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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

Hosszan érlelődött e könyv megírásának gondolata. Tudunk-e bármi újat mondani 
a történészek által részleteiben is bőségesen feldolgozott nagy háborúról, ahogyan 
ma nevezzük: az I. világháborúról? Helytörténészek hozzá tudnak-e tenni lényeges 
adatokat a már megírtakhoz? Sorakoztak a kételyek, közben fi gyeltük a különféle 
forrásokból felbukkanó adatokat is. Mozaikszerűen, apró részletekből állt össze 
ez a könyv, történész és helytörténészek együttműködésével, a helybeli adatközlők 
jóvoltából.

Gyakran kezdik az ehhez hasonló kiadványokat katonanóta egy-egy sorával vagy 
fennmaradt háborús naplóból kölcsönzött gondolattal. Szerkesztői előszóban rend-
hagyó módon Jorge Bucay argentin pszichológus három gondolatát veszem vezérfo-
nalként (A könnyek útja. Európa Könyvkiadó, 2014.).

„Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges.”

A háborúba indulók életútja, vagy ha úgy jobban teszik, sorsa minden bizonnyal 
személyes és egyedi volt – akárcsak az itthon maradottaké. Mindenkinek magának 
kellett megjárnia saját útját, leküzdenie félelmeit, meghoznia jó vagy rossz döntéseit. 
A háborús években és az azt követő időszakban a háború következményei új irányt 
adtak az egyéni életutaknak. A besorozottak közül sokan odavesztek, sebesülten, 
betegen, fogságból tértek haza. Személyes tragédiájuk egy-egy mély emberi történet. 
A háborút megjártak szerencsésnek mondhatták magukat, mert ők visszatértek. Az 
ő életük másféle egyéni úton haladt tovább. Mintegy fél évtizednyi távollétük alatt 
kibicsaklott életpályájuk: Nem tanultak szakmát, koruk miatt már nem vették fel 
őket inasnak. Szétszakadt a szerelmi vagy jegyesi kötelék. A visszatérő nem találta 
már korábbi kenyéradóját, megszűnt a gyár, elköltözött a gazda… Elmúlt az életük 
java, utána már nem lehetett ott folytatni, ahol abbamaradt.

„Bizonyára van egy út, amely biztosan sok mindenben közös mindenki 
számára.”

A körülmények mindenkire hatottak. A munkaképes férfi akat hosszú időre elsodor-
ta a katonaság. A faluban maradt hadképtelenek, idősek, nők és gyerekek álltak helyt, 
mert nem tehettek mást. Megtörtént, hogy a cséplőgépnél csak asszonyok dolgoztak, 
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az egyedüli kivételt a gépész jelentette, aki békeidőben szerzett testi fogyatékossága 
miatt maradhatott itthon. A szokásos gazdálkodás átállt a haditermelésre, a hadsereg 
ellátása óriási terhet rótt a civil lakosságra. „Fémet a hadseregnek” jelszóval begyűjtöt-
ték a háztartási fémeszközöket: először csak a színesfémet, később a vasat is. Rekvi-
rálták a harangokat, majd a templomi orgonák sípjait. 1917 őszére súlyos közellátási 
gondok adódtak. A háború kezdetétől a végéig a pénz értéke csaknem megfeleződött. 
A haditerhek és a következmények egyformán súlyos helyzetet hoztak mindenkinek. 
Egyformán gyászolták halottaikat. Osztoztak közös sorsukban. E tekintetben az sem 
számított, hogy ki melyik oldalon vett részt a háborúban.

„Van egy biztos út, amely valami módon lehetséges.”

A háború minden egyéni és közösségi súlyát, következményét érezve keresték, majd 
megtalálták a ki-ki számára lehetséges, elfogadható, bejárható saját utat. Letelt a gyász, 
akadt másik kérő. Rokkant baka is talált munkát, trafi kot nyitott, vagy pásztorkodott… 
Az árva gyereknek is kellett a gondoskodó apa. Több volt az eladósorban levő leány, 
mint a nősülni akaró legény: éppen az erény és a tudás vált a jobb parti mutatójává. 
A közösségi és egyéni veszteségeket egyéni újrakezdéssel tudták orvosolni. Rájöttek 
arra is, hogy a múltból kiemelkedő közös jövőt csakis az egymáshoz vezető híd teszi 
lehetővé. Semmi sem volt már a régi, a lehetőségek sem. A béke jelentette a háború 
egyetlen alternatíváját, mert a háború valamennyi résztvevője vesztessé vált. 

Ha az itt elmondottaknak akár csak kisebb hányadára is példát ad ez a könyv, 
akkor talán mégsem volt hiábavaló a kötetben szereplő helytörténészek munkája. 
Ha csupán apró részletet is, de valamit mégiscsak hozzá tudunk tenni a „hivatalos” 
történelemhez: ezeket az emberközelből bemutatott történeteket. Üzeneteik talán 
száz év után is érvényesek a mai olvasók számára és a későbbi korok útkeresőinek.

                     



9

ÚT A POKOLBA
Az első világháború előzményei

Napóleon waterlooi veresége után egyértelművé vált, hogy a világ első számú nagyha-
talma továbbra is Nagy-Britannia maradt. Az európai kontinensen viszont hatalmi vá-
kuum alakult ki. A megtört Franciaország elvesztette szárazföldi elsőbbségét, és abban 
a pillanatban más nem tudta ezt az űrt betölteni. A német és az olasz nép feldarabolva, 
Oroszországot, habár méreteiben egyre nagyobb lett, gazdasági-társadalmi elmara-
dottsága a hűbéri rendszer szintjén gúzsba kötötte. A Habsburg Monarchia szintén 
nagyhatalmi álmokat dédelgetett, de a maga erejéből képtelen volt ezt megvalósítani. 
Ebben a politikai vákuumban kézenfekvőnek tűnt Metternich kancellár 1815-ös bécsi 
kongresszusa, amelyen döntöttek az európai restaurációról és a napóleoni korszak 
előtti politikai, társadalmi rendszer visszarendeződéséről. Az újraélesztett rendszer 33 
évig működött, de az összeurópai problémákat – a feudalizmus léte, a nemzeti szétta-
goltság vagy az idegen uralom alatt való senyvedés… – nem oldotta meg. 1848 tavasza 
azután elemi erővel söpört végig Nyugat-Európától Közép-Európáig. A metternichi 
Európa kihunyt, s habár a forradalmak a magyar szabadságharc 1849. augusztus 13-ai 
világosi fegyverletételével elbuktak, a tőkés rendszer visszavonhatatlanul előretört. 
Európában új, feltörekvő nemzetek léptek színre: a németek, az olaszok, a magyarok, 
a lengyelek… Nemzetállamokról, régi dicsőségük visszaállításáról, gazdasági felemel-
kedésről álmodtak, részt kérve az új európai, sőt világrendből. Velük szemben álltak 
a több száz éves hatalommal bíró s azt megőrizni igyekvő Szász–Coburg–Gothák, 
Habsburgok, Romanovok, ottománok.

Nagy-Britannia, szokásához híven, mindezt bizonyos távolságból szemlélte. A  vik-
toriánus angolok számára a régi kontinensen az erőegyensúly (balance of power) volt 
a legfontosabb, vagy ahogy Lord Palmerston (brit miniszterelnök 1855–1856 és 
1859–1865 között) megfogalmazta: Nekünk nincsenek állandó barátaink, nincsenek 
állandó ellenségeink, csak állandó érdekeink vannak. Ez utóbbi azt is jelentette: nem 
szabad megengedni, hogy valaki nagyobb fl ottát építsen, mint a brit, illetve senki ne 
tudja szárazföldön veszélyeztetni a megszerzett angol gyarmatokat. Ezt a XIX. század 
második felében csak Franciaország és Oroszország tehette meg. Az előbbi képes volt 
egy nagy hadifl otta kiépítésére, míg utóbbi Közép-Ázsia és India irányában terjeszke-
dett viharosan, s egyre sűrűben emlegette az ún. meleg tengerekre (Földközi-tenger, 
Atlanti-óceán, Indiai-óceán) való kijutást. Londonnak tehát sürgősen szövetségeseket 
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kellett találnia. A Monarchia balkáni törekvései zavarták Oroszországot, ami jól jött az 
angoloknak, ugyanakkor látták, hogy a hatalmas Oroszországot sem Bécs, sem pedig 
„Európa nagybetege”, Törökország nem tudja megállítani, még együttes erővel sem. 
A   megoldás a ’48-as forradalmak után feltörekvő nemzetek erejében rejlett. Közülük a 
háromfelé szakított és letiport lengyelek nem jöhettek számításba, a magyarok kiegyez-
tek az osztrákokkal, az olaszok egyesülésük után dinamikus fejlődést mutattak ugyan, 
de nagyobb léptekre nem voltak alkalmasak. Teljesen más volt a helyzet a németekkel. 
A   Ho henzollerek Poroszországa nemcsak nagy vehemenciával dolgozott a német egy-
ség megteremtésén, hanem közben különösebb erőlködés nélkül eltiporta a Monarchia 
és a II. Francia Császárság seregeit, az utóbbiaktól elvéve Elzászt és Lotaringiát is.

Otto von Bismarck – a német Vaskancellár (1815–1898). 
Porosz miniszterelnök (1862–1873), majd a II. Német 
Császárság kancellárja (1871–1890), kinek mondása, 

hogy „a kor legnagyobb kérdéseit nem beszédekkel 
és többségi szavazással, hanem vérrel és vassal kell 

eldönteni”. Ez a gondolkodás maradt a századfordulós 
német külpolitika meghatározó irányelve
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Az 1871. január 1-jén megszületett II. Német Császárság fi gyelemre méltó ered-
ményeket mutatott fel, a porosz katonai fegyelem a gazdaságban is megnyilvánult. 
A második ipari forradalom vezető hatalma az Amerikai Egyesült Államok mellett 
Németország volt: a korszak egyik legnagyobb találmánya, a belső égésű motor szin-
te kizárólag az ő nevükhöz köthető. Egyre nagyobb sikereket értek el a vegyipar, a 
villamosipar, az acél- és nyersvaskészítés… terén. Az angolok számára ez azt jelentette, 
hogy a II. Német Császárságot támogatva kell megfékezni ősi kontinentális ellenfe-
lüket, a franciákat, illetve a feltörekvő keleti medvét, Oroszországot.

A német Vaskancellár, Otto von Bismarck (német kancellár 1871–1890) tudatá-
ban volt annak, hogy a jövőben újabb összetűzésre fog sor kerülni a vesztes, sértett és 
területileg megcsonkított Franciaországgal. Ezt megelőzendő, 1872-ben tető alá hozta 
az ún. Három császár szövetségét. A háromoldalú katonai szerződés révén a Monar-
chiával és Oroszországgal összefogva akarta megzabolázni a franciákat. A   kancellár 
tisztában volt azzal, hogy a szövetség a Monarchia és a cári Oroszország balkáni 
nézetkülönbsége miatt sérülékeny, valószínűleg nem tartható fenn állandóan. Az 
1878-as berlini kongresszuson azután megtörtént a kenyértörés, amikor Bismarck 
Andrássy Gyula, az Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere mellé állt a balkáni 
kérdésben. Oroszország, úgy érezve, hogy érdekei sérülnek, elhagyta a Három császár 
szövetségét. Bismarck azonnal lépett. Igyekezett egyre szorosabbra fűzni kapcsolatát 
az Olasz Királysággal, amelynek Tunézia miatt rossz viszonya volt Franciaországgal. 
Ennek következményeként született meg az új katonai szövetség 1882-ben. A hármas 
szövetség, más néven a központi hatalmak egyértelműen erősebbnek bizonyultak a 
magára maradt Francia Köztársasággal, illetve a cári Oroszországgal szemben. 

Nagy-Britannia számára az új szövetség kapóra jött: olyan erőt jelentett, amely 
sakkban tarthatta ellenfeleit. London hajlandó volt támogatni az olaszok észak-afrikai 
törekvéseit. Elfogadták, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia váltsa le a Balkánon 
gyengélkedő Török Birodalmat. Ugyanakkor az angolok áldásával a németek meg-
szerezték első gyarmataikat: Afrikában Kamerunt, Német Délnyugat-Afrikát (vagyis 
a mai Namíbiát, Togót) és Német Kelet-Afrikát (azaz a mai Ruandát, Tanganyikát 
és Burundit), Óceániában a mai Palau-szigetek, Mariana-szigetek, Karolina-szigetek, 
Bismarck-szigetek, Marshall-szigetek, Salamon-szigetek területét, Új-Guinea észak-
keleti részét, illetve a Távol-Keleten Tiencsin egy részét.

A sarokba szorított Párizs és Szentpétervár nem tétlenkedett. 1891-től a fran-
cia–orosz közeledés egyre nyilvánvalóbbá vált, 1894-ben a szövetség megköttetett: 
a II. Német Császárság harapófogóba került. A válasz sem maradt el, a németek be-
indították a fegyverkezést, amiben ekkor már erős iparra támaszkodhattak. Mindez 
viszont zavarni kezdte Nagy-Britanniát, főleg három dolog aggasztotta őket:



1 2

 –  az egyre erősödő német gazdaság,
 –  a bagdadi vasút építése,
 –  az egyre növekvő német flotta.

Vegyük sorba egyenként ezeket az angol félelmeket!

AZ ERŐSÖDŐ NÉMET GAZDASÁG

Nagy-Britannia Németország
Acéltermelés
1880 1 300 000 tonna 600 000 tonna
1900 4 900 000 tonna 6 600 000 tonna
Nyersvastermelés
1900 9 100 000 tonna 8 500 000 tonna
Világtermelés
1870-es évek 32% 13%
1900-as évek 18% 16%
Külkereskedelem részesedése 
a világtermelésből
1870 32% 13%
1900 18% 16%
A külkereskedelem növekedése 
1894–1904 között a két hatalomnál 38% 66%

Habár világbirodalmi gyarmatrendszerének köszönhetően Nagy-Britannia szinte 
kimeríthetetlen emberanyaggal rendelkezett, ezt Németország hatalmas natalitással 
próbálta pótolni. Lakosságának száma – ma már szinte hihetetlen – nyolcszázezer 
fővel nőtt évente. Ez hatalmas potenciált rejtett magában, amely évről évre látványosan 
és egyre gyorsabban növekedett.

A BAGDADI VASÚT ÉPÍTÉSE

A gazdaságilag, társadalmilag fejletlen és egyre jobban lemaradó Török Birodalom 
képtelen volt ellenállni Oroszországnak és az Osztrák–Magyar Monarchiának. Eb-
ben a kilátástalan helyzetben az erősödő Németország védelmére szorult. A németek 
gazdasági fölényükkel hengerelték le a törököket. Helyi vasútvonalakat építettek, 
villamosították a török nagyvárosokat, kölcsönöket adtak a török kereskedőknek. 
Irányításuk alá vonták az egész török tengeri és folyami fl ottát. Modern kézifegyve-
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rekkel szerelték fel a török sereget, és mintegy 80 fős tisztikarral segítették a török 
katonák modern kiképzését. A Német Császárság az angolokkal, a franciákkal és az 
oroszokkal szemben lándzsát tört a török állam egysége mellett. 

1902-ben a Deutsche Bank megszerezte a bagdadi vasútvonal feletti koncessziót. Ez 
azt jelentette, hogy Isztambultól Konyán át egészen Bagdadig vasút épült. Ez komolyan 
veszélyeztette az angolok közép-ázsiai érdekeit, mivel a vasúton keresztül a németek 
gazdaságilag, katonailag is gyorsan beavatkozhattak az ottani eseményekbe. A kiala-
kult helyzet igazán akkor sem nyugtatta meg Londont, amikor a németek 1914 elején 
szerződésben ígérték meg, hogy a vasutat nem hosszabbítják meg a Perzsa-öbölig.

 
AZ ERŐSÖDŐ NÉMET FLOTTA

A németek 1871 után hozzáfogtak a saját gyarmatrendszer kiépítéséhez. A gyarmatok 
olcsó nyersanyag és olcsó munkaerő mellett nagy piacot is biztosítottak volna izmoso-
dó gazdaságuknak, a német állam fejlődéséhez ez elengedhetetlennek mutatkozott. A 
II. Német Császárságnak a kései születése miatt hatalmas lemaradása volt a nagy gyar-
mattartókkal szemben. A németek hárommillió négyzetkilométer területű és mintegy 
tizenkétmillió lakossal rendelkező gyarmatrendszere messze elmaradt Franciaország 
nyolcmillió négyzetkilométeres és ötvenmillió lakosú gyarmatbirodalma mellett, nem 

John Fisher (1841–1920) és Alfred von Tirpitz (1849–1930), az angol 
és a német haditengerészet első emberei. Mindketten megtettek mindent, 

hogy hazájuk a világ tengereinek ura legyen
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beszélve a több mint harmincmillió négyzetkilométeres, majd négyszázötvenmillió 
lakosú brit gyarmatrendszerről. A német gyarmatrendszer ugyanakkor nagyon se-
bezhető volt, mivel saját gyarmati területeiket csak francia és angol vizeken keresztül 
közelíthették meg. Ennek leküzdésére 1898-ban, majd 1900-ban döntés született arról, 
hogy belevágnak egy ambiciózus fl ottaprogramba. 1905-re a német fl otta az angol és 
a francia után már a harmadik legerősebbé vált. A kétévente megtartott angol–német 
haditengerészeti találkozón az angolok láthatták, hogy mire képes a német hajóépíté-
szet. Lord Fisher admirális érzékelte először a kialakuló veszélyt, az általa irányított új 
fl ottaprogram újfajta csatahajók építését irányozta elő. A dreadnoughtok (jelentése: 
rettenthetetlen, bátor) a maguk 16 500–22 500 bruttó regisztertonna (BRT) vízki-
szorításával és hatalmas, maximum 305 mm űrméretű ágyúikkal a tengerek szörnyeivé 
váltak. Az angolok gőzerővel gyártották őket – a német válasz sem késett. Tirpitz 
admirális 1906-ban és 1908-ban meghozott új fl ottatörvényei hasonló német hajók 
építésének kezdetét jelentették. Ennek köszönhetően 1914-re a német fl otta a világ 
második legerősebb fl ottájává vált.

A németek a Kieli-csatorna kimélyítésével biztosították, hogy rövid időn belül 
képesek legyenek átcsoportosítani tengeri erőiket a Balti-tengerről az Északi-tengerre, 
úgy, hogy azt az angolok sem ellenőrizni, sem meggátolni nem tudták.

Nagy-Britannia II. Német Császárság
Csatahajók száma (kész + épülő) 22 + 12 16 + 4
Vízkiszorításuk (BRT) 2 157 850 951 713

Előnyük
– gyorsabbak
– nagyobb űrméretű 
ágyúkkal rendelkeznek

– jobb konstrukció, 
erősebb páncélzat
– hatékonyabb tüzérség

HMS Iron Duke a Britt Haditengerészet zászlóshajója és SMS Friedrich der Grosse 
a Német Haditengerészet büszkeségge. Az ilyen és ehhez hasonló úszó szörnyek 

megépítése, habár a kor technikai remekművei voltak, fordította véglegesen egymás 
ellen a hosszú ideig jó viszonyban levő angolokat és németeket. 
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Mindez arra kényszerítette Londont, hogy felülvizsgálja addigi francia- és orosz-
ellenes politikáját. 1904-re megegyeztek a franciákkal észak-afrikai érdekterületeik 
megosztásáról, ami után a két állam szövetséget kötött egy lehetséges német támadás 
esetére. A szövetség gyengéje az volt, hogy Nagy-Britannia csak akkor lépett volna a 
harc mezejére, ha Franciaországot éri támadás. Ha a németek a franciák szövetségeseit, 
az oroszokat támadják meg, az angolok semlegesek maradnak. E mögött az húzódott 
meg, hogy az oroszok még mindig nem tettek le a meleg tengerekre való kijutásról. 
A franciák közvetítésével azután a két fél zöldasztalhoz ült, aminek eredményeként 
a Romanovok meghátráltak, az angolok pedig hajlandók voltak velük is szövetkezni. 
1907-ben megszületett a másik katonai szövetség, az antant. Ezzel minden készen 
állt egy nagy méretű háború megvívására.

Már csak egy szikra hiányzott. Az akkori világnak két ilyen akut pontja volt: Ma-
rokkó és a Balkán.

AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK MAROKKÓI VÁLSÁG

Marokkó nem az ásványkincsekben való gazdagsága miatt volt kívánatos gyarmat, 
hanem földrajzi helyzete miatt bizonyult értékesnek. Afrika kapujának és Gibraltár 
párjának tartották, ahonnan ellenőrizni lehet a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán 
közötti hajóforgalmat. Nagy-Britannia, a Francia Köztársaság, a Spanyol Királyság 
és a II. Német Császárság egyaránt érdeklődött iránta. Mivel 1904-ben a franciák és 
az angolok kiegyeztek ezen térség ügyében, London Párizs törekvéseit támogatta. 
Madrid túl gyengének bizonyult, hogy bármit is kieszközöljön, de Berlin nem akart 
meghátrálni. Ez vezetett az első és a második marokkói válsághoz 1905-ben, illetve 
1911-ben. Leginkább az utóbbi sodorta a világot a háború küszöbére. A bevonuló 
francia seregek miatt a németek egy, majd később még két ágyúnaszádot vezényeltek 
ide. Egyik fél sem volt hajlandó meghátrálni. Végül angol közvetítéssel a németek 
átengedték Marokkót, de cserébe a franciák a német kézen levő Kamerun keleti és 
déli szomszédságában levő gyarmataikból majd háromszázezer négyzetkilométernyi 
területet engedtek át, egymillió lakossal. Ezzel Berlin elérhető közelségébe kerültek 
az ottani belga gyarmatok, emellett Berlin előjogot kapott Spanyol-Guinea megvá-
sárlására, mivel azt most már német területek vették körbe.

Első pillanatra úgy tűnik, hogy ebből a krízisből mindenki győztesként került ki, de 
valójában Németország politikai vereségével ért véget. A német közvélemény nagyon 
elégedetlen volt, míg a német vezérkari főnök, Helmuth von Moltke kilátásba helyezte 
lemondását, ha hazája még egyszer meghátrál egy hasonló helyzetben.
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A „négy nagy”, aki kezében tartotta Európa sorsát: V. György angol király (1910–
1936), II. Miklós orosz cár (1894–1917) és II. Vilmos német császár (1888–1918) 
unokatestvérek voltak (nagyanyjuk a legendás brit királynő, Viktória volt). Habár 
gyermekkoruk óta együtt cseperedtek, szoros levelezést folytattak, az első világhábo-
rúban mégis egymás ellen fordultak. Miklós az életével fi zetett ezért. Vilmos száműze-
tésben halt meg. György megtagadva német gyökereit, megkeseredve, depresszióval 
és légzési zavarokkal küzdve halt meg.

 II. Miklós orosz cár és V. György angol király

Ferenc József osztrák császárt – magyar királyt (1849–1916) semmi rokoni szál 
nem fűzte a három „fi atal titánhoz”, de birodalmi ambíciók őt is fűtötték. Vele fog 
sírba szállni dualista országa is.

II. Vilmos német császár  és I. Ferenc József 
osztrák császár – magyar király 
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A SZEMBEN ÁLLÓ SZÁRAZFÖLDI ERŐK

Moltke magabiztossága és fegyvercsörgetése nem csak üres hadonászás volt, hiszen a 
német szárazföldi haderő töretlen ütemben fejlődött már évtizedek óta. Ennek alapját 
a valamikori porosz hadsereg és tisztikar képezte, valamint a szédületes tempóban 
fejlődő német gazdaság. A főleg poroszokból álló tisztikar nagyon alapos képzésnek 
vetette alá a katonákat. A német bakát nemcsak rohamra, hanem visszavonulásra, 
futóárokharcra, átkaroló hadműveletekre is kiképezték. Legnagyobb ellenfeleik, a 
franciák csak a feltétlen szuronyrohamot ismerték. A németek szürke uniformisuknak 
köszönhetően beleolvadtak a tájba, míg a franciák piros-kék uniformisa ideális mozgó 
célpontokká tette őket a csatamezőn. 

Tüzérségük nemcsak a legnagyobb, hanem a legszervezettebb is volt. Tűzvezeté-
süket mindig is a pontosság jellemezte, ebben felülmúltak mindenkit. Különösen 
veszélyesnek bizonyult a német nehéztüzérség, amely nemcsak 105, 150  mm-es 
tarackokra és 210 mm-es mozsarakra számíthatott, hanem a szupernehéz 420 mm-
es mozsarakra is (utóbbiak közismert neve a Kövér Berta). A német ágyúk tehát jók 
voltak, és tömegesen alkalmazták őket. Egy német hadtest 160 löveggel rendelkezett, 
ebből 16 nehézlöveg volt. Egy francia hadtest azonban csak 120 löveggel, míg egy orosz 
hadtest mindössze 112 löveggel bírt, melyekben nem volt egyetlen nehézlöveg sem. 
A németek a háború elején rukkoltak elő egy új, kísérleti fegyverrel, az aknavetővel, 
amely tovább növelte tüzérségi előnyüket az antanterőkkel szemben. 

A másik erősségüket a golyószóró jelentette. A legendás Maxim golyószóróra ala-
pozva építették meg saját 7,92 mm-es, vízhűtéses MG 08-as golyószórójukat, amely 
technikailag ugyan nem volt fejlettebb a többi hasonló fegyvernél, de ők használták a 
legnagyobb számban. Egy német hadosztályban 16 golyószóró volt, míg egy szövetsé-
ges osztrák–magyar hadosztályban csak 4, ritkább esetben 8 (lovassági hadosztályok).

1907-ben Schwarzlose osztrák fegyverkonstruktőrnek sikerült jó minőségű víz-
hűtéses géppuskát előállítania az osztrák–magyar hadsereg számára. Közkedvelt, 
megbízható fegyver volt ez a golyószóró, még a második világháborúban is használták. 

Az erős német gazdaság mennyiségi és minőségi szempontból is képes volt kiszolgálni 
a császári haderő minden követelményét. Ilyen mutatókkal a világ egyetlen szárazföldi 
hadereje sem dicsekedhetett. Ennek bemutatásaként álljon itt egy összevető táblázat:
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II. Német 
Császárság

Osztrák–
Magyar 
Monarchia

Oroszország Nagy-
Britannia

Francia 
Köztársaság

Békebeli 
állomány 800 000 440 000 1 100 000 150 000 

(BEF)* 600 000

A hadsereg 
teljes létszáma 4 500 000 3 700 000 6 500 000 1 000 000

Tüzérségi 
lövegek száma 9400 2800 6800 ? ?

Repülők/lég-
hajók száma 380/30 36/7 500/0 120 120/10

Erősségük

– kiváló 
tisztikar, 
gyalogság 
és tüzérség,
– alapos 
kiképzés,
– modern 
technika 
széles 
tárháza

– jó nehéz- 
és közepes 
tüzérség,
– kiváló 
lovasság

– óriási 
ember-
állomány,
– kiváló 
lovasság

– profi  
hadsereg,
– hatékony 
utánpótlás,
– óriási 
anyagi 
tartalékok

– nagyon jó 
pilóta-
állomány,
– a világ 
legjobb 
gyorstü-
zelő ágyúi 
(75 mm)

Gyengeségük
– csekély 
anyagi 
tartalék

– az állo-
mány gyenge 
kiképzett-
sége,
– technikai 
elavultság 

– az 
állomány 
egyharmada 
teljesen 
képzetlen,
– technikai 
elavultság, 
– kevés 
fegyver 

– nincs sor-
katonaság, 
így kevés a 
hadra fogha-
tó ember

– a katonák 
hiányos 
kiképzett-
sége,
– a nehéz-
tüzérség 
hiánya

     *  BEF: British Expeditionary Force, Brit Expedíciós Haderő.

A BALKÁNI PROBLÉMA

A Balkán hosszú évszázadokon át az Oszmán Birodalom felségterületének számí-
tott, a XIX. század elejére azonban megingott a törökök hatalma ebben a térségben. 
Oroszország a pánszláv eszme nevében az ott élő délszláv, illetve pravoszláv népek 
függetlenségi törekvéseit kihasználva igyekezett rátenyerelni a Balkánra. Számára a 
térség azért volt fontos, mert birtokolni akarta a fekete-tengeri átjárókat (Dardanellák, 
Márvány-tenger, Boszporusz), amelyek biztosították volna kijáratukat a Földközi-
tengerre. Mindezt a Habsburgok nem nézték jó szemmel, és a krími háború idején a 
franciák, az angolok és a törökök oldalán állva háborúval fenyegették meg az oroszokat, 
ha azok kitartanak a Balkánra vonatkozó szándékuk mellett. Ezzel véget ért az osztrák–
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orosz barátság, amely az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc leverésekor 
jött létre. Ausztria ezzel a lépésével kiérdemelte az „Európa nagy hálátlanja” címet. 
Bécs a számára vereséggel véget érő 1866-os osztrák–porosz háború, illetve az Olasz 
Királyság és a II. Német Császárság 1871-es megszületése után minden energiájával 
a Balkánra összpontosított, hiszen már csak ebben az irányban tudott terjeszkedni, 
gyarmatokat szerezni. Ezzel viszont a Monarchia és Oroszország végérvényesen szem-
bekerültek egymással. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a Balkánon kis független 
államok (Szerbia, Montenegró, Bulgária, Görögország) születtek újra. Oroszország 
és a Monarchia őket akarta bekapcsolni saját tervük megvalósításába. Az 1878-as 
berlini kongresszuson Szerbia a Monarchia, Bulgária pedig Oroszország bábjává 
vált. 1903 után azonban Szerbia élére a Karađorđević-dinasztia került, amely egyér-
telműen franciabarát politikát folytatott, tehát ekkor szembekerült a Monarchiával. 
Ez vezetett az 1905/1906–1910-es vámháborúhoz, melyben Szerbiát csak az antant 
beavatkozása mentette meg a teljes gazdasági összeomlástól. Bosznia-Hercegovina 
1908-as annektálása rontott a helyzeten, majd az első és a második Balkán-háború 
(1912, 1913) tovább mélyítette a válságot. Törökország végleg kiszorult a térségből. 

A szikra, amely berobbantotta az európai puskaporos 
hordót – szarajevói merénylet 1914. június 28-án
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Domján Lajos (Ómoravica/Bácskossuthfalva) jobbról az első, 
a közkedvelt Schwarzlose golyószóró mellett

A győztes balkáni államok felosztották a zsákmányt. A harcok legnagyobb győztesei a 
szerbek lettek volna, ha közbe nem lép a Monarchia, amely – hogy a szerbeket elvágja 
a tengeri kijárattól – Nagy-Britannia támogatásával létrehozta Albániát, valamint 
felkarolta és a maga oldalára állította a második háború nagy vesztesét, Bulgáriát. 
Ezáltal Bécs és Belgrád viszonya mélypontra süllyedt. 

Ebben a rideg hangulatban a Monarchia egy boszniai katonai hadgyakorlat megtar-
tása mellett döntött, mellyel bizonyítani akarták Bécs eltökéltségét, hogy mindenáron 
megtartják Bosznia-Hercegovinát. A hadgyakorlaton megfi gyelőként részt vett a 
hadsereg főfelügyelője, egyben a birodalom trónörököse, Ferenc Ferdinánd – az eset 
1914. június 28-án a szarajevói merényletbe torkollott. Szerbia részvétele a merény-
letben egyértelmű volt, de a cári Oroszország feltétlen támogatásáról biztosította a 
Karađorđevićeket, akik elvetették az ultimátumot. A háború így elkerülhetetlenné 
vált, és egy hónap múlva, 1914. július 28-án a Monarchia hadüzenetet küldött Szer-
biának. Az elkövetkezendő napokban a II. Német Császárság, illetve az antant felso-
rakozott a két fél mögött, ezzel Európa a pokol útjára lépett, melynek végére az öreg 
kontinens több mint húszmillió embert veszített el, valamint vezető világgazdasági, 
-politikai, katonai… szerepét, melyet azóta sem tudott visszaszerezni.
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„AZ ÉLETÜNK CSAK CZÉRNASZÁLON FÜGGÖTT”
Egy bácskossuthfalvi hadifogoly feljegyzései 

a nagy háború idejéből

Közreadja negyedik Nemes Károly

„E korba születtünk, és bátran kell a számunkra elrendelt utat végig járni, más 
választásunk nincsen. Reménység és menekülés nélkül kitartani az elveszett 
poszton: ez a kötelességünk.

Kitartani, mint a római katona, kinek csontjait ott találták Pompeji 
kapuja előtt, aki meghalt, mert a Vezúv kitörésekor elfelejtették felváltani.

Ez az igazi nagyság, ez az igazi race [út]! A becsületes halál az egyetlen, 
amit az embertől nem lehet elvenni.”
           (Oswald Spengler)

            Bence fiamnak

KÉT NAPLÓ

Talán nyolcéves lehettem, amikor felmásztam apai nagynéném nyári konyhájának 
padlására. Hajtott a kalandvágy na meg a kíváncsiság, hisz már az is főben járó bűn-
nek számított, hogy egyedül, felnőtt felügyelete nélkül felkúsztam a padlásnyíláshoz 
támasztott létrán. Ez nem olyan biztonságos, deszkalépcsős padlásfeljáró volt, hanem 
egyszerű, a szalmakazalhoz is használt létra, oldalai két ostorfa, a taposók pedig a két 
végükön megfaragott kör alakú lécek voltak. Meredeken ívelt felfelé, és az egyik ho-
rogfáról lelógó kötél, amelyre bizonyos távolságokra csomók voltak hurkolva, szolgált 
a kapaszkodóként a biztonságos fel- és lejutáshoz. Mint a macska, úgy kapaszkodtam 
felfelé, és csak a padlásról visszanézve bizonytalanodtam el a visszajutást illetően. 
Végül aztán nem hagytam sok időt magamnak a gondolkodásra, mert odafent igazi 
kincsek vártak felfedezésre. Az ereszték hajlatában egy nyereg bőrtől megfosztott 
váza árválkodott egyéb régi lószerszámok között. Disznótorokban használt régi bá-
dogteknők és zománcozott vájlingok mellett porosodó madárház. Mellette egy igazi 
királyi trón ékeskedett, amelyről később kiderült, hogy egy fa karosszékből átalakított 
szobai WC-t néztem el őfelsége ülőalkalmatosságának. 
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Egy hatalmas barna bőröndre is fi gyelmes lettem. A két zár könnyedén felpattant, 
de a közepén átkötött nadrágszíjféle kioldása már feladta a leckét. Végül sikerült a 
tetejét felnyitnom, és izgatottan túrtam bele a koff er tartalmába. Volt itt minden, ami 
a fantáziámat megragadta. Ólomból öntött, festett katonák, lovak, indiánok és egy 
pálmafa heverészett szétszórtan. Mellettük egy pár igazi, bőrcipőre madzaggal felköt-
hető jégkorcsolya várt élesítésre. Apai nagyapám keze munkáját dicsérte egy kézzel 
kifaragott parasztkocsi, csak a csontcsikók hiányoztak a rúd mellől. Ott tornyosult 
a Buksi című gyermeklap 1960-as évek elején megjelent mintegy 200 példánya, tele 
színes képregénnyel és olvasmányos, kalandos mesékkel.

Persze, az egész bőröndöt azonnal lepakoltattam a padlásról, és a kincsek meg-
találójaként a tartalmát most már a magaménak éreztem. Csak később derült ki, 
hogy az igazi kincs nem ez volt a számomra, hanem a koff er fedelének belső részén 
kialakított zsebben található családi képek és okmányok között szerényen megbújó 
két kis füzetecske.

Részlet az eredeti naplóból: Az arnauták
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Az egyik füzet kis méretű, barna fedelű, pont akkora, hogy elfért egy katonai zubbony 
zsebében. A fedőlap belső oldalára a következő szöveg volt írva: „Előjegyzési köny-
vecske, vettem 1915. június 18. Kosovó Mitrovicza, Szerbia, Nemes Károly”. Sajnos, 
a tartalmát csak nehezen lehetett kibetűzni, mert egészen apró betűkkel, ceruzával 
volt teleírva, és jócskán viseltes, kopott volt. Erre az írója is rájöhetett, mert amikor 
ideje engedte, átmásolta egy Franciaországban vásárolt nagyobb formátumú iskolai 
vonalas füzetbe. Ennek a füzetnek a fedőlapján az 1789-es nagy francia forradalom 
allegorikus alakjai láthatók, a hátulján pedig a szorzótábla francia nyelven, „2 fois 2 
font 4”. Kérdésemre nagynéném elmagyarázta, hogy az ő nagyapja volt Nemes Ká-
roly, nekem pedig a dédapám, aki a barna füzetbe naplót írt az I. világháború alatti 
hadifogságáról és egyéb viszontagságairól. Majd 1917-ben átírta az utókor számára 

A naplóíró Nemes Károly és fi a 1905 körül
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szép cikornyás betűkkel, tintaceruzával, talán abból az elgondolásból, hogy az unokái 
és a család többi tagja is el fogja egyszer olvasni.

