta tőlük, de amit az 
utókor - és ez az ő csendes tragédiájuk! - teljesen értelmetlennek és bal- 
végzetűnek tart. Hadseregük egyre nagyobb túlerő, egyre több ország ellen 
harcolt, mégis sikerült huzamos katonai patthelyzetet kialakítania, jelen
tős lokális győzelmekkel. Végül úgy billent a történelem mérlege, hogy a 
vesztes oldalra kerültek, annak minden egyéni és kollektív következmé
nyével - és tanulságával. Ok - bajtársaik zömével együtt - saját koruk eti
kája szerint cselekedtek: uralkodójuknak tett esküjüket, állampolgári köte
lességüket teljesítették, és hitük szerint - lojális polgárként - a hazájukért 
harcoltak. (A kárpáti és erdélyi harcok során ez szó szerint is igaz volt.) 
Sorsuk tragikusan hasonlít Thomas Mann Varázshegy című regényének 
befejező jelenetéhez, amelyben Hans Castorpot látjuk, aki - miután a sza
natórium védettségében az európai gondolkodás nagy iskoláinak szellemi
ségével töltekezett - sárban és aknatűzben az ellenség állásait rohamozza. ■ 185



Az első és a belőle eredő második világégés iszonyatos vér- és anyagál
dozata ott kísért az európai társadalmak, így a Trianonban szétszabdalt ma
gyarság mai sorskérdéseinek mélyén is. Európa anyagi és erkölcsi erejének 
vészes hanyatlása, népeinek demográfiai hullámvölgye a Nagy Háború vér
áztatta csataterein kezdődött, és a 20. század két tömeggyilkos diktatúrája 
is ebből a földből sarjadt: ebben a háborúban maga a hagyományos Európa 
volt a legfőbb áldozat!

A krónikás számára veszteség, hogy a levelezőalbum telítődése (és nagy
apám színen való megjelenése) miatt az idő előrehaladtával megritkultak a 
levelek, és így szereplőink egy részét nem tudtuk elkísérni a háború végéig. 
Bár más forrásokat is segítségül hívtunk, azt sem tudjuk némelyikükről, 
hogy túlélte-e a harcokat, és ha igen, milyen sors várt rá azután. Kérdés, 
hogy utólag kinek-kinek milyen tanulságot volt módjában levonni azok
ból a drámai történelmi eseményekből, amelyeknek tevékeny, de mégis 
inkább szenvedő részese volt.

Erre talán a leghuzamosabb lehetőséget Kesztler András (Andor) (1886— 
1980) kapta, aki - miután három és fél évet töltött orosz hadifogságban, és 
még 1918 első felében sikerült hazajönnie Szibériából -, a háborút tarta
lékos főhadnagyként fejezte be. 1919-ben megnősült, két gyermeke szüle
tett.255 A két háború közötti fejleményekről egy 1940-ben megjelent köz
életi almanach a következőképpen számol be: „A Magy. Alt. Hitelbank 
szolgálatában áll, különféle bp-i és vidéki beosztásokban. A Magyar Ált. 
Hitelbank soproni fiókjának igazgatója. A soproni ev. egyház tanácsá
nak tagja, presbitere, számos kulturális, kereskedelmi, társadalmi és sport- 255 Kesztler: i. m. 14. p.



256 A Károly-csapatkeresztet már 
fogságból való visszatérte után kap
ta, mert az 1917 végi állapotot be
mutató 1918-as tiszti sematizmus
ban még nem szerepel: Ranglisten... 
I. m. 826. p.

257 Az almanach Kesztler András 
Emil néven mutatja be, az általa ké
szített családtörténetben is szerepel 
ilyen névváltozata. Lásd Hortobágyi 
Jenő (szerk.): Keresztény Magyar Köz
életi Almanach. I. kötet (A- L). Buda
pest, 1940, „PÁTRIA" Irodalmi Válla
lat és Nyomdai Részvénytársaság, 
503. p.