A már átírt napló kezdő sorai a következők:

„1917. január 3. Feljegyzések az 1914/15/16 évi háború alatt történtekről 
mely feljegyzés kezdődik 1915. június 24-től Mitroviczai fogságunkban.

Ezen feljegyzéseket saját kezemmel irtam kezdve mint jelzem Szerbiában és 
fojtatva Albánián keresztűl való utazásunkban valamint Olaszországi Szardiniai 
szigeten való tartózkodásunkról és Franczia országban levő fogságunkról.

Ezen feljegyzés az eredetiből lett át vezetve.” 

Mindkét napló és Nemes Károly is hazatért szerencsésen szülőfalujába, ahol felesége 
és két gyermeke reménykedve várták haza a hadifogságból. Ehhez hat hosszú évnek 
kellett eltelnie. A most már több mint százéves napló így került hozzám, a déduno-
kához, a család negyedik Nemes Károly nevet viselő tagjához.

JÁSZKISÉRTŐL A SZERB CSATAMEZŐKIG

Felismerve e ritka kordokumentumnak nem csak a családunkat érintő vonatkozásait, 
szeretném közzétenni, hátha még akad valaki, aki ismerősét, rokonát véli felfedezni, 
mivel dédapám számos bajtársa nevéről és lakhelyéről is említést tesz a napló oldalain.

Képeslap haza 1917-ből
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De ki is volt a korabeli krónikás, aki, amíg ette a hadifoglyok keserves kenyerét, 
talált magában annyi lelkierőt, hogy lejegyezze a napjainak történését? Nem melles-
leg abban a reményben, hogy sorsa hamarosan jobbra fordul, mert már egy hónap 
elmúltával azt írja: „még hír az is, hogy Ausztria Szerbiával ki van egyezve már, és 
az Orosz is nagyon kéri a békét”. Arról nem írt a naplóban, hogy hogyan esett fog-
ságba, és miként vetődött haza, az akkor már Magyarországtól elcsatolt Délvidékre.

Dédapám 1877-ben született Bácskossuthfalván egy szép számú család tagjaként, 
ugyanis ő volt a másodszülött a hat testvére közül, de az édesapja is kilenc testvérrel 
büszkélkedhetett. Van egy leírásunk az 1800-as évek elejéről, miszerint őseink Jászkis-
érről származnak, de nem az első betelepülőkkel jöttek 1786-ban, mert korai ősünk, 
Nemes Márton az új hazába indulás előtt meghalt.

Felesége, Nemes (szül. Prés) Erzsébet három fi ával utólag indult el új otthont ke-
resni. Az özvegy és fi ai először Szekszárdra kerültek, ahol kiállíttatta a Tolnai megyei 
levéltárban a Nemes család nemesi levelét. István fi a beállt katonának az akkori nemesi 
felkelőseregbe, és Baján halt meg. Ferenc és József édesanyjukkal éltek még egypár 
évet Bánátban, de ott meg „a vizet nem szerették”. Végül az akkor már jászkisériekkel, 
karcagiakkal és kunmadarasiakkal is betelepített Omoroviczára költöztek, bizonyára 
az ismerősök és rokonok után. 

Nemes Károly Franciaországban 1917-ben és egy kép 1963-ból. Ülnek: I. Nemes 
Károly görbebottal, II. Nemes Károly, Nemes (szül. Erdei) Julianna, Nagy Nándor. 
Állnak: III. Nemes Károly, Nemes (szül. Szarka) Mária, Kovács (szül. Nemes) Irén, 

Kovács József, valamint egy kutyus
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A fi úk aztán megnősültek, Ferenc nőül vette Károlyi Judithot, és a legidősebb 
fi uk, Nemes József (1824–1912), valamint felesége, Györe Éva (1829–1913) voltak 
a dédapámnak a nagyszülei. 

Dédapám viszontagságos élete ellenére visszatért szülőfalujába, és ott is halt meg 
1967-ben. Még volt alkalmam vele találkozni, ugyanis 1964 és 1967 között a család 
mind a négy Nemes Károly nevet viselő tagja élt, habár nekem erről az időszakról 
csak nagyon homályos emlékeim maradtak. Talán a kackiás, hegyesre pödört bajusz-
ra emlékszem, amelyről a fennmaradt családi fényképek is mesélnek. A naplóban is 
megemlíti egy alkalommal, hogy az egyik szerb hadnagy többször is megkérdezte 
tőle: „Mozseli berko?” [Možeš li, brko? – Bírod-e még, bajuszos?]

Református családi emléklap
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1899-ben aztán feleségül vette Fejős Lídiát (1881–1942), néhai dédanyámat. 
Gazdálkodóként, a felesége révén megörökölt Fejős János-szálláson élték minden-
napjaikat, a Banczik dűlőben. Két gyermekük született: Erzsébet lányuk 1900-ban 
és az én Károly nagyapám, aki 1902-ben látta meg a napvilágot. Az édesapja hosszú 
távolléte miatt nagyapám már 14 évesen, mint a család egyetlen férfi  tagja, kénytelen 
volt megfogni az eke szarvát, hogy a családi föld ne maradjon parlagon, és a megél-
hetésre is gondolniuk kellett.

Nemes Károly tényleges katonai szolgálatát Péterváradon töltötte az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia hadseregének gyalogosaként. 

Az 1914-es szarajevói merényletet hamarosan követte az általános mozgósítás, 
amely dédapámat sem kerülte el. Miután Erzsébet leánya 1912. május 16-án konfi r-
mált a bácskossuthfalvi református templomban (a konfi rmálás hitbeli megerősítés), 
az ennek alkalmával ajándékba kapott kis méretű Bibliát – amely szintén elfért egy 
katonai zubbony zsebében – ajándékba adta édesapjának a bevonulásakor. Bármilyen 
nehéz és kilátástalan volt sokszor dédapám helyzete, a Biblia mindig kéznél volt, erőt és 
vigaszt tudott belőle meríteni. A könyv első oldalán a következő bejegyzés olvasható: 

Családi fényképből képeslap. A képen felesége, Lídia, lánya, Erzsike és öccse, 
József. A Péterváradra küldött képeslap hátoldala – az alig egyéves kislánya 

„küldte” a katona papának 
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„Nemes idősb Károly tulajdona.
Ezen könyv egész hadjárat és hadifogságom alatt velem volt, sok viszontagsá-
gon keresztül, mikor az életünk is csak gyenge czérnaszálon függött.”

A világháború kitörésekor a magyar királyi 6. (szabadkai) honvéd gyalogezredhez 
vonult be. Az ezredet 1886-ban állították fel, kiegészítési területét Bács-Bodrog 
vármegye képezte. A m. kir. 6. honvéd gyalogezred ezredtörzse és I. zászlóalja a 
mozgósításkor Szabadkán, II. zászlóalja Zomborban, III. zászlóalja pedig Újvidéken 
állomásozott. A 6. (szabadkai) honvéd gyalogezred hadrendileg a 80. (pécsi) honvéd 
gyalogdandár keretében a 40. (budapesti) honvéd hadosztályhoz volt beosztva.

Mozgósításkor alakult meg a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezred is, amelyet szintén a   bal-
 káni hadszíntérre vezényeltek, ahol a 6. osztrák–magyar hadsereg XV. hadtestének köte-
lékébe került. A népfelkelő ezredek 1914 nyarán általában három zászlóaljjal álltak fel: 
mindegyikben négy-négy század volt, melyeket folyamatosan számoztak. Tehát   az 1–4. 
század Szabadkához, az 5–8. század Zomborhoz, a 9–12. század Újvidékhez tartozott.

A háborút és hadifogságot megjárt Biblia első oldala
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Az 1914-ben újonnan létesült népfelkelő gyalogezredek annak a honvéd gyalog-
ezrednek a számát kapták, amelynek a hadkiegészítési körzetéből alakult meg az 
állományuk. Ennek megfelelően a világháború kitörésekor 32 népfelkelő gyalogezred 
létezett, amelyekhez az esztendő folyamán még egy további szerveződött. A súlyos 
veszteségek miatt ezek jelentős része már 1914 végére megszűnt, és beleolvadt az 
azonos számú honvédezredbe. A 6-os népfelkelők azonban egészen a világháború 
végéig megmaradtak, sőt 1918-ban még egy negyedik zászlóaljjal is gyarapodtak.

Íg y aztán dédapám is a szerb frontra került Lajos öccsével és még néhány 
bácskossuthfalvi katonatársával együtt. 

A m. kir. 6. honvéd gyalogezred jelentősebb bevetései a szerb hadszíntéren 1914-ben:

  Višegrad (augusztus 20.), 
  Drina menti csata (szeptember 8–10.), 
  Kulište (szeptember 13.),
  Loznica (szeptember 16–17.), 

Nemes Lajos
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  Gučevo-magaslat (szeptember 23. – november 6.),
  Perina-magaslat (november 7.),
  Bačinovac (november 21.),
  Moravci (november 28.), 
  Poljanice–Parlog (december 1–5.),
  visszavonulás a Száváig (december 6–18.).

Arról, hogy a felsorolt csaták közül melyekben vett részt, és hogy mikor esett ha-
difogságba, nem maradt feljegyzés, és a családom sem tud semmi biztosat. Az viszont 
tény, hogy 1915. június 24-én már Kosovska Mitrovicán tartózkodott, ahol a napló-
írást elkezdte, majd a szerb hadsereg visszavonulásakor Albánián át a Szardíniához 
tartozó Asinara szigetére és végül Franciaországba került, ahonnan csak sok-sok év 
elmúltával térhetett haza. 

A MONARCHIA BALKÁNI ÚTVESZTŐJE

Az 1867-es kiegyezést követően az Osztrák–Magyar Monarchiára gazdaságilag 
viszonylag gyorsan fejlődő, békés időszak volt jellemző. A századfordulót követően 
az európai hatalmak 1914-es nagy háborúja a békés európai ember számára újszerű, 
kalandos, hősies tettekre alkalmas események láncolatát fűzte össze. Az akkori államok 
vezető politikusai által teremtett pszichózis, a nagy várakozás a hadba lépő országok 
lakosságának lelkesedő tömegeit hajtotta ki az utcára, mintegy támogatva kormányuk 
háborús politikáját.

Ám a kezdeti euforikus állapotból hamarosan mindjobban kiábrándultak az 
emberek. A hirtelen jött hatalmas veszteségek, majd a végtelennek tűnő háborús 
szenvedések, a mozgósítás hamar rádöbbentett mindenkit, hogy ez a háború méreteit 
tekintve sokkalta nagyobb lesz az addig vívott bármelyik háborúnál. A nyomasztó 
rémálom a hátországban is kezdett valóssá válni, miután ráébredtek, hogy a frontról 
hazaérkező sebesült katonák élményei – mint az írásunk témájául szolgáló napló 
oldalain lejegyzett szörnyűségek is – másról tanúskodnak, mint a propagandahírek, 
és ugyancsak megdöbbentették közvéleményt.

A történetírás máig megosztott a mozgósított embertömegek pontos számadatait 
illetően. A központi hatalmak mintegy 54 millió embert állítottak hadrendbe a háború 
négy éve alatt. Az Osztrák–Magyar Monarchia lakosainak száma 1913-ban 52,5 mil-
lió főt tett ki. A bevonultatott katonák számával arányosan hamarosan jelentkeztek 
a veszteségek is. Ausztria–Magyarország tekintetében ez is megdöbbentő értéket 
mutat, mintegy 5 millió főt: 1,2 millió a halottak, 2 millió a sebesültek, 1,6 millió a 
hadifoglyok és több mint 200 ezer az eltűntek száma. 
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Mivel a Szerbia elleni hadjárat 1914 decemberére kudarcba fulladt, ennek következ-
tében mintegy 80 ezer osztrák–magyar katona került szerb hadifogságba. Ám amikor 
megindult a Monarchia 1915-ös nagy balkáni off enzívája, már csak 34,5 ezer fő volt 
életben. A hadifoglyok több mint fele az 1915-ös tífuszjárványnak, valamint egyéb 
fertőző betegségeknek esett áldozatul. A hadifogolytáborokban uralkodó áldatlan 
állapotok és a katasztrofális orvosi ellátás, illetve a képzettorvos-hiány következtében 
szinte esélytelennek mutatkozott a járványok megfékezése. Az élve maradt hadi-
foglyokból a szerbek csak 23 ezer főt adtak át az olaszoknak. Az eltérés 11 ezer fő, 
akiknek nagy része az Albánián át vezető halálmenetben vesztette életét, bár néhány 
ezren meg is szöktek az osztrák–magyar és a velük szövetséges bolgár csapattestekhez. 

A becsült több ezer főnyi veszteség okai a következők lehettek: az élelmezés hiá-
nyossága vagy teljes hiánya, a téli ruházat hiánya, a szerb csapatok kegyetlenkedései, 
az albán őslakosság ellenszenve. Ugyanakkor, miként a naplóból is kiderül: az úttalan 
terepen, ösvényeken, felázott földutakon, mocsáron át, télen, fagyban, hóban, lakatlan 
tájakon való keserves vonulás, a fedél nélküli éjszakai pihenés a végelgyengülésig haj-
tott hadifoglyok tömeges elhalálozásához vezetett. Nemcsak a hadifoglyok szenvedték 
meg az utat, hanem a Szerbiát leigázó csapatok, a védekező szerb hadsereg és a velük 
menekülő szerb lakosság is… Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Dél-Szerbia és az 
akkor még törzsi Albánia lakossága is elképesztő nyomorúságban élt, így hát nem is 
volt mód beszerezni a szükséges mennyiségű élelmet. A szerb katona beérte egy darab 
kenyérrel, sajttal, szalonnával, a jobb ellátáshoz szokott osztrák–magyar hadifoglyok 
ennyi élelem mellett már szenvedtek.

A korábban már említett 80 ezer hadifogoly az 1915-ös őszi balkáni off enzíva előtt 
csaknem száz különféle hadifogolytáborban volt elhelyezve Szerbiában, amelyek 12 
körletbe voltak szervezve. Az osztrák–magyar hadifogoly tisztek zömét a legénységtől 
elkülönítve, Niš környékén tartották fogva, értelemszerűen némileg jobb körülmények 
között. De még így is rossz volt az élelmezés, és katasztrofális egészségügyi állapotok 
uralkodtak a táborokban. A hadifoglyok legtöbbje valamilyen fertőző betegségtől 
szenvedett, amelyet nem lehetett kezelni a táborok hiányos higiéniai állapota miatt.

A fentiekből következik, hogy 1915 októberétől a szerb csapatok egy fi zikailag 
erősen legyengült, lélekben megtört, létszámában jelentősen megfogyatkozott hadifo-
golytömeget indítottak útnak az albániai Valona kikötője felé, s ez már előrevetítette 
a további nagy fokú halálozás rémét a menet alatt.

A Szerbiában viszonylag egyenletesen szétszórt táborok lakóit a dél-szerbiai Prizren 
városában gyűjtötték össze, és innen indították őket útnak néhány száz főből álló cso-
portokban, át az albán hegyeken. A fő cél az volt, hogy a viszonylag gyorsan előretörő 
német, osztrák–magyar és bolgár csapatok előtt elérjék velük Valona kikötőjét, ahol 
az antanthatalmak hajóival majd továbbszállítják őket. Akik szerencsésen túlélték a 
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halálmenet kínkeserves szenvedéseit, azokat a szerbek az olasz hatóságoknak adták 
át, akik először a Szardínia északnyugati csücskénél található Asinara szigetére, majd 
onnan részben Olaszországba, részben pedig Franciaországba szállították őket. Az 
áthajózás során a hajókon kitört fertőző betegségek újabb áldozatokat szedtek.

Kezdetben az asinarai fogolytáborokban sem volt túl jó a helyzetük. A munkás-
hiány enyhítésére 1916-tól az olasz kormány az Asinara szigetén tartott több mint 
16 ezer szerbiai osztrák–magyar hadifoglyot átengedte Franciaországnak. A francia 
táborokban a járványos betegségek már ritkaságszámba mentek. Tífusz és egyéb fer-
tőző betegségek ellen is oltással védekeztek. Mégis a vérhas, később a spanyolnátha 
számos áldozatot szedett.

A háború végét mindössze hétezren érték meg. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
1915 őszéig mintegy nyolcvanezer hadifogoly volt Szerbiában, akkor – még a sikeres 
szökéseket leszámítva is – mintegy kilencvenszázalékos halálozási arányt kapunk, ami 
egyedülálló a magyar hadtörténelemben.

A szerencsés túlélők és hazatérők között ott volt Nemes Károly is, a dédapám, aki 
megörökítette ennek a hosszú hadifogságnak a szenvedéseit naplójában. A fél Euró-
pát megjárt füzeteket gyermekei és azok gyermekei is megőrizték, mielőtt hozzám 
kerültek volna. Még 1998-ban korabeli fényképekkel, képeslapokkal és térképekkel 
illusztrált nyomtatványt készítettem, persze nem ceruzával, hanem számítógépen, 
követve a mai helyesírási szabályokat.

Az egy évszázada őrzött napló tartalmának átgépelésekor igyekeztem meghagyni 
a korabeli nyelv és helyesírás sajátosságait is (pl.: czipő, pokrócz stb.), de helyenként 
néhány vesszővel kiegészítettem, a gondolatok könnyebb megértése érdekében. 
(Ezenkívül egyes helyeken a különírt szavak helyett egybeírást alkalmaztunk, ami a 
szöveg tartalmát nem módosítja, a megértését viszont könnyíti, pl. Franczia ország – 
Francziaország, át vezetve – átvezetve stb. – Az olvasószerk. megj.) Ahol naplóírónk 
idegen szavakat használ, ott annak magyar megfelelője [szögletes zárójelben] olvas-
ható. Ahol pedig földrajzi neveket említ, ott szerepel mai idegen nyelvű megfelelőjük 
is, így segítve a könnyebb tájékozódást a térképeken. 

A naplóban olvasható személyes élményeket, a megemlített események, történések 
és helyszínek hitelességét a lábjegyzetekben közölt történelmi adatokkal igyekeztem 
alátámasztani. Kutatásaim folyamán sok olyan feljegyzést találtam, amelyek kísérte-
tiesen hasonlítanak a naplóban leírtakhoz, ezek szintén lábjegyzetben olvashatók. 

Bácskossuthfalva lakosai közül több mint nyolcszázan járták meg az I. világháború 
poklát. A hazatérők közül bizonyára sokan hasonló történeteket mesélhettek a csa-
ládi tűzhely mellett, mint amit a dédapám is átélt, majd leírt, és amit most szeretnék 
bemutatni az elkövetkező oldalakon.
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1917. január 3.

Feljegyzések az 1914/15/16 évi háború idő alatt történtekről, mely feljegyzés 
kezdődik 1915. június 24-től Mitroviczai [Kosovska Mitrovica, Koszovó] 
fogságunkban.

Ezen feljegyzéseket saját kezemmel írtam, kezdve, mint jelzem, Szerbiában, 
és folytatva Albánián keresztül való utazásunkban, valamint olaszországi Szar-
dínia szigeten való tartózkodásunkról és Francziaországban lévő fogságunkról.

Ezen feljegyzés az eredetiből lett átvezetve.

1915

1915. június 24.

A vereskereszttől egy bizottság megvizsgált bennünket, több embert megkér-
deztek, hogy és mint van megelégedve.

Bajtársak a frontra indulás előtt, jobbról karddal Boldog Sándor
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Június 28.

Este a szerbek ünnepet rendeztek, mondják, valamikor 1389-ben a törökök 
elfoglalták tőlük ezt a tartományt, ennek emlékére hozattak Szkopjáról (ré-
gen: Üszküb) [Szkopje, Macedónia] ausztriai fogoly zenészeket, a város színe 
együtt van, este 5 óra.

Nekünk is emlék e nap, nagy emlék, szomorúan nézzük őket. Ma egy éve 
gyilkolták meg trónörökösünket1 nejével együtt. Tudom, odahaza is sok könny 
kicsordul ma! Mert itt sír az ég is, folyton esik az eső, az ünneplőket szétza-
varja, úgy esik. Ezen a napon kezdtünk füvet kaszálni heten, megpróbáltuk, 
de nehéz, tehát kérünk napszámot, fél dénárt egy napra. Annyit heverünk, 
mint dolgozunk, az eső mindennap esik.

1915. július 2. 

Reggel óta itt vagyunk a hegyen, megkalapáltunk [a kasza élét], majd hozzá-
fogunk, ha megunjuk magunkat. Péntek, hús nem lesz.

Az átmásolt napló első oldala
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Július 12.

Ma ünnep, szerb Péter-Pál, nem dolgozunk semmit, még van egy napra ka-
szálni való, de a fél dénárt elfogták, kifogyott a kassza [hadipénztár]. Ma az 
a hír, hogy kormányrendeletre a húst elfogják, és a városnak kell bennünket 
[el]tartani, majd meglátjuk.

Július 17.

Pénzt kaptunk, a negyedik küldeményt.
első küldemény: 1915. márczius 3-án, Lajos 20 dinárt, én 40 dinárt.
második küldemény: 1915. márczius 19-én, 42-42 dinárt.
harmadik küldemény: 1915. április 2-án, Lajos 26,75 dinárt, együtt 53,50.
negyedik küldemény: 1915. július 17-én, 35,20 dinár, Lajos az ő nevére. 2

Július 18. 

Salátát készítettünk, jó volt.

 1   A dátumok egybeesése nem véletlen. A Monarchia szándékosan időzítette a hadgyakorlatot 
és a szarajevói látogatást erre az időpontra: fi gyelmeztetésnek szánták Szerbia számára, hogy 
Bosznia-Hercegovina sohasem lesz szerb. Az egybeesést jegyzi Nemes Károly. 1389. június 
28-án Miloš Kobilić (Obilić) mindenki szeme láttára lovagolt be a törökök táborába, mond-
ván, kész elárulni a szerbek tervét. A szultán elé vitték, akit páncélja alá rejtett tőrével megölt. 
Mindez az első rigómezei csata bevezetője volt. Ezeket az eseményeket a szerbek évszázadok 
óta a nemzeti dicsőségük példájaként tartják számon, egyben nemzeti tragédiájukként is 
jegyzik. Szarajevóban 525 év elmúltával, 1914. június 28-án Gavrilo Princip megölte Ferenc 
Ferdinándot, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét és feleségét, ami casus bellit [latin: 
a háború oka, ürügy a hadüzenetre] teremtett az első világháború kirobbantásához. Különös 
adalék, hogy 1900-ban ugyanezen a napon kötött házasságot Ferenc Ferdinánd és Chotek 
Zsófi a grófnő. Senki sem láthatta előre, hogy a trónörökös esküvője napján tűzte ki halálának 
napját is, és még kevésbé azt, hogy ez még sok millió ember halálához vezet. A merénylet 
után napra pontosan egy hónappal, július 28-án az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzent 
Szerbiának, ezzel megkezdődött az I. világháború.

 2  Európában ekkor már érvényben volt a genfi  (1906) és a hágai (1907) egyezmény a hadviselés 
módjának szabályozásáról és a hadifoglyok helyzetéről. Ha nehezen is, de valamiféle rend kiala-
kult, így a hadifoglyok a svájci Vöröskereszt útján levelet, csomagot, pénzt kaphattak hazulról, és 
e két egyezménynek köszönhetően a munkára fogott hadifoglyokat némi fi zetség is megillette. 
Hogy az említett pénzküldemények honnan származtak, a naplóból nem derül ki.
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Július 23.

Reggel 5 óra, itt ülök az udvarban a füvön, magam vagyok, a többi még alszik, 
kicsalt a levegő és a honvágy. Ma beálltam pekár [pék]inasnak Banczik komá-
val,3 itt sincs sok dolog, idáig különféle munkások voltunk, és még az a hír, 
hogy Ausztria Szerbiával ki van egyezve már, és az Orosz nagyon kéri a békét.

Július 25. 

Itt vagyunk a pékműhelyben Andrással, morzsolgatjuk a lisztet, mert össze 
van állva. Nem is csoda, messziről jött. Mi sem gondoltuk ma egy éve, hogy 
Szerbiában Angol küldötte egyiptomi búzából sütjük a kenyeret. Különben 
szép fehér liszt. Fő pékek két török és arnautok [albánok], sütöttek egy 
lepény[t], 5-6 erős paprikát betesznek a kemence szájába, ott megfő, sül, és 
sóval eszik meg. 

Július 27. 

Múlt hó derekán egy szintén velünk levő debreczeni suszter megszökött, és 
nem bírt általjutni, el fogták, és másfél hónapi távollét után ide visszahozták 
ruha nélkül ingben-gatyába, most bent ül a galisba [elzárva].

 
Július 28.

Egy német aeroplán [repülőgép]hadnagy motorromlás következtében szintén 
el lett fogva itt Szerbiában. Mintegy két hónapja szigorú őrizet alatt tartva, 
és ma reggelre megszökött, tőlünk való pucerjá val [tisztiszolga] együtt, üt-
hetik a nyomát. A törökök és miköztünk teljesített szolgálatot. A hadnagyúr 
szökés[ének] következménye ránk nézve, hogy még az udvarra sem szabad 
kimenni, csak nekünk, pekároknak és a szakácsoknak. Tűvé tesznek érte min-
dent, az a három strázsa [őr], amelyik őrizte, már lakat alatt van. Úgy tudjuk, 
eljöttek érte a törökök, és este a sétáról bejövet, a folyosóajtó megett maradt. 
Mivel este 9 órakor velünk együtt szokott bejönni, a folyosó olajméccsel 
világítva, a strázsát megtévesztve. A szolga azért hozta a vacsorát, és meg is 
ette, azután ő is elment.

 3  Banczik András bácskossuthfalvi hadifogoly.
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Július 30.

Egy csendőrt egy török fejbe vágott egy kővel, trógeron [kétkerekű kézikocsi] 
hozták be a korházba. Már egyszer történt, úgy május elején, az arnautok 
megtámadták az őrséget. Virradatkor arra ébredtünk, alármát [riadót] 
fújnak. Egyőnk sem ismeri ezt a szignált, mégis mind felugrottunk, mi az, 
lövöldöznek? Úgy 10 óráig tartott, egy őrt, egy csendőrt agyonlőttek, és kettő 
megsebesült, a tettesek eltűntek.

1915. augusztus 1.

Vasárnap, nem dolgozunk semmit, itt ülök az udvaron, szép idő van. Biztos hír 
nincs semmi. Hogy mikor lessz vége ennek a cifraságnak, a Jóisten tudja csak.

Augusztus 5.

[A] búzaaratást bevégeztük. 19 kereszt búzát vágtunk a kommandónak 
[parancsnokságnak]. 9 órakor végeztünk, Lajos is kint volt. Felhasználtuk 
az alkalmat, volt itt egy régi várrom,4 tehát megnéztük, de az itt valók nem 
tudják, kié volt biztosan, annyit mondtak, talán nyolcszáz éves, és cserkészek 
vára volt. A vár alatt öt-hat ház áll. Azt mondták, 1910–11-ben mentek el 
utoljára a cserkészek, melyek ezeket lakták.

Augusztus 6.

Mitrovicza, ahol mi vagyunk, bent van a Szandzsákban5 [Sandžak], idáig 
jön a vonat, itt szállít keresztül Montenegrónak mindent. Még itt vagyunk, 

 4  Mitrovica mellett, az Ibar folyótól nem messze, egy hegyen található a Zvečan erőd, mely 
fontos szerepet játszott a középkori Szerb Fejedelemség, majd a Szerb Királyság idején. Az 
erőd egyes részeit a Nemanjić-dinasztia uralkodása alatt átépítették és újratervezték. Ezen a 
helyen halt meg III. Stefan Uroš szerb király 1331-ben. 1389-ben az ottomán törökök szerezték 
meg a rigómezei csata után, és egészen a 18. századig fontos szerepet töltött be az itt élő népek 
védelmében, majd nem sokkal ezután elhagyatottá vált.

 5 Szerbia elszegényedett, társadalmi gondokkal sújtott körzete. Lakossága túlnyomórészt 
bosnyák nemzetiségű és muszlim vallású, erős török kapcsolatokkal. Az 1912–13-as balkáni 
háborúk után ezt a térséget megosztották Szerbia és Montenegró között. A vasút az északi 
(szerb) részben érhetett véget, vagyis a montenegrói határt ez idő tájt érték el a visszavonuló 
szerb erők és a velük mozgó hadifoglyok. Lakossága főleg muszlim volt már a XIX. sz. vége 
óta, mert stratégiailag fontos volt a törököknek. Így elválasztották a szerbeket és a monteneg-
róiakat, és összekötötték a muszlim területeket a többségében muszlim Boszniával.
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a vasúton lovak és trén [ellátmányt szállító] lovas kocsik jönnek, az orosz 
küldi Nikitának.6 Mitrovicza épületei farovásba épült emeletes vityillók, felül 
a lakószobák, alatta üzletek és piszkos raktárak. Utcája görcsös, az emeleten, 
a rács mögött van az asszony és a gyerekek. 

Az arnauták: az arnaut szűk nadrágba és szűr7 kabátba jár. A kabát alól 
nyitott ujjú, gombos, fehér babsapka, alul szűk gatya, hosszú ing, derék be-
csavarva, hátul hosszú hajfürt. Úgy látom, a mi úri osztályunk innen vette a 
kabát és blúz divatot. 

Asszonyaik: alul szűk gatya, felül fehér pendel, ennek tetején másfél arasz 
posztó, ránczos kis szoknya köldökön alul kötve, derék becsavarva, rajta 3 
újnyi széles öv rézverettel. Felül bőujjú ing és pruszli[k, mellény], fejükön fehér 
kendő, áll alatt átcsavarva, fejtetőn megkötve. Hajviselet kétoldalt két ágra 
fonva és fül alsó czimpáig leeresztve, rézfüggővel. Az albán asszony viselete: 
fehér szoknya, fekete kabát, feje, nyaka fehér lepedővel becsavarva, csak a szeme 
van kint. Így ül a lovon, a férje vezeti. Lábbeli opánka [bocskor] mind[nek].

Szerbia főbb városai:
Belgrád [Beograd] és Sabácz [Šabac]. A Száva [Sava] parton Belgrád   Zi-

mony nak [Zemun] által, Sabácz pedig Újvidék [Novi Sad] és Pétervárad   [Pet-
ro va radin] irányába. Sabácz Szabadkához [Subotica] hasonló jól épült város, 
teljesen le van rombolva.

Kragujevácz [Kragujevac] Ó-Szerbia közepén elég nagy város, ettől keletre 
[valójában nyugatra] Valjevo [Valjevo]. Itt hagytak a mieink mintegy 3 ezer 
sebesültet a visszavonuláskor.

Nis [Niš], délkeleti sarkán Ó-Szerbiának.
Szkopja vagy Üszküb Új-Szerbiában.
Mitrovicza, aztán Novibazár [Novi Pazar]. Vannak még kisebb városok 

Ó-Szerbiában, Topola [Topola], Krusevácz [Kruševac], a többi nagyrészt 
rongyos kis falu.

 6   I. Nikola Mirkov Petrović-Njegoš (1841–1921) Montenegró egyetlen királya volt 1918-ig. 
Fejedelemként 1860-tól 1910-ig uralkodott, majd 1910-ben felvette a királyi címet. Amikor 
1912-ben kitört az I. balkáni háború, a legkeményebb eszközöket is megragadta, hogy a török 
uralom alatt álló Montenegróból és az európai részekről kiüldözze az oszmánokat. Az első 
világháborúban elsőként küldte seregeit Szerbia segítségére, hogy közösen véget vessenek az 
Osztrák–Magyar Monarchia balkáni hatalmának. A világháború után a délszláv területek, 
így Montenegró is egyesült a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban, amelyet 1929-ben Jugo-
szláviára neveztek át, így I. Nikola hatalma szertefoszlott.

 7 Szűrnek nevezik a magyar juh gyapjából, szőréből készült durva posztót is.
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1914-ik évi háború alkalmával tífuszban elhaltak 28 népfelkelő, 100-ból. 
A   többi, horvát és cseh, szintén annyi. Itt nyugszanak ők Koszovó Mitroviczán, 
ahogy a vasút Szkopja felől beér, jobbra a völgyön át a túloldalba, tízszer annyi 
szerbbel együtt…

Augusztus 8.

Itt vagyok a szénaboglyán, fél tíz óta meghánytam két szekeret. Istenem, mily 
borzasztó, egy czigány elvinné egyik szekérrel a hátán, és még hozzá nekem 
kell a kazalról a szekérre dobni, másképp az sem áll meg rajta, mert csak négy 
kerék és négy karó, a kerekek sin[g] nélkül. Az arnaut pedig csak bámul, és 
ha jó helyre dobok egy villával, úgy tesz: – Hőőő! Villája nincs, 3-4 villával 
feldobok, azt mondja: „Bol, bol!” Elég! Egy topolyai éppen most mondja 
neki: „Ti, czigány!” Majd azt mondja: „Czigány, ti!” A czigány szót mind érti.

Augusztus 13.

I. szoba, akik legtovább együtt voltunk és együtt dolgoztunk:

1 Fridrik István Hegyes Budapest
2 Fabó Pál Hegyes Budapest
3 Cékus János Topolya
4 Nemes Lajos Kossuthfalva
5 Nemes Károly Kossuthfalva
6 Csete Bálint Feketics
7 Rózsa Sándor Pacsér
8 Szilágyi Ferencz Pacsér
9 Takács János Bogyári

10 Lutrov Pál Vajszka
11 Vukov Antal Vajszka
12 Truszina János Hódság
13 Puhalák György Veprőd
14 Banczik András Kossuthfalva
15 Bartal János Lajosmizse
16 Pallér József Örkény Pest megye
17 Szivics Jakab Szabadka
18 Vucsenács János Vajszka
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19 Bosnyák István Vajszka
20 Antal György Nagylak Csanád megye
21 Bertrán Lőrincz Bács
22 Obrád Ádám Csantavér
23 Fekete Imre Topolya
24 Almadinger Jakab Drenovácz
25 Forai József Gelety Borsod megye

26 Tóth Mór Törökszentmiklós Jász-Nagykun-
Szolnok megye

27 Herskovics János Alsó-Várcza Szilágy megye

1915. augusztus 13-án, ma, még együtt voltunk. Először fogoly komen dá-
sunk [ellátó katona] volt, másodszor Vuksics szakaszvezető és Fridrik István 
őrmester.

Augusztus 14.

Amerikai orvosok8 vannak itt. Az összes kaszárnyákat fertőtlenítik, ma fürdés, 
és kénnel füstöljük az összes szobákat, azután kreolinos vízzel9 pricczeljük, 
ma aztán van hurcolkodás. Dél után fél egy óra, Lajosék kint vannak az állo-
máson, ott a fürdősátor. Mi 30-an, kik velük dolgoztunk, délután fürdünk. 
Kísért minket az a hír, hogy elmegyünk Nisbe [Niš, Szerbia] vasutat építeni. 

 8   A szerb haderő 1914 decemberében nagy veszteségeket okozott az osztrák–magyar hadsereg-
nek. A csataterek hulláktól bűzlöttek, az utakat temetetlen holttestek szegélyezték. A higiénia 
hiánya következtében megjelent a kiütéses tífuszt terjesztő, ruhatetűben élő sejtparazita, és a 
tífusz rövid idő alatt országos járvánnyá fajult. Igazi istencsapása lett ez Szerbiának, amely így 
nem is élvezhette pillanatnyi győzelmének örömét. 1915 elején a szerb kormány kénytelen-
kelletlen sürgős egészségügyi segítséget kért a francia kormánytól. A francia hadügyminisz-
térium felhívására több mint kétezer katonai orvos jelentkezett szerbiai szolgálatra. Közülük 
választották ki azt a százfőnyi csoportot, amely 1915. március 25-én megérkezett Szerbiába, 
őket vonaton Nišbe irányították. Más területeken orosz és amerikai orvosi missziók dolgoz-
tak, így találkozhatott naplóírónk amerikai orvosokkal Mitrovicán. Francia forrás szerint 
az orvosok fertőtlenítő létesítményeket alakítottak ki az állomáshelyeiken, ahol beoltották 
a katonákat és a hadifoglyokat, valamint házról házra járva felkutatták és kezelték a civil la-
kosokat is. A   nyár közeledtének, a napfényes időnek köszönhetően a tífuszjárvány terjedését 
lassan sikerült némiképpen megfékezni.

 9  Kreolin: a sebet a szennyeződéstől óvó szer, mely elősegíti a sebgyógyulást és a hámképződést. 
A fertőtlenítés mellett a bőr és a nyálkahártya külső felületi sérüléseinek kezelésére is szolgál. 
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Itt jó helyünk volt idáig. Mitrovizcán márciusban meghalt †Rózsa János, 
Kossuth falváról.

Augusztus 15.

Hirdetik a békét, de hogy hol van és mikor lesz, nem tudjuk, mert itt minden 
van, ami nem jó, csak béke nincs. Nem jó az étel, ha só van, paprika nincs, ha 
paprika van, só nincs. Bab egy hét óta elfogyott, azt mondták, mikor elfogtak, 
sosem esszük meg, annyi van. Most főznek tésztalevest, úgy, hogy a lisztet nem 
gyúrják meg, egyszerűen beleöntik a vízbe, kevés paprikával, jó, hogy van egy 
kevés zsír, egy kis hajma, és kész a leves. Talán még a tetűjük is elfogy már. 
De nem, néha látunk egy csicsát [öreg bácsi], keresgél a keblibe, de hogy mit? 
Talán tetűt. Ma kukoriczagríz volt a leves, egyszer naponta hús, ami birka.

Ma itt hagyjuk Mitroviczát, megyünk Nisbe, onnan ki tudja hova. Az összes 
foglyokat ide hordják. Este 7 óra, itt vagyunk Skopján. 6 órakor érkeztünk, 
éjfélig kell várni a vonatra. Reggel 6 órára elértük az Ó-szerb grániczot [határt].

Augusztus 16.

Itt vagyunk Nisben. Dél van, innen megyünk vasúti munkára. Híre van, 
hogy a béke közel van. Kegyelmes Istenünk, segítsd, ha így van. Mi még hála 
istennek, nem érzünk szükséget, de itt azt mondják, két hónapja nem kapnak 
húslevest, [az is] olyan, mint a meleg víz.

Augusztus 18.

9 órakor érkeztünk meg Derventbe [?, Szerbia]. Várjuk sorsunk jobbra for-
dulását és a munkára való beosztást. Vasutat építünk, idehordják az összes 
foglyokat, itt van Hamar Sándor is. 

Augusztus 19.

Itt vagyunk a legnagyobb hegyek között száz lépésre egymáshoz. Itt fúrják 
az alagutat, nagyobbrészt ki vannak már tisztítva, falazni kell, és elkészíteni 
a betonhidakat.
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Augusztus 21.

A sódert hordjuk fel, négy lapáttal egy zsákba. A vasút10 a hegy oldalán lesz 
vezetve, itt folyik a híres Timok folyó. Kis folyó, annyi hely van a hegyek 
között, hogy a Timok elfér közte. Innen 15 km a Bolgár határ, sokan meg-
szöktek innen már. Innen való a híres Timoki divízió11 [hadosztály], amely 
1914 szeptemberében áttört a Száván Magyarországra, és egy sem jött vissza 
Szerbiába, kit elfogtak, ki a Szávába fulladt.

Augusztus 23.

Hordjuk a tört követ egyik alagútból a másikba. Sátorba lakunk, az éjjel nagy 
eső volt, majd kimosott bennünket, rossz a helyzet, nincs hajlék. A dolog 
idáig nem nehéz.

Augusztus 28.

Hordjuk a homokot az egyik alagútból a másikba. Itt még nem bír átmenni 
az ipari vasút. Az eső után a Timok felszaporodott, és zúg-búg, ez az altató 
danánk [dalunk], ez az ébresztőnk. Megáll a gondolkozás. Szeretnénk valamit 
nagyon, de nincs semmi jó újság, beszélni csak magunk között, amit tudunk. 
Czivil itt nem jár, a mi katonáinkból vannak írnokok, kovács, tislér [asztalos], 
kőműves, és ami fő, a szerb ajkú mi katonáink mind csendőrök, ha kell, meg 

 10  Az Al-Dunát a Morava völgyével összekötő timoki vasútvonal tervét Belgium segítségével még 
1887-ben elkészítette a szerb állam. Kivitelezése valóságos technológiai forradalmat jelentett 
Kelet-Szerbiában. A munkában belga, francia, osztrák, magyar és olasz szakemberek is részt 
vettek, miközben elhozták saját európai kultúrájukat is erre a vidékre. A szerb szénkivitel 
ezáltal a XIX. században versenyképessé vált a világpiacon. Felgyorsult az áru-, a személy-
szállítás, még ha keskeny nyomtávú és 10 km/h sebességű vonatokról is volt szó. Ez indította 
meg a bori medence réz- és aranybányászatát is. 1915 októberében 14 ezer osztrák–magyar 
hadifogoly bevonásával a tervezett vasúti pályának már a 90%-át megépítették. A további 
építését azonban Bulgária támadása miatt le kellett állítani. 

 11 1914. szeptember 6-án a szerb csapatok több helyen is kísérletet tettek, hogy betörjenek 
Szerémségbe és Bánságba. A legtöbb támadást visszaverték, de a Timok-hadosztályok Jarak és 
Mitrovica között nemhogy át tudtak kelni a Száván, de még hidat is vertek. Az Alfred Krauss 
altábornagy által vezetett cs. és kir. 29. gyalogoshadosztály sikerrel állt ellen, majd délután 
elvágta a visszavonulási utat. Akik nem estek el, azokat elfogták. Ily módon 62 tiszt, 4800 
ember, 4 löveg és 10 géppuska került a győztesek kezébe, ami azt jelentette, hogy úgyszólván 
az egész I. Timok-hadosztály megsemmisült.
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is verik az embert, azután vannak a mérnökök, és még néhány szerb strázsa 
[őr], ezek képezik az őrséget.

1915. szeptember 1. 

Nagyon egyhangú az élet, ma hideg volt nagyon reggel, tegnap a mi partinkból 
elszökött négy ember, adja isten, hogy szerencsésen kiszökhessenek.

Mi is szöknénk, de haj, [szerbül] beszélni nem tudunk, és ha elfognak, öt-
ven, vagy híre van, hogy száz botot kap, akit elfognak. Tűrünk tehát tovább, 
megvárjuk október elejét vagy derekát, ha addig nem lesz béke, vagy jobb 
helyre nem visznek, akkor próbát kell tenni, jöjjön, ami jön, és még a botozást 
a mi embereinknek végig kell nézni, barbár nép ez még.

Szeptember 3. 

Az éjjel munkába voltunk, öntjük a hidat. Ezt éjjel-nappal csinálni kell, ma 
tehát pihenő, délelőtt aludtam, most nem bírok, faragok hát egy pipát, mert 
papír nincs, azaz van, 50-60 fi llér. Hacsak lehet, ráveszem Lajost a szökésre. 
Van még 60 dinárunk, hátha ez kisegít. Nem jó a menázsi [katonai élelme-
zés], nincs paprika. Reggel rántott leves, rántás nélkül, délben ugyanúgy, este 
birkahússal.

Szeptember 4. 

Az éjjel megint homokot hordtunk, ma pihenő.

Szeptember 6.

Éjjeli munkások vagyunk. Hordjuk a homokot kisvasúton. Írja az újság, hogy 
fegyverszünet van és béketárgyalás, bár igaz volna. A szökés naponta megy, 
tegnap az első barakknál kiadták, azaz kiadta a hadnagy úr, mert most kaptunk 
egy szerb hadnagyot, hogy aki elszökik, és ha elfogják, be lesz zárva. Ha béke 
lesz, akkor sem megy haza, még a rabságot le nem tölti. Azt hiszik, a sváb12 
megijed az ilyentől.

 12  A „svábák” (szerbül: Švaba, sváb/német férfi ). A szerbek gúnyosan így nevezték nemzetiségre 
való tekintet nélkül Ferenc József katonáit, vagyis osztrák–magyar foglyaikat. 
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Szeptember 7.

Éjjeli munkások vagyunk, hordjuk a homokot. Van itt százötven orosz hidász 
katona. Ott a tanyájuk, ahonnan a homokot hozzuk. Sátortáborban vannak, 
őket is idehozták hidat építeni. Jól táplált egészséges emberek. Itt vagyunk 
homokért, este 9 óra. Hallgatjuk az imájukat. Előbb fújnak nekik, aztán 
együttes imát mondanak félig énekbe, utána kéthangú ének következik, elég 
szép melódiával.

Szeptember 9.

Úgy tudjuk, mintegy hatezer fogoly szökött már el. Ez számítva koronájával 
naponta, egy évre 2.190.000,00 korona. Tehát kaptunk még őrséget száz 
emberhez 12-t. Öreg 60 éves csicsák, most már nem is szökik, aki nem akar. 
Parancsot is kaptak, hogy négy ember megszökött, egyet lelőttek, egy meg-
sebesült, és hogy szó nélkül szabad rálőni arra, aki szökik. Mi úgy tudjuk, 
nem szabad rálőni.

Szeptember 12.

Vasárnap délelőtt dolgoztunk, most pihenő van. Éjféltől reggelig leszünk 
sorosok. Esik az eső, a hús felényi [lett], helyette lekvárt kapunk. Életemben 
nem ettem annyi lekvárt, és nem is láttam, mint itt van. Fő élelmi czikk még 
a sajt. Elég jó sajtot kapunk.

Szeptember 17.

Nem tudom, most mi következik, nem kaptunk se húst, se zsírt, semmit. A   fr us-
tok [reggeli] nem főtt. Ebéd krumplileves és sajt, vacsora semmi. Hír, hogy a 
Bolgár megtámadta [Szerbiát], aligha[nem] el kell mennünk. 

Szeptember 18.

Az újság csak az, hogy láttam egy szerb térképet, két főtt kecske lapozcka a 
térkép, az öreg csicsa13 azt nézte ki belőle, hogy a bolgár előrejött a határtól, 

 13  A hadifoglyokat idős szerb népfölkelők felügyelték, terelgették, egy-egy tiszt parancsnoksága 
alatt. Őket a szerb nyelvet már némileg elsajátító foglyok „csicsáknak”, azaz bácsiknak nevezték.
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és hogy az egyiknek a csapatja nem látszik, az már nincs. Nem mondta, kié 
ez a láthatatlan csapat, mi úgy hisszük, az szerb csapat lesz.

Fáradt vagyok, alig húzom a lábaimat. Fáradt a testem, lelkem. Sohasem lesz 
vége. Sokszor, ha elfog a honvágy, mikor pihenő van, a szívem elkezd ugrálni 
és… óh, borzasztó… nincs semmi, ami megnyugtatna, csak egy, a szabadulás. 

Szeptember 28.

Nincs semmi újság, csak az, hogy a mieink újra megtámadták Szerbiát, és 
hogy Bulgária is támadja.

Szeptember 30.

A mérnök azt mondja, hogy nem sokáig maradhatunk itt, mert Bulgária 
támadásra készül, bár még ma menni kellene.

„Nem tudom, most mi következik”
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1915. október 4. 

Kaptunk két inget, két gatyát, minden ember.

Október 6.

A menázsi krumplileves, paprika, zsír, só nélkül és lekvár. Vacsora krumpli, 
így főzve hússal. Pokrócot is kaptunk.

Október 10.
Semmi jó újság, ma vasárnap van. Örökké lekvár és üres leves, só nélkül.

Október 11.

Nagy szerencsétlenség történt. Összedőlt a hídboltozat, melyet most állítottak 
össze. 18 ember, aki fent volt, mintegy tizenkét öl [20–22 méter] magasan, 
összetörte magát.

Október 14.

Azt mondják, írja az újság, hogy a mieink újra bejöttek, és a Bulgár is elvette14 
már Szkopját, régen: Üszküb.

Október 16.

Itt hagyjuk a strekket [die Strecke: útszakasz vagy vasúti pálya], most már 
alighanem baj van. Délelőtt 9 órakor egyszerre kiabálás, hogy otthagyni min-
dent, ahogy van, majd a szerszámot összeszedetik. A magazinból [raktárból] 
a ruhát kiosztják, minden embernek 2-2 kenyeret adnak, minden szerszámot 

 14  Bulgáriának Macedóniára fájt a foga, mely területet Szerbia kapta meg az 1912–13-as balkáni 
háborúk után. Így lett a Nemes Károly által emlegetett Ó-Szerbiából Macedóniával kiegészülve 
Új-Szerbia. 1915 szeptemberében „Ravasz” Ferdinánd bolgár cár titkos szövetségre lépett 
Németországgal, és október 11-én a bolgárok benyomultak Macedóniába, majd október 
14-én Bulgária hadat üzent Szerbiának. Szinte ugyanebben az időben, október 7-én, egy 
német és egy osztrák–magyar hadsereg átkelt a Dunán, így a két oldalról is megtámadott 
szerb hadsereg széttöredezett. A maradványok visszavonultak az albán hegyeken keresztül 
az Adriai-tengerig, és Korfu szigetén találtak menedéket. Majd 1916 elején csatlakoztak a 
szaloniki antanterőkhöz.
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talicskára, és vagonra rakva megindulunk Dervent felé. Itt kezdődött meg a 
mi keserves utunk, melynek vége majdnem végtelenné vált, sokaknak azzá is 
vált. Derventben kapott minden ember egy tele csajka [fémedény] lekvárt, 
és innen mentünk Nisbe.

Október 19.

Elindultunk Nisből gyalog,15 úgy mondják, Mitrovicza felé. Pakolnak Nisből 
mindent, minket nem tudnak hova tenni. Hajtják velünk együtt tisztjeinket 
is. Az eső folyvást esik, enni nem adnak semmit. Este 7 óra, ideértünk egy 
városba, a neve Prokuple [Prokuplje, Szerbia]. Kivezettek a város szélén két 
kaszárnya közé, azt hittük, bemegyünk. Ó, nem, jó kétórai kint állás az esőben, 
azután azt mondták, menjen, ki merre lát. Sehol semmi hajlék, az eső egész 
éjjel esik. Mi is Lajossal egy fa ágaira terítjük a sátorlapot, és így kucorogva 
reggelig, reszketve, mint a kocsonya, írom e sorokat.

Október 20.

Ez a Prokuple város egy „balkáni tűzkatlan”, mondják. Nisben megmutatták a 
mieink küldte cipőket, de ki nem adták. Vannak sokan, akik mezítláb vannak 
már. Az idő nem javul, vizes minden ruhánk, három nap óta.

Október 22.

Elindultunk Prokupleból, de. 10 órakor. Mentünk este későig, az eső esik, 
alig bírunk menni. Nyolc napja csak kenyeret kaptunk, azt se mindég. Öt 
napja vizesek vagyunk. Állítólag hat ember meghalt az útban. Éjjel, úgy 12 

 15 Naplóírónk 1915 októberében még nem tudhatta, hogy Nišből elindulva kezdetét vette a „nagy 
menetelés”, amely két hónapig tartott Albánia déli csücskéig, a valonai [Vlora] kikötőig. Erről 
a megtett útról két német hadifogoly is naplót vezetett, mindkettő németül. Ezekben olyan 
leírások olvashatók, amelyek szinte napra pontosan megegyeznek naplóírónk lejegyzéseivel: 
„Hadd emeljem ki, hogy ennek a német fogolynak az emlékezése szerint az osztrák–magyar 
katonák kaphattak hazulról pénzt, amíg Niš környékén raboskodtak; úgy látszik, a Vörös-
kereszt ezt meg tudta szervezni. Ehhez az is hozzáértendő, hogy levelezniük is lehetett. De 
nincs szó csomagokról! Ez azért fontos, mert csakhamar kiderült, hogy legnagyobb gondjuk 
a lábbeli. A köves-sziklás úton hamar szétszakadozott a bakancsuk, tartalékuk pedig nem volt. 
A lábuk kék volt a hidegtől. A lakosságtól vettek néha egy-egy bocskort vagy vastag harisnyát, 
de nemsokára a legtöbbjük a bokára kötözött kapcában-rongyban rótta az utat.” (Lőrinczi)
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óra tájban értünk Blacza [Blace, Szerbia] faluba. Itt valami állami épületbe, 
a góréba bújtunk, a szénába. Most már szórnak szét bennünket, kit ide, kit 
oda. Mi, mintegy nyolcszázan itt tisztítjuk a köves utat. Nyolc nap óta főztek 
bablevest, disznóhússal, só nélkül, kenyér alig van.

Október 25.

Tisztítjuk a köves utat éhen, most déli 12 óra van. Ebéd nincs, kenyér sincs. 
Reggel ettünk három almát, egy kis lepént, Lajossal ketten. Még volna egy 
lepén, de Lajos elment megnézni, lesz-e kenyér, és elvitte a zsebében. Van olyan 
ember, aki tegnap sem, ma sem evett semmit. A pallér pedig folyvást kiabál, 
hogy dolgozzunk, de már szűnik ő is, mert négy óra, és még nincs semmi 
menázsi. Ő is a mienkből kap. Tűzrevaló gazember, úgy mondják, Boszniából 
szökött. Bot van a kezében, és szid, mint a záporeső. Ha valaki húzódozik, 
üti, mint a barmot, de nem, még azt sem ütik ilyen vastag bottal. Borzasztó, 
hogy meddig fog ez tartani, a Jóisten tudja csak.

Október 28.

Az éjjel nagy eső volt, kenyeret megint nem kapunk. Blazcát ott hagytuk, és 
Krusevác [Kruševac, Szerbia] felé tisztítjuk az utat. Éjjelre egy szerb házba 
kvártélyoztak. Itt kínlódunk, venni nem lehet semmit. A mérnök úr és a 
hadnagy úr a másik faluban van, nem tőrödnek velünk.

1915. november 1.

Tisztítjuk tovább a köves utat, ma jó idő van. Fél kenyeret kaptunk, és reggel 
meleg vizet. Este húslevest kukoriczagrízzel. A csapatokat hajtják, egyiket 
jobbra, a másikat balra, senki sem tudja, hogy hova. Éhesek vagyunk, mint a 
farkasok, két kis alma 5 krajczár, hoznak ki az útra, szerb kislányok. Ettünk 
nyers káposztát is már, azt is loptuk. A civileknek nincs semmijük, csak egy 
kis kukoriczalepényen tengődnek. Mi is vettünk tegnap, egy kétkilós formát 
egy dinárért, de azt sem lehet nagyon kapni. Van még 30 dinárunk.
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November 3.

Tisztítjuk a köves utat. Hozzák a szerbek az ágyúkat, és rengeteg a trén, tele az 
út. Azt mondja egy szerb katona, csak tisztítsuk, hogy könnyebben jöhessenek 
a mieink, és hogy bár már itt volnának. Szintén mondja egy főhadnagy, hogy 
dolgozzatok lassan, két-három nap, és vége lesz. Egy magyarul tudó civil arra 
kér, ha hazamegyünk, ne bántsuk az ő foglyaikat. Civil urak, egyik jön, a másik 
megy, nők és gyermekek együtt. Kérdjük a szerb katonát, hogy hova mennek. 
Azt mondja, az sem tudja, aki hajt bennünket. Erről német, arról a bolgár jön.

November 5.

Itt tisztítjuk az utat, ahol elágazik kétfelé, egyik, amerről mi jöttünk, először 
Blacza, aztán Prokuple és Nis. Emerről jövet Krusevácz, elágazva megy Brusz 
[Brus, Szerbia], Kursumlia [Kuršumlija, Szerbia] és Pristina [Pristina, Ko-
szovó] felé. Ahhoz nem mesze van Mitrovicza. A menekülők mennek Brusz 
felé, a muníciót viszik Blacza felé. Menekülnek Kruseváczról, mely ide, ahol 
dolgozunk, egynapi járó gyalog. Azt mondják, mindent pakolnak onnan, 
mindent hordanak, szórják szét és tapossák a sárba.

November 6.

Az út állandóan tele menekülőkkel, civilek, katonák, tisztek. Azt mondják, 
ne dolgozzunk, úgyis csak két-három napig leszünk még az övék.

Ma láttuk Péter királyt.16 Én megismertem előre. Egyszerű cséza [fedetlen, 
könnyű, négykerekű hintó] kocsin jött, egy civil úrral, egyszerű szerb katona 
kocsissal. Semmi, szóval semmi kíséret nem jött vele Kruseváczról, melyet 
most ágyúznak a mieink, nagyon ide hallatszik.

November 7.

Itt hagyjuk a köves utat, nem lehet tovább tisztítani, mert arra már tisztítja 
a német és a magyar [hadsereg]. Most aztán nem tudjuk, hova visznek ben-
nünket.

 16  Petar I. Karađorđević (1844–1921), Szerbia királya, 1918-tól a szerbek, horvátok és szlovének 
királya.
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November 8.

Itt vagyunk Blaczán, kaptunk két kenyeret, még ma megyünk tovább, általános 
hurczolkodás Kursumlia felé. A döntő ütközet,17 úgy látszik, itt lesz Blacza 
körül. Itt rakják kazalba a muníciót, és a mieinkkel ásattak dekungot [die 
Deckung, fedezék] is. 

November 9.

Itt vagyunk Kursumlián. Délelőtt 10 óra, várjuk, mi lesz velünk. Erre menekül 
most mindenki. Ma egy repülőnk megnézte, hogy szaladunk a sváb elől, mert 
most mi is velük szaladunk [a szerbekkel]. Ó-Szerbiából áll még tudomásunk 
szerint Prokuple, Blacza, Brusz és Kursumlia.

November 10.

Kursumliából ide értünk Banyára [Kuršumlijska Banja, Szerbia], onnan 
szabad újra mindenki. Ma reggel az ágyúszó nagyon idehallatszott, így egy 
általános zűrzavarban hagytuk ott. 

November 11.

Otthagytuk a Banyát, Reggel kilenc óra. Itt vagyunk Új-Szerbia határán. Van 
itt egy török rom-kastély, és őrházak. Mai utunk hegyek között visz. Innen 
a terep kopasz, kicsit hullámos, úgy mondják, ide nem messzi van Pristina. 

 17  Radomir Putnik, a szerb hadsereg főparancsnoka november 11-éig abban bízott, hogy az an-
tant Szaloniki felől valamilyen módon a segítségére jön. Mivel ez a reménye nem vált valóra, 
elhatározta, hogy seregeit a Rigómezőn [Kosovo Polje, Koszovó] egyesíti, és innen kerülő 
úton megpróbál Szalonikibe átvergődni. Ennek a történelmi medencének a szélén küzdöttek 
a szerbek 1915. november 19-e és 24-e között a bolgár, osztrák–magyar és német csapatokkal. 
Végül a megfogyatkozott haderőinek megmentésére a nagyon beteg Putnik nem látott más 
kiutat, mint hogy azokat a behavazott magas albán hegyeken át az Adria partjára vezesse. Már 
ami megmaradt a nehéz terepen, gyilkos időjárási viszonyok között átvonuló hadseregből, 
melyhez polgári menekültek és korábban fogságba esett ellenséges katonák is csatlakoztak. 
Mackensen német tábornagy a rigómezei csata után beszüntette a szerbek üldözését, és el-
pusztításukat az elemekre bízta. Szerbia 420 ezer főnyi hadseregéből csak mintegy 150 ezer 
teljesen tönkrement ember tudta elérni az albán partokat. 150 ezer ember fogságba jutott, a 
többi elpusztult, odaveszett, illetve minden hadianyaguk és fegyverük osztrák–magyar, német 
és bolgár kézre került. 
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Erre menekül most mindenki.18 Eddig jött velünk 6 nehéz ágyú és két hosszú 
csövű, úgy látszott, itt ellen akarnak állni, de úgy járnak, mint idáig, hogy 
etetni sem érnek rá.

November 12.

Beértünk Pristinába, azaz csak mellé. Kenyér nincs, hely nincs. Se fa, hogy 
tüzelhetnénk, se szalma. Mellettünk havasok a hegyek. Nem tudom, mi lesz 
az éjjel velünk.

November 13.

Bent aludtunk az istállóban, már aki befért. Banczik már ott volt, és adtak egy 
kis helyet. Ők is ide jöttek Mitroviczáról. Ma el is mentek állítólag Prizrendbe 
[Prizren, Koszovó]. Mi itt a gyepen lessük, mi is lesz. Talán most mennek 
majd kenyérért, és mi is megyünk majd utánuk. 

November 14.

Kenyeret nem kaptunk, helyette hoztak egy kevés lisztet, zsírt, és kiosztják, 
főzze, ki hogy akarja. Egy kukoriczaprója [kukoricakenyér], ami 3-4 kg-os, 
4-5 dinár. Egy szerb 10 dináros bankóért 7-8 dinárt adnak. Egy fej káposzta 
10–15 krajczár, vagyis 60 para. Csak azt lehet venni, más semmit se. Civil 
jövevények is csak káposztát esznek. Kenyeret nem kapunk, és az a hír járja, 
hogy körül vagyunk fogva, nem mehetünk sehova.

November 15.

Elindultunk Pristinából, kenyér nélkül. Az útra kaptunk ketten úgy fél kilóra 
való birkahúst, és most talán megyünk Prizrendbe, de nem tudjuk biztosan. 

 18  Lőrinczi László idézi Raoul Labrynak, a francia katonai egészségügyi küldöttség egyik szer-
biai hivatali tisztjének úti feljegyzéseit, amely szintén ezeket az eseményeket írja le. (Lásd: 
Lőrinczi.)
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November 16.

Az éjjel nagyon megáztunk és fáztunk. Éjfélre megfőztük a húst egy kis babbal, 
és volt egy czibakunk [száraz kenyér, kétszersült] is hozzá. Ma megint kaptunk 
húst, mert volt a századunknak néhány birkája. Megfőztük csipetkével, mert 
kaptunk egy kevés lisztet is. Az éjjel majd megfagytunk, vizes volt minden 
ruhánk. Pristinától mentünk délnek a hegyekig, majd nyugatnak. Délről 
mellettünk a hegyek négy napja tele hóval.

November 17.

Az erdőben aludtunk, ahol nem volt nagyon hideg. Kenyér nincs, próját ve-
szünk, egy-egy kicsit. Ma rossz idő van, esik az eső, és menni kell… Most már 
havas eső esik, nagy széllel. Itt vagyunk Prizrendbe, aki itt, a többi szétszóródva 
az országúton, ki tudja hol? Mi, ötödmagunkkal, addig kóborgunk az utcán, 
még az Isten egy arnautot hozzánk küld, és az beereszt egy üres utcai szobába. 
Mondja, hogy a szerbet be ne eresztjük!

November 18.

Hála a Jóistennek, felszáradtunk, reggel hét óra van, még itt vagyunk, de 
mindjárt megyünk keresni a komandót. 

November 19.

Fent vagyunk a várban,19 elhagyott piszokfészek, zsúfolva egymás hátán. 
Aludni nem lehet egy szemet se éjjel. Éktelen kiabálás, veszekedés a helyért. 
Egész éjjel ülünk, zsugorodva, minden tagja fáj az embernek.

November 20.

Itt hagyjuk Prizrendet, megyünk, úgy mondják, Bitojba (régen: Monasztir) 
[Bitola, Macedónia]. Azt mondják, nyolcnapi járásra közvetlen a görög ha-
táron van. Itt Prizrendbe kapott két kenyeret egy ember.

 19  A Prizren feletti hegyen magasodik a Kalaja erőd, amely a XI. században épült. A törökök 
1455-ben foglalták el. Miután Prizren 1912-ben, az I. balkáni háborúban felszabadult, a várat 
magára hagyták, mert elvesztette katonai-stratégiai jelentőségét.
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November 21.

Az éjjel egy rossz malomban aludtunk, ma pedig az erdőben csináljuk a kuny-
hót. Van itt egy szerb komandó sátor, ahol kenyeret is sütnek, mi is kaptunk 
egyet-egyet. Úgy látszik, itt sokan elmentek már. Prizrendtől idáig van köves 

Hadifoglyok útvonala 1915-ben 
(Forrás: Nagy Miklós Mihály [2011], 74. o.)
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út, most amerre indulunk, az utat most csinálják a mieink. Nagyon sok (tá-
bori) tűzhely volt itt. Találtunk egy tarisznyába szép fehér lisztet. Gyúrni sem 
kellett, mert el volt ázva. Főztünk belőle csipetkelevest, só nélkül, de milyen 
jó volt. Még egy pogácsa is lett belőle, pedig hétfelé szedtük.

November 22.

Borzalmas hegyi utakon megyünk, nagyon hideg van. A hegyek havasok, 
kenyér csak némelyiknek van, sokan mezítláb jönnek.

November 23.

Még nem indultunk, tüzelgetünk. Van egy kenyerünk és öt dinár, ha szorul, 
meg kell enni. Van még két pár új vess [fehérnemű]. Egy prója 5-6 dinár, ami 
3 kg kukoricadarából van. Utolsó tíz dináron Prizrendbe körtét vettünk, csak 
így tudtunk túladni rajta. A körtéből adtunk el, így lett az öt dinár, a többit 
megettük mi. Havasok tetején megyünk. Az éhség itt már annyira fokozódott, 
hogy a csehek, ez a piszkos sáska népség, a dögöt, hogy szamár volt-e vagy ló, 
szétszedik és megeszik. Borzasztó hideg van, fagyos a föld. 

Erdő itt nincs, ahol meghálhatnánk éjjelre. Az úton egy fogoly halottat 
találtunk, az előbbi csoportból maradt el. Levetkőztetve ingre, gatyára, úgy 
fekszik az úton, nincs, aki eltemesse. A ruhát, azt hiszem, a mi embereink 
szedték le róla, és eladták prójáért. Szétszórt albán házak vannak itt-ott. Ezek 
hoznak ki az útra egy kis próját, egy-egy kis hagymát, és ki pénzért, ki ruháért 
vesz. Alsó ruhát keres mind, csak nagyon kis darabot adnak egy ingért vagy 
gatyáért. Megtörténik, hogy néha erővel is elveszik tőlük. Itt már rávitte az 
éhség a foglyokat a lopásra is. Ha meglátnak valahol egy birkát, pulykát, kecskét, 
még éves, kétéves borjút is ellopnak, és húzzák az erdőbe, és vágják le. Persze 
az arnautok is félnek már. Napról napra tele az út foglyokkal, ha útba esik 
egy hagymaföld vagy kukoriczagóré, biztos, hogy meglopják. Ezért a strázsák 
hajtják, ütik, verik az embereket, és biztatják, hogy itt a város 2–4 óra járásra, 
ott majd kapunk kenyeret. Mikor elérünk egy falut, oda be sem eresztenek, így 
érjük el kis Debert [Mali Debar, Macedónia], ahol meg sem álltunk.
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November 24.

Még 3-4 km hátrahagyva, az erdőbe meredek hegyoldalba aludtunk. Alig 
bírtunk egy kis fát szedni. Ez már Albánia, a nyáron okkupálta [katonai erővel 
megszállta] Szerbia. Még egynapi járásra van nagy Deber [Debar, Macedónia]. 

„Főztünk belőle csipetkelevest, só nélkül, de milyen jó volt”
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November 25.

Déltájt van az idő, egy óra múlva beérünk nagy Deberbe, már idelátszik. Alig 
bírunk menni. Az ágyúszó az éjjel idehallatszott nyugatról. Nagyon hideg van, 
Alig bírunk egy kis fát kitördelni. Mert bizony a fát, a tölgyfacserjét kézzel 
tépjük, még akkor is, ha kétkaromnyi vastag. Az a hír, hogy kivisznek külor-
szágba, mert Ó-Szerbia, ahogy jöttünk, úgy elveszett utánunk. Új-Szerbia 
szintén, már Albánia is ott áll, mert a Bolgár jön keletről, a mieink jönnek 
nyugat és észak felöl.

November 26.

Itt hagyjuk Debert, a kaszárnyában aludtunk, és kaptunk másfél kenyeret. 
Ismét nem tudjuk, hova megyünk. Ez volt a Fekete Drin [folyó, albánul 
Drini i zi, a. m. fekete őz], melyen átjöttünk, Deber mellett. Kedves nőm, ha 
látnátok ezt az éhségtől elcsigázott csapatot. A katonák szeme keresztbe áll az 
éhségtől, le vannak rongyolódva, sokan mezítláb, sír az ember. Ha meglövik a 
katonát, az semmi, de hogy ha enni nem adnak, ruhát, hajlékot ilyen időben? 

November 27.

Az erdőben alszunk. Éjfélkor rájön a nagy szemű hó, és esik folyvást. Megyünk 
Sztrugába [Struga, Macedónia]. Délután 4 órakor beérünk, a hó esik, itt 
vagyunk az utczán elázva. Itt megtaláltuk a tisztjeinket is. Hely sehol, meg 
fogunk fagyni. Egy fi atal vézna katona sír, mint a kis gyermek. Ruhája alig 
van, ami rajta van, az is csupa víz. Mi jövünk-megyünk, a hó esik, mire setét 
lesz, kerül egy kis lucskos hely, ahol egymás hátán töltjük az éjszakát, és mégis 
majd megfagyunk.

November 28.

A hó szakadatlanul esik. Kaptunk egy kenyeret. A hó miatt nem mentünk 
tovább, délután 3 órakor elállt a hóesés, fagy, nagyon hideg van. Estefelé 
kimentem az utca végére, ott van a falu széle. Van ott 40-50 trén szekér, fehér 
liszttel megrakva. A kis trén ökrükből 4-5 ott van megfagyva, azaz csak volt, 
mert a foglyok még a legkisebb darabot is elhordják. Akinek nem jut a húsból, 
az elviszi még a belét is. Mondják, hogy még három nap kell menni. Két nap 
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ez a hegyi hideg. Majd délen elérjük a melegebb tájakat. Durazzóba [Durrës, 
Albánia] megyünk.

November 29.

Elég jól aludtunk, csak ellopták a tűt, cérnát a kenyérzsákból, mely a fejünk-
nél volt. Még szerencse, hogy a két kenyeret egész közénk tettük, mert azt 
akarták ellopni. Akinek van valamije, most már nagyon vigyázni kell rá. Egy 
csendőrnek a pokrócát is ellopták, nem is lett meg.

November 30.

Az erdőben aludtunk, ahol sukkos20 hó van. Eladtam egy pár vest, az ócskát. 
Délben elértünk egy sátor kommandót, csukusznak [parancsnoksági sátor] 
nevezik. Itt kaptunk ketten egy csajka búzalisztet, és egy harmadrész csajka 
ku ko ricza lisztet. Majd megyünk tovább. Iszonyú nagy hideg szél fúj, hordja a 
havat. A foglyokat leverte lábukról, 4-5 hever az út mellett megfagyva. A   szél 
behordta őket porral, hóval, csak félig látszanak ki.

1915. deczember 1.

Épületben aludtunk. Főztünk lisztlevest, és kipihentük magunkat egy kicsit. 
Ma szép reggel van, az ég alja kék, feljebb aranyszínű, nagyon hideg van. 
Mondják, ma elérjük a melegebb égtájat. De már dél van, és híre sincs a jobb 
időnek… Az idő esőre fordult. Itt már nemigen van hó, a messzi hegyoldalak 
már zöldülnek. Ló erre már nincs. Hála a Jóistennek, hogy idáig megsegített, 
de még nem érkeztünk meg. Főztünk egy kis lisztlevest. Azt mondják, még 3–5 
nap kell menni, akkor odaérünk talán a tengerpartra, Durazzóba. De előbb 
még egy városba érünk, amelyik itt van előttünk. Pénzünk szinte nincs már.

Dél után két óra, és itt vagyunk Elbasszánban [Elbasan, Albánia]. Itt van-
nak a tisztek is. Itt már megterem a narancs is, a levegő langyos. Az itt lakók 
azt mondják, ilyen tél úgy 14 évvel ezelőtt volt. Itt is volt hó, de már elolvadt, 
kaptunk egy kenyeret.

 20  Sukk: régi hosszmérték, kb. 30 cm-t jelent.
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Deczember 3. 

Itt vagyunk még Elbasszánban. Itt megálltak a csapatok. Nem lehet tudni, 
melyik a nagyobb úr, a Szerb vagy az Albán. Elbasszán egy nagy laposban van, 
és tele van a környék olajfákkal. Tehát itt vagyunk az „olajfák völgyében”. Már 
mentek el innen is. Mi is mennénk szívesen, mert enni nem adnak. Most az 
a hír, hogy Durazzóba megyünk, és ott hajóra ülünk, és úgy megyünk haza. 
Egy Albán csendőr mondta Lajosnak, hogy ott a svába, hogy igaz-e, a Jóisten 
tudja csak. 

Deczember 4.

Itt hagyjuk Elbasszánt kenyér nélkül. Az este fél liter kukoriczát kaptunk 
ketten. Volt még egy kis pénzünk, és vettünk egy oka21 húst, egy oka babot, 
1 hatosért faggyút, egy kis hajmát, eladtunk egy pár vest, egyik pantallót, 
melyet még Mitrovizcán csináltattunk, egy pár bocskort, így maradt még 
négy dinárunk. Nagyon le vagyunk soványodva.

Deczember 5.

Megyünk Tiranba [Tiranë, Albánia]. A mi csoportunkban van: [Nemes] 
Lajos és én, Antal György, Pallér Józsi, Fórai Józsi, Herskovics Samu. Nagy 
János és Burján János hegyesi [Kishegyes]. Hamar Sándor és Kurucz Sándor, 
ezek velünk együtt kossuthfalviak. Mi tízen, ha napközben el is maradtunk 
egymástól, éjjelre összevártuk egymást, és ki vízért ment, ki alomszalma, széna 
vagy valami száraz gazért alánk. A többi pedig tűzrevalóért. Kezünk itt már 
mind tele van tüskével. Az erdőben comb vastagságú fákat tördeltünk, tövestül 
vagy derékon. Antal György 101-es káplár. Haslövése volt. Fiatal, erős, mindég 
elöl jár egy görbe bottal, pedig biceg. Különösen én alig bírok utána menni. 
Pallér Józsi is biceg, bokalövése van. Fóraival és Herskoviccsal szokott úgy 
oldalt a káposztaföldre, kukoriczaföldre kirándulni. Szegény Pallér Józsi, soha 
nem hagy el, különösen engem meg Lajost nem, mert nekünk még van egy kis 
dohányunk. Ha rágyújtunk, csak lép közelebb: „Károly, a végit ne dobja el!” 
Fórai szintén kéri, csak Lajostól: „Lajos, a végit, legyen szíves!” Nagy János 
és Kurucz földi arról nevezetes, hogy ha kapunk egy kis lisztet, se nem főzik, 

 21 Az oka vagy okka régi török súlymérték. 1,2 kg-nak felel meg.
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se semmi, egyszerűen csak szárazon bekanalazzák. Tűzrevalót sem, alánk való 
gazt sem szeretnek szedni, így aztán többször is a puszta földön alusznak.