258 Kesztler: i. m.
259 Ifj. Kesztler László szíves szó

beli közlése.
260 Kesztler: i. m. 11. p.

egyes, tagja. A bronz kát. érdemérem, a Signum Laudis a kardokkal, Károly 
cs.-ker.256 és hadi emlékérem tulajdonosa. Németül, franciául és angolul 
beszél.”251 „Andor bácsiként” az ötvenes években még én is ismertem, mert 
gyerekkoromban hosszú évekig ugyanazon vidéki városban: Szombathelyen 
éltünk, ő akkor már nyugdíjasként. (Sajnos akkor még nem jutott eszembe, 
hogy életéről kikérdezzem!) Kedves, korrekt öregúr volt, igazi úriember, 
aki a történelmi következtetéseket tárgyilagosan levonta, de etikus tartá
sából, polgár mivoltából szerény körülményei között sem engedett. Több 
évtizedes munkával dolgozta fel a Kesztler család történetét,258 és 94 éves 
korában, egy evangélikus szeretetotthonban halt meg Budapesten.

Valószínűleg Pongrácz Károlynak adattak a legkeserűbb tanulságok. 
O hivatásos katona volt, és nyugalmazott ezredesként a második világhá
borút is túlélte. Majd - a „haza hálájaként” - az ötvenes évek elején felesé
gével együtt kitelepítették az Alföldre. Nem sokkal később halt meg, nem 
tudni pontosan, mikor. Gyermekük nem volt.259

A pozsonyi unokatestvér, az 1893-ban született Stromszky Andor tarta
lékos tüzér hadnagy, akiről a caporettói áttörésnél szerzett sebesülése volt 
az utolsó hírünk, szintén megérte a háború végét. Trianon után is Pozsony
ban, Csehszlovákiához került szülővárosában élt, és a családi könyvnyom
dát és kiadót vezette. Magyar nőt vett feleségül, egy gyermeke született, és 
fiatalon (37 évesen) szülővárosában halt meg, 1930-ban.260

Az eddig említettek mind rokonai voltak Arankának. Legszorgalmasabb 
levélírónk, Schmeitzl Géza („Gigi”) is az volt valamilyen módon, de neki - 
1918-as, regényes történetű kitüntetése után - ismeretlen a sorsa; hacsak • 187



a Budapesti Ctfmtár adatát nem tekintjük olyannak, ami rá vonatkozik. 
(A címtár emleget egy Schmeitzl Géza tisztviselőt, aki a húszas évek elején 
a belvárosi Szép utcában lakott.)261 A nevet nem hallottam a családban 
emlegetni. Lehet, hogy mégsem érte meg a háború végét, és elfeledték, 
vagy ha túlélte a háborút, esetleg magyarosította a nevét, és a család azon 
a néven emlegette (ha emlegette). így sajnos azt sem tudjuk, hogy a „Bö- 
zse”-szerelem végül beteljesült-e.

Nem volt rokon az utász hadnagy Schmidt Károly, aki a kezdetektől szin
tén hűséges, bár kissé rendszertelen levélíró volt. Róla 1917 szeptembere 
után nem tudunk semmit, utoljára egy innsbrucki kórházból írt. Mivel lap
jaiból egyértelműen kiolvasható a szolid törekvés, hogy ő legyen a nagy
apám, elhallgatása kapcsolatba hozható annak a személynek a feltűnésével, 
aki valóban az lett. Schmidt későbbi sorsáról sincs semmi információnk.

Nem tudjuk azt sem, hogy Kesztler Andoron kívül a foglyok szerencsé
sen hazakerültek-e. Keresztesi István, a Thomas Mannt olvasó és zenei mű
veltséggel rendelkező „technikus” gyalogos zászlósként esett orosz fogságba 
1916 nyarán. Csak remélni tudjuk, hogy (miután a fogságban megtanult 
franciául) szerencsésen visszatért Szibériából (nem volt könnyű, de Keszt
ler András/Andornak sikerült!), és még sok hasznos dolgot művelt saját és 
megkisebbedett hazája üdvére. Hazatérését valószínűsíti, hogy kitüntetési 
felterjesztésének iratát a két háború között Bécsből valaki átkérte Buda
pestre,262 és ebben leginkább ő lehetett érdekelt.

Fivérének (bátyjának?), a gyógyszerész Keresztesi Sándornak is nyoma ve
szett a történelem ködében. 1916 novemberében írt utoljára Bukovinából, 

261 https://l i brary.h u ngarica- 
na.hu/hu/view/BPLAKCIMJEGY- 
ZEK_28_ 1922-1923/?pg=2308&l a- 
yout=s (Letöltve: 2016.12.06.)