Deczember 6.

Ideértünk Tiranba. Reggel kilenc óra, de be nem eresztenek a városba. Nagyon 
gyenge vagyok, megromlott a gyomrom. Egy kicsit sok babot ettem kenyér 
nélkül, megy a belem. Ma ettem egy kis lepényt, és vettünk 4 tojást 20 kraj-
cárért. Egyet ittam nyersen, majdcsak megsegít az Isten. Ide még 8 óra járás 
Durazzó, úgy mondják, oda megyünk.

Deczember 7.

Tegnap kaptunk egy kukoriczakenyeret, és el is indultunk, de még a városon ke-
resztül sem értünk, már visszafordítottak bennünket. Most ismét itt vagyunk, 
nem tudjuk, mikor megyünk, vagy megyünk-e tovább. Ma vettünk 8 tojást 25 
krajczárért, és fél oka babot. Egy tojást megint megittam nyersen. A   dohány 
itt nagyon olcsó. Fél oka 30–50 krajcár. Szép vágott czigarettadohány.

Deczember 8.

Megyünk Durazzóba. Az este kaptunk ketten egy csajka lisztet. Az idő jó, 
hegyek nincsenek, most voltunk Kavalában22 [Kavaja, Albánia].

Deczember 9.

Eddig az volt, hogy megyünk Durazzóba, mert azt már elfoglalta a sváb, majd 
onnan haza. De nem, most meg Valonába [Vlora, Albánia] megyünk, ami 
háromnapi járásra van. Enni nem adnak, egyébként közvetlenül a tengerparton 
vagyunk, 100 lépésre van a víz széle.

 22  „Egy Kavaja nevű falu mocsaras határába érkeztek, és itt hosszú napokig a szomjúság is társult, 
mert más víz nem állott rendelkezésükre, mint a tócsáké… De ebből is ittak! És főztek vele 
csalánlevest.” (Lőrinczi)
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Deczember 10.

Itt vagyunk egy faluban, Prvi Kavala, tegnap dél óta, most délután három óra, 
talán most kapunk egy kis lisztet, egy csajka két emberre. Éhen kell elveszni. 
Akinek nincs pénze vagy ruhája eladó, az 2-3 nap sem eszik semmit. A ruhát 
potom áron veszik meg. A szerb 3 hatos 10 dináros bankóért 3-4 dinárt adnak. 
Itt a török pénz kell, ezeknek cserekvájuk [?] van, itt csak az kell. Durazzóban 
akartak Olasz hajóra rakni, de úgy halljuk, hogy a mieink elsüllyesztettek 
egyet, hármat meg elfogtak. Az ágyúzást hallottuk, mikor Tiranban voltunk.

Deczember 12.

Egy folyón [Shkumbin, Albánia] kell átkelnünk, az éhségtől olyanok vagyunk, 
mint akit a sírból most húztak ki. Délután három óra, majd most ülünk fel a 
csónakra, 40 ember egyszerre. Reggel óta két csónakon hordják az embereket.

Deczember 13.

Megyünk, megyünk, az utat mutatják a halottak, akiket az éhség levert a 
lábáról. Istenem, de borzasztó ez, ha Te nem segítesz, jó atyám, mind elve-
szünk. Mára volt még 4 főtt tojásunk és egy kis kukoriczaprója, és van egy 
főzet lisztünk. 5 óra járás a város [Lushnja, Albánia], ott kapunk valamit, és 
onnan Valonába megyünk. Két nap, ha igaz, talán tovább nem megyünk. Este 
7 óra. Hamar, Kurucz, Muzsik Sándor és mi ketten, felállítottuk a sátort. Mi 
száraz csipetkét főzünk, olaj is volt rajta. Muzsik adott egy kicsit, ő meg két kis 
próját sütött, azt mondja, sosem evett ilyen jót. Hamar babot főzött. Kurucz 
meg egy kis lisztet. Az idő nagyon jó.

Deczember 14.

Megint egy folyón [Seman, Albánia] megyünk át, és itt majd az olaszok 
visznek át.

Deczember 15.

Még nem vittek át az olaszok a folyón, olasz katonákat és tréneket szállít át. 
Az éjjel nagy szél fújt, és nem bírtunk átmenni, a víz meg nagyon sebes. 10-
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én kaptuk az egy csajka lisztet, azóta semmit. Szegény Kurucz és még sokan 
mások alig lézengenek, éhen kell elvesznünk.

Deczember 16.

Az éjjelünk borzalmas volt. Éjfélkor rájött az eső, elmosta a tüzeket, a szél 
fúj, a víz alánk folyik. Reggelre négy halott van. A gyengébbek fekszenek a 
vízbe, azok már nem fáznak. Egyvalaki egész éjjel mászkált tiszta meztelenre 
vetkőzve. Reggel itt láttam egy csoportba 7-8 embert, üldögéltek egy kis parázs 
mellett. Egy pedig hason fekve, a lába a többi között, arca egy kis vizes gödörbe. 
Még néha felemelte a fejét levegő után kapkodva. Segítség nincs! Az olaszok 
ránk se néznek, a szerbek, akik kísértek, ki elhalt már, a többi ki tudja, hol 
van. Három-négy albán ház van itt, körülöttünk hegyek. Az eső napközben is 
esik, megint itt maradunk. És eső megint lesz. Hat napja kaptuk az egy csajka 
lisztet. Teknősbékát fogunk,23 én is ettem már. A vízpartról feljebb mentünk a 
hegyoldalba, itt felütöttük a sátort. A tűzrevaló tüskés cserje, amit alig bírunk 
szedni. Most már élelem után kell nézni. Szednek valami kis apró hagymát 
vagy micsodát, és valami gyökér petrezselyemformát. Ezt főzzük, de nem jó.

Deczember 17.

Vagyunk itt egy 2000-en vagy 2500-an. Talán ma hoznak kenyeret. Az olaszok 
még mindég nem eresztenek át. Lajos oda van teknősbékát keresni. Van itt ez 
tüskés cserje, amit az albánok valamikor olyan hosszú botsarlóval levágtak, és 
ahogy megrohadt, ezek alatt vannak a békák. Nagyok, kövérek, és öt-hat tojás 
van egyben. Akkora próját kaptunk ketten, mint az egyik tenyerem. Lajos 
hozott három teknőst, két főzet lesz kettőnknek, a húsa egészen jó.

Deczember 18.

Megfőztük a reggelit, a Jóisten talán megsegít, és átvisznek ma. Öt napig 
voltunk ennél a víznél, 10-én kaptuk a lisztet, azóta csak a tenyérnyi kuko-
ricalepényt. Itt ülünk a parton, mindjárt ülünk be [a csónakba]. A halottak 
száma ismeretlen. Alig lézeng az egész. Egy óra járásra egy Fiera [Fier, Albánia] 

 23 „Irigyelték azokat, akik teknősbékákat vagy közönséges békákat tudtak összefogdosni, és 
levest főzni belőlük; de nagy kincsnek számított egy fej hagyma is.” (Lőrinczi)
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nevű város, oda kell menni. A vízen túl elébünk jött egy lovas olasz csendőr, 
és mondta, hogy be kell menni a városba, ott majd kapunk enni. A mi szerb 
hadnagyunk idáig jött velünk, nem volt rossz ember, ő nem tehetett arról, 
hogy sehol sem kapott a részünkre kenyeret, ahol ígérte. Nekem többször is 
mondta: „Mozseli berkó?” [Možeš li, brko? Bírod-e még, bajuszos?] Sötét 
lett, mire odaértünk. Az olaszok a város szélén fogadtak minden embert egy 
lepénnyel és egy porció marhahússal.24 Úgy bekaptuk, mint kutya a legyet, 
szokták mondani. 40 napja, hogy jövünk 10 db egykilós kenyérrel. Bizony, 
akinek pénze vagy ruhája nem volt eladó, azok alig bírtak, sokan nem is bírtak 
eljönni. Sokan meg itt fagytak meg, a vízparton éhen. Hála az egy Istennek 
most már másként lesz. Még két nap Valona,25 és onnan hajóra szállunk.

Deczember 19.

Még itt vagyunk a város mellett. Kurucz, Hamar százada nem kapott semmit, 
mert késő este értek csak be, és már nekik nem jutott. Borzalmasan nézünk ki, 
soknak a szeme akadozik, nem forog. Csupa retkek, csupa tetűk és rongyo-
sak vagyunk. Mi (Lajos és én) volt mit eladnunk, és így egy kis pénzünk is. 
Volt ruhánk és szappanunk. Gyengék és soványak vagyunk, de azért elég jól 
nézünk ki, már a többihez képest. (Szegény Kurucz itt megharagudott rám, 
mert mondtam neki, hogy miért nem mozsdik, ne hagyja el magát.) Ahelyett, 
hogy valamit is adtak volna, útnak indítottak… Most már másodszor megyünk 

 24  „Még egy hétig kellett várakozniuk vízben-esőben, amíg sor kerülhetett a behajózásukra. 
Naponta egyetlen kanálnyi lisztet vagy rizst kaptak táplálékul! Eljött a karácsony is. A szerbek 
tíz fogolynak húszkanálnyi lisztet (természetesen nyers lisztet) és egyetlen kerek komiszke-
nyeret utaltak ki (igen, tíz embernek egyet) a szeretet ünnepére. A halálesetek száma ijesztően 
megnőtt ezekben az utolsó napokban. Hétnapi éhezés után kaptak végre egy-egy kenyeret 
és egy-egy adag húst az olaszoktól; de az őrséget továbbra is a szerbek gyakorolták, az utolsó 
pillanatig.” (Lőrinczi)

 25   Albánia 1915-ben beleegyezett abba, hogy Valonát és környékét olasz csapatok szállják meg, 
és azt is megengedte, hogy a hátráló szerb seregtestek és az előttük vonuló hadifoglyok átvo-
nuljanak Albánián, és Valona környékén várják sorsuk alakulását. Lőrinczi László erről ezt írja: 
„Előttem a Balkán-félsziget térképe: méricskélem rajta a hadifoglyok gyalogos útját, Banja–
Pristina–Prizrend–Debar–Elbasan–Valona irányában, ahogy a foglyok írták. Borzalmas lehetett 
azon a hegyes-sziklás, komor vidéken menetelni! Útközben a halálosan kimerült emberek 
úgyszólván sohasem töltötték hajlék alatt az éjszakát. Akárhogy mérem és számítom, legalább 
ötszáz kilométert tettek meg így, a legnyomorúságosabb táplálkozás mellett. Holtak százai és 
ezrei maradtak utánuk az út szélén, az árkokban, általában meztelenül, mert a bajtársak, (!) de 
a környék lakosai is azonnal letépték róluk a ruhát, akármilyen rongyos is volt.” (Lőrinczi)
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mocsáron. Délután két óra van. Itt megint vízen kell átmenni, és alighanem 
belekerül pár napba, még átvisznek.

Deczember 20.

Újra egy csapás, egy szeles eső. Át még nem vittek, úgy mondják, 2000-et 
visznek át naponta, azt át is öltöztetik, sőt fürdetik is. Kaptunk egy konzervás 
bádog [konzervdoboz] lisztet, két ember. De itt nincs tűzrevaló, túloldalon 
van az olasz láger [tábor], onnan szállít át élelmet, most már naponta. De nem 
győzi, mert folyvást szaporodunk, ahogy jönnek a csapatok. Azért mindennap 
kapunk valamit. Egy kerek czibak, egy embernek. De úgy ellopják a szerb 
komendásunk és a mi hazaáruló szerbjeink, hogy 10 emberre jut egy czibak. 
Rizst is kaptunk, egy és fél evőkanállal minden ember. 

Deczember 21.

Ma sem megyünk át, az eső megint jön. Hamarnak és nekünk van sátrunk, mi 
csak megvagyunk. Egész éjjel csepergett az eső, összefagyva az egész csapat. 
És még egy csapás, Lajos beteg. 

Istenem, kegyelmes atyám, ne hagyj el bennünket, gyógyítsd meg a testvé-
remet, ne válassz el e nehéz helyzetben. 

Sátrunk mellett kettő megfagyott az éjjel. Még az egyik mozog, és már 
vetkőztetik le, veszekednek a rongyain.

Deczember 22.

Ma sem megyünk át, az idő ma jó, de a helyzetünk, az borzalmas. Vagyunk 
itt mintegy 5-6 ezren. A halottak köztünk fekszenek, itt is 3-4, amott 5-6. 
Az út szélén a sárba, az árokba, a posvánba [pocsolyában], ki tudja mikori, 
ruha nélkül, meztelenre vetkőztetve. A többi, aki még életben van, három 
részre osztva:

Akik még egészségesek, és valahogy egy kis tűzrevalóhoz jutnak. Az 
arnautoktól próját cserél. Van itt egy arnaut falu, egész piac van. Eladó itt 
minden, pokrócz, blúz, nadrágszíj, pénztárca, cipő (mind cserélve), köpönyeg. 

A második rész szintén egészséges, de gyenge, éhes. Ezeknek nincs semmi-
jük, ha meglátják, hogy a másik viszi a próját, megrohanják, és elveszik erővel. 
Az áldozat jajgat, ahogy a száján kifér. Ezek mennek a faluba, kéregetnek, 
lopnak, amit csak lehet. Szegény Pallér és Forai, ők is pulykát akartak lopni, 
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és az albánok beverték a fejüket. Forainak egy úját kiütötték a helyéből. Ma 
is úgy áll a görbén. Sokat agyonütöttek26 és agyonlőttek itt az albánok. A kis 
Szilágyi Ferencet is úgy ütötték agyon, ő pacséri lakos volt. 

A harmadik rész, amely már majd magáról sem tud. Ezek ülnek, mászkálnak. 
Ha megnézzük, úgy néznek ki, mint a hülyék, minden szemetet fölszednek. 
A halottak száma rettenetes.

Deczember 23.

Fel vagyok háborodva! Lajos tegnap eladta a cipőit. Az enyémeket meghagyjuk 
kettőnknek, ha majd kell, ez még legyen. Ma az ő lábán volt, de meglátta egy 
szerb strázsa, erővel el akarta venni. Cipőt, sátrat, kivált a szerbek, elveszik erő-
vel. Azt mondják, Valonába kapunk mindent, amink van, azt úgyis elhányjuk. 
Amiért nem engedtem, kicsikarta a kezem, most elment Lajos, eladja ezt is 
prójáért. Aztán már csak rossz bocskorban maradunk. Talán reggel átvisznek, 
aztán a szerb nem parancsol tovább. 

Deczember 25.

Karácsony első napja, szent ünnepünk. De szomorú ránk nézve. Össze va-
gyunk állva, az átkelés még nem kezdődött. A mi századunk, mely lehet úgy 
600 körül. Legalább 150-en itt maradnak halva, áldás poraitokra, éhen halt 
hazafi ak. Szegény Kurucz nem tud jönni, ő is mártír lesz, úgy látszik, de nem 
segíthetünk rajta. Újra itt maradtunk, ma nem visznek át senkit. 

Deczember 26.

Ma megint itt maradunk, Kurucz alig van. Még mi összeálltunk, a pokróczát 
elvitték. Reggel nyolc óra, ma még él. Borzasztó ez, semmi segítség, se hely, se 
ennivaló. Ő is ennek az áldozata, éhezett, agyonfázott, ma reggelre bevégzi. 

 26  Bali István és Kalmár Pál temerini szemtanúk visszaemlékezései szerint: „Elbasan város szélső 
utcájában a templom közelében 1915. december 20-ika körül fogolytársaink közül az arnauták 
négyet agyonütöttek éjjel. A négy halott közül kettőt felismertem. Többen közülünk éjjel az 
éhségtől hajtva az arnautáknál próbáltak élelmet lopni, de sokat az arnauták ilyenkor agyon-
ütöttek. […] A szerb tiszt úr, aki bennünket mint foglyokat vezetett, az egész fogoly századot 
oda rendelte az utcán fekvő négy emberi holttesthez, és kérdezte, ki ismeri a halottakat. Az 
egyik maradéki származású, a másik pedig földim volt – feje hátulról fejszecsapástól ketté volt 
hasítva.” (Molnár Tibor: Bácskai hadifogoly golgota – Halálmars 3/1.)
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Kegyelmes Istenünk, segíts meg bennünket, az idő most elég jó. Itt ér még 
egy hűvös eső, megint sok meghal. Tegnap kaptunk két kis czibakot. Sándor 
a halállal vívódik. Ez volt a Prezna [Vjosa, Albánia] folyó.

† Kurucz Sándor meghalt itt a Prezna folyó partján a sátorunk mellett, 1915. 
deczember 26-án, délután 4 órakor.

Feljegyzem még ezt itt utólag, szavahihető emberek után, hogy itt ennél 
a víznél a halottakat a kutyák ették széltére. Én ezt nem láttam. Aszinára 
[Asinara, Szardínia] szigeten azt is beszélték, hogy a mi kiéhezett foglyaink a 
halott bajtársaikból vágtak le húst, és azt ették. Volt több ember is, aki állította, 
hogy látott megcsonkított holttestet. Lajos és én a tanyáról nemigen mentünk 
sehova, az ilyeneket nem láttuk. Akiket a kényszer hajtott, azokból az arnautok 
sokat agyonütöttek és agyonlőttek. Egyszer én is elmentem kérni egy gazdag 
albán efendihez.27 Adott is egy darab próját. Sokan csigával is éltek, teknős 
itt nem volt. A szerbek itt követték el rajtunk a legnagyobb bűnt, amikor a 
haldoklót rugdosták, kenyér helyett, bottal ütöttek-vertek. 10 napig voltunk 
ennél a víznél a legnagyobb borzalmak között.

Deczember 28.

Délután 2 óra, átjöttünk… Egy kis czibakot osztottak mindjárt, és két óra gya-
loglás után egy kisvárosba [Panaja, Albánia] értünk, ahol levest, húst, czi ba kot 
kaptunk, és ott aludtunk.

Deczember 29.

Indulás 11 órakor. Kevés czibakot osztottak sorba mindenkinek. Délután 2 
óra, itt vagyunk Valonába. Közvetlen a parton a hajóban kapunk enni, várjuk 
a beülést.

Hála tenéked, Kegyelmes Istenünk, talán vége a sok szenvedésnek és éhe-
zésnek, és egyben kérünk, segíts meg utunkon, te légy a kormányosunk és 
vezérünk. Ammen.

 27 Efendi: Törökül úr, uram. Másrészről a török állami hivatalnokok és tanult emberek megszó-
lítása is.
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Deczember 30.

A hajón aludtunk, elég jó, csak nem személyszállító. [Kaptunk] egy tábla 
czibakot és kávét. Délben rizsát hússal és czibakot. Elindultunk ebéd után a 
boldogság felé,28 bár mi úgy hisszük.

Szerbiai utazásunkról külön jegyzés, mely szól a legszerencsétlenebb he-
lyekről:

1=ör [Először] a havasok közötti utazás, mely rendesen egyik várostól a 
másikig 3, 5-6 napba került. Ez az utazás kezdődik Prizrendtől, most, ami-
kor egy fogoly már egy hónappal előbb fél kiló kenyérre fogva, és nagy része 
negyed kenyérre, most nekihajtva ennek a rettenetes útnak, ahol csak albán 
gyalogos járt néha. És akkor ebben a 4-5 napi útba teljesen szétszóródva ment 
ki, hogy akart, meghált ki hol akart, evett, kinek mi volt, ha nem volt, nem 
evett. Ha ügyét a társak összeállva [segítve], egymást nem hagyva. Erdőben 
fát kézzel tépve, egymást takargatva, az útban ingért vagy gatyáért próját, kis 
kukoriczát is lehetett venni, esetleg lopni, és így tengődve átvergődtünk, de 
nagyon megviselve.

Erre jött a legrosszabb, midőn elértük a melegebb éghajlatot, de a ruhát 
mindjobban elpocsékolva, élelmet mindég kevesebbet kapva. Az emberek 
közt ma ez, holnap amaz egyszer csak megsárgult, különben semmi baja, csak 
éhes. Gyengébbjei hullanak, így érünk egy folyót, melyen az átkelés két nagy 
csónakon történik. 

A második folyón már az olaszok jöttek-keltek. Ez lett az első szerencsétlen 
táborozásunk, 8 napig itt kellett szenvednünk. Itt kaptunk egy hideg éjjeli 
esőt. A tüzeket elmosta, az emberek reggelre összefagyva, sok úgy feküdt a 
vízbe, és fel sem kelt, mikor megvirradt. A látvány borzasztó volt. Volt, aki 
négykézláb mászott, a másik eszét vesztve levetkőzött meztelenre, és úgy 

 28  Sajnos, ez nem mindenkinek adatott meg. A következőt írja Ripszam András dunabökényi 
[Mladenovo, Szerbia] szemtanú a katonatársáról: „Tudom, hogy […] meghalt. 1915. decem-
ber 24-én hajóztak be bennünket Valonában. Néhány nap múlva találkoztam vele a hajón, 
beszéltem vele. Ekkor már nagyon gyenge volt. Ez volt december 30-ikán. Másnap ismét 
találkoztam vele, ekkor már nagyon beteg volt. Bevittük néhányan őt a betegterembe. Az 
ápolók az ágyba fektették őt. Ekkor már úgy vettem észre, mintha a halálveríték vert volna ki 
arcán. Néhány perc múlva szemem láttára kimúlt. Az olaszok aztán a hajó fedélzetére vitték 
őt ki, és lepedőbe csavarva a tengerbe eresztették. Kolera betegsége volt. Láttam őt holtan és 
jelen voltam, amikor a tengerbe süllyesztették. Emléktárgyat nem adott. Írásban értesítettem 
haláláról családját Asinara (Itália) szigetéről. Többen voltak szemtanúi halálának, de nem 
ismerem ezeket, […] az olasz hajóorvos és betegápolók voltak jelen halálánál.” (Molnár Tibor: 
Bácskai hadifogoly golgota – Halál a tengeren)
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mászkált, meghalt 8 vagy 10. Itt kényszerültünk teknős keresésre és evésre. 
Itt semmiféle falu nem volt, venni semmit sem lehetett. Az átkelést az eső és 
az olaszok átkelése akadályozta. Végre itt átjutottunk. 

Semmit sem kapva eljutottunk még egy ilyen folyóhoz, most jött a harma-
dik, ahol átvittek bennünket. A borzalom itt mérvet öltött. Itt mindennap 
kaptunk egy kis czibakot. Itt is egy hideg eső ért bennünket. Itt voltunk 10-12 
nap. Itt aztán csak azokból, akik körülöttünk voltak, minden reggelre meg-
fagyott 10-15 ember. Az emberek úgy mászkáltak, mint a hülyék, tücsköt, 
bogarat, szemetet fölszed. Ruháját ma eladja prójáért, és másnap megfagy. Aki 
maghalt, leszednek róla minden ruhát, és meztelen fekszenek széjjel köztünk. 
Egy-két szerb strázsa üt, mint a dögöt, a halállal vívódók jajgatnak egész éjjel. 
Az erősebbek a gyengébbtől elvesznek mindent erővel. Itt halt meg szegény 
Kurucz is. Itt tűzrevalót sem lehetett szedni, csak nagyon keveset. Utóbb 
a holtakat rakásra hordva az albánok közös sírba eltemették. Így keltünk 
át a tizenkettedik napon, és jutottunk oda, ahogy jegyzem a naplómban, 
sorrendben. 

Tífusz… albán eke… szótár – részlet az eredeti naplóból
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Az albániai úton kérdeztük az albánt: „Ima [szerbül] buk?” [bukë – albánul] 
Van kenyér? Az albán azt mondta: „Szká iccse!” Nincs ennivaló!

Alkalmi szótár azokból a szerb szavakból, amit az út során megtanultam: 

dobro jutro jó reggelt poláko lassan
dobro gospodar jó úr káko je hogy van
hajde napred eregy előre szpáva alszik
leba kenyér brate testvér
mésza hús polá fele
mász zsír sztotina 100
csorba leves hiljadu 1000
pekmez lekvár diszi hol
kajmak vajas túró bijo volt
vina bor zatvori becsukni
boleszna beteg komáde darab

bojnicsár betegápoló kakoszi hogy vagy, hová 
mész

kóla kocsi szirá sóstúró
konya ló kiszela tarhó
opánka bocskor nejisztina nem igaz
szokula cipő pláva kék
kolikó godina hány éves zima hideg
sibicza gyufa vrutyer meleg
szokula cipő pádákisa esik az eső
dole tedd le státyes mit akarsz
gore föl vidis látod
szircse boreczet pomoz bogu segíts isten
csája tea znás tudod
dole tedd le nevazano nem tudom
prövi 1ső glabericza kaszakő

drugi 2ik svaki minden vagy 
mindég

tretyi 3ik nikad soha
csetverta 4ik setyera cukor
pétta 5ik igla tű
mála kicsi doszta elég
csekáj várj, lassan vatra tűz



7 1

novacza pénz nemordáj ne mozogj
ima van poláko lassan
nista semmi novine újság
jok nem tamo ott

szretyán put isten veled
szerencsés út

tamo je ott van
znas tudod

csuti hallgass radi dolgozik
jelli kérem pesak homok
treba kell netreba nem kell
krozsgye szőlő ves gatya

Ezt utólag itt jegyeztem fel a hajón, 1915. deczember 30-án.

Deczember 31.

Itt vagyunk az Armanie 29 fedélzetén, újjászületve, újjáöltözve. Én és Lajos leve-
tettük [leborotváltuk] a bajuszt is. Nagyszerű, csak egészséget adjon a Jóis ten. 
Az ócska ruhát, ahogy vetettük le, úgy hánytuk a tengerbe mind. Csak a csajka, 
a kanál és a levelezés maradt meg. A ruha lehányása után fürdés és öltözés.

1916

1916. január 1.

Az éjjelünk nem volt jó, se hely jó, se pokrócz, fáztunk is egy kicsit. Még egy éj-
jelt pedig itt töltünk a hajón. Még nem értünk oda, nem is tudjuk, hova visznek. 
Kávét, czibakot megettük, most tanyázunk. Gyengék vagyunk, mint a libák.

Január 2.

Még nem értünk oda, délelőtt 11 óra van. Reggel kávé volt, mindjárt lesz 
ebéd. Két nap kaptunk bort is, másfél deczi egy emberre, jó erős bort. Ma 

 29 Az Armenia nevű gőzhajó 764 hadifoglyot vett fel Valonában, közülük 8 meghalt a hajóút 
során. 1916. február végéig 18 militarizált olasz kereskedelmi hajó csaknem huszonnégyezer 
osztrák–magyar hadifoglyot szállított Valonából – egész Dél-Olaszországot megkerülve   – 
Szardínia északnyugati szögletéig, a szárd parttól néhány kilométernyire fekvő Asinara 
szigetére. Útközben 516-an elhunytak, többnyire tífuszban vagy kolerában. (Molnár Tibor: 
Bácskai hadifogoly golgota – Halálmars)
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estére biztatnak, hogy odaérünk. Oda, a nem tudjuk, hogy hová. Ruhánk 
galambszürke olasz katonaruha, czipőnk szintén szürke vászonczipő, sárba 
és dologra nem való.

Január 3.

Tegnap 4 órára megérkeztünk, de ki nem szálltunk, még most sem. A czi-
bakból elfogtak, egyet kapunk a kávéhoz, egyet az ebédhez, de kicsit. Ebéd 
rizsa czukorral, kevés nagyon, éhesek vagyunk. Megvolt az ebéd, most 
nézhetünk reggelig.

Január 4.

Megmosdottunk, megkávéztunk, várjuk az ebédet. A helyünk nem kellemes, 
se pokrócz, se ágy. Egyszerű középmeleg ruha, nem éppen fázunk, de éjjel 
mégis jó volna valami takaró. Nem tudjuk, mikor szállunk ki. 

Január 5.

Kitettek bennünket a szárazra. Kaptunk mindjárt két czibakot és egy kon-
zervát. Tudom, itt kíváncsi lesz az olvasó, hol van ez a száraz.30 Bizony mi is 
kíváncsiak voltunk, és egyben nagyon csalódtunk, mert mi azt hittük, hogy 
a sok szenvedés, éhezés és fázás után valahol épületbe, fedél alá kerülünk. 

)

 30 „A megérkezést a szigetre P. Marini hadseregtábornok, Szardínia katonai parancsnoka ekkép-
pen jegyezte fel: »A Kelet-Szerbiából, a bolgár határ közeléből útnak indított hadifoglyokat 
hatvannapos erőltetett ütemű menetelés után az Armenia nevű gőzös vette a fedélzetére 
Valonában. Enni nem kaptak, de a tudat, hogy megmenekültek a szerbektől, mindenért kár-
pótolta őket. Reggel már reszkető tagokkal álltak sorba az ételért; amely nagyon szűkösnek 
ígérkezett első látásra. Egy kis leves volt, hozzá darabka kenyér vagy maréknyi rizs. Miért? 
Valószínűleg azért, mert az olasz orvosok tudták, hogy a kiéhezett társaság nyomban meg-
betegszik, ha túlságosan megrakja a bendőjét. Mondom, valószínűleg, de az is lehet, hogy ez 
volt az előírt ellátmányuk. A foglyok mindenesetre nem sokat törődtek az okokkal, hanem 
feldühödve, vadul vetették magukat az ételre, és pillanatok alatt befalták. Nemsokára úgy 
kitört a rettenetes hasmenés, hogy a latrinák előtt tolongva várták sorukat az emberek, és 
néha tettlegességre is sor került egy helyért. A hajón elképzelhetetlen bűz uralkodott. Csak 
másodnap kerülhetett sor tisztálkodásra, amikor is az olaszok zubbonyokat, nadrágokat, 
bakancsokat és fehérneműt osztottak szét a foglyoknak. Érdekes, az emlékező külön kiemeli, 
hogy egy-egy nagy zsebkendőt is kaptak… De közben már szaporodtak a halálesetek. Január 
2-án szálltak partra Asinarán (Szamár-sziget), mintegy négy kilométernyire attól a helytől 
(Campu Perdu), ahol a hajóról épületeket láttak. Ott, ahol a szárazföldre tették lábukat, csak 
bogáncsos-köves pusztaság várta őket.«” (Lőrinczi)
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Ehelyett itt vagyunk, mint egykor Robinson. Az Insel Asinara,31 Szardínia 
szigetnek egy olyan részén vagyunk, ahol talán még mióta ember létezik, itt 
még nem volt. A tenger széle itt olyan, hogy csónakon mintegy 25 lépésre 
megközelítjük a partot. Itt azt mondják, levetni a czipőt, és gyalog kimenni. 
Meg is történt, a parton felhúzzuk a czipőket. Széjjelnézünk, nem látunk 
egyebet, mint derékig érő vadrozmaringot. Tőlünk balra mintegy km-re egy 
nagy ponyvasátor. Jobbra mintegy 5 km-re a hegy alatt jó kinézésű házak. 
A   parton több hajó. Ez Kagleáre [Cala Reale, Király-öböl], és itt van a Campu 
Perdu32 [Campo Perdu, Asinara], mind állami épület, ami itt van. Setétedik, 
úgy látszik, itt alszunk. Szednénk tűzrevalót, de nemigen lehet. Ahogy-úgy, 
csinálunk egy kis tüzet, és így kénszereg jük [küszködjük] át az éjjelt.

A címünk: Isola Asinara, Stretti, Armenie I zug. Italia

Január 6.

Összeírnak bennünket, 50 embert egy szakaszba. Magyarok, németek, 
horvátok, szerbek külön vannak. Végre a sok zagyvalék nyelv és az átkozott 
szerb nyomás alól megszabadulunk. Négy czibakot adnak egy napra, és egy 
konzervet. Kevés, kicsi a konzerv. Hideg itt nincs, a levegő itt déli. Kaptunk 
sátrakat, öt ember fér el egybe. A halálozás sok közülünk.33

Január 7.

Halálozás közöttünk nagyon sok.

 31 Még a rómaiak nevezték el Asinara szigetét Herculis Insulának; később ez a név feledésbe 
ment, a középkorban kezdték Sinuariaként emlegetni, csipkés-kacskaringós keleti partvonulata 
miatt. Nyugati partja csupa sziklaomlás, nagyon nehéz megközelíteni. Nem tudjuk, hogy a 
Sinuariát kombinálták-e össze a jámbor szigetlakók – a nagy latin nyelvbomlás idején – az 
asino [szamár] szóval, a szabadon csatangoló nagyfülűek nevével, de idővel kialakult a mai 
elnevezése: Asinara. Magyarul gyakran nevezik Szamár-szigetnek is.

 32 Asinara szigetén öt tábor volt a hadifoglyok részére kialakítva néhány kilométerre egymástól: 
Cale Reale, Campo Perdu, Stretti, Tumbarino és Fornelli. Nemes Károly a Stretti táborban volt.

 33 „Asinara szigetén Giuseppe Ferrari tábornok volt a tábor parancsnoka. Ő naplóval egybekötött 
jelentésben számolt be az olasz kormánynak a szigeten uralkodó állapotokról, ezt utóbb, 1929-
ben könyvben is kiadta. Ebben a jelentésben megírja, hogy az olasz katonai keret a szigeten 
alig-alig tudott felkészülni a foglyok fogadására. Elismeri, hogy az első hetekben rettenetes 
állapotok uralkodtak a köves, kopár szigeten. Sátor még nagyon kevés volt, a betegek és az 
egészségesek vegyesen, elkülönített latrinák nélkül kaptak elhelyezést.” (Lőrinczi)
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Január 8.

Egészségesek vagyunk, én is, Lajos is. A levegő egyelőre nem hideg, nem is 
meleg. Azért köpeny, pokrócz nélkül nem jó aludni. Állandóan nyugati szél fúj, 
kivált éjjel. Ez a sziget, ahol vagyunk, a keleti oldalán szálltunk ki. A nyugati 
oldal egy düllőre [1–1,5 km] van. A keleti [Tirrén-tenger] csendes, a nyugati 
[Földközi-tenger] pedig állandóan zúg és mossa a követ. 

Január 9.

Az élelmezés olyan, mint előbb, nem csinálunk mást, mint tüzelgetünk.34 
Az olaszok helyünkbe hoznak mindent, ha jön a czibak és a konzerv, sorfalat 

Részlet a naplóból
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áll fele, fele pedig hordja fel a nagysátorba, ez a magazin, minket közel sem 
eresztenek.

Január 10.

Egészségesek vagyunk mind a ketten. A szél állandóan fúj. Az összes foglyot 
értve, a halál rettenetes mérveket ölt, melyhez hozzájárul, hogy ivóvizünk 
nincs, ami kicsi van, az nem jó, [van, aki] ma egészséges, holnap már halott.35

Január 11. 

Ma szép idő van, csak a beteg nagyon sok. Tegnap a mellettünk való sátorból 
kellett elvinni a Herskovicsot, (†) ma meg a miénkből a Fórai Józsefet, de ő 
meggyógyult. Együtt jött mind a kettő velünk, vasúton is együtt voltunk. Ma 
a mi lágerünkből 60 halott van, három ilyen láger van itt.

Január 12.

A betegség és a halál is valamennyire szűnik, persze meghal, már aki az éhségtől 
és fázástól végelgyengülésben volt. Mármost akinek volt egy kis pénze vagy 
ruhája eladó, az jobban kibírta. És most azt mondják, nem tudják megálla-
pítani, miféle betegség ez. Hogy is tudnák? Az éhbetegség a mi időnkben 

 34  „Giuseppe Ferrari leírja, hogy a foglyok minden este tüzet gyújtottak, nemcsak azért, hogy 
melegedjenek, hanem a vacsorafőzéshez is. A magukkal hozott ütött-kopott edényekben 
kotyvasztottak némi meleg ételt füvekből, kenyérdarabokból, konzervekből. Az általános 
emberi állapotok csak lassan változtak meg, alakultak ki a rendezett táborok, kezdődött meg 
a rendszeres főzés és egészségügyi ellenőrzés.” (Lőrinczi)

 35  Egy topolyai szemtanú így emlékszik: „Meghalt, azt tudom, és megesküszöm rá. Valona előtt 
2 napi járásra ő már megbetegedett. 1916. január 1-jén hajóra tettek bennünket, s a hajón 4 
napig ő már nem evett semmit. A kosztját nekem adta, s amikor Szardínia szigetén kitettek 
bennünket […] ezt a helyet Fornellinek hívták, Kareához [helyesen: Cala Reale] úgy 6 km-
re volt. […] 6-7 napig a sátorban voltunk. Itt én mostam mindig a fehérneműit, melyeket ő 
betegségében mindig bepiszkított. Azt hiszem, éhtífusza volt. 7-8 napon társaim már nem 
akarták tűrni, mert nagyon nagy szaga volt, és szóltak, hogy menjen a kórházba. Én és egy 
topolyai társam úgy emelgetve vittük a 20-30 lépésnyire álló kórházba, amely tulajdonképpen 
nem volt kórház, hanem 1 méteres fallal körülkerített hely, ahol sok százan feküdtek. Ő kért 
engem, hogy hozzam el a vizes üvegét, és maradjak ott éjszakára. Én azonban nem maradhat-
tam. Másnap, mihelyt megvirradt, felkerestem őt, de már akkor nem találtam, mer mindenki 
azt mondta, hogy meghalt, és ott mindjárt mellette egy szoba nagyságú tömegsírba temették 
el.” (Bácskai hadifogoly golgota – Halál a szigeten)
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nem fordult elő. Az orvostanárok erről még nem tartottak felolvasásokat. 
Különben ők tudhatnák azt, hogy 5-6 napba egyszer adtak enni. Ruhát, czipőt, 
ami jobb volt, elszedték a szerbek. Orvosok a mieink vannak, a nagy utat ők 
is megtették. De ők kaptak az úton enni, több helyen épületben aludtak. Mi 
pedig éhen és kint az esőn, ruha nélkül, teljes két hónapig.

Pallér József, a legjobb barátunk meghalt. (†)
Örkény, Pest megye. 1916. január 8.
Egész úton velünk tartott szegény Józsi. Neki sem volt pénze, sokat éhe-

zett és fázott. A hír szerint a Valonába maradtak kenyeret kaptak, némelyik 
kettőt-hármat. Ő is kapott, és megterhelte a gyomrát, ami azután a halálát 
okozta. Áldás poraira.

Az 1916. évi naptár a naplóban
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Január 13.

Ma kaptunk először kenyeret, deczember 2-án kaptunk utoljára kenyeret, 
azóta csak láttunk.

Áldott légy, nagy Istenünk, hogy újra megadtad [meg]érnünk. Áldott az 
a nap és a percz. És kérünk, add meg ezután minden napra, hiszem, jó atyám, 
hogy megadod. Ammen.

Január 14.

Kellemetlen idő van, nagy szél fúj, tegnapelőtt elmaradt a konzerv, ma pedig 
csak felet kaptunk, és kenyér helyett czibakot, ígérték, hogy megkapjuk.

Január 16.

Ma főzünk először húslevest rizsával. Este rizsa tepertővel és paradicsom kon-
zervával, paprika nélkül, nagyon jó volt.

Január 18.

Kávé is volt ma, csakhogy keserűn. A halálozás szűnik. Hír, hogy az egészsé-
geseket kiválogatják, és pár nap múlva elvisznek innen. 

Január 19.

Egészségesek vagyunk, én is, Lajos is, Hamar is, mert ő velünk van egy sátor-
ban. Rizs volt az ebéd, estére lesz húsleves, csak még nagyon gyengék vagyunk, 
mert úgy leromlottunk, hogy semmi hús nincs rajtunk. Csak csont meg bőr, 
az is félig fekete, félig sárga. Lábunk úgy néz ki, mint egy elhasznált vagy 
elkopott darab fa. Hír szerint 27 ezer embert vett át az olasz Szerbiától, és 
már nincs csak 14 ezer. Nem is csoda. Erre a Szardínia [melletti kis] szigetre, 
mikor kiraktak bennünket, a mi táborunkban úgy 3500-4000 ember volt a 3 
lágerban. Ebből az első napokban meghalt 150-200 naponta. Hallottuk, hogy 
ettől még több is volt egy-egy nap. Ma tizedik napja úgy hallottam, 70-80 
halott van naponta. Ma az orvosok már azt mondják, meg vagyunk mentve. 
Rövidesen elvisznek innen. Most már a fele elpusztult, persze az éhségtől 
kifogyott belőlünk minden vér és velő. A többi, aki nagy nehezen kiheveri, 
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azt ők mentették meg. Ki melyik bokrot választott, ott hajtotta fejét örök 
nyugalomra. Mikor már úgy elgyöngült, hogy felállni is alig bírt, csak azt 
láttuk, hogy vánszorog a bokrok közt. Az ilyen reggelre meghalt.36 Itt 3, ott 5, 
8 hevert napokig körülöttünk temetetlen. Most már vannak halotthordók és 
orvossegédek, sátrak. Orvosság az nincs, de nem is kell ide, aki maradni való, 
az marad, aki nem, azon nincs olyan orvosság, ami segítsen. A két hónapi éle-
lem, melyben részünk volt, néha egy kis kenyér, mintegy másfél kiló búzaliszt. 
Máskor, ha vettünk kukoriczadarát vagy zabot, ebből sütöttünk próját. Érett 
kukoricza sütve. Lisztből pempő [egynemű pépes, ragacsos étel] főzve, só, zsír 
és egyéb ételhez való czikk, soha, semmi nem volt. Mindennap 20-25 km utat 
kellett megtenni. Folyvást az ég alatt aludni. Havasokon 20-25 nap utazni 
le-föl. Sokszor egész éjjel ázni. Szóval mire ideértünk, magunk sem hittük, 

Részlet a naplóból
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hogy ennyire tönkretéve és veszve vagyunk. Utóbb már semmi sem volt. Ha 
itt halt meg mellettem egy ember, ha a másik még mozgott, már húzták le róla 
a ruhát, szóval borzalmas dolgok történtek velünk. Itt a halottakat37 a láger 
közepére hordták rakásra, állandóan 70-80 halott ott hevert. 

Január 21.

Jó volna, ha volna pénzünk egy kenyérre, mert nagyon éhesek vagyunk. A   do-
hányzást is félbe kellett hagyni. Úgy látszik, az olaszoknak kevés dohányuk 
van. Egy kis fekete szivart használ, és cigarettát, de keveset. A szivart, mikor 
már rövid, bebagózza.38 

Január 22.

Burján István és Nagy János megvannak. Egyik a városnál, a másik a tombori 
[Tumbarino, Asinara] lágerban. Antall György itt van, a mi táborunkban, és 
Forai. Még csak most tudtuk meg, hogy itt van Német István és Banczik szin-
tén a városnál. Ma szép idő van. Egészségesek vagyunk én is, Lajos is, Hamar is, 
csak néha felpüff ed a lábunk, az arczunk, és örökké éhesek vagyunk. Magyar 
József is itt halt meg, az első napokban. Én nem láttam, Német mondja.

 36  „Ferrari tábornok többször is említést tesz róla, hogy képtelenség volt pontos kimutatást 
összeállítani a foglyok számáról, sem a nemzetiségi hovatartozásuk szempontjából, de még a 
nevüket sem sikerült mindig pontosan lejegyezni a táborokat jellemző nyelvi zűrzavarban. Az 
elhalálozások számáról egyszerűen lehetetlen volt megbízható statisztikát készíteni, Ferrari 
mégis megpróbálta grafi konon ábrázolni az elhalálozások menetét. Eszerint a járvány (kolera) 
januártól áprilisig tartott, és megközelítőleg ötezer embert vitt el.” (Lőrinczi)

 37 „Sohasem fogjuk pontosan tudni, hogy hány fi atal magyar katona alussza örök álmát Asinara 
közös sírgödreiben. Számuk sok százra rúg! Emléküket egyetlen valami övezi: a teljes felejtés. 
Egyetlen magyar közületnek, hivatalos vagy civil szervezetnek sem jutott még eszébe, hogy a 
távoli olasz szigeten hőseinket megilletné egy emlékmű.” (Lőrinczi) 

 38  A bagózás a dohányzás azon formája, melynek során a megperzselt, félig összeégett pipado-
hányt, a bagót nem elszívják, hanem elrágják, nedvét esetleg lenyelik. A bagót hátsó fogukra 
nyomkodják, rágják, és nagyokat köpködnek tőle. A nikotin a száj nyálkahártyájáról szívódik 
fel. A szokás olyan társadalmi-foglalkozási csoportok tagjai körében terjedt el nagyobb mér-
tékben, ahol tilos volt a nyílt láng használata s ezért a dohányzás megszokott formái is; így a 
hajósoknál, a huszárkatonák és a bányászok között.
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Január 23.

Kellemes szép reggel van. Egészségünk tűrhető, kicsit püff ed az arczunk, de 
nem tudjuk, mitől. Valamivel többet főznek, reggel kávé, délben üres húsleves, 
este rizsa és minden emberre egy babnyi tepertővel.

Január 24.

Kávé ma nem fő. Hajóról kapjuk a vizet, mert itt, ami forrás van, az nem is 
jó, kevés is. A tenger vize keserű és sós. Még pénzünk nem volt, 4 liter vízből 
főztünk ¼ kg sót. Nem jön idejében a vizes hajó.39 20 napja vagyunk itt, ma 
kiválogatták az egészségeseket, újra átöltöztetve, új táborba áthelyezve, új 
sátrakba. Nem szabad a lágeron kívül egy lépést se tenni, mert az őrségnek 
joga van az ilyen embert lelőni. Az orvos azt mondja, még 10-15 nap leszünk 
így, és ha betegség újra fel nem lép, bevisznek az országba.

Január 25.

Az olaszok a parancsot, úgy látszik, komolyan veszik, mivel az őrmester 
setéttel [sötétben] kívül ment a lágeron, és az őr fejbe lőtte. Ma reggel vitték 
a kórsátrakhoz, még élt, de menthetetlen. Most becsuktak, és se pokrócz, 
se szalma, újra rossz helyünk van, de ígérik, hogy kapunk. Kaptunk is, este 
későn hozott a hajó.

Január 26.

Ma misét szolgáltat az olasz katonai hatóság az elhaltakért. 9 órára volt 
[meghirdetve], de már elmúlt, elmaradt a mise. Pokróczot kaptunk, jó nagy 
fekete pokróczot.

Január 28.

Az istentiszteletet ma tartották meg, tábori mise, katonazenével. A pópa 
hajviselete alul körül apró, feljebb nagyobb, és a fejtető közepén szinte egész 
apró. Mi pedig, reformátusok, a mise végeztével elénekeltük a Tebenned 

 39  Szardínia szigetéről, Stintino városkából hajón szállították át az ivóvizet.
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bíztunk eleitől fogva [90. zsoltár] és a Nincs már szíved védelmére. Ezután 
elmondtuk közösen a miatyánkot, majd ezután elénekeltük a Hallgasd meg, 
uram, kérésem [102. zsoltár, ötödik bűnbánati zsoltár], melyet az egész tábor 
vigyázzba végighallgatott, az olasz tisztek is. 

Január 31.

A szél folyvást fúj és hideg.

1916. február 1.

A szél még most is fúj. Tegnap is, ma is egyszer főznek, olyan éhesek vagyunk, 
mint a farkasok.

Február 2.

Ma megint istentiszteletet tartottunk, csak most a mi fogoly papunk tartotta, 
szintén zenével.

Február 3.

A szél állandóan fúj, és folyvást makarónit főznek.

Február 5.

Tegnap jó idő volt, ma már megint fúj a szél, és ha a szél fúj, olyan erős huzat van 
ezen a keskeny szigeten, alig lehet kiállni. Ma kaptunk harisnyát és nyakkendőt.

Február 6.
Egész éjjel esett az eső.

Február 7.

Az idő egészen meleg és szép csendes. Még mindég nagyon gyengék vagyunk, 
kevés az ennivaló.
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Február 8.

Esik az eső. 3 óra, most kapjuk a menázsit, ma is csak egyszer főznek.

Február 9.

Megettük az ebédet, de nagyon kevés. Egy levesmerő makaróni, kevés lével. 
Ez egy éhes embernek nagyon keveset ér. Több kenyeret kell vele enni, mint 
az étel. Pedig a kenyérnek nincs semmi íze. Soványak, de egészségesek vagyunk 
mind a hárman. Szerb pénz majd ingyen sem kell, pedig most tudjuk, hogy 
sok embernek százak vannak, persze a hazaárulóknak.

Február 10.

Egész éjjel és még most is esik az eső.

Február 11.

Kávé nincs, és az eső miatt nagyon hideg volt. Nyomorúságos ez, csak nem 
tudjuk, meddig tart még. Pénzünk nincs, és éhesek vagyunk.

Február 12.

Esik az eső, fáj a fejem, a derekam is. Olyan gyengék vagyunk, mint a gyer-
meket szülő asszony. Lábaink alig bírnak el. Bizony, sok magas kőre alig 
bírunk fellépni. Majdnem minden embernek megy a bele. Némelytől olyan 
megy napokig, mint mikor a disznóbelet levakarják. Vizelni 6-szor, 7-szer 
kell menni egy éjjel.

Február 13.

Ma írtuk meg az olasz lapokat haza.40

Február 14.

Délelőtt 9 óra. Hoztunk a konyhára fát a főzéshez. A fát a környékről hordjuk. 
Van itt a kövek között elnyúlt fenyő, olaj[bogyófa] és még többféle. De mind 
olyan, hogy az öregebb fák meg vannak égve. Azt mondják az olaszok, hogy 
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nyáron a naptól ég meg. Ezeket tördeljük kézzel. Semmi hír, hogy innen elvi-
gyenek. Most már kezdenek építkezni, csináltak már egy beton vízmedencét. 
Hordogatjuk lassan a követ össze, és abból kezdenek építkezni.

Február 15.

Szerbiában elhalt kossuthfalviak:

Gyűtő Lajos 1915. július  Nisben
Rózsa János 1915. márczius Mitrovicza
Kurucz Sándor 1915. deczember 26. Albánia
Magyar József 1916. január Szardínia

Utóbbi hírek szerint az elhalálozás, ami itt a szigeten a kirakás után elhalt, 
egynegyed rész, szóval minden negyedik ember halt meg. Már az úton több 
tizedrész elhalt, hogy az összesnek mennyi híja lehet, arra igazán kíváncsi 
vagyok. Úgy hiszem, összevéve az úton és a hajón, mert ott is sok elhalt, lehet 
egy negyedrészt számítani. Így tehát a szerbek által elfogott foglyoknak fele 
ha életben maradt.

Február 17.

A szél már harmadnapja fúj. Lajos talált egy lírát, ma tehát van pénzünk. 
Vettünk egy pakli dohányt, meg majd egy kis kenyeret is veszünk. Sztátity 
Szvetozár [Statić Svetozar], Pacsér, adtunk neki 5 lírát.

Február 18.

A szél még most is fúj. Nem nagyon hideg, de nem is meleg. Szóval erős hűvös. 
Az én fejem nem akarja kiállni, fázik.

 40  „1916. január 24-én postahivatal is létesült a szigeten a foglyok számára… Lehetett küldeni 
és kapni (a Nemzetközi Vöröskereszt útján, hatósági ellenőrzéssel) levelet, táviratot, pénzt, 
csomagot… A forgalom rövidesen óriásira nőtt, a küldemények szétosztása egyre nehezebbé 
és lassúbbá vált, miért is növelni kellett a személyzet létszámát. Néhány adat: 1916 februárja 
és júliusa között a foglyok naponta kb. 100 levelet kaptak; a küldött levelek és levelezőlapok 
száma elérte a 300 000-et; táviratokat főként a tisztek küldtek és kaptak, naponta négyet-ötöt; 
a postahivatal kb. 18 000 pénzesutalványt kezelt le július végéig; a kapott csomagok száma 
7804 volt.” (Lőrinczi)
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Február 19.

A szél olyan erős, hogy alig lehet menni. A sátrakat tépi és hordja el. A tenger 
nagyon hullámzik. Nagyon meguntuk ezt, nem jó itt. Levél érkezett néhány. 
Majd talán mi is kapunk nemsoká. 

Február 20.

A szél csendesedett, de ma sincs kávé. Az este nem volt vacsora. A szél miatt 
nem hoztak vizet. Este fél konzervát kaptunk. Nagyon megunjuk itt már, csak 
nyomorgunk ebbe a sátrakba. Ha sok eső van, az is baj, ha nagy szél fúj, az is baj.

A naplóíró felesége, Lídia és gyermekei, Erzsébet 
és Károly 1914-ben
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Február 21.

Gyönyörű szép idő van, a szél nem fúj. Az Írás szerint: „Jó minékünk a mi 
szemeinkkel néznünk a napot.”   41 Jó volna tudni, hogy vagytok ti, édes gyer-
mekeim, odahaza [Erzsébet és Károly]. Ma volt testgyakorlat. Délután lesz 
iskola. Kétszer főtt makaróni volt, és sajt. Kaptunk egy kis bort is.

Február 23.

Rizsa volt az ebéd, bort is kaptunk. Nagyon éhesek vagyunk, csak jönne már 
a levél és a pénz.

Február 24.

A lábaim nagyon fájnak térdtől bokáig. Nem tudok tőle aludni. Reumás 
lesz alighanem. Sosem lesz vége ennek a nyomorult háborúnak. Még mi itt 
veszünk, sokan máshol éhen pusztulnak, addig nagyuraink a terített asztal-
nál és a jó helyen rá se gondolnak, hogy a pórnép tömegesen pusztul el. Úgy 
adjon az Isten nyugtot az ő házaikban, ahogy iparkodnak a békét létrehozni.

Február 25.

Jó idő van, csak a lábaim nagyon fájnak.

Február 27.

Ma magas rangú olasz tiszt vizsgált meg bennünket.

Február 29.

Jó idő van, csak a lábaim ne fájnának.

1916. márczius 1.

Egészségesek vagyunk mind a hárman. Ma mentek el azok a lapok, melyben 
csomagért írtunk.

 41 A Bibliából idézett ige: A prédikátor Salamon könyve, 11,7: „Valóban, édes a világosság és jó 
a mi szemeinkkel néznünk a napot.” (Szent Biblia) 
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Márczius 2.

Esős az idő. Kávé nincs már egy hét óta. Hús sem volt tegnap. Borzasztó ez, 
ahogy itt kínlódunk. 

Márczius 5.

Hideg zivataros az idő, nagyon fájnak a lábaim.

Márczius 10.

Az éjjel sokat szenvedtem a lábaimra.

Márczius 11. 

Fájnak a lábaim, egyébként egészségesek vagyunk. Ha pénzünk volna, lehetne 
venni levest, húst, sajtot. Város itt nincs, csak a mienk, amely sátrakból áll. 
Az élelmet mindenki kevesli, azért mégis minden eladó. Azt mondják, ez a 
menázsi egy-két éves embernek való, nem [felnőtt] embernek. De kell egy kis 
dohány, és eladja érte a húslevest. Némely már alig tud menni a rosszaságtól [a 
rossz egészségi állapottól], de azért árul. Egy rizsa egy máriás42 5 fi llér, egy kávé 
5 fi llér, egy hús 5 fi llér. Egyik cserél kenyérért, a másik czibakért, szóval egész 
nagyvásár van már reggel. Még setét van, de már kiabál: „Ko kupi kafé, koje 
prodaje meszó, szira, konzerve, czigáre, makarone?” [Ki vásárol kávét, ki ad el 
húst, sajtot, konzervet, cigarettát, makarónitésztát?] És ez így megy naponta.

Márczius 13.

Jó idő van, csak szeles, az első sürgönyök csak most kezdenek érkezni.

 42 Szűz Mária képével díszített régi ezüstpénz, amelynek a nép oltalmazó erőt tulajdonított. 
Még a 18. században is, arany helyett, a szegények ezüstpénzt szenteltettek, és a megszentelt 
ezüstpénz nagy becsben állt a család tagjai előtt. 1892-ben az Osztrák–Magyar Monarchia az 
ezüstvalutáról az aranyvalutára tért át, az új pénz neve korona lett. Ezüstből 1, 1900 után még 
2 és 5 koronás is készült. Az aprópénzek (1 korona = 100 fi llér) nikkelből és rézből voltak.
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Márczius 18.

Banczik, Csete, Fabó, Czékus, Szilágyi és Rózsa Sándor a városi lágerban 
vannak, egészségesek. Banczik adott 2 lírát.43 

Márczius 20.

Egészségesek vagyunk. Jó újság is van, jönnek a csomagok és a pénzek.44 
Banczik már kapott 300 koronát.

Márczius 21.

Egy jó barátunk ma kisegített bennünket 5 lírával. Nagyon jó kis ember, ön-
ként ajánlotta fel. A neve Gerő Mánuel, Budapest, Bihardiószeg, bőrnagyke-
reskedő. A szakaszparancsnokunk Manzinger Ferencz őrmester, Fehér megye, 
Sárpentele, szintén kisegített bennünket 5 lírával, ő is önként ajánlotta fel.

Márczius 27.

Szép tavaszi idő van. Kaptunk tűt, czérnát, gombot és még egy téli inget. 
Kell lenni minden embernek két fehér és két téli ingnek, két gatyának, két 
nyakkendőnek, két zsebkendőnek.

1916. április 2. 

Sürgönyt kaptunk hazulról elsején, aznap vissza is küldtük. Végre! 

 43 A líra Olaszország pénzneme volt 1862 és 2002 között, amikor is felváltotta az euró. A líra 
név a latin libra szóból származik, amely egy súlymérték megnevezése volt. Váltópénze a 
centessimo, 100 centessimo ért 1 lírát.

 44 „Az osztrák–magyar hadifoglyok mindössze hat-hét hónapot töltöttek Asinara táboraiban. 
Három nehéz hónap után – miközben még dühöngött a kolera – az életük kezdett normálisabb 
mederbe terelődni. Például: beválthatták a pénzüket, ha nem is a legelőnyösebb árfolyamon; 
de ezzel nem sokat törődtek, mert a kicsi is több volt a semminél. Megjegyzem, ez nóvum 
volt számomra, kutatásaim során még nem találkoztam ezzel a fogolytábori kedvezménnyel. 
1916. április végéig az asinarai foglyok több mint 22.000 szerb dinárt és közel 4.000 osztrák 
koronát váltottak be olasz lírára; pénzüket szabadon elkölthették a szigeten létesített különféle 
üzletekben. De aki nem sietett, rosszul járt, mert 1916 áprilisa után – a háborús események 
következtében – a beváltási lehetőség megszűnt.” (Lőrinczi)
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Még ezen a napon, azaz másodikán az első pénzküldeményt is megkaptuk, 
80 lírát ketten. Egész újjászületve és boldognak érezzük magunkat. Annak 
a régen emlegetett szenvedésnek és éhezésnek még csak most lesz vége. Min-
denesetre vigyáznunk kell az egészségünkre, mert már sokan betegek lettek 
a sok evéstől, sokan meg is haltak. Pedig igazán orvosainknak köszönhetjük, 
hogy nem engedtek többet enni adni. Ha itt mindjárt annyit adnak enni, mint 
amennyit mi kívántunk, akkor még pár ezer ember meghalt volna. Bizony, 
nagyobbrészt az embernek mikor kiosztották a kenyeret, se kés, se semmi, csak 
törte, és nem is pislantott, még le nem nyelte. Aztán azt hinnők, megelégedett. 
Ó nem! Azon jajgatott, most enne még csak igazán. Ezt a kínzó éhséget még 
az albániai útban nem éreztük. Tapasztalatom tehát az, hogy az éhhalálban 
elpusztult ember csak az első hetekben érez nagy szenvedéseket, utóbb már 
érzéketlen lassúságban fogy el.

Április 6. 

Nagy szél fúj. Banczik már meglátogatott bennünket. Állandóan makarónit 
és rizsát főznek. Este marhahúsleves, kevés krumpli, vagy makarónival és 
karfi ollal. Kantin is van már. De alig lehet venni valamit. A szalonna 4 líra/
kg, a sajt 3 líra, hajma 2 szál sátánforma 2 és ½ kr. [krajcár], a bor literje 1 líra, 
dohány, mint a mi 8-unk, akkora, 15 kr., és fekete bagóforma, rossz.

Április 9. 

Az első lapot kaptam 7-én, 8-án megint kettőt.

Április 17. 

Jó idő van, csak mindnyájan náthásak vagyunk.

Április 22. 

Egészségesek vagyunk mind a hárman, most már fel is javultunk. Reggel 
eszünk kávét, 10 órakor kenyeret, sajtot, délre makarónit, uzsonnára kenyér és 
sajt vagy szalonna, este marhahúsleves. Egypárszor láttuk már, mikor csendes 
esős idő van, és csendes a tenger, a távolban a nagy halak felugrálnak a tenger 
vizéből. Úgy felugrik, hogy akkora részei kilátszanak, mint egy fél ember, de 
csak a partról láthatjuk. Fogtak már egy polipot és kocsonyahalat is. 
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Április 26. 

Említésre méltó nincs semmi, csak az, hogy teljes egészségnek örvendünk. 
Vettünk egy egész sajtot, 2 és ½ kg, 4 líráért.

Április 27. 

Akkora kaktuszok vannak itt, mint egy kis fa, öles ágai vannak. A tiszti lakás 
előtt van egy bokor kamélia45 is, a virágja olyan, mint a rózsáé, levele hasonlít 
a babérlevélhez.

Rózsa Sándor (1877–1932) a hadifoglyok 
PG-egyenruhájában. A képes levelezőlap az 
ükunokájának, Juhász Zsoltnak a tulajdona. 

Kotek Szabolcs gyűjteményéből 

 45  A japán kamélia, amelyet a köznyelvben gyakorta kaméliának neveznek, a hangavirágúak 
rendjébe, a teafélék családjába tartozó faj. Kaméleonbokornak is nevezik, mert évszakonként 
váltogatja a színét.
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1916. május 1. 

Nagyon szép idő van, egészségesek vagyunk és kövérek. Megettünk 50 lírát, 
és egész feljavultunk.

Május 2. 

Kaptunk lénungot [zsold, a katonák fi zetése németül], én 15 fi llért, Lajos 30 
fi llért. Válogatnak bennünket, és vizsgálják, nem vagyunk-e kolerások.46 Az 
a hír, hogy elvisznek innen, de senki nem tudja, hova. Az bizonyos, hogy lesz 
valami, mert mindég staférungolnak [stafírung, a menyasszony hozománya; 

Képeslap otthonról, felesége, Lídia és fi a, Károly

 46 „Számomra érthetetlen, hogy a behajózás alkalmával egyszer sem esik szó kolerajárvány esetle-
gességéről a hírforrásokban. Gondolom, ennek az az oka, hogy a szerbek egyszerűen hallgattak 
róla. Az is lehet, hogy a fenekestül felfordult Szerbiában a betegséget nem diagnosztizálták az 
orvosok, mivel nagyon nehéz megkülönböztetni a már emlegetett hastífusztól. De kétségte-
len, hogy mihelyt az olasz hajók elindultak Asinara felé, a fedélzeti orvosok tüstént kolerás 
betegekre bukkantak, akik közül többen már útközben meghaltak.” (Lőrinczi)
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kelengye] bennünket. Nem árul a fogoly, csak venni akar mind. Játszanak 
csapdát, meg tudom is én mit. Nem tátja a száját már egy sem, mikor a talján47 
[olasz] eszik. Maholnap annyi pénzük lesz a foglyoknak, hogy megveszik a 
taljánt mindenestől. Nem győzik a küldött pénzt kifi zetni.

Május 11.

Megettük a makarónit, reszelünk rá czibakot, és megczukrozzuk, így eszünk 
száraztésztát. 10 órai és uzsonna szalonna vagy sajt. Még ilyen kövérek nem 
voltunk, én sem, Lajos sem. A szalonna 3,30-3,40 líra/kg. A fi nomítatlan 
porczukor 2 líra/kg. A kenyér 60 fi llér/kg. Most már süttetnek a pekarájba 
[pékség] eladásra is. 

Május 12.

1916. május 12-én délelőtt 11 óra tájban délkeleti irányban feltűnt egy repülő 
vagy léghajó. Szerintünk inkább egy Zeppelin-féle48 léghajó, amely a sziget 
szemben lévő partjainak tartott. Egyórai szem kíséret után látjuk, amint 
gyorsan kezd alászállni. Pár másodpercz után füstgomolyag és lángoszlop volt 
látható. Egy pillanat műve volt az egész. Ezután semmi egyéb. Úgy látszik, 
az olaszok is szemmel kísérték, mert a baleset után a kikötőből két kisebb és 
két nagyobb hajó azonnal elindult a színhelyre. És még két másik hajó is, azt 
hiszem, megtudjuk, mi volt és kié volt.

Május 13.

Úgy halljuk, a léghajó a Francziáké volt. Húsz Franczia volt rajta, hármat 
kifogtak halva, a többi elveszett. 

 47 A talján szó az olaszok saját nevéből (italiano), illetve ennek a velencei alakjából (talian) ered.
 48 A zeppelin merev vázas, irányítható léghajótípus, amelyet tervezőjéről és gyártójáról, a német 

Gróf Ferdinand von Zeppelinről neveztek el. Az első zeppelin léghajók a XX. század elején 
épültek, utasszállításra és katonai célokra egyaránt használták. A háború kitörése után a né-
met hadsereg széleskörűen használta a zeppelineket bombázóként és felderítőként. (Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ghaj%C3%B3.) (2018)
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Május 16. 

Nyolcz franczia tiszt veszett el a léghajón. Ma volt itt nálunk a kápolnaszen-
telés. Szép kis kápolnát építettünk, és sok mást. Mint például egy nagy pék-
műhelyt, minden lágerba konyhát, tiszti lakást. A kommandónak egy épület, 
posta, egy nagy csendőrlaktanyát, raktárt, kórházat. Ezt mind összeszedegetett 
kőből. Azonkívül minden láger közepére díszes piramisokat.

„Szép kis kápolnát építettünk, és még sok mást”
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Május 17.

Az este az őrmester úr meghívott halvacsorára, nagyon jó volt a halpaprikás, 
persze ittunk rá egy kis jó olasz bort is.

Május 18.

Nagyon szép reggel van, kellemes a levegő, a tenger csendes és márványszínű. 
A kápolnaszentelés alkalmával minden ember kapott tíz db czigaretát. Itt 
írom ezeket a sorokat az utczai karos padon. Tegnap készítettük, vékony 
egyenes fenyőből. Egy jó lépés az utcza. A házunk eresze odacsurog, ahova 
a szomszédunké. A szoba kilincse földszint van, ez a legnagyobb baj, mert 
ha elkezd a szél fújni, az összes szobákat telehordja homokkal, a szemünkkel 
együtt. Ezután mindennap lehet fürödni, mert melegek vannak.

Május 23.

Tegnap elszállítottak49 kéthajónyi foglyot, állítólag Francziországba. De sokat 
beszélnek a békéről is, csak haza akar menni mindenki. Némelyiknek írják is, 
hogy odahaza is mindenki a békéről beszél. Biztos hír nincs semmiről.

Május 26.

A jelek arra mutatnak, hogy elmegyünk innen.50 Siettetik a munkánkat. Az 
elhaltak temetője be van már kerítve kőfallal, a bejárat boltíves diadalkapuval 

 49 „A L’Éclaireur de Nice újság ezt írja 1916. május 23-i számában: »Toulon. Aktívan folytatják az 
osztrák foglyok Szardínia szigetéről Franciaországba történő áthelyezését; ma 1200 emberből 
álló új kontingens érkezett az arzenálba, amelyet Marseille felé irányítottak.«” (Lőrinczi)

 50  „Miután Asinarán körülbelül hat hónap alatt sikerült tűrhető feltételeket teremteni a fo-
golytáborokban, 1916 nyarán – ismét csak meglepetésszerűen – az olasz katonai hatóságok 
elrendelték 5000 (ötezer) hadifogoly kiadását Franciaországnak. Ezt a – nem kicsi! – csoportot 
kizárólag a teljesen egészséges katonák közül kellett összeválogatni, mégpedig úgy, hogy legye-
nek közöttük – bizonyos arányokban – kőművesek, ácsok és kovácsok, azaz szakmunkások. 
A következő, ugyancsak ötezres csoportot – amelyre szintén megjött a parancs – már egészen 
más szempontok szerint állították össze, mégpedig a Monarchia nemzetiségeiből, csehekből, 
szlovákokból, románokból, lengyelekből. (Persze a jó egészség most is elsőrendű követelmény 
volt.) Ebből nem nehéz arra következtetni, hogy a francia hadvezetés a Franciaországban 
megalakult nemzetiségi légiókba szánta őket, esetleg az idegenlégióba is.” (Lőrinczi)
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van ellátva, ez a halál diadalkapuja.51 Külön egy kisebb rácsos kerítéssel itt 
vannak, akiket nem tudják, hogy kik voltak, ezek a névtelen halottak, szá-
mukról biztos adatok nincsenek. Ebbe a lágerba 4000–5000 lehettünk, ebből 
körülbelül 2000 alussza örök álmát e falakon belül.

1916. június 1. 

Tegnap nagy szél fújt, ma is fúj, de enyhébben. 

Június 2. 

Van újkrumpli, czitrom és narancs, csakhogy drágább, mint nálunk. A krumpli 
15,20 kr., a czitrom 7 és ½ kr. 

Június 8.

Ez a sziget Ausztriától délnyugatra van, ettől délnyugatra van Spanyolország, 
mellette a Gibraltári-szoros és Afrika. Közelebb van Afrika, mint Ausztria. 
Foglalkozásunk itt a szigeten, mikor kiraktak bennünket betegen. Január, 
Februárban semmit nem csináltunk. Márcziusban az emberek maguktól kezd-
tek botot faragni, czifrákat. Fenyőből madarakat, bohóczokat, szélkelepczét, 

 51  A Campu Perdu nevű központi fekvésű táborban Ősz Nemes György nagy méretű gránitszob-
rot emelt a Szerbiában elhunyt bajtársak emlékére. A négy-öt méteres magasságú mű alapvető 
koncepciója az volt, hogy a megalázott, emberi méltóságából kivetkőzött tömegből magasra 
emelkedik egy hősi fi gura, a harcoló-küzdő férfi . A szobor címe: A nagy utazás. A   művész 
szerint: „A test és a lélek ugyanannak a hatásnak van kitéve, így egyik a másiktól függ. Lehet, 
ezt senki sem érzékeli úgy, mint mi, Szerbiát megjárt szegény osztrák foglyok. A hosszú, nehéz 
utazás, de elsősorban a vele járó gyötrelmes éhség, a tél szörnyűséges viszontagságai, a havon, 
a szabad ég alatt töltött fagyos, viharos éjszakák a nyomorúságnak már-már állati fokára 
süllyesztettek bennünket. A civilizált nevelésnek és a fegyelemnek még a nyomai is eltűntek 
belőlünk, s csak az önzés lépett helyükbe. 

    Mindezt az emlékmű bal oldalán elhelyezett csoport fejezi ki; jól látható, hogy két ember 
egy falatnyi kenyérért küzd. Azoknak, akiket az Isten nem áldott meg erős testtel, el kellett 
hullaniuk az úton, hogy így, elhagyatva haljanak meg. Ezt a második csoport fejezi ki, ugyan-
azon az oldalon. Íme, visszatér energiánk, ami már régóta elhagyott, amikor hírét vettük, hogy 
egy civilizált ország átvesz bennünket. Ez látomásként, mint egy angyal jelenik meg az égen. 

    A szobor jobb oldala azt ábrázolja, hogy az önzés teljesen eltűnt belőlük. Az egyik a barátját 
támogatja, a másik imádkozik, végül még egy embert látunk, aki életének utolsó pillanataiban 
azt álmodja, hogy távoli gyermeke megcsókolja. Az emlékmű hátsó oldalán az Üdvözítőt 
látjuk, bízva a jövőben, és a békére várva. A talapzat alján ez a felirat olvasható: »A népek 
testvériségét áhító osztrák hadifoglyok emlékére.«” (Közli: Lőrinczi)
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czigárpriczet, [cigarettatartó], pipákat, dóznit [die Dose, dohányos doboz]. 
Áprilisban kezdtek építkezni, addig az olaszok mindent a helyünkbe hoztak, 
csak a főzéshez hoztunk fát. Ezután volt kőhordás, fahordás homok és sóder, 
nem sok dolog az egész. Jól bánnak velünk.

Június 26.

Újra írnak többnek a békéről, hogy közel van. Hogy mi igaz, nem tudjuk.

1916. július 2. 

Most már elmegyünk innen.52 Itt a hajó ma vagy holnap reggel.53

Július 3.

Itt vagyunk Francziaföldön. Dorme nevű hajón jöttünk Toulonba [Toulon, 
Franciaország]. Itt partra szálltunk, és személyvonaton jöttünk Marszellig 
[Marseille, Franciaország]. Marszelli előtt sátortáborban vagyunk. Utunk 
Toulontól a tengerparton gyönyörű, tájképes. Kis hegyek, tele olaj-, mandu-
la- és fügefával, szőlőültetvénnyel. Sok szép villa, mindenütt kaktuszokkal. 
Feljegyzésre méltó, hogy a szigetről hadihajó kísért Korzika szigetéig. A mi 
hajónkon semmi világot nem gyújtottak, szóval úgy loptak el bennünket. 
Toulonban a franczia katonák, keverve néger katonákkal fogadtak bennünket, 
azok kísértek a lágerba.