262 Erről dr. Számvéber Norbert 
őrnagy, a HM HÍM HL Bécsi Kirendelt
ségének vezetője tájékoztatott 2016. 
június 7-én kelt elektronikus levelé
ben. (A levélben ugyan Keresztesy 
névalak szerepel, mivel kitüntetési 
javaslatban is így írták a nevét, de ő 
a leveleiben Keresztesinek „mondta" 
magát.) A többi adat egyezése miatt 
biztosnak vehetjük, hogy a két név
változat ugyanazt a személyt jelöli.

https://l
na.hu/hu/view/BPLAKCIMJEGY-ZEK_28_


263 http://mek.oszk.hu/02100/
02164/html/#4 (Letöltve: 2016.06.25.)

és 1917 nyarán ezrede tiszti névsorában már nem szerepel. Sorsáról nincs 
további tudomásunk, az 1918-as m. kir. tiszti sematizmusban sem találtuk. 
O adott hírt annak idején István fogságba eséséről, róla száz év távlatából 
már nem akadt hírmondó: akár a legrosszabb is megtörténhetett vele.

A másik levelező testvérpár sorsa is szomorú, vagy legalábbis bizony
talan. Kis Károly volt a népes levelezőtársaság első hősi halottja. Kis Gá
bor bátyjához hasonlóan tüzér lett, Montenegróban szolgált, és bár tőle is 
1916 novemberéből találtuk az utolsó levelet, 1918 tavaszán kitüntetésé
ről szóló hivatalos közleménnyel találkoztunk. Nagy valószínűséggel túl
élte a háborút, mert a pápai hősi halottak névsorában csak Károly bátyja 
szerepel, ő nem.263

Rokon volt, de csak ritkán jelentkezett az 1895-ben született Saxlehner 
Tibor (mindössze három lapjával találkoztunk). A fényképeken látott tö
rékeny termete ellenére a fennmaradt dokumentumok kiváló katonaként 
jellemzik. Huszárezredén belül távírós tiszti feladatokat töltött be, a hábo
rút tartalékos hadnagyként fejezte be. A körülmények úgy hozták, hogy 
az ő háború utáni életéről (hála a budai hadilevéltámak!) viszonylag so
kat tudunk. Elvégezte a jogi egyetemet, és doktori címet szerzett, majd a 
húszas években egy budapesti részvény társaság igazgatója lett. A háború 
után továbbra is szerepel a katonai nyilvántartásban: nős, kétgyermekes 
„emléklapos hadnagyként”. Megemlítik négy nyelvre (magyar, német, 
angol, francia) kiterjedő nyelvtudását, és hogy 1930-ban tartalékos tiszti 
távíró- és rádiós tanfolyamot végzett, „különösen alkalmas” eredménnyel. 
Ugyanekkor jellemzést is készítettek róla: „Komoly, határozott jellem. Úri • 189 
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gondolkodású, jó modoró. Pontos és igen szorgalmas, lelkiismeretes eml. 
tiszt...” „Magatartása: katonás, fegyelmezett, bajtársias.” „Katonai értéke: 
összegyéniségénél fogva »igen jó« emléklapos tiszt.”264

Megdöbbentő zárlatként még ugyanebből az évből, vagyis 1930-ból 
származó gyászjelentését is csatolták katonai irataihoz, amely arról tudó
sít, hogy 1930. október 18-án „hosszas szenvedés után, áldásos és munkás 
életének 36-ik (...) évében jobblétre szenderült”. A gyászjelentés kitün
tetéseit is felsorolja: a már említett „kisezüst” mellett a „Signum Lau- 
dis”-t (Katonai Érdemérem), a Károly-csapatkeresztet és egy ún. „kato
nai emlékérmet”265 (ezt valószínűleg már a háború után kaphatta). Nem 
tudjuk, milyen betegségben hunyt el, mint ahogy a pozsonyi Stromszky 
Andor hasonlóan korai halálának okát sem ismerjük. Mindkettő intel
lektuális beállítottságú, ugyanakkor kemény katona volt, korai távozásuk 
nemcsak családjuk, hanem tágabb közösségük számára is nagy veszteség 
lehetett.