 52  „De az igazi meglepetés csak most következett: az első két csoport elszállítása után, 1916. június 
30-án a megbízott francia misszió vezetője azt kérte a sziget parancsnokától, hogy adja át neki 
a többi hadifoglyot is, kivétel nélkül, tehát a betegekkel együtt. Az olasz parancsnok zavarba 
jött: erre nem volt utasítása a feletteseitől. Haladékot kért, hogy táviratozhasson… Zavara 
azért is érthető, mert amikor az átadási akció megszervezése 1916 áprilisában–májusában 
elkezdődött, az egyik legelső utasításban ötezer ember ideiglenes átengedéséről volt szó. Az 
engedélyt megkapta, és 1916 augusztusáig valamennyi osztrák–magyar hadifogoly elhagyta 
Asinarát a francia hajókon… Hányan lehettek? Becslésem szerint számuk nem haladhatta meg 
a 2000–2500 főt.” „Mi történt velük? Közülük hányan tértek vissza a szülőföldjükre (azaz 
nemcsak a trianoni Magyarország területére)? A megközelítő válasz is hosszú-hosszú kutatást 
igényelne, elsősorban a francia hadifogolytáborok alapos áttekintésével. És vajon mi maradt 
meg a budapesti állami levéltárban ezekről az eseményekről?” (Lőrinczi)

 53 Az asinarai „nagy” fogolytábort 1916. szeptemberben felszámolták, az addigi parancsnok is 
elhagyta a szigetet. A hadifoglyok közül a tisztek nem kellettek a franciáknak, ezek – mintegy 
hatszázan – még ott maradtak néhány hétig, majd szétszórták őket különféle táborokba.
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Július 9.

Otthagytuk a lágert, és vasúton a Marszelli–Lion [Lyon, Franciaország] vona-
lon jövünk. Délután 3 órakor itt vagyunk Taraskon [Tarascon, Franciaország] 
állomáson. Utunk szép tájképes, tele olaj, mandula, fenyő, vadgesztenye, füzes, 
füge, pálma, kaktusz és szőlőültetvénnyel. Kevés zab és búza terménnyel. Itt 
láttunk akkora leándert, mint egy közönséges fa. Marszelli kikötő és gyárváros.

Július 10.

Reggel 6 óra. Itt vagyunk Vilendorgna [Villenouvelle, Franciaország] állo-
máson. Tegnapi utunk még tele szőlőültetvénnyel, ameddig csak ellátunk. 
Most már elmaradt a sok szőlő, több vetőföld van. Megérkeztünk Touluse-ba 
[Toulouse, Franciaország]. Itt kiszálltunk, és a városon kívül lévő barakkokban 
helyeztek el.

Július 13.

Az időjárás itt nem úgy van, mint nálunk, pl. este 10 órakor setétedik és reg-
gel 5 órakor virrad. Még a szigeten a napjárás annyiban különbözött, hogy 
egész északkeleten fel és északnyugaton ment le. Az éjjelek itt is, de kivált a 
szigeten, hűvösek voltak.

Július 16.

Dolgoztatnak 6-tól, 12-ig, 2-től 6-ig. Menázsi: reggel kávé, délben és este bab, 
krumpli és lencseleves. Egyszer naponta lóhússal. Pénzünket elszedték, helyet-
te bonokat adnak, de még nem adták ki. Éhesek vagyunk, és dohány nincs.

Július 25.

A menázs nem elég jó, mindég leves, krumpli, borsó, lencse, káposzta, sárga-
répa, retek keverve, és lóhús. Kevés só, paprika nincs.

Július 27.

Szigorúan őriznek bennünket. Van itt a francziáknak kínai és japán katonái 
Anamita név alatt. Alacsony, ügyetlen, sárga bőrűek, fekete fogúak. Toulon-
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ban láttunk Arabokat is. Ezek kék lerakott ránzcos bő nadrágot, rövid piros 
blúzt és fezt [arab, merev falú gyapjúsapka] viselnek. A francziák mind úriasan 
öltözködnek, autón és bicziklin járnak, vagy szamáron, piros kétkerekű kocsin. 
Teherhordásra szintén kétkerekűt használ. Két nagy kerék és két nagy 3 öles 
gerenda a kocsialap, kettős rúddal, és a lovat egymás elé fogja 3, 4-et. Oldal, 
ha van is, középen egyöles, alul lóg egy függőágy, ebbe rakja élelmit, ruháját.

1916. augusztus 22.

Betegség van rajtunk, de csak egy éjjel tartott, nagy hasmenés, hányás és has-
csikarás. Talán nem lesz komoly baj belőle. Állandóan lóhúst főznek olajjal. 
Venni semmit sem bírunk. Nem jó sorunk van, nem eresztenek sehova. 
A   pénzünkből kiadott papundekrá [die Pappendeckel, papírpénz vagy bon] 
papír csak a mi kantinunkban használható.

Augusztus 28.

Semmi jó újság nincs, levelet még nem kaptunk. Fizetésjavítás van, 20 fi llért 
kapunk, Lajosét felemelték 20 czentre. A franczia újság megírta, hogy meg-
halt a mi öreg királyunk.54 Öreg betörőnek nevezi, a trónörököst55 pedig 
rablóvezérnek.

 54  Valószínűleg álhír lehetett, mert I. Ferenc József 1916. november 21-én hunyt el. (1830. au-
gusz tus 18-án született.)

 55 IV. (Boldog) Károly (1887–1922). I. Károly néven 1916 és 1918 között az Osztrák Császárság 
utolsó császára és IV. Károly néven az utolsó magyar király. IV. Károlyt 1916. december 30-án 
koronázták meg Budapesten. A koronázásra a Mátyás-templomban került sor, ahol – a koro-
názások történetében első ízben – a magyar himnuszt énekelték, nem az osztrákot. Vele együtt 
magyar királynévá koronázták feleségét, Zita magyar királynét, akivel még 1911-ben kötött 
házasságot. IV. Károly társadalmilag, politikailag és katonailag is labilis országot örökölt, és 
egy egyre kilátástalanabb küzdelembe, az első világháború közepébe csöppent. Már 1917 tava-
szától különbékére törekedett. Az antantnak azonban nem volt érdeke a Monarchia kiválása a 
háborúból. Amikor 1918 elejére megfordult a hadiszerencse, Oroszország összeroskadt, és az 
olasz fronton is sikereket ért el a Monarchia, a franciák felajánlották a különbéke lehetőségét. 
Ám ekkor a birodalmi külügyminiszter nyilvánosságra hozta Clemenceau levelét, aki így 
iszonyatosan kellemetlen, megalázó helyzetbe került. Ez volt az a pont, amikor Clemenceau 
elhatározta, hogy bosszút áll, és szétrombolja a Monarchiát. Az eset után ráadásul II. Vilmos 
császár is magához hívatta Károlyt, és igen dühösen kiabált vele. 1918. november 11-én Auszt-
riában, 13-án Magyarországon lemondott uralkodói jogairól. A Portugáliához tartozó atlanti-
óceáni Madeira szigetén, Funchalban halt meg spanyolnáthában 1922-ben. (Forrás: https://
hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja.)
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1916. deczember 8.

Nincs semmi újság, dolgozgatunk. A gyár, amit építettünk, felerészben dolgozik 
már. Deczember 1-én indult meg a gyár, amely áll 8 vaskazánból téglaalapon. 
Ez össze van kötve egy nagy téglakatlannal. Innen kezdve ólomcsővel kötve 6 
ólomkád, ami 12 m magas. Ezután szintén 8 nagy ólomtartály. Ezek 5 m széles, 
25 m hosszú és 12 m magas gáztartályok. Többféle savat, gázt és nitrogént 
készít. Fekete színű nyers ásványból, ami úgy néz ki, mint a szén, feketekávé 
színű folyadékot állít elő, ezt fokozzák, mérik, ide minket már nem eresztenek. 
Úgy mondják, négy ilyen épület lesz, 3 alapja már elkészült. Oxigént is gyárt, 
az ásvány vaskazánba jön, ott megég, és így fejlődik. A kádakon, kokszon ke-
resztül folyik, így áll elő az oxigén, nitrogén. Dolgoznak itt velünk feketék is 
Szomáliából, Marokkóból valók. Majdnem mindnek van a nyakába medail [das 
Medallion, érme], bőrbe bevarrva. De hogy mi van benne, nekünk tilos megnéz-
ni fehéreknek. Ha próbáljuk megnézni, úgy néz, mint a vadállat, és csikorgatja 
a fogát. Különben szelíd jó emberek, mosolyognak. Egy mosolyogva kezet 
nyújtott, én mondtam, hogy régen nem láttam, ő mondja utánam. A foglyok 
között mutatkozik a munkásság, például képrámafaragás. Kis deszkadarabokból 
czifrábbnál czifrábbakat. A gyárnál használt olajfélével ragaszt és fényez. 1, 2, 
3 frankért56 adják darabját. Készítettek már 3 hegedűt is, jól beváltak.

1916. deczember 25. Karácsony ünnepe!

Már úgy határoztam, hogy nem írok többet, de mindég kerül újabb feljegyzésre 
méltó dolog. Ma például az ünnepet elég jól töltöttük. Van karácsonyfánk is. 
Egy barakkban németek vannak, nekik is szép karácsonyfájuk van. Előestén 
a németek szép ünnepi beszédet tartottak, melyre minket is meghívtak. Szép 
énekeket két hangra énekeltek. Volt zene is, két szájharmonika, egy tambura, 
egy hegedű, a bőgőt egy görbe bot helyettesíti, a felső végén kis lemez, a dere-
kán egy csajka pálcával ütögetve, egyben a végével a pallóhoz a taktot [ütemet] 
verve, és egy igazi hangszer is. Ez egy zongora a városból való. Ezután lesz 
előadva színi és művészeti dolgok is. Visszaemlékezve a múltra, szomorúan 
bár, de boldog reménységgel töltöttük az ünnepet.

 56  A francia frankot 1795-ben vezették be, immár a decimális (tízes alapú) pénzrendszer része-
ként. Az I. világháború kitörése miatt Franciaország elhagyta az LMU aranyalapját. A háború 
súlyosan aláásta a valuta erejét, a vásárlóereje 1915–1920 között 70%-kal csökkent. A háborús 
kiadások, az infl áció és a háború utáni újjáépítés támogatása egyre több pénznyomást igényelt.
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Feljegyzésre méltó még, hogy ezek a szenegáli négerek a ruhatetűt mikor 
megfogja, megeszi. A fogát úgy tisztítja, hogy kis újnyi vastag fenyőfát, ami 
arasznyi [kb. 15  cm] hosszú, folyvást rágja, és dörzsöli vele. Az anamiták 
némelyike a tetűt szintén megeszi. Ezek apró sárga emberek, bajusza, szakál-
la majd egynek sincs, majdnem mind egyforma. Beszédjük nyávogásszerű, 
munkájuk nagyon keveset ér. Semmi kis bajusza van némelyiknek, az is úgy 
áll, mint a macskáé. Csoportban úgy néznek ki, mintha mind gyerek volna.

1917

1917. január 22.

Műkedvelő előadás volt. Nagyon szép darabokat adtak elő a németek.

Január 26.

Az idő nem hideg itten. Ezek a francziák mind klumpában járnak, tán még 
a fán is az terem. Az asszonyok is abban járnak. Van lagos [lakkos], sárga, 
czifra meg mindenféle. Érdekes, hogy a feketék, ha összejönnek az anamittal, 
csúfolják, hogy nyá-nyá. Az anamit csak néz rá, a feketék pedig nevetik őket.

Feljegyzésre méltó és egyben csodáljuk a Franczia újságok írását, melyben 
jelzik, mennyi hajót süllyesztenek el a németek, mennyit süllyesztenek el a 
mieink a franczia és az angol hajókból. Például 1916. deczember 15-től 1917. 

Képeslap a feleségétől, feladva 1917. december 9-én, 
kézbesítve 1918. február 1-jén 
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január 15-ig 165-öt. 1917. január 23-án egyszerre 9-et. 1916 deczemberében 
többször írta: 5, 8, 10-et naponta, ami előttünk hihetetlennek tűnik fel, és 
ha igaz, akkor is csoda, ha nem, akkor miért kell ilyen híreket közölni. Ez két 
év alatt 190 német hajó.

1917. február 1.

Szoba és koff er vizit [ellenőrzés] volt ma, és még dologra voltunk, szét-
dur ták minden holminkat. Itt vagyunk mi a szabadság hazájában, a nagy 
Francziországba, ahol teljes katonai fegyelem van mindenben. A czivilek még 
beszélni sem mernek. A mérnökkel kalaplevéve beszél mind. Ha pedig meglát 
egy tisztet, azt sem tudja, mit csináljon. Azt mondja, ő a prison [rab], nem 
mi. Majd azt mondja, majd ha fini la guerre57 [befejeződik a háború], majd 
megmutatják ők az uraknak. Szóval mi sem kívánunk ilyen hazát. 

Február 15.

A francziák felszólították a mi horvát, szerb és románjainkat, hogy írjanak alá 
egy Ausztria ellenes listát. Ebben kijelentik, hogy Ausztria ellen vannak, vagy 
azt, hogy nem. Az altiszteket ma fi gyelmeztették, hogy ha nem beszélik rá az 
embereket, akkor innen elhelyezik őket. Jó volna tudni, hogy mit akarnak. Elég 
az, hogy piszkosan kezdenek viselkedni ebben a dologban. Ígérik, hogy aki 
aláírja, az jobb menázsit kap. Érthetetlen, mivel az adjutáns [segédtiszt] egy 
órával előbb azt mondta, az altisztek előtt, hogy őszerinte aki aláír, az alávaló 
szemét hazaáruló. Bezáratását egy órával utóbb a hadnagy tolmácsoltatta.

A kézirat itt megszakad…

 57  A francia állam adta a hadifogolytáborok berendezését, amellyel távozás előtt pontosan el 
kellett számolni. A legénység nem kapott pénzügyi ellátást, mint a tisztek, számukra termé-
szetben utaltak ki mindent: szállást, élelmet, ruházatot, lábbelit. Étkezésük a francia katonák 
egyszerű, de ízletes ellátmánya volt. Ruhájukat szintén a francia hadsereg készletéből utalták ki, 
amelyekre ismertetőjelként a PG (prison de guerre) [hadifogoly] betűket festették. Élelmüket 
a táborok lakói a kantinból egészíthették ki. A foglyokat közmunkára használták, vagy vállal-
kozóknak adták ki. Nekik az ellátáson és ruházaton kívül bér is járt. Gyakran azonban rossz 
és kevés táplálékot kaptak, és a vállalkozók nemigen törődtek a ruházatukkal. A legjobban 
azok jártak, akik egyéni gazdákhoz kerültek, mezőgazdasági munkára. 
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Nemes Károlyt és Lajos öccsét még három évig francia fogságban tartották. Ebben 
az időszakban Toulouse város vegyipari gyáraiban dolgoztak, és a körülményekhez 
képest már nem nélkülöztek. 

A Károlyi-kormány 1918 után azonnal hozzáfogott a hadifoglyok hazaszállításának 
megszervezéséhez. Az antanthatalmakkal 1919 augusztusában meginduló béketárgya-
lásoknak köszönhetően a hazatérés hamarosan tömegessé vált. Így Franciaországból 
összesen 6715-en tértek haza az otthonukba, ami Magyarországon volt, vagy már az 
utódállamok területén.

Károly és Lajos csak hatévnyi hadifogság, a trianoni békekötés életbe lépése után, 
1920-ban térhettek haza, Bácskossuthfalvára. 

Naplóírónk kilencven évet élt.
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A NAGY HÁBORÚ DEMOGRÁFIAI HATÁSAI

Bár a stratégák mindkét oldalon a harcok gyors lefolyását vetítették előre, a nagy 
háború mégis négy hosszú évig húzódott, és hatással volt mind az egész társadalom, 
mind a kisebb közösségek, így falunk életére is. Az anyakönyvek bejegyzései hűen 
tükrözik a korszakot, amelynek mindennapjaiba beleszóltak a tőlünk távoli frontokon 
zajló csaták.

A halotti anyakönyvek szerint a faluban ebben az évtizedben átlagosan 165 halál-
eset volt egy évben, ebből kiugró bejegyzési szám az 1915-ös 187, az 1916-os 172 és 
az 1918-as 210 haláleset, ennek magyarázata, hogy hősi halottainkat általában nem 
abban az évben vezették be az anyakönyvbe, amikor a haláleset történt, hanem amikor 
a belügyminiszteri határozat megszületett, vagy évekkel később, amikor tanúvallo-
mások alapján holttá nyilvánították őket. Így találunk legelőször egy 1915. január 
30-án történt bejegyzést, amely egy 1914. november 10-ei halálesetet jegyez föl. („A 
harctéren a hazáért hősi halált halt katona halálesete bejegyezve a BM által közölt 
adatok alapján. – 197444/1914 BM sz.”)58 88 hősi halott falunkbéli van bejegyezve 
1919-ig, valamint 1918 októberéből két orosz hadifogoly, akiknél Felső-Roglaticza 
a halálozás helye, valószínűleg itt dolgoztak a birtokon.59 A továbbiakban még 50 
személy lett holttá nyilvánítva a nagy háború időszakából, az utolsó 1971-ben.60

Határozottan megmutatkozik a háború hatása a születéseknél is. Az 1910-es évtized 
elején átlagosan 210 gyermek született, 1914-re ez elérte a 238 bejegyzett újszülöttet. 
Innentől, a mozgósítások és a romló életkörülmények miatt, fokozatos visszaesés 
tapasztalható: 1915-ben 152, 1916-ban 99, 1917-ben pedig már csak 87 gyermek 
született. 1918-tól már növekedésről beszélhetünk (104 csecsemő bejegyzése), viszont 
csak a háború befejeztével, a frontharcosok hazatértével állt vissza a születések száma 
a háború előtti szintre. 1919-ben 203, fokozatos növekedés után 1926-ban már 330 
születést jegyeznek, ettől az évtől kezdve azonban lassú csökkenés indul be.61

 58 Halotti anyakönyv 1907. I. 2 – 1917. V. 18. Topolya Községi Közigazgatás, helyi iroda, 
Ómoravica.

 59 Halotti anyakönyv 1917. V. 18 – 1922. V. 5 Topolya Községi Közigazgatás, helyi iroda, 
Ómoravica.

 60  Matična knjiga umrlih 1970–1974, 19. 08. 1970. – 25. 07. 1974 Topolya Községi Közigazgatás, 
helyi iroda, Ómoravica.

 61  Születési anyakönyv 1925–1927. Topolya Községi Közigazgatás, helyi iroda, Ómoravica.
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A házasságkötések számára is hatással volt a nagy világégés. 1912-ben 78, 1913-ban 
66 házasság köttetett a faluban, míg a világháború ideje alatt a legénykorú besorozot-
tak nagy száma miatt 1915-re 35 alkalomra esett vissza. Az 1918-as, a békeidőben 
átlagosnak mondható 60 után 1919-ben nagy ugrás tapasztalható, 166 bejegyzett 
házasság.62 Az ezt követő években folyamatos csökkenés tapasztalható: 1920-ban 117, 
1921-ben 91, 1922-ben pedig már az 1914 előtt átlagosnak számító 66 bejegyzés.63

Ezekből az adatokból is láthatjuk, hogy az I. világháború nagymértékben kihatott 
a falu mindennapjaira, s időre volt szükség, amíg ezt a település kiheverte. A teljes 
lakosságot fi gyelembe véve az 1910-es népszámlálási adatok szerint 7106 fő64 élt az 
akkori Kossuthfalván, 11 évvel később pedig csak 6375,65 s a fentebb említett szüle-
tésszám-növekedéssel 1931-re a falu lakossága elérte a máig legmagasabb lélekszámot, 
8034 főt.66

Évek
Születések Halálesetek Házasságok

száma békeévhez 
viszonyítva száma békeévhez 

viszonyítva száma békeévhez 
viszonyítva

1913 215 100% 152 100% 66 100%

1914 238 111% 152 100% 45 68%

1915 152 71% 187 123% 35 53%

1916 99 46% 172 113% 40 61%

1917 87 40% 167 110% 36 55%

1918 104 48% 210 138% 60 91%

1919 203 94% 153 101% 166 252%

1920 249 116% 171 113% 117 177%

Anyakönyvi események összesítése

 62  Házassági anyakönyv 1907. I. 5. – 1920. V. 15. Topolya Községi Közigazgatás, helyi iroda, 
Ómoravica.

 63  Házassági anyakönyv 1920. V. 16. – 1922. V. 2. Topolya Községi Közigazgatás, helyi iroda, 
Ómoravica.

 64  Besnyi Károly szerk.: Az utókornak. Bácskossuthfalva, Monográfi a Helytörténeti Egyesület 
– Bácskossuthfalva helyi közössége, 2016, 25. o.

 65  Uo. 27.
 66  Uo. 28.



Az első bácskossuthfalvi hősi halott bejegyzése a belügyminisztériumi értesítés alapján.
A haláleset 1914. november 10-én történt, a bejegyzés 1915. január 30-án



Az utolsó holttá nyilvánítást 1971-ben jegyezték be  (Kotek Szabolcs felvételei)
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SZÁZ ÉV MÚLTÁN HAZATÉRNEK…
A nagy háború „apró” történetei Bácskossuthfalván

Száz év sem feledteti el a nagy háború borzalmait, eseményeit, Bácskossuthfalva hősi 
halottait, szerencsés túlélőit. Van a katonák leszármazottaiban annyi szikra még, amely 
lángra lobbantja az emlékezés tüzét, ha felidézik szívükben őrzött nagyapáik, dédapáik 
háborús emlékeit. Emléket szeretnénk állítani a háborút megszenvedőknek, hogy még 
ha csak jelképesen is, e könyv lapjain, de száz év múltán hazatérjenek mindnyájan. 

HADIKÖLCSÖNJEGYZÉS

Az emberi és anyagi áldozatok pótlására addig ismeretlen megoldásokat vezettek be, 
főleg Magyarország területén. Ennek egyik formája volt a hadikölcsön jegyzése, a há-
borús években újra és újra minden évben jegyeztettek többször is. Bácskossuthfalván 
a Délvidéki Közgazdasági Bankban lehetett ezt megtenni, már akinek volt erre pénze.

A református egyház hazafi as kötelességének érezte az állam hadikölcsön formájá-
ban való segítését. 1914 novemberében az első felszólítás alkalmával 1000 koronát, 
1915 májusában a második felhívás után az egyház alapítványából 2000 korona ha-
dikölcsönt jegyeztettek. 1916 áprilisában a presbitériumot arról tájékoztatták, hogy 
a hadikölcsönjegyzéshez szükséges nyomtatványok megérkeztek, decemberben pedig 
újra hadikölcsönt jegyeztettek 6%-os jutalékra. 1917 novemberében a VII. hadiköl-
csönre az egyház alapítványaiból a teljes harangalapot jegyeztették.

1916-ban kivételes, mondhatni országos hír röppent fel kicsiny falunkból. 

„Negyedmilliós jegyzés a hadikölcsönre Kossuthfalván. Annak az újra meg-
indult mozgalomnak, amelynek célja az államnak nyújtandó hitellel lehe-
tővé tenni a háború győzelmes befejezését, első hullámverését érezzük egy 
Kossuthfalváról érkező hír nyomán. Jellemző ez a hír arra, hogy a magyar nép 
hazafi assága, öntudatos komolysága mennyire átérzi még ma is e nehéz na-
pokban kötelességét, és mily híven teljesíti azt. Kossuthfalváról ma azt jelentik 
nekünk, hogy a hadikölcsönjegyzés megindult, és azt egy kossuthfalvi földbir-
tokos, K. Nagy Sándor67 negyedmilliós jegyzéssel nyitotta meg. A Délvidéki 
Közgazdasági Bank kossuthfalvi fi ókjánál jegyezte az érdemes földbirtokos 

 67  K. Nagy Sándor sertéskereskedő volt.
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az egynegyed millió koronát. A nagyszerű kötelességteljesítés e kiváló példája 
gyorsan beszéd tárgyává lett Kossuthfalván, és hihetőleg utánzásra fog találni.”68

A jegyzett hadikölcsön és az ígért jutalék azonban teljes egészében elveszett a 
háború utáni változások következtében.

MIKOR MÉSZ KATONÁNAK?

Kossuthfalván történt 1915 júliusának egyik vasárnap reggelén, amikor az itthon 
maradt emberek kaszinózni összejöttek a faluháza előtt, és évődtek egymással, tré-
fálkoztak, meg néha össze is vesztek.

– Hát te mikor mész katonának? – kérdezték Bak Lajostól, egy sánta iparos mun-
kástól, és felzúgott a vélt jó vicc nyomán a röhögés.

A nemzeti színű szalagokkal ékesített katolikus harangok 
búcsúzása 1916-ban (Papp László gyűjteményében)

 68  Bácskai Hírlap, 1916. december.
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– Majd ha a jegyzőt meg a bírót is elviszik! – vágott vissza a sánta ember. Másnap a 
csendőrség Bak Lajost izgatás miatt letartoztatták, bevitték Szabadkára az ügyészség 
fogházába, ahol a nyomozás befejezéséig, három hétig ült. Az ügyész ejtette a vádat 
ellene, és szabadlábra helyezték. Felesége meg a kisfi a várták a fogház kapujánál. A   kis-
fi ú fején piros huszársapka volt. A meghurcolt, fogságot szenvedett szegény sánta 
ember levette a katonasapkát fi a fejéről, megcsókolta a gyerek fejét.

– Hát csak hordozd apád helyett a katonasipkát, apád – hála istennek! – megszen-
vedett a hazáért.69

A HARANGOK REKVIRÁLÁSA

A mérhetetlen áldozatot kívánó nagy háború Bácskossuthfalva harangjait is magá-
val sodorta. Mindkét egyház, a katolikus és a református egyház két-két harangját 
a haza javára rekvirálták. A harangokat nemzeti színű szalagokkal ékesítve vitték el 
beolvasztani. Az eseményt Dévay Lajos református esperes így írja le a Nagy idők 
sodrában című művében: 

„A két nagyobb harang, mely valamikor virágkoszorúkkal ékesítve, forró 
imádság által felszentelve, a gyülekezet buzgó éneklésének kíséretével emel-
kedett a magasság felé, hogy helyét elfoglalva teljesítse magasztos hivatását, 
1916-ik év egy borongós tavaszi reggelén lélekbe markoló tompa zuhanással 
esett le a földre. Kevesen voltak jelen a szomorú aktusnál, akik ott voltak, 
könnyeket hullattak. »Hát még ez is?« De sok ház lett akkor gazdátlanná, 
árvává, elhagyottá, mint a mi tornyunk, a mi kis harangunk. Ez a kis harang 
egyedül hívogatta a megfáradtakat, kísérte utolsó útjára a honn maradt, 
bánatban elepedt, munkában összetört édesanyákat, hadi özvegyeket, árván 
hagyott gyermekeket. A szörnyű világégés csillapultával, a csodálatos módon 
életbe maradottak hazaérkeztével általánossá lett az óhaj, hogy a tőlünk elvitt 
harangok mielőbb pótoltassanak.”70 

Nemcsak a harangokat vitték el, hanem az orgona 59 sípját is.71 

A katolikus egyház harangjainak rekvirálása úgy történt, hogy 1915. szeptember 
15-én az érseki hatóság leiratot intézett a hitközséghez miniszteri rendelet alapján, 
amely szerint a templom harangjait hadicélokra át kell adni. Csak egy harang marad-

 69  Bácskai Hírlap, 1915. július 19.
 70  Dévay Lajos – Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában. Szabadka, Globus, 1936, 29–30.
 71  Uo. 27.



1 1 0

hatott a toronyban. A képviselők a középső harang megtartása mellett döntöttek, a 
másik kettőt, az orgona 59 homlokzati sípjával együtt (súlyban 19 kg), hadicélokra 
átadták.72 A református és a római katolikus egyház harangjait 1916-ban ugyanazon 
a napon vitték el. 

Ugyanez megtörtént Pacséron is, a háború harmadik évében, 1916-ban a református 
templom nagy- és kisharangját tavasszal, a katolikus templom kis- és nagyharangját 
főpásztori engedéllyel, félórai búcsúharangozás és ünnepélyes szentmise után szeptem-
ber 6-án vitték el a haza védelmére.73

A nemzeti színű szalagokkal díszített 
református harangok rekvirálása 1916-ban 

(Papp László gyűjteményében)

 72  Damján Zsolt: A bácskossuthfalvi-ómoravicai római katolikus egyházközség története. 
  Szabadka, 2018, Csikós Nyomda.
 73  Pénovátz Antal: Pacsér. Zenta, 2017, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. 
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HADIKÓRHÁZ BÁCSKOSSUTHFALVÁN

A mai Id. Kovács Gyula Általános Iskola helyén, a régi óvoda mellett állt Vojnich Dávid 
kastélya, amely az első világháború első három évében mint hadikórház működött. 
Alacsonyabb épület volt, de a címerrel ellátott középső, kiugró része, vasrácsos ablakai 
kiemelték a környék házai közül. A falu orvosa ekkor dr. Déri Henrik volt, aki egye-
dül látta el az egész község beteggondozását. A világháború alatt nagy elfoglaltsága 
mellett még a sebesült katonák kórházában is önfeláldozó ingyenes szolgálatot vállalt. 
Az épületet 1918-ban lebontották.74 

Bácskossuthfalvának több sebesültje is volt, akiket tábori kórházakban, hadifogság-
ban ápoltak, részesítettek orvosi ellátásban. Beredity István bácskossuthfalvi lakost 
mint hadisebesültet a budapesti Zita kórházban ápolták, felépülése után onnan jött 
haza. Besnyi Andrást a Zita kórházban érte a halál, onnan hozatták haza. 

HADIKÓRHÁZ PACSÉRON

A szomszédos faluban is éltek olyan emberek, akik szívükön viselték a haza sorsát, 
különös tekintettel a sebesültek és betegek ápolására. Arany Gusztáv pacséri refor-
mátus lelkész kezdeményezésére hadikórházat létesítettek. Szándéka megvalósítása 
érdekében felszólította a falu asszonyait, leányait, hogy vegyenek részt egy ápolónői 
tanfolyamon, amelynek vezetését dr.  Stiefelmeyer Ádám községi orvos vállalta el. 
A tanfolyam három hétig tartott, és a jelentkezők közül 35-en vállalták el e nemes 
szolgálatot.

Ekkor tettek ajánlatot a hadügyminisztériumnak: készek arra, hogy saját költségen 
Pacsér községben egy 40 ágyas hadikórházat működtessenek. Az ideküldött sebesülte-
ket ingyenes orvosi ellátásban részesítik és élelmezik. A hadvezetés örömmel fogadta 
az ajánlatot. A kórházat az üresen álló kántorlakásban és a népház nagytermében 
alakították ki. Az első 40 sebesült 1914. szeptember 8-án érkezett, öt-hat magyar, a 
többi osztrák, német, lengyel és szerb. 1914-ben 139, 1915-ben 220, 1916-ban 345 
sebesültet és beteget ápoltak, gyógyítottak a pacséri önkéntes ápolónők és a falu or-
vosa. A kórházat háromévi sikeres működés után fel kellett számolni, mert a község 
orvosa, dr. Stiefelmeyer Ádám Péterrévére távozott.75

 74  Dévay–Gyarmati: i. m.
 75  Pénovácz: i. m.
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A REFORMÁTUS ISKOLA 

A világháború az iskolákban is éreztette hatását. A tanítók egy része katonai behívót 
kapott, a református iskolából: Cseke Károly, Szűcs Kálmán, K. Kovács Gyula igaz-
gató-tanító, Facsar Sándor. A presbitérium, valamint hozzátartozóik kérték a tanítók 
katonai szolgálat alóli felmentését, ez a próbálkozás azonban nem járt sikerrel. 

A helybeli Cseke Károly kezdő, fi atal tanítót meghívták tanítónak, de még csak be 
sem tehette a lábát az iskolába, mivel a tanév kezdete előtt katonai szolgálatra hívták. 
A presbitériumi jegyzőkönyv (1915. VI. 23.) szerint 1914. július 2–3-án Semberg 
visszavételénél hősi halált halt, és Medenice galíciai községben hantolták el. Az anya-
könyvi bejegyzés (1916. aug. 7.) viszont így szól: 

„Az Ugartsberg [Galícia] körül 1915. évi április hó 2. és 1915. április hó 3. 
napján vívott ütközetben a hazáért hősi halált halt Cseke Károly ref., 21 éves, 
a m. kir. 6. honvéd gyalogezredbe tartozó hadapród halálesete bejegyeztetik. 
Az elesett atyja Cseke József, anyja Ambrus Julianna. A haláleset napja isme-
retlen. [Bejegyezve a BM által 26254/1916 sz. a. közölt adatok alapján.]”

A Zita hadikórház 1914-ben épült fel Budapesten, a világháborúban sebesült 
katonákat ápoltak itt. Nevét IV. Károly, az utolsó magyar király feleségéről kapta, 

aki Zita Mária Adelgunda pármai hercegnő volt. Beredity István is ide került, 
innen küldte haza ezt a fotót, amelyen ő is rajta van
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A háborús évek alatt az általános drágulás következményeként a kiadások növe-
kedtek, ezért a Bács megyei református tanítóegylet javasolta, hogy drágasági segélyt 
fi zessenek a tanítóknak, ennek hatására a református iskola tanítójának, Horváth 
Gizella tanítónőnek drágasági pótlékot hagytak jóvá.

A református iskola iskolaszéke 1917 februárjában úgy döntött, hogy a nagy hideg 
és a gyerekek megfelelő ruházatának hiánya miatt március 1-jéig szünetel az oktatás, 
azonkívül a szénhiány miatt a fűtéssel is gond adódott.76

A RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA

A katolikus egyház tanítói közül Bajsai István tanítót háromszor is behívták katonai 
szolgálatra: 1914 nyarán, 1916 őszén és 1918 szeptemberében.77 Rajta kívül Kovacsics 
Antal és Otterbein Henrik, a katolikus iskola tanítói is behívót kaptak. Az itthon 
maradó tanerők dupla munkát végeztek.

A képen a bácskossuthfalvi sebesültek, rokkantak egy csoportja. Nem csak 
puskagolyótól, az ellenség ágyúitól haltak meg: 1917–1918-ban Európán 

végigsöpört a spanyolnátha, amely több áldozatot követelt, mint a csataterek. 
A képen láthatók: Banai Sándor, Facsar Lajos, K. Nagy Sándor, Kohut Miklós, 

Sebők Lajos, Sólya Bálint, Kasza Károly

 76  Dévay–Gyarmati: i. m.
 77  Damján: i. m
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BÁCSKOSSUTHFALVIAK AZ OKTÓBERI FORRADALOMBAN

Az orosz hadifogságba került katonák között voltak, akik részt vettek az októberi 
forradalomban. Banai Sándor, Gulyás Bálint, Kósa Sándor, Kotek István, Kovács 
Sándor és Körtvélyesi Illés biztosan, ám rajtuk kívül mások is lehettek. Gulyás Bá-
lint később a Jugoszláv Kommunista Párt tagja lett, Kovács Sándor is mindvégig az 
osztályharc vonalán maradt. A többiek, így Banai Sándor is, visszavonultan éltek, 
s tartva a reakció megtorló intézkedéseitől, a nyilvánosság előtt nemigen beszéltek 
oroszországi élményeikről.78

Cseke Károly nevét felvésték a családi sírkőre is 
(Papp László felvétele)

 78  Brindza Károly: Békétlen rónaság. Moravica, 1986, Moravica Helyi Közössége, 180.
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ELSŐ VILÁGHÁBORÚS SÍREMLÉKEK 2018-BAN

Dévay Lajos református esperes a Nagy idők sodrában című könyvében 1936-ban 
így írt a temetőkről: 

„Az utak mellett sírboltok, szépen gondozott virágos díszsírok, egy-egy ha-
talmas, márványból készült emlékoszlop hirdeti a hátramaradottak hálájának, 
kegyeletének látható jelét. A sírok egymás mellett sorban elhelyezve, kora 
tavasztól késő őszig gondosan ápolt virágokkal díszítve az idegen szemlélőre 
méltán teszik azt a jóleső benyomást, hogy a moravicai reformátusok nem 
durva lelkűek, halottaik emlékét megbecsülik, mert sírjaikat meleg szívvel, 
szeretettel gondozzák.”79

Ez a megállapítás ma is érvényes a református és a katolikus temetőkre egyaránt. 
Ezért is maradhatott fenn még néhány ma is gondozott síremlék, a hozzátartozók 
száz év elteltével is őrzik, ápolják az első világháborúban elesettek nyugvóhelyét. 
Bácskossuthfalva öt temetőjében (két református, két katolikus és egy zsidó temető) 
összesen négy síremléket találtunk, hármat a keleti református (központi) és egyet 
a nyugati (katolikus) temetőben. Valamennyien itt születtek Ómoroviczán, élték 
életüket, megharcolták saját csatájukat, de a háborúban alulmaradtak. 

Az 1915. augusztus 1-jén készült presbitériumi jegyzőkönyvben ezt olvashatjuk: 

„K. Kovács Gyula ref. kántortanító indítványára a háborúban elhunyt hősök 
hazaszállított tetemeinek mindkét [református] temetőben díszsírhelyet 
engedélyeztetnek a hozzátartozók kérelmére.” 

A presbitérium megengedte, hogy később a hősök sírjába a hozzátartozó család-
tagjai is temetkezzenek. A katonasírokért nem kellett fi zetni, ezt a pénzt azoknak is 
visszautalták, akik már befi zették a sírhelyilletéket. 

A keleti temető akkori őrháza mögött volt a világháborúban elesett vagy halálos 
sebet, betegséget kapott katonák nyugvóhelye.

„Fenntartott hely, egy darab gyászos emlék. Itt piheni csendes álmát [sic!] 
Cseke Károly fi atalon elesett tanítónk, kit özvegy édesanyja haláláig gyászol, 
hittel, reménységgel. Ott áll egy hatalmas, ragyogó, fekete márványkő. Egy 

 79  Dévay–Gyarmati: i. m. 70.
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hitben gazdag, de most már bánatával egyedül zarándokló, becsületben, ered-
ményben gazdag, szorgalmas munkában megőszült édesapa három, fi atalon 
elhunyt hősi halott fi a: Kovács András, Károly, János nyugszanak itt, a hős 
fi ak. Az első kettő a nagy világégés hősi halottja, a harmadik, a legfi atalabb 
pedig a munka mezején esett el. Mind a hárman hősi halottak.”80

A sírok, síremlékek megtalálhatók az alábbi leírások alapján:

A Kovács testvérek sírja: A halottasház mellett elvezető betonozott járdán haladva 
a valamikori temetőcsőszház (lebontva) után jobbról a második sír. A sír előtt álló 
magas fekete márványkő hátoldalán a következő felirat olvasható:

Kovács Károly és Antal sírja 
(Kotek Szabolcs felvétele)

 80  Dévay–Gyarmati: i. m.
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LEGYEN A TE AKARATOD
JÓ ISTENEM
ITT NYUGSZIK KÉT SZERETŐ TESTVÉR
KIK ÉLETÜKET ADTÁK A HAZÁÉRT
KOVÁCS KÁROLY ÉLT 29 ÉVET
MEGHALT 1914. SZEPT. 17.
ANDRÁS ÉLT 26 ÉVET
MEGHALT 1915. MÁRC. 17.

Cseke Károly síremléke (ő idegen földben van elhantolva): A halottasház mel-
lett elvezető betonozott járda jobbra ágazásánál az első sír, amely nagyon közel van 
a Kovács testvérekéhez. A magas fekete márványkő hátoldalán öt elhunyt neve van 
bevésve, Cseke Károly negyedik a sorban, egyszerűen csak így:

HŐSI CSEKE KÁROLY 1893–1915 HALOTT

Tóth János síremléke (ő is idegen földben van eltemetve): A halottasház mellett 
elvezető betonjárdán haladva jobbra fordulunk, amerre a betonút vezet, elhaladunk 

Tóth János sírfelirata (Papp László felvétele)
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Cseke Károly síremléke mellett, a vízcsapig megyünk, és a csappal szembeni oldalon 
magas sötétszürke márványkő hátoldalán találjuk meg a következő feliratot:

VISSZAEMLÉKEZÉS
1916. június 10-én Tarnopolnál elesett
kedves JÁNOS fi unk
SZÜLEID, HITVESED, GYERMEKED
TESTVÉREID, ROKONAID
SZÍVÉBEN EMLÉKED ÉL
ODAFENT A JÓISTEN
TRÓNJA ELŐTT TALÁLKOZUNK
SZÜL. 1884.
ISTEN GONDVISELÉSE ŐRKÖDJÖN
IDEGEN HANTOK ALATT
NYUGVÓ PORAID FELETT

Bezerédi Ákos 1915-ben esett el a galíciai fronton. Nyugvóhelye az Ótemetőben 
(nyugati katolikus temetőben) van, az özvegy Omoroviczai Szalmásy Gyuláné, szüle-
tett Pilaszánovits Rozália által építtetett kápolnában, amelyet Szent Rozália tisztele-

Márványtábla a kápolna falán 2014-ben 
(Besnyi Károly felvétele)
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tére szenteltek fel.81 A kápolna falán, közel a kripta bejáratához egy fehér márványlap 
látható, amelyen csak két név van feltüntetve:

BEZERÉDY ISTVÁN – 1909
BEZERÉDY ÁKOS – 1915

1918. október 8-én hunyt el, és 10-én temették Romankov Viktor orosz hadifog-
lyot, aki 25 éves, nőtlen, görögkeleti vallású, földműves volt, és Paltovából, Ukrajnából 
került Felsőroglaticára. 

1918. október 10-én hunyt el, és 12-én temették Basrov Vaszil orosz hadifoglyot, aki 
30 éves, görögkeleti vallású, földműves volt, és Oroszországból került Felsőroglaticára.

1918. november 6-án hunyt el, és 7-én temették Lepin Iván 28 éves, nőtlen, föld-
műves, görögkeleti vallású hadifoglyot, aki a Kaukázusból került a bácskossuthfalvi 
Vojnics utcába, Kertész S.-hez.82

Mindhárom hadifogoly infl uenzában hunyt el. Sírhelyeiket nem sikerült azono-
sítani.

„Ha nyitott szemmel járunk, rájövünk, hogy a temető nemcsak nyugvóhely, 
hanem a békesség kertje, amely nem csupán a halottak faluja, hanem szűkebb 
hazánk múltját, jelenét és általános kultúráját is tükrözi. Nemcsak temetni 
járunk a temetőbe, hanem emlékezni is, imádkozni is szeretteinkért, ismerő-
seinkért.”83

A DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN

A református egyház jegyzőkönyveiben a háborús évek során gyakran találunk olyan 
feljegyzéseket, amelyek a háborús viszonyokat tükrözik. Ezekből az apró részletekből 
kibontakoznak a falusi háborús hétköznapok.

 –  1915 februárjában a református egyház püspöke adakozásra szólította fel a 
híveket a sebesült katonák megsegítésére. 

 –  Júniusban az egyházkerület szeretetintézmény létrehozásában kérte az 
egyháztanácsok javaslatát. Bácskossuthfalváról azt javasolták, hogy a már 

 81  Damján: i. m. 117–120.
 82  Református halotti anyakönyv 1909–1932, 83. o.
 83  Czékus Géza: Legyetek szószólóink az égben! A szabadkai Bajai úti temető sírfeliratai. 

Szabadka, 2008, A szerző kiadása. 
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meglevő szeretetintézmények közül egy tétessék naggyá, ahol elsősorban a 
háborús árvákat vennék pártfogásba. 

 –  Az egyház pénztárából az elmaradt jutalomkönyvek árából 20 koronát adtak a 
háborúban elesettek özvegyei és árvái támogatására.

 –  1915 augusztusában az elhunyt Cseke Károly tanító édesanyjának kérelmére 
az egyháztanács a 80 korona fűtési átalányt visszautalja.

 –  A rokkant katonák megsegítésére gyűjtés folyt a faluban, az egyháztanács 100 
koronát hagyott jóvá erre a célra.

 –  A bevonult katonák utáni esedékes egyházadót elengedték.
 –  A vörösmarti református egyház értesítést küldött, hogy az ott református 

kézen levő földeket a háború miatt eladják. Bácskossuthfalván mozgalmat 
indítottak, hogy azok a földek továbbra is református kézen maradjanak. 

 –  1916. május 1-jén istentiszteletet tartottak az oroszoknak a Kárpátokból való 
kiverése emlékére.

 –  Decemberben a helyettes lelkésznek 300 korona drágasági segélyt szavaztak meg.
 –  1918 márciusában a harangozónak háborús segélyt hagytak jóvá a békekötést 

követő január 1-jéig.
 –  1918 decemberében a tüzelőanyag megtakarítása végett a II., III. és IV. 

osztályban felváltva másnaponként van tanítás, az I., V. és VI. osztályban pedig 
folytonosan.

 –  A helyi „szocialista munkaszervezet” kérte, hogy a temetőben levő fákat 
engedje át az egyház a háborúból hazajövő rászorulóknak. A kérelmet az 
egyháztanács jóváhagyta.

 –  1919 júniusában a tanítótestület támogatást kért, amit elutasítottak, azzal az 
indoklással, hogy az egyháztanács saját erejéből nem tud segélyt adni, ez irányú 
kérésükkel forduljanak a községhez.

A HARANGOK PÓTLÁSA

A háború céljaira elvitt harangok helyébe a katolikus egyház 1923-ban vásárolt két 
másikat, egy 142 kg súlyú közép- és egy 74 kg súlyú lélekharangot. Felszentelésük 
és a toronyba való felhúzásuk 1923. november 23-án történt. Az első harangverset a 
háborúban elesettekért húzták el.84

A református toronyba szintén két új harangot vettek, amelyek 1923. október 11-
én érkeztek meg a szabadkai Ferrum vasgyárból, és 14-én avatták fel. Déli 12 órakor 
szólaltak meg először.85

 84  Damján: i. m.
 85 Dévay–Gyarmati: i. m. 30.
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A NŐK SZEREPE 

A háború alatt igencsak megnőtt a nők szerepe a faluban, hiszen a férfi ak a fronton 
voltak. Ők végezték el a férfi ak munkáját, viselték el a nélkülözéseket. Ők látták 
gyermekeik éhezését, de a háború haszonlesőinek kapzsiságát, visszaéléseit is.

A háború alatt, 1917 márciusának végén megalakították a helyi szocialista nőszer-
vezetet. Elnöke Lakatos Istvánné, pénztárosa Bak Lajosné, jegyzője Farkas Istvánné, 
ellenőrzők Szabó Jánosné és Ládi Jánosné. Ez a nőszervezet gondoskodott a fronton 
levő katonák szegényebb hozzátartozóinak segélyezéséről, gondozásáról. Ruhát és 
élelmet gyűjtöttek a rászorulóknak. 1918. január 27-én a nagykocsmában nagyszabású 
békebált rendeztek, ami az akkori viszonyokat fi gyelembe véve bátor háborúellenes 
megmozdulásnak számított.86

LEVELEZŐLAPOK

A nagy háború idején a katonák és hozzátartozóik a leveleken kívül levelezőlapokat, 
tábori levelezőlapokat, valamint honvédek fényképeiből készült levelezőlapokat 
küldtek egymásnak. Mindegyiknek megvolt a miértje, a szerepe, mert másmilyen 
képeslapot küldött egymásnak a fi atal jegyespár, és másmilyent kapott a közeli 
rokon, barát, ismerős. Megjelent a leleményes fényképészek üzleti találékonysága. 
A háborús propagandát szolgálták azok a képeslapok, amelyek az ellenség iránti 
gyűlöletet, a hazafi asságot tükrözik, harci jeleneteket ábrázolnak, sebesültek, hősi 
halottak temetéseit, sírdombokat a harctéren stb. Gyakran ábrázolták az uralkodót 
és családját, majd később a trónörököst is. Igen elterjedt volt az ellenség kigúnyolása 
gúnyrajzok formájában.

Az első világháborúban 20 vagon tábori levelezőlap, képeslap került megírásra. 
Ezekből mutatunk be falunkra, Bácskossuthfalvára vonatkozóan néhányat. A levélírás 
jelentette a kapcsolattartás egyetlen módját katona és hozzátartozói között. De milyen 
is ez a kapcsolat a háborús években? A levelek, tábori lapok másfél–két hónapig is 
utaztak, mire megkapta a címzett, majd a válasz megérkezése is ugyanennyi időt vett 
igénybe. Ha ezt fi gyelembe vesszük, az üzenetváltás minimum három hónap alatt 
zajlott le. Főleg ceruzával és tintaceruzával írták leveleiket, a grafi tceruzával írtak ma 
már olvashatatlanok. 

 86  Brindza Károly: i. m. 50.
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Képes levelezőlapok

Egyik típusa a szerelmesek, jegyben járók lapjai, ilyeneket írt Domján Lajos a jegye-
sének, Kerék Liduskának. 1915-ben Szabadkán a császári és királyi 8. huszárezred 1. 
százada kötelékében szolgált, de 1916-ban már a frontról ír. Kettejük példája a régi 
idők jegybenjárási szokásának egyik legszebb példája. Az eljegyzés után a legény el-
megy katonának, és három év után, amikor hazajön, összekerülnek a fi atalok. Ebben 
az esetben a hagyományoknak megfelelően ez így is történt, azzal a különbséggel, 
hogy a vőlegény háborúban vett részt.

Domján Lajos felesége megőrizte a hozzá írt képes levelezőlapokat, egy egész albu-
mot hagyott az utódokra. Ilyen feliratokkal látták el a képeslapokat: „Óh, ha tudnád, 
/ Mennyit gondolok rád! / Reád gondolni is / Oly édes boldogság!”

A háborút népszerűsítő képeslapok

Ilyeneket írt többek között Szarka Sándor, aki Szabadkán a császári és királyi 86. 
gyalogezrednél szolgált, és lapjait rokonainak írta 1917-ben. A képeslapokon csata-
jelenetek láthatók, amelyeken a honvédség legyőzi az ellenséget, valamint olyanok is 

Domján Lajos Kerék Liduskának, jegyesének írt képeslapja 1916. december 8-áról
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megjelennek, amelyek az uralkodókat ábrázolják. Hogy fokozzák a lapok hangulatát, 
pozitív kicsengésű, rímekbe szedett szövegeket, versikéket is fabrikáltak hozzá: „Megy 
a vonat, zakatol a masina, / Rajta ül vagy három-négyszáz katona, / Nem sír egy se, 
hanem mulat, / Hozzá nem fér a búbánat.”

Honvédek fényképeiből készült képeslapok

Műteremben és a fronton készült fényképfelvételek, hátoldalaik levelezőlapnak voltak 
kialakítva. Ilyeneket írtak és küldtek haza a hozzátartozóknak Domján Lajos, Kecskés 
Mihály, Papp Lajos, Lakk József, Kapornyai Illés, Boldog Sándor és még sokan mások. 

A háborút népszerűsítő képeslapot 
Szarka Sándor küldte 
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Mivel cenzúra is működött, és az írásra szolgáló hely is korlátozott méretű volt, 
a legtöbb üzenet, mondanivaló szinte ugyanaz, nagyon hasonló, különösen az első 
mondat. Három képeslap feliratát idézem:

„Ezen pár sorom a legjobb egészségben találjon, hál’ istennek egészséges 
vagyok, amit nektek is kívánok. Megváltozott a címem, visszamentem a 
századhoz, megint a mesterségemben dolgozom.”

„Kedves testvérem, hála istennek egészséges vagyok, amit nektek is kívánok, 
most már jó idő van itt nálunk, oly különös újság nincs, minden a régi, mi 
újság nálatok.”

„Kedves feleségem, kívánom Istentől, hogy ezen rövid sorom jó egészségben 
találjon mindnyájótokat. Az én egészségem jó, amit viszont kívánok. Most már 
még egyszer tisztellek, jó egészséget kívánok a távolból. Isten veled és velem.” 

A történelmi Magyarországról katonának bevonult 3 381 785 személy, sebesülten 
tért haza 524 850 (15%), fogságba esett 833 570 (24,9%), elesett 539 365 fő (15,7%), 

egyszer sebesült 1 492 000 (44,1%). Kecskés Mihályt 1914-ben mozgósították, 
és   csak 1918-ban tért haza. A háború ideje alatt tífuszban betegedett meg, aminek 

következményeként kifehéredett a haja. A képen jobbról a második, gépfegyver 
mögött ül
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HATÓSÁGI RENDELETEK

A vadászok kötelesek voltak 1914. augusztus 1-jéig fegyvereiket a rendőrhatóságoknak 
beadni elismervény ellenében. Vadásztilalom volt érvényben, amelyet 1915. augusztus 
1-jén felfüggesztettek.87

Be kellett szolgáltatni a sárgaréz mozsarakat, amelyek helyébe öntöttvas mozsarakat, 
úgynevezett háborús vagy hadimozsarakat kapott a lakosság. Ezenkívül begyűjtötték 
a rézüstöket, a vörösréz vízmelegítőket, a tízfi lléreseket, harangokat, még a szabadkai 
Szent Teréz-templom réztetőjét is rekvirálták 1917-ben stb.88 Rekvirálás alá estek a 
mezőgazdasági termékek: búza, rozs, árpa, zab, köles, hüvelyes, burgonya, valamint 
a különféle takarmányok. A cipő és a ruha is. 

Szinte mindenből hiány volt, az élelem is egyre fogyott. 1917-re hiány mutat-
kozott cukorból, burgonyából, csökkentették a liszt fejkvótáját, a lakosság jobbára 
kukoricakenyéren élt. Hiánycikknek számított a petróleum, a szén, a villanyáram, és 
minden megdrágult.89

Hadimozsár 1917-ből. Az egyik felén az 1914–1917, a másik felén 
a Durch Krieg zum Sieg, vagyis a Háborúval a győzelemig felirat olvasható. 

A mozsár Gere Sándor tulajdona (Kotek Szabolcs felvétele)

 87  Papp László: Szenvedélyünk a vadászat. Újvidék, 2009, Forum. 
 88  Bácskai Hírlap, 1917. II. 16., IV. 22., X. 25.
 89  A Bácskai Hírlap 1917-es kiadványaiból.
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A levelezéssel kapcsolatban a következő újsághír jelent meg: 

„Az Oroszországban levő hadifoglyokkal levelezés lehetséges ugyan, de az 
orosz cenzúrabizottságnál olyan nagy a torlódás, hogy a heverő levelezés 
feldolgozása egyáltalán sohasem várható. Ezért az Oroszországban hadifog-
ságban levő hozzátartozóiknak legfeljebb csak kéthetenként és csak rövid 
szövegű levelezőlapon írjanak, csakis német vagy francia nyelven.”90

A HŐSI HALOTTAKRÓL

A falu újratelepítésének 150. évfordulójára megjelentetett Nagy idők sodrában című 
könyvben megemlékeztek az áldozatokról. Sajnos csak a református vallásúak lettek 
felsorolva. Dévay Lajos ref. esperes így ír a könyvben: 

„A mi fi ainknak valóban nem volt mit keresni a nagy világégésben, mégis 
harcba mentek, nem éppen »hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba«, hanem 
azért, mert kötelességet kellett teljesíteniök. A bibliás kálvinista nép magas 
intelligenciájával vele jár a »felső hatalmasságoknak« való engedelmesség (Pál 
Róma 13:1), ezért lett számukra a harctér a becsület mezejévé. (…) A   legidő-
sebb hősi halott B. Somogyi Bálint, 44 éves, a legfi atalabb Jósvai Lajos, 18 
éves. (…) Hívek voltak ők mindhalálig. ( Jel. 2:10.) Közülük csak kevésnek 
jutott részül a honi földtakaró. Legtöbben idegen hantok alatt nyugosszák 
fáradalmaikat ama dúló csaták után, mely annyi vérrel áztatta ezt a fájdalmak-
tól megterhelt földet, mely annyi kétségbeesett özvegyet, síró, apátlan árvát, 
halálig gyászoló édesanyát, némán kesergő menyasszonyt hagyott maga után.”91

A HADIROKKANTAK EGYESÜLETÉNEK KÖZGYŰLÉSE

Az 1920-as évek elején Moravicán megalakult a hadirokkantak egyesülete Удружење 
ратних инвалида Ст. Моравица elnevezéssel (Ómoravicai Hadirokkantak Egyesüle-
te). Első elnöke id. Balogh Bálint. Az egyesület tagsága betársult a rokkantak országos 
szervezetébe, melynek elnevezése: Удружењe ратних инвалида, свих ратних жртава 
и њихових породица у Краљевини Cрба, Хрвата и Словенаца (a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság Hadirokkantjainak, Háborús Áldozatainak és Családtagjaiknak 

 90  Zombor és Vidéke, 1917. IV. 22. 
 91  Dévay–Gyarmati: i. m. 70–71.
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Egyesülete). Tagsági könyvükben a személyes adataikon kívül feltüntették rangjukat, 
nemzetiségüket, vallásukat, iskolai végzettségüket, mely hadtestnél szolgáltak, mikor 
sebesültek meg, rokkantságuk kategóriáját, a test mely része sérült. Arról nincsenek 
adataink, hogy hányszor jöttek össze, milyen döntéseket hoztak, és mekkora támoga-
tást kaptak az államtól. A második világháború után közös egyesületet hoztak létre a 
nagy háború, valamint a második világháború rokkantjai, erről az alakuló gyűlésről 
így tudósított a Magyar Szó:

„Moravicán 1946. március 31-én, vasárnap délelőtt az első világháború és a 
második világháború sebesültjei, a hadirokkantak tartották meg alakuló köz-
gyűlésüket a rokkantak otthonában. A régi háború őszülő harcosai és a mostani 
népfelszabadító háború derék ifj ú katonái nyújtottak kezet egymásnak. A köz-
gyűlés délután 3 órakor kezdődött, amelyet Vilhelm József, a II. világháború 
rokkantja nyitott meg. Megnyitóbeszédében rámutatott arra, hogy szükség 
van az egyesülésre, közös érdek, közös a cél. A gyűlésen megválasztották az új 
elnökséget, amelynek tagjai: elnök Pokorny János (régi rokkant), alelnök Kasza 
Lajos (új rokkant), pénztárnok Bordás Károly (régi rokkant). Választmányi 
tagok: Vilhelm József (új), Kósa Lajos (új). Póttagok: Kapornyai Illés (régi), 
Juhász János (új). Felügyelőbizottság: Gulyás Sándor (régi), Kósa Lajos (új), 

A hadirokkantak egyesületének tagsági könyve, 
rajta a helyi és az országos egyesület pecsétje
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Kuruc István (régi). Póttagok: Cindrics István (új) és Tóth Cs. János (régi).Az 
újonnan megválasztott vezetőség április 7-én, vasárnap tartja meg első ülését.”92

MEGEMLÉKEZÉS 2014-BEN

2014-ben a Monográfi a Helytörténeti Egyesület szervezésében koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartottak az első világháború kitörésének századik évfordulója 
alkalmából Bácskossuthfalván. Besnyi Károly, az egyesület titkára, helytörténész több 
mint kétszáz meghívót készített és küldött szét a jeles esemény kapcsán. Az általa 
megfogalmazott meghívó szövege:

 
Megemlékezés az I. világháború kezdetéről

Szívélyesen meghívjuk rendezvényünkre, amelyet 2014. november 29-én, 
szombaton 10 órától tartunk az Emlékparkban és a Faluházán. Az események 
sorrendje:

– a Hősi emlékmű megkoszorúzása,
– A Közös múltunk és sorsunk: az I. világháború c. kiállítás megnyitása,
– A nagy háború helyi vonatkozásai címmel történelmi visszatekintés.

Száz évvel ezelőtt tört ki az I. világháború, amelyet akkor csak „nagy hábo-
rúnak” neveztek (nem tudva, hogy lesz második is). Villámháborúnak indult, 
mégis évekig elhúzódott, és rémséges áldozatokkal járt.

A nagy háború átrajzolta Európa térképét, évtizedekre meghatározta a 
nemzetközi politikát, befolyásolta a világ fejlődését… Falunkat sem kímélte. 
Noha itt harci cselekmények nem voltak, mégis hősi halottak, sebesültek, 
évekig hadifogságban sínylődők és élethosszig tartó lelki sérülések maradtak 
utána. Az utódok ereklyeként őrzik a háborús tárgyi emlékeket. A háborút 
megjárt vagy ott elesett emberek előtti tiszteletadás ez az utókor részéről. Ezért 
maradtak fenn és öröklődtek generációkon át. Ennek tudatában szervezzük 
megemlékezésünket. Először megkoszorúzzuk a Hősi emlékművet az Em-
lékparkban. Majd a Faluházán megnyitjuk a dél-alföldi és délvidéki ezredek 
hadieseményeit bemutató kiállítást (helyi gyűjtésből származó tárgyakkal és 
dokumentumokkal kiegészítve). A 16 tablóból álló kiállítás a szegedi Meritum 
Egyesület és a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet együtt-

 92  Magyar Szó, 1946. IV. 5. 8.
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működésével jutott el hozzánk. Utána helytörténészek tartanak előadást a 
háború helyi vonatkozásairól. Szeretettel várjuk!

Az esemény napján a résztvevők az Emlékparkban felállított Hősi emlékműnél 
gyülekeztek. Pontban délelőtt 10 órakor megszólalt a vadászkürt, ezzel jelezve a 
megemlékezés kezdetét. A kürtöt Kurucz Árpád, az Id. Kovács Gyula Általános Iskola 
nyolcadikos diákja szólaltatta meg. A református egyház vegyes kórusa a jelenlevőkkel 
együtt elénekelte a Himnuszt, majd Móricz Árpád református lelkész és ft . Tóth József 
római katolikus plébános ökumenikus istentiszteletet tartottak. Mindketten kiemelték 
a háború borzalmait és következményeit. Ezt követte a koszorúzás. Bácskossuthfalva 
helyi közösségének tanácsa képviseletében Seff er Attila tanácselnök és Fazekas Róbert 
tanácselnök-helyettes koszorúzta meg az emlékművet, majd a Monográfi a Helytörté-
neti Egyesület képviselői, Besnyi Károly, Gulyás László és Papp László helyezték el a 
megemlékezés koszorúját. Amíg a koszorúzás zajlott, addig Horák Réka zenetanárnő 
első világháborús nótákat játszott klarinéton.

A rendezvény a helyi közösség dísztermében folytatódott. A zsúfolásig megtelt 
helyiségben elsőként Glišić Milica, az Id. Kovács Gyula Általános Iskola diákja az 

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti Szövetségének 
bácskossuthfalvi csoportja 1941. szeptember 7-én
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alkalomhoz illő Ady Endre-verset szavalt. A szavalatot követően Seff er Attila, a helyi 
közösség elnöke köszöntötte a megjelenteket, méltatta a rendezvény jelentőségét, 
megnyitotta a kiállítást, valamint A nagy háború helyi vonatkozásai című történel-
mi megemlékezést. Nagy Tibor történelemtanár érdekfeszítő előadása mindenkit 
lebilincselt, Besnyi Károly helytörténész az Emlékparkban 1943-ban elkészült Hősi 
emlékmű felépítésének részleteit, valamint a tervet elkészítő szobrászt mutatta be. 
Papp László helytörténész a faluban összegyűjtött emléktárgyakról, levelezésekről, 
részletesen a háborús képeslapokról, azok háborút népszerűsítő, lelkesítő hatásairól 
beszélt. Az előadás zárórésze egy első világháborús napló bemutatása volt. A naplót 
Nemes Károly találta meg, és fi a, Nemes Bence egyetemista beszélt üknagyapja tinta-
ceruzával írt naplójáról. Bence részleteket olvasott fel a naplóból, így megismerhettük 
egy bácskossuthfalvi magyar katona viszontagságait, háborús élményeit. Az előadások 
végén kérdéseket lehetett feltenni. A jelenlevők sok kérdést tettek fel, hozzászólása-
ikkal új adatokkal is szolgáltak.

Ezt követően a megjelentek megtekinthették a Közös múltunk és sorsunk: az 
I. világháború című kiállítást, amely 16 tablóból és a Bácskossuthfalván összegyűjtött 
emléktárgyak bemutatásából tevődött össze.

A kiállítás még tíz napon keresztül volt megtekinthető a Faluházán. A Monográ-
fi a egyesület az összegyűjtött emléktárgyakat lefotózta, és két nagy méretű tablót 
készített, amelyeket az Id. Kovács Gyula Általános Iskolának ajándékozott, ma is ott 
található a történelem-tanteremben kiállítva. 
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MIRE A LEVELEK LEHULLTAK 
– A KATONÁK NEM ÉRTEK HAZA

A nagy háború emlékei Bácskossuthfalván/Ómoravicán93

Az első világháború kezdetén azt ígérték, hogy mire a levelek lehullnak, a katonák 
hazatérnek. Nem így lett. Ennek az elhúzódó folyamatnak a tárgyi emlékeit még 
száz év után is őrzik a családi fi ókok, vitrinek, no meg az emlékezet. Immár féltett 
ereklyeként öröklődnek a család újabb nemzedékére. Erősítik a nagy háború emlékét 
a közösségi tudatban.

KASZA KÁROLY FRONTHARCOS LEVELEIBŐL

Az 1915 novembere és 1916 júniusa közötti időszakból Kasza Károly honvéd nyolc 
tábori postai levelezőlapja maradt fenn, amelyeket a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. 
századából sógorának, Kiss János sertéskereskedőnek írt Bácskossuthfalvára, Bács-
Bodrog megyébe. 

Kasza Károly kitöltötte rendes katonaidejét, majd megnősült. Felesége Kiss Erzsébet 
(az Árpád-fát ültető Kiss leszármazottja). Három gyerekük született: Lidus, Károly 
és Sándor. Az apát azonban elvitték a háborúba. Az időnként érkező levelek egyszer 
csak elmaradtak. Bizonyos idő után a családtagok aggódni kezdtek, érdeklődtek kato-
natársainál, más frontharcosoknál, de semmi hír nem érkezett felőle. A   vérzivataros, 
háborús évek során nyoma veszett. A rokonság úgy tudja, hogy az orosz fronton ve-
szett oda, de ez csak feltételezés. A háború után sem kaptak róla hivatalos értesítést, 
pedig kerestették. Felesége hosszú évekig bízott abban, hogy életben van, és elő fog 
kerülni, hiszen mások is voltak fogságban, és hazajöttek. Az ő esetében azonban erre 
nem került sor. 1933. november 3-án, a 114. sorszám alatt jegyezték be halálát az 
anyakönyvben, „eltűnt a háborúban” megjegyzéssel. 

Gyerekei úgy nőttek fel, hogy nem ismerhették apjukat. Az özvegy sosem foglal-
kozott az újbóli házasság gondolatával. Gyötrelmes, nehéz évek következtek számára. 
A háború után három gyerekkel, özvegyként helytállni nagy feladatnak bizonyult. 
Minden munkát elvállalt: gazolni, mosni járt, cséplőgépen dolgozott. Akkoriban 
megtörtént, hogy a cséplőgépen egyetlen férfi  dolgozott, a gépész, a többiek mind 

 93  A Bácsország vajdasági honismereti szemle 2014/4. (71.) számában megjelent írás módosított 
változata.
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asszonyok voltak. Idővel megtörtek sorsuk súlya alatt, hajlott hátú, fekete kendős 
nénikék lettek fi atalon. De gyerekeiket tisztességben, becsületes embernek nevelték, 
akik az ősök iránti tiszteletből ma is őrzik a frontról hazatalált leveleket. Csak a 
helyenként nehezen olvasható mondatokat összeállító apa nem talált haza sosem. 

A lapokat sárga vagy rózsaszínű kartonra nyomtatták, „Tábori postai levelezőlap.” 
megjelöléssel, valamennyin szerepel a katonai egységre utaló lila bélyegző: K. u. K. 
Infanterieregiment No 86, 6 Feldkomagnie – németül, hiszen a hadsereg hivatalos 
nyelve a német volt. A jobb felső sarokban pedig a Tábori Postahivatal körbélyeg-
zője az időszerű kezelési dátummal. Az 1916. január 18-ai keltezésű lap körbélyegző 
nélküli, viszont a „Feladó” hét nyelven, a „Táboriposta-levelezőlap.” pedig németül 
is szerepel rajta. Az 1916. február 23-ai csak német nyelvű nyomtatvány. Két lapon 
szerepel a cenzor aláírása is, ugyanis a háborús helyzet súlyosbodásával a lapokat 

A kép bal oldalán Nemes Lajos, középen Kasza Károly, 
ők ketten hősi halottak, a jobb oldalon pedig Fodor Sándor 

(Kotek Szabolcs gyűjtése)
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cenzúrázták. A   leveleknek optimista kicsengésűeknek kellett lenniük. A lapokon 
postabélyeg nincs.

Kasza Károlytól csak levelezőlap maradt fenn, de más katonáktól képeslapok is 
érkeztek. Ezek témája igen változatos volt: épületeket, tájakat, városrészleteket, nép-
viseleteket, katonai és politikai szereplőket ábrázoltak, politikai akaratot fejeztek ki. 
Általuk nem csak a levélíró kommunikált, a képek is fontos üzeneteket hordoztak. 

A tintaceruzával írt levelekből kitűnik, hogy a katona „kéczer vagy háromszor, vagy 
amikor csak időm van”, olvasgatja az otthonról érkező leveleket. Mindegyikben kéri a 
Jóistent, „terjessze ki védő karjait és oltalmazzon meg minket itt a véres csatasíkon [és] 
titeket kedves otthoniakat”. Örül annak, hogy sógora nem maradt be katonának, mert 
„hiszen vagyunk itt már elegen, bár te kerüld el”. 1916 januárjában a szabadságra indu-
ló katonatársával feleségének küldött haza néhány gyűrűt, amelyeket „ágyúdarabból 
öntöttem és faragtam ki, egy rosz reszelő és bicska volt a szerszámom”. Más levelekből 
tudjuk, hasonló módon egyéb apró tárgyakat készítettek és küldtek, vagy hoztak haza 
a frontharcos katonák. Szeretteik hiányának és a honvágynak a megnyilvánulásai ezek.

 Mindegyik lapot Kiss János sertésfelvásárló úrnak címezte.
A levelezőlapok korlátozott írásfelülete nem adott lehetőséget részletesebb gon-

dolatkifejtésre. Gyakran megtörtént, hogy a lap szélén megmaradt keskeny margóra 
is írt még pár szót. Olykor hiányolta az otthonról érkező leveleket, amelyek minden 

A cenzor szignójával jóváhagyott levél Kasza Károly tulajdonában
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bizonnyal elindultak, ám az akadozó postaforgalom miatt nem érkeztek meg a 
címzetthez. 

Az 1916. február 3-án kelt levelében arra kéri a sógorát, hogy vegyen neki „igazi 
jó törkő vagy söprű pálinkát”, mert nagyon jólesne neki. Az otthonról érkező hírekre 
válaszolva ezt írja: 

„Értem soraitokból hogy Kocsis komát és Dévity Pali bácsit elvitték munkára 
elég baj nekik és jönnek be az öregkatonák és hogy megint vizitálnak pedig 
már mink a végit várnánk de ugy láczik hogy még mostanában nem akarnak 
végit csinálni.”

Mélyen vallásos volt a levélíró, hiszen minden levelében előfordul a jellemző gon-
dolatmenet: „Kérem a Jóistent hogy sorajim a legjob egéségbe találjon beneteket”, és 
többször is említi Istent. Ismét készített ajándékot az ismerős lányoknak, „csak bár a 
Jóisten adná hogy haza birnám vinni mostmár”. Utolsó fennmaradt levelében pedig 
ezt írja: „Kívánok részetekre boldogab pünközsd ünnepet mint nekem lesz és kérem 
a Jóistent hogy tartsonmeg minyájonkat és hogy a jövőt odahaza tölthessem én is az 
én kedves családomal és hozám tartozokal együt.”

Gránáthüvelyből készült dísztárgy 
(Majláth Béla gyűjtéséből)
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TÁRGYI EMLÉKEK

A háború alatt nagy találékonysággal gyártottak különféle használati és dísztárgyakat, 
amelyekkel elárasztották az országot. Porceláncsészék, tányérok, kancsók az uralko-
dókat és a szövetségeseket ábrázolták. Ezekből jó néhány fellelhető vitrinekben vagy 
szekrények mélyén. Megtalálható az ún. szükségmozsár vagy hadimozsár, amelyet a 
hadicélokra beszolgáltatott bronz és nemesfém fejében kaptak.94 A háborús emlékek 
közül még nagy számban vannak fényképek. Katonaruhás férfi ak egyedül vagy cso-

„Még idájig Isten kegyelméből élek”

 94  A Hadsegélyező Hivatal 1915. március 15-én hirdette meg fémbegyűjtő programját „Fémet 
a Hadseregnek!” jelszó alatt.
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portosan állnak a fényképész készüléke előtt, a „legjobb arcukat” mutatva. Ezekről 
már leginkább senki sem tudja megmondani, hogy kit ábrázolnak. 

A tárgyi emlékek között fellelhetők az elesett katonákra vonatkozó iratok. Szomorú 
szívvel mutatják a családi dokumentumokban őrzött értesítéseket, bizonylatokat, 
végzéseket. Ezek közül levéltáraink is őriznek, leginkább a holttányilvánítási bírósági 
iratok között. 

Az elhunyt katona hazaszállítását engedélyező 
Hullaszállítási levél 1917-ből. Különlegessége, hogy 

rajta van Déri Henrik községi orvos aláírása is
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Kitüntetéseket is őriznek az utódok. Előkerült Nagy József bácsfeketehegyi szár-
mazású tűzharcos két kitüntetése és háborút megjárt személyes tárgyai, amelyeket 
most az Ómorovicán élő leszármazottak őriznek más háborús emlékekkel együtt. 

A háború végén a hazatérő katonákat nem a helyőrségükre irányították, ahol lesze-
relték volna őket. Így fegyvereiket hátrahagyták, oldalfegyverüket és egyenruháikat 
azonban a legtöbben megtartották. Felszerelési tárgyaikból még ma is sok fellelhető.