Hasonló típus volt az 1894-ben született Weisz László tartalékos tüzér 
hadnagy, akitől mindössze két lapot kapott Aranka. Öt már a háború fo
lyamán kiállított kitüntetési felterjesztések is „von Borostyánkő” előnév- 
vel említették (ezt tábori lapjain nem használta), és a háború után ve
zetéknevét is Borostyánkó'yre változtatta.266 Ezredtársához és barátjához, 
Stromszky Andorhoz hasonlóan ő is felépült 1917 novemberében szerzett 
piavei sebesüléséből. A háború után jogi doktorátust szerzett, és ügyvéd
ként dolgozott. 1920-ban Pozsonyban elvette Stromszky Jolánt (Lollót), 
Andor húgát, de két fia már Magyarországon született. Neki - ellentétben

264 HM HÍM Hadtörténelmi Levél
tár, AKVI 8103 Saxlehner Tibor.

265 Uo.
266 Kesztler: i. m. 12. p.
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néhány más levélíróval - hosszú élet adatott: 84 éves korában, 1978-ban 
halt meg Budapesten.267

A legfiatalabb levelező Aranka bátyja: „Lajzó”, vagyis Kesztler László 
volt (1898-1951), akit a háború utolsó hónapjaiban, 20 éves korában ne
veztek ki tartalékos tüzér hadnagynak. Viszonylag rövidre szabott életét 
Budapesten, az evangélikus egyház tisztviselőjeként (végül főpénztárosa
ként) élte le. 1936-ban családot alapított, két gyermeke született.268

A levelezőinktől lassan elbúcsúzva őrizzük meg annak a két fiatalem
bernek a kegyeletes emlékét, akikről biztosan tudjuk, hogy a Nagy Háború 
során hősi halált haltak. Mindketten tüzértiszthelyettesek voltak, mind
ketten 20 éves korukban estek el:

Kis Károly tartalékos hadapród: született 1896-ban Pápán; sebesülésébe 
belehalt 1916. augusztus 12-én; a dél-tiroli Trient kórházában.

Ifj. Fábry Károly tartalékos zászlós: született 1897-ben Békéscsabán; el
esett az olasz fronton 1917. október 26-án, a caporettói áttörés idején Hojl 
(?)-nál.

Végül búcsúzóul szólnunk kell a levelek és lapok címzettjéről, nagyanyám
ról. Bár szorgos levélíró volt, szorgalmának mértéke az otthoni szóra éhes 
frontkatonák részéről folyamatos kritika tárgyát képezte.

Kesztler Aranka Budapesten született 1900. szeptember 12-én; meghalt 
Szombathelyen, 1989. március 16-án. Hosszú élete során kijutott neki a 
20. század megpróbáltatásaiból. Az a nagyvárosi polgári életvilág, amely
nek mozaikkockái a fentiekben megjelentek, 18. születésnapján megkötött ■ 191



házasságával véget ért, ezután vidéki erdészfeleség lett. Négy gyermeke szü
letett, ebből ketten gyermekkorukban haltak meg, 21 éves Árpád fia pedig 
a második világháborúban tűnt el. (Soha nem tudta meg, hogy mi lett a 
sorsa: sírját mi, utódok csak 2015-ben találtuk meg a brünni [ma Brno, 
Csehország] katonai temetőben.) A bejövő oroszok falhoz állították a fér
jét, akinek végül mégis természetes halál adatott, közvetlenül a háború 
után. De előtte még eltemették kései kislányukat, aki a szombathelyi óvó
helyen szerzett agyhártyagyulladásba halt bele.

Gondolnánk, hogy ez a sok csapás összetörte testi-lelki erejét, de nem 
így történt. Magam sem igazán tudom, hogy istenhitén kívül milyen ener
giaforrásra volt „rákapcsolva” az a derűs szeretet, amelyet a megmaradt 
családtagokra: korán megözvegyült lányára és annak három gyermekére 
sugárzott. (Ezek voltunk mi: anyám, két testvérem és én.) O, az egykori 
polgárlány, akit a szülei zongorára és franciára taníttattak, akit békeidőben 
az Adriára vittek nyaralni, a háború alatt pedig Svájcba gyógyulni: az öt
venes években eladta a zongoráját (és még sok minden mást), és velünk 
együtt hármas társbérletben szorongott. Zúgolódás nélkül vállalta új élet
formáját és tartotta a lelket a családban: speciális képzések nélkül is a túl
élési technikák virtuóza lett. Lelkét és kedélyét mindig a történelmi áradat 
fölé emelte, így igyekezett átmenteni a „túlsó partra” önmagát és övéit. 
1956 novemberében engem ugyan biztatott, de ő nem ment el az ausztriai 
rokonokhoz, inkább kisebb testvéreim felnevelésében segédkezett anyám
nak. Mi, három unokája, Nagymamuskának hívtuk, mert ez az elnevezés 
illett rá a legjobban.



Időnként mesélt a régebbi múltról, főleg IV. Károly koronázásáról, va
lamint a tőlünk távol élő rokoni családokról. (A Kesztler-felmenőket és a 
levélírók családnevei közül a Pongrácz, a Stromszky és a Saxlehner csalá
dokat hallottam főként emlegetni gyermekkoromban.) De a fő téma az őt 
különösen próbára tevő második világháború volt, ennek brutális élményei 
elfedték a Nagy Háború foszladozó emlékét, amelyet ráadásul ő még bol
dog lánykorában és a békés hátországban élt meg. A tízes évek albumai a 
szekrényfiókok mélyére, szereplői pedig a felejtés peremvidékére kerültek. 
A családi emlékezet tehát ez esetben nem volt folyamatos, múltba vezető 
szálai már szakadozóban voltak, olyannyira, hogy a (részleges) rekonstrukció 
csak a százéves lappangás után felszínre kerülő írásbeli és tárgyi emlékek ré
vén volt lehetséges. Ennek a korábban nem ismert, nem emlegetett csalá
di dokumentumegyüttesnek a véletlen megtalálása döbbentett rá arra, hogy 
hányatott életű nagyanyámat lánykorában milyen védett, komfortos és har
monikus világ vette körül, hála szüleinek és a rokonságnak (és persze társa
dalmi helyzetének). Ehhez képest a második világháború utáni együtt töltött 
évtizedek, főként az ötvenes évek, valóságos infemót jelenthettek a számára, 
de ezt mégsem láttuk rajta. A rendszerváltás hajnalán, 1989 tavaszán halt 
meg, valamit még érzékelvén abból, hogy a világ ismét változóban van.

Most elbúcsúzunk tőle és ifjúkorának harcosaitól. Nemcsak a föntebb 
megnevezettektől, hanem a névtelen százezrektől és millióktól is. ígérjük 
meg nekik, hogy emléküket és életük példáját nem felejtjük, és kívánjuk 
azt nekik, amiben zaklatott sorsuk nagy hiányt szenvedett: nyugodjanak bé
kében! ■ 193
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FÜGGELÉK

Kesztler Aranka háborús témájú „művészlap”-gyűjteményének 
néhány darabja269

269 Ezeket nem a harctérről, hanem az otthoni családtagoktól kapta, illetve maga vásárolta.



Huszárroham Kelet-Galíciában



■ „Osztrák-magyar csapatok harca Rudniknál, 1914-15”



Honvéd huszárok. (Vörös ördögök.) Üldözés'



Egy 30,5 cm-es mozsárágyú felállítása a délnyugati fronton1



■ „Ulánusroharn



■ „1914 - háborús év” ■ „Huszár-kozák párbaj”
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Gereben Ferenc művelődésszociológus a családi hagyatékban vé
letlenül rábukkant nagymamája száz éve lappangó első világhá
borús levelezésére. Az előkerült 120 tábori lap, levél és képeslap, 
valamint egy szakadozott fényképalbum képei sarkallták ennek a 
könyvnek a megírására. Az összes küldemény címzettje Aranka, az 
akkor tizenéves bakfis. A különböző frontokon harcoló 15 levélíró 
(általában alacsonyabb rangú tiszthelyettesek, később tartalékos 
hadnagyok) egy elmagyarosodott német polgárcsalád rokonaiból 
és ismerőseiből kerülnek ki.

A lövészárokból írt levelek sokszor csak szűkszavú közléseit 
levéltári és történettudományi adatok kötik össze, így azt is meg
tudjuk, hogy a levelek milyen hadiesemények közben vagy után 
íródtak. A közölt levélrészletek a harctéri hétköznapok szabadidős 
tevékenységeiről (például a levélírók olvasmányairól), lelkiállapo
táról, harci moráljáról stb. is tudósítanak, tehát család- és hadtör
téneti információk mellett erős művelődés-, társadalom- és men
talitástörténeti vonásokat is hordoznak. Egy család, sőt egyetlen 
személy dokumentumainak kis világában - mint cseppben a ten
ger - ott tükröződik a kor történelmének nagy drámája.

A megszólaltatott levélírók hasonlítanak egy háborús regény 
szereplőihez, akik harcolnak, szerelembe esnek, megsebesülnek 
és esetenként meg is halnak, de akiknek - néha csak hézagosan 
feltárható - történetét nem az író fantáziája, hanem maga a törté
nelem alakította.