Szólni kell a háborút bemutató könyvekről is, amelyek rendre felsorolják a háborús 
eseményeket és a katonák rövid életrajzát is. Ezeket az utódok igen nagy becsben tartják. 

Ezek a tárgyak elsősorban nem a háború emlékei, sokkal inkább a háborút megjárt 
vagy ott elesett emberek előtti tiszteletadás az utókor részéről. Ennek szellemében 
maradtak fenn, és öröklődtek generációkon át.

Nagy József kitüntetései és…
…személyes tárgyai a Budai családnál 

(a szerző felvételei)



Az osztrák–magyar hadsereg lovas tisztjeinek 
rendszeresített kulacs 1917-ből…

…és puskaszurony 
(Kotek Szabolcs gyűjteményéből)

Vilmos német császár és Ferenc József magyar király és osztrák császár arcképe 
emlékcsészén. Ezt a képet megjelenítették más tárgyakon is 

(ifj . Kósa Károly és Papp László tulajdonában)



Emlékcsésze a háború idejéről. Kétoldalt huszár 
kivont karddal, középen pedig a „Világháború 

1914–1915” felirat. A másik csészén Sissi hercegnő 
arcképe (Kocsis Lukács tulajdona)

Tűzharcosjelvény üvegre festve. Mellette: frontról a frontra, Lak József 
küldte rokonának, Domján Lajosnak 1918. június 4-én (Papp László 

gyűjteményéből)
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KATONAKÉPEK ÉS KÉPESLAPOK

Családi gyűjteményekben sok-sok első világháborús fényképet őriznek. Ezek jelentős 
része a hátlapján levelezőlap, és megjárta a frontot vagy úgy, hogy onnan küldték 
haza, vagy úgy, hogy az itthoniak küldték a katonának. A következő fényképek Papp 
László gyűjteményéből valók.

Papp Lajos bácskossuthfalvi katona bajtársaival, valahol a front mögött

Minél tovább tartott a háború, annál kevésbé volt fontos besorozáskor az életkor. 
1915-ben még csak a 19–42 éveseket hívták be, 1916-ban az alsó korhatár 18, a felső 
50 év volt. Azokat, akiket korábban felmentettek, újra behívták sorozásra. A polgári 
lakosságot 55 éves korig „személyes szolgálattételre” kötelezték.
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Schumacher Frigyes (az asztalnál ül balról) bácskossuthfalvi katona 
bajtársai körében, Galíciában

A katonák zöme több mint négy éven keresztül télen-nyáron, esőben-hóban a 
fronton, a szabad ég alatt élt. A frontharcosok élete egyhangú volt annak ellenére, 
hogy naponta részük volt puskatűzben és ágyúdörgésben. A védelmi állások valójában 
sohasem készültek el teljesen, azokat állandóan igazítani, javítani kellett. 

A bácskossuthfalvi Schumacher Frigyes valahol Galíciában, 
egy kiépített lövészárokban

Egymás szórakoztatására zenekarok, színjátszó csoportok alakultak. Ebben nagy 
szerepük volt a kötelékben szolgálatot teljesítő néptanítóknak és más értelmiségi-
eknek.



Színjátszó katonák

„Emlékül, Siaminovka, 1917. V/1-én [Schumacher] Frigyes”



Mártony Imre (hátul, középen áll) a feleségének 1915. 
október 16-án küldött képeslapon 

Harctér közelében létesített, szabadtéri kápolnát ábrázoló képeslap, 
amelyet egy bácskossuthfalvi katona hozott haza



Katonák csoportja, köztük van Schumacher Frigyes 
bácskossuthfalvi katona is

Csoportkép a szabadkai laktanyában (A fotón szerepel a 
bácskossuthfalvi Schumacher Frigyes is)



A budapesti laktanyából 1915. február 24-én Bácskossuthfalvára, 
Jucusnak (sic!) küldött lap 

A sebesült Kapornyai Illés (a székben) bajtársával. 
Később trafi kosként dolgozott, a falu közismert 

alakja volt



Domján Lajos és Domján János 1918. június 4-én feladott, 
műtermi fotóból készült képeslapja

Bálint István és felesége a háború után készült 
fotómontázson ( Juhász Tibor birtokában)



A bácskai lovak mellett híresek voltak a bácskai huszárok is.  
Kardos Mihály huszáregyenruhában 1915-ben



Farkas Lajos és Farkas János ezt írták: „Csak nem 
félnek tőlünk, mert farkasok vagyunk!”



Domján Lajos 1916. augusztus 25-én fi ának küldött 
lapja: „Mielnicza és Kurat között.”



Domján János (áll) Budapesten 1917. február 7-én
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Idilli képeslap: imádkozom érted!

Az első világháborúban megjelentek a háborút, katonaságot népszerűsítő képes-
lapok. Idillikus képet festettek a háborúról: a katonát szíve választottja hazavárja, 
csatajelenetek, amelyeken a honvédség legyőzi az ellenséget.

Domján Lajos – aki a szabadkai cs. és kir. 8. huszárezredben szolgált – jegyesének, 
Kerék Liduskának írta lapjait. 1916-ban már a frontról küldte lapjait. Liduska – aki a 
háborút követően Lajos felesége lett – megőrizte ezeket a lapokat, és egy egész album 
maradt az utódokra.



1918-ban Domján Lajos küldte jegyesének, 
Kerék Liduskának



Az uralkodókat népszerűsítő képeslap 1914-ből 
(nem megírt)



Karácsonyi üdvözlőlap
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A BÁCSKOSSUTHFALVI HŐSI EMLÉKMŰ95

Bácskossuthfalván/Ómorovicán nincs központi fekvésű tér. Ennek hiányában a park 
vált sajátságos közösségi térré. Ebben az Emlékparkban áll a Hősi emlékmű, amelyet az 
I. világháború áldozatainak emlékére emeltettek. Matzon Frigyes96 budapesti szobrász-
művész tervei alapján készült 1942-ben és 1943-ban. Az ő alkotása a két dombormű 
is. Az alapozási és kőművesmunkákat Bálint Lajos okleveles kőművesmester végezte.

A kőtömbökből kialakított, falszerű felületet két dombormű díszíti, hat nyílás 
tagolja, középen az országzászlótartó. A bal oldali dombormű három honvédkatonát 
ábrázol harci jelenetben. Az előtérben levő katona gránátot dob, ami a hősi helytállást 
szimbolizálja. A háttérben a sebesült katonát társa segíti, ami a bajtársiasságot emeli 
ki. Hármójuk mögött a zászló leng, ami azt mutatja, hogy a hazáért vívják a harcot. 
A jobb oldali dombormű a hátország biztos támogatását, a fronton harcolókkal való 
azonosulást szimbolizálja. Anya és leánya búcsúztatja a harcba induló fi út. A fi ú fején 
leventesapka, utalás arra, hogy apja nyomdokaiba lép, mozdulatával szinte utánozza 
a másik domborművön gránátot dobó katona mozdulatát. A fi áért aggódó anyát 
lánya vigasztalja, vállára teszi kezét. A lány másik kezében koszorú, amely a várt béke 
jelképe. A hadba induló fi ú felemelt ujjával az országzászlóra mutat, jelezve, hogy 
a haza hívja, mennie kell. Az emlékmű hátulján, a bal oldalon, a márványtáblán a 
PRO PATRIA 1914–1918 felirat olvasható, meg a 239 hősi halált halt helybelinek 
a neve.97 A tervező elképzelése szerint a hat nyílásban örökmécsesnek kellene égnie. 
Az emlékművön sehol sem található arra vonatkozó jelzés, hogy mikor készült.

AZ EMLÉKMŰ TÖRTÉNETE

A nagy háború áldozatai emlékének megőrzésére 1915-ben (tehát a háború máso-
dik évében!) alakult a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság (HEMOB). 
Tevékenysége következtében törvénybe foglalták: „Őrizze meg a késő utókor hálás 

 95  A Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület 5. Évkönyvében megjelent tanulmány bővített 
változata.

 96  Matzon Frigyes (Irsa, 1909. február 9. – Budapest, 1986. április 16.) szobrászatára a formák, 
élek kubisztikus kezelése, a kőből fakadó monumentalitás felhasználása jellemző, de elvont 
fi gurativitása nem szakítja meg a rokonságot a klasszikus ábrázolásmóddal. Ő készítette a 
budapesti Hősi emlékművet (Képzőművészeti Főiskola, 1938) és a péterrévei I. világháborús 
emlékművet (1942), amelyet az impériumváltást követően leromboltak. –Fitz Péter főszerk.: 
Kortárs magyar művészeti lexikon I–III. Budapest, 1999–2001, Enciklopédia Kiadó. 
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kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza 
védelmében.”98 Ez a törvény arra kötelezett minden önálló települést, hogy méltó 
emléket hozzon létre az áldozatok tiszteletére. A bizottság 1924-ben szűnt meg, 
helyette a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban hozták létre a Hősi Emlék-
műtervek Bírálóbizottságát hasonló feladatokkal. Szoborkatalógust (típusterveket) 
hoztak létre, készültek egyedi tervezésű emlékművek is, ám ezekhez is szükség volt a 
bírálóbizottság jóváhagyására. A második világháború ideje alatt e bizottság mellett 
az Országos Irodalmi és Művészeti Tanácsnak99 is véleményeznie kellett a terveket.

Bácskossuthfalván az első világháború után nem adódott lehetőség emlékmű ál-
lítására. Erre a visszacsatolásig várniuk kellett. Az emlékmű megtervezésére Matzon 
Frigyes budapesti szobrászművészt, tanársegédet kérték fel. Vázlatfüzetében több 
elképzelést is papírra vetett. Ezek közül végül négy nyílással tagolt, domborművel 
díszített megoldást terjesztett be. A tervezeten szónoki emelvény is szerepelt, rajta a 
magyar címer. Az emlékmű elé vizes medencét tervezett, amelynek vízfelülete vissza-
tükrözné az emlékművet. Ezt a falu elöljárósága 1941. augusztus 27-én fogadta el,100 
szeptember 6-án pedig megbízták a művészt az emlékmű kivitelezésével.101

Gyűjtést szerveztek és bizottságot neveztek ki az emlékmű felállítására. Novemberig 
25 000 pengő gyűlt össze, és további 15 000 pengőnyi adományra számítottak.102 
Matzon Frigyes a helyszínen szemrevételezte az emlékmű lehetséges helyeit. A refor-
mátus és a katolikus egyház lelkészeinek hozzájárulásával az országzászlóval kombinált 
hősi emlékművet a református templom kertjében kívánta elhelyezni. Ez azonban nagy 
port kavart, elmélyítette a reformátusok és a katolikusok közötti, egyébként is fennálló 
vallási megosztottságot. A katolikus plébános az egyházi főhatósághoz fordult, s ők a 
vármegye főispánját kérték fel közbenjárásra. A főispán úgy rendelkezett, hogy más 
alkalmas helyre kell tenni az emlékművet. A plébános kezdetben ugyan támogatta 
a művész javaslatát, ám kijelentette: „Nem reméli, hogy a helybeli katholikusok és 

 97  Dévay Lajos és Gyarmati Sándor 1936-ban 164 áldozatról tudott, jelölve, hogy a névsor nem 
teljes. Feltételezhető, ez a szám csak a református vallású hősi halottakra vonatkozik. – Dévay 
Lajos–Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában. A Sztaramoravicai Református Keresztyén 
Egyház és község története 1786–1936. 1936, k. n., 70–71.

 98  1917. évi VIII. törvénycikk a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörö-
kítéséről – http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7380, letöltve: 2014. november 
22.

 99  A tanácsot a vallás- és közoktatásügyi miniszter hatósága alatt hozták létre 1934-ben (1934. 
évi IX. törvénycikk az Országos Irodalmi és Művészeti Tanácsról – http://www.1000ev.hu/
index.php?a=3&param=7952, letöltve: 2014. november 22.

 100  A bácskossuthfalvi elöljáróság levele Matzon Frigyeshez, 1941. aug. 28.
 101  Egyezség, 1941. szept. 6.
 102  Jegyzőkönyv a községi képviselő-testület 1941. nov. 25-i üléséről.
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reformátusok között valaha is megszűnik az ellenségeskedés, biztosan tudja, hogy a 
reformátusok gúnyolni fogják a katolikusokat, ha a halottak vagy a hősök napján temp-
lomi zászlókkal vonulnak a hősök emlékműve elé, s ott gyertyákat gyújtanak: ezért az 
emlékmű tervezett elhelyezését helyteleníti.”103 Mindennek ellenére a községi képvi-
selő-testület rendkívüli közgyűlésén 18 igennel és 4 ellenszavazattal úgy határozott, 
hogy a hősi emlékművet a református templom kertjében állítják fel. A határozatot 
azonban a főjegyző nem küldte el jóváhagyásra.104 Helyette ismét napirendre tűzték a 
kérdést, és immár egyhangúlag kimondták, hogy az emlékművet a községháza melletti 
Natkai-kertben kell felállítani. Az emlékmű megépítésével tervezőjét, Matzon Frigyes 
(a jegyzőkönyvben tévesen Matzon Ferenc) szobrászművészt, tanársegédet bízták meg. 
Az építési költségekre 28 000 pengőt szavaztak meg a befolyt adományok terhére, 
kötelezték a művészt, hogy az alapozási munkálatokat is ő végeztesse el, úgy, hogy a 
községnek ez újabb költséget ne jelentsen. Az üres kertet parkká kell alakítani, hogy 
az emlékmű méltó környezetben álljon. A   további feladatok egyeztetésére bizottságot 
neveztek ki, amelynek tagjai dr. Sántha György, Gyarmathy Sándor, Zádory András, 

Néhány változat és részlet a művész vázlatfüzetéből

 103  Uo.
 104  Jóváhagyásért a vármegye alispánjához kellett volna küldeni, és 15 napra közszemlére tenni 

az esetleges fellebbezések végett.
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Szeitz József, Kovács Lajos és Csorja Zoltán voltak.105 Az országzászlóval egybekap-
csolt hősi emlékmű tervét azon nyomban felterjesztették az Országos Irodalmi és 
Művészeti Tanácshoz jóváhagyásra.106 A döntésről értesítették a művészt is, egyben 
közölték, hogy az emlékmű felavatását 1942. április 12-én, „a község felszabadulásának 
évfordulóján” szeretnék megejteni.107 (A levél keltezése 1942. január 29., vagyis az 
emlékmű elkészítése és felállítása a kívánt időpontig kivitelezhetetlen volt.)

A tervet többen is szakvéleményezték. Dr. Lechner Jenő, a Képzőművészeti Főis-
kola tanára ezt írta: „A tervezet komoly és érett architektúrája monumentális hatást 
ígér, az egész kompozíció művészi és építészeti tömegei kiegyensúlyozottak. A nyílá-
sokban elhelyezendő serpenyőkben égő lángok füstje ünnepi alkalmakkor fokozza a 
monumentális hatást.” A továbbiakban statikai megerősítésre tett javaslatot. Javasolta, 
hogy a tervezett haraszti kő helyett az olcsóbb, sárgásszürke, helyenként vörhenyes 
pilisvörösvári kvarcos homokkövet használják.108 Ifj . Gyenes Lajos okl. építészmérnök 
„igen sikerültnek és hatásos tervezetnek” tartotta. „Igen szép harmonikus és ötletes 
egyesítése a hősi emlékműnek és országzászlónak. A három részre tagolt pilonszerű 
építmény arányai jók, a középső nagyobb pilon áttört ives architektúrája egyensúlyban 
van a két oldalsó tömeggel, melyekben domborművek alkalmaztattak. A középső 
tömeg ives áttörése véleményem szerint helyes, mert a tömegnek rajzot ad, megosztja 
és könnyebbé teszi, – továbbá nem vágja el teljesen a mögötte elterülő térséget a néző 
szeme elől és igen jó hátteret képez az országzászlónak és a szónoki emelvénynek.” 
Fontosnak tartja továbbá, hogy az emlékművet a rendelkezésre álló térség határán 
helyezzék el.109 Dr. ing. Bardon Alfréd okl. építészmérnök, műegyetemi adjunktus 
szakvéleményezése szerint elölnézetben „a tömegek ritmusa, a felületek osztása, a 
nyílások aránya kiforrott, kifogásolni talán csak a nyílások és a domborművek fe-
letti falrész keskeny mivoltát lehet. A tervező szobrászművész az általános szobrászi 
feladatokat túlhaladó építészi témát oldott meg, jó építészi érzékről téve tanúságot. 
Érzésem szerint e nézetben az építészi rész jobban sikerült mint maga a szobrászi”. 
Kifogásolja a fal vastagságát és ebből eredően stabilitását. A végén kiemeli, hogy nem 
tudná „nagy örömmel fogadni ennek a tervnek egy bácskai községben való felállítá-
sát. Az emlékmű egész megjelenése, hangulata nagyvárosias, szigorúsága, hűvössége, 
elvont nemzetközi formanyelve a magyar, még hozzá most visszacsatolt országrész 

 105  Kivonat Bácskossuthfalva község képviselő-testületének 1941. dec. 20-i jegyzőkönyvéből, 
1942. jan. 28.

 106  Bácskossuthfalva község elöljárósága 6747/1941. sz. levele, 1941. dec. 20-án.
 107  Bácskossuthfalva község elöljárósága 6999/1941. sz. levele, 1942. január 29-én.
 108  Dr. Lechner Jenő véleményezése az emlékműről, 1942. január 30.
 109  Ifj . Gyenes Lajos levele Matzon Frigyeshez, 1942. február hó.



1 5 9

egyik községében idegenül és keményen hatna. Méretei is oly nagyok, hogy attól lehet 
félni, hogy a kisebb földszintes házak adta környezetből léptékben kiesne”.

Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács kisebb módosításokkal jóváhagyta a 
tervet, amit a községben tudomásul vettek, „bár ez a községnek 2000 pengő költség-
többletet okoz, anélkül hogy az emlékmű szépsége véleményünk szerint nyerne a mó-
dosításokkal”. A módosítás után az építési költség 28 000 pengő. Dr. Lechner javaslata 
szerint a domborműveket mészkőből, a többi részt pedig pilis-borosjenői kvarckőből 
kell készíteni.110 Ezáltal olcsóbbá vált az építkezés, így a tanács ragaszkodott ahhoz, 
hogy amennyivel olcsóbb a sárgás színű kő, annyival legyen nagyobb az emlékmű.111 
Ekkor készült a hatnyílásos változatot bemutató terv, ami Matzon pályadíjas terve 
volt. Az emlékmű felállítását a „törvényhatósági kisgyűlés” jóváhagyta, így elhárultak 
a formai akadályok.112

Az emlékmű alapozására Bálint Lajos okleveles kőművesmester 1942. június 5-én 
árajánlatot nyújtott be a helyi elöljáróságnak. Még abban az évben cementre előlegként 
1409,55, majd további 1900 pengőt vett fel. A munkálatok megkezdésekor azonban 
kiderült, hogy ingoványos a talaj, a szokásostól eltérő alapozásra van szükség. Így 1943. 
április 8-án pótárajánlatot nyújtott be. A végelszámolás szerint az alapozás 7291,44 
pengőbe került, ami tartalmazza a betonozáshoz elhasznált cementet, kavicsot és 
vasat, valamint a munkadíjat. A megnövekedett költségek miatt hosszas levelezés 
kezdődött, de a mester sosem kapta meg az előre megbeszélt ár feletti részt. Matzon 
egyik levelében így apellált: „Ha én mint idegen beérem az erkölcsi sikerrel, akkor 
Maga is hozhat egy kis áldozatot a saját községében, a magáért, értünk hősi halált 
halt rokonaiért, ismerőseiért, községbeliekért.”113

1942 szeptemberében elkészült a domborművek agyagmintája, amelyet az országos 
tanács jóváhagyott. A kőfaragómunkát a budapesti Somorjay Antal és Juhász Gyula 
kőfaragó és kőszobrász végezte.114 Ők vésték fel a neveket is a márványtáblákra, ám a 
névsort még 1943 márciusában sem kapták meg.115 A kőfaragók úgy tervezték, hogy 
1943. május 20-a és 25-e között felállítják az emlékművet. Előtte azonban helyszíni 
szemlét tartottak az alapozás miatt. Úgy tervezték, hogy május utolsó vasárnapjára 
befejezik.116 Nem így történt, mert az alapozási munkák elhúzódtak, csak 1943 má-

 110  Jegyzőkönyv az emlékműbizottság üléséről, 1942. július 2.
 111  Levél Matzon Frigyeshez, 1942. július 18.
 112  Levél Matzon Frigyeshez, 1942. augusztus 26.
 113  Bálint Lajos hagyatékában őrzött levél „másolat a másodpéldányról” megjelöléssel és 1943. 

november 15-ei keltezéssel.
 114  Somorjay és Juhász kőfaragók levele Matzon Frigyeshez, 1943. március 10.
 115  Somorjay és Juhász kőfaragók levele Matzon Frigyeshez, 1943. március 10.
 116  Matzon Frigyesné levele Szeitz úrhoz, 1943. március 31.
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jusában és júniusában sikerült elvégezni.117 Ezt követően emelték fel az emlékművet. 
Ennek pontos időpontját azonban egyelőre homály fedi.

AZ EMLÉKMŰ ÉPÍTÉSE

Az emlékmű építésével szinte egy időben kezdték el a látványos park kialakítását. 
A   nagyjából négyzet alakú terület közepén helyezték el az emlékművet, a négy 
sarokban pedig a négy évszaknak megfelelően tavat hoztak létre. Több alkalommal 
játszóteret is telepítettek a parkba, ösvényeket és virágágyásokat alakítottak ki. Az 
emlékmű mögé két szomorúfűzt ültettek, amelyek az évek során ráhajoltak az épít-
ményre, mintegy természetes keretet alkotva. A viharok azonban olyan erősen és 
annyira közel nyomták az ágait, hogy azok elmozdították a jobb felső sarokkövet. A 
fa ágát később eltávolították, és a követ is a helyére igazították. 

Az emlékmű avatásáról ez idáig semmilyen adat nem került elő. Furcsa, hogy nem 
találtunk fényképet az avatási-leleplezési ünnepségről és a későbbi koszorúzásról. To-
vábbi kutatómunka szükséges ahhoz, hogy bizonyítani lehessen, mikor volt a felavatás, 
illetve hogy erre egyáltalán sor került-e – mert akár ez is lehetséges. Ez magyarázatot 
adhat arra, hogy miért nem szerepel a nyilvántartásokban és a szobrász életművében 
sem ez az emlékmű.

 117  Bálint Lajos heti kimutatásai.
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UTÓÉLETE

Az újabb impériumváltás következtében a Hősi emlékmű nemkívánatosnak bizonyult. 
Talán a helyi vezetők visszafogottságán múlt, hogy nem rombolták le, mint ahogyan 
azt sok más emlékkel megtették Vajdaság-szerte. Azt azonban mégsem engedhették 
meg, hogy a két dombormű, mint az emlékmű leginkább értelmezhető üzenete, to-
vábbra is látható maradjon. Így 1946-ban a helyi elöljáróság megrendelésére Bálint 
Lajos helybeli kőműves (az a mester, aki az alapozást készítette) bevakolta az emlékmű 
két domborművét. Erről számlát állított ki, amelyen feltüntette a végzett munkákat: 
„domborművű fi gurák részbeni levésése és ezen felületek betonírozása a kellő vastag-
ságban (cirka 7–10 cm), egyenesre eldolgozva és ugyanezen helyekre, illetve felületre 
2 drb 80×130 cm méretű műkő tábla feldolgozása 2 cm vastagságba”.118 Mindezért 
2036 dinárt számlázott. Fényképeken megfi gyelhető, hogy a számlán is említett és a 
domborművek méreténél kisebb felületen kiemelkedő, táblaszerű részeket hoztak létre. 
Ez arra utal, hogy új nevek felvésését vagy a szocialista forradalom és népfelszabadító 
háború szimbólumainak elhelyezését latolgatták. Az emlékmű ilyen átalakítására 
azonban nem került sor. 

Ilyen állapotban vészelte át a szocializmusnak nevezett rendszert. A dombormű 
bevakolása szakszerű munka volt. A mester arra is ügyelt, hogy ezt a réteget később 
le lehessen bontani. 2000. október 6-án,119 amikor az ifj úság önkezdeményezésből 
megtisztította, a habarcs könnyen levált, a tisztítás csak csekély sérüléseket okozott. 
Csak találgatni lehet, milyen megoldást alkalmazott a mester. Egy kisebb részen 
szándékosan meghagyták a habarcsot, jelezve, hogy az utókor átmenetileg eltakarta a 
domborművet.120 Megtisztítása óta tudjuk, hogy a „fi gurák részbeni levésése” nem tör-
tént meg, viszont ezt akkoriban nem vették észre, vagy talán nem akarták észrevenni.

KÖZÖSSÉGI SZEREPE

A Hősi emlékműnél kevés megemlékezést tartottak. Felállítása után csakhamar 
bekövetkezett az impériumváltás. A II.  világháború után több mint ötven évig 
nem kerülhetett sor semmilyen megemlékezésre. Az első ilyen alkalom 1991-ben 
adódott. A délszláv háború borzalmainak hatására 1991. november 2-án, halottak 

 118  Bálint Lajos hagyatékában őrzött számlamásolat.
 119  Milošević lemondását követően másnap kezdték meg a dombormű kibontását többnyire azok, 

akik részt vettek a topolyai tüntetésekben, és néhány helybeli fi atal is csatlakozott hozzájuk. 
Milošević lemondását az úgynevezett buldózerforradalom kényszerítette ki a 2000. évi szerbiai 
választások után.

 120  Papp László közlése.
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napján koszorút és virágot helyeztek mindkét háborús emlékműre, egy-egy szavalat 
hangzott el, és gyertyát gyújtottak az akkori testvérháború áldozatainak tiszteletére. 
Ezt követően már csak néhány egyéni megemlékezés volt. 2011-től kezdve minden 
év májusában, a magyar hősök napján, Bálint Lajos koszorúzta meg a Vitézi Rend 
nevében, majd 2014-ben, az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján is. 2014. 
november 29-én a Monográfi a Helytörténeti Egyesület tartott megemlékezést az első 

A domborművek agyagmintái
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világháború kezdetének centenáriuma alkalmából, aminek keretében az egyesület és 
a helyi közösség helyezett koszorút az emlékműre. Akkor koszorúzták meg legutóbb 
szervezett formában.

2014 óta minden évben az Id. Kovács Gyula Általános Iskola nyolcadikos tanulói, 
amikor az I. világháborúról tanulnak, a történelemtanárral kötelező jelleggel ellá-
togatnak az emlékműhöz, ahol a gyerekek átnézik a felvésett névsort, rokonokat, 

Az emlékmű a hatvanas években,  elrejtve a dús növényzet között... 
és napjainkban
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hozzátartozókat keresve, majd gyertyákat gyújtanak, illetve virágokat helyeznek az 
emlékműre.

Az emlékmű felállításának körülményei is jól mutatják, hogy a mindenkori poli-
tikai hatalom az ellenőrzése alatt akarja tartani a köztéri szimbólumok használatát. 
E tekintetben a II. világháború utáni időszak sem különbözött, hiszen akkor a már 
meglevő emlékműről mondtak ítéletet, a dombormű bevakolását elrendelve. Erőfi -
togtatás volt ez, üzenet az előző rendszer emlékét őrzőknek. Az emlékművek tehát a 
politikai propaganda részét képezik, a múltképet próbálják hitelesíteni vele, a törté-
nelmi tudatot igyekszenek meghatározni. Amint az emlékmű szakvéleményezéséből 
is kiderül, a művészi érték kevésbé volt fontos, lényegesebb volt a politikai tartalom 
hangsúlyozása a monumentalitással.

A szokásosnál jóval ritkábban került sor itt megemlékezésre, közösségi eseményre. 
Elmaradt a hétköznapokból való kiemelkedés, a virágok és koszorúk, a politikusok 
alkalmi beszédei, a zászlók lengetése. Ezzel együtt az újbóli ideológiai feltöltés és 
üzenetének aktualizálása is elmaradt. Szándékosan nyomták a szürke hétköznapok 
félhomályába. Meghagyták, mert lerombolása többet ártott volna, mint a várható nye-
reség. A viszonyulás azonban hűen tükrözi a politikum hozzáállását az emlékműhöz 
és az általa jelzett történelmi eseményekhez. Politikai üzenetétől ugyan megfosztva, 
ám valós, emberi kötődéseiben annál erősebben maradt fenn ez az emlékmű azokban, 
akiknek fontos maradt. Évekig élt a közösségi tudatban, ám egyre kevesebb embernek 
jelentett már közvetlen kötődést. Talán az áldozatok leszármazottai őrizték ezt a 
kötődést legtovább. A második, harmadik és immár a negyedik generációban azon-
ban ez is már csak halványodó családi emlék, ha számon tartják a nagyapa, dédapa 
hősiességét. A centenáriumi megemlékezés elindított egy folyamatot, és talán ismét 
a köztudatba emeli a nagy háborút és áldozatainak emlékművét. Ezzel együtt azt 
is, hogy minden háború értelmetlen emberáldozatokkal jár. Mindegy, hogy miért 
harcoltak, és melyik oldalon, az elesettek halála értelmetlen és emberileg tragikus. 
Sorsuk irányítását kivették kezükből, és katonai parancsok döntöttek felettük. Így 
váltak statisztikai adattá, holott mindvégig emberek voltak, akikért aggódtak hozzá-
tartozóik, és hazavárták szeretteik. 
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A HÁBORÚ HELYI ÁLDOZATAI

A 2014 és 2018 közötti időszak Európa-szerte a megemlékezések jegyében telik. Az 
öreg kontinens az I. világháborúra, vagy ahogyan sokan nevezik, a nagy háborúra 
emlékezik. Soha előtte annyi szenvedést, vért és könnyet nem látott Európa, mint 
ebben a négy évben, s mire a harcok elcsitultak, a világ végérvényesen megváltozott. 
Az akkori világ legfejlettebb földrészének egy egész nemzedéke pusztult el, vagy vált 
testben, lélekben nyomorékká. A gyász fekete színét öltötte magára győztes és vesztes 
egyaránt. Özvegyek, árvák, nyomorékok, lélekben megtört emberek járták az utcákat. 
Örökre szertefoszlottak a háborúról alkotott romantikus gondolatok. A nagy szavak, 
mint „dicsőség”, „hősiesség”, „önfeláldozás”, „hűség” és hasonlók, értelmüket vesztet-
ték. A régi fogalmak helyét nyugtalanító kérdések vették át: Hogyan történhetett 
meg mindez? Megérte-e a háború az érte fi zetett árat? Merre tovább a világégés után? 
A   győztes és a vesztes hatalmak vezetői egyaránt átmenetinek tartották a háború lezá-
rását. A fájdalom, gyász, vereség és megalázottság érzéséből ösztönszerűen megfogant 
a bosszú gondolata. A vesztesek vissza akartak vágni, elégtételt venni. A   győztesek 
pedig megkérdőjelezhetetlen erőfölény kialakítására törekedtek. Ez lett az alapja a 
húsz évvel később kirobbanó II. világháborúnak.

Most, száz év elmúltával, az időközben felhalmozott hatalmas tudásanyag őrzőiként 
emlékezünk. Dokumentumfi lmek, könyvek, tanulmányok sokasága jelent meg az 
elmúlt években, számtalan konferenciát, szakmai találkozót tartottak. Mi, az emléke-
ző utódok értékeltünk, átértékeltünk, katonai temetőket, emlékműveket újítottunk 
fel, koszorúztunk és gyertyákat gyújtottunk Európa-szerte. A történészek új, átfogó 
műveket állítottak össze, amelyekben újra megvilágították az előzményeket, a döntő 
összecsapásokat, a tábornokok és politikusok helyes és helytelen, de mindenképpen 
százezrek sorsát befolyásoló döntéseit. Ebben a nagy feltáró munkában fontos szere-
pet kapnak a helytörténészek is (akik gyakran elhivatott amatőrök). Ők nem a nagy 
döntéseket és csatákat elemzik, hanem a sokszor méltatlanul háttérbe szorult, egyszerű 
katonák sorsát vizsgálják, számba véve egy-egy település háborús áldozatait, résztve-
vőit. Ezzel a munkával csak ők, a terepen kutató, a helyi emlékek morzsáit begyűjtő 
(hely)történészek tudnak behatóan foglalkozni: az egyszerű emberek, névtelen hősök 
hátrahagyott tárgyain, levelein, sírhantjain keresztül az embert mutatják be. A nagy 
léptékű, hivatalos történelemtudomány erre képtelen. Mégis ezek az apró morzsák, 
egyéni történetek hozzák közelivé, teszik érthetőbbé számunkra, déd- és ükunokáknak, 
amit felmenőink átéltek.
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Erre a nemes munkára vállalkozott a bácskossuthfalvi (ómoravicai) Monográfi a 
Helytörténeti Egyesület kis csapata. Az elkészült könyv több szerző által összeállított 
tanulmányok gyűjteménye, mely a falut érintő legfontosabb eseményeket világítja 
meg. Az írások mögött több hónapnyi kemény munka húzódik meg, amelynek célja 
a számvetés, összegzés, az elődeink előtti tisztelgés. 

A könyv legértékesebb része, gerince a harcokban odavesző, onnan soha vissza 
nem térő helybéliek névsora. A névlista összeállítása komoly feladat elé állította a 
kutatókat. Tizenhárom adatforrás került felhasználásra. A sok forrás azonban nem 
mindig könnyítette meg a munkát, sőt többször inkább bizonytalanságot szült, hi-
szen az ugyanarra a személyre vonatkozó adatok sokszor ellentmondásosak voltak. 
Az alábbiakban álljon itt néhány szemléltető példa, amely a kutatás során felmerülő 
nehézségeket mutatja.

A budapesti Hadtörténeti Levéltár minden áldozat születési helyeként Kossuth-
falvát, illetve Bácskossuthfalvát jelölte meg, holott az áldozatok kivétel nélkül Omo-
ro viczán születtek, hiszen előbbi elnevezések csak 1907-től, illetve 1912-től kerültek 
hivatalosan használatba. Nagy zavart keltett, hogy Pest megyében 1871 óta létezett 
egy másik Kossuthfalva121 is.

Az áldozatok életkorának megállapításakor a faluban fellelhető halotti anyaköny-
veket vettük alapul, amelyek nemegyszer eltértek a többi forrástól (általában egy év 
eltérés fi gyelhető meg a többi adathoz képest).

A nevek írása is fejfájást okozott. A különféle források gyakran eltérően írták 
ugyanazon neveket, pl. Kis – Kiss, Kuruc – Kurucz, Gyűtő – Gyűjtő – Gyütö, Tót – 
Tóth… A helyzetet az 1918-ban bekövetkezett impériumváltás tovább bonyolította, 
mivel a magyar neveket az új hatalom szerbül és cirill betűkkel kezdte írni. Így lett a 
Török Торок, a Zsófi a Софија, a Gyűjtő Ђите. Hasonló a helyzet Graca Pál esetében 
is, ahol neve: Грац Павао, házastársa: Копуновић Марија, apja: Грац Павао, anyja: 
Калинко Марија stb. Problémát okozott a nevek elírása is: Móricz Károly valójában 
József volt. Szőke Kovács Pétert pedig az anyakönyvek csak Kovács Péterként említik.

Dévay Lajos és Gyarmati Sándor a Nagy idők sodrában c. könyvben 164 református 
áldozat nevét közölték, közülük ismeretlen okokból háromnak a neve nem került 

 121 Az 1860-as évektől Soroksárhoz tartozó Gubacs-pusztán a parcellázás után két telepet ala-
kítottak ki: Erzsébetfalvát (a későbbi Leninvárost, a mai Pesterzsébetet) és a Kossuth nevű 
helységet, amely 1871-től Kossuthfalva néven szerepelt. 1897-ben a két település elszakadt 
Soroksártól. 1898-ban Erzsébetlak és Kossuthfalva egyesült. 1950-től ismét összekapcsolták 
őket Soroksárral, a mai napig együtt alkotják Budapest XX. kerületét. A mai XX. kerületen 
belül az a térség volna az egykori Kossuthfalva, amelyet északról a Nagy Sándor József utca, 
keletről a Nagykőrösi út egy része, délről a Magyar utca, a Vécsey utca és az Átlós utca, nyu-
gatról pedig a Knézits utca határol.
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fel a faluban 1943-ban állított Hősi emlékműre, holott a névsor egyik összeállítója, 
Gyarmati Sándor tagja volt a szoborállító bizottságnak. Egyelőre nem sikerült kide-
ríteni, hogy Fejős János, Márkus János és Szabó Sándor V. neve miért nem került fel 
az emlékműre.

A továbbiakban találtunk 9 személyt, akiknek az elhalálozási időpontja a rendel-
kezésre álló források alapján 1919. november 11-e, vagyis kereken egy évvel a háború 
befejezése utáni. Ők: Ágoston István, Cseke József, Domján János, Fejős János, Kasza 
Károly, Mike József, Nemes Lajos, Pobézai György, Pobézai Mihály. Felvetődik a 
kérdés, hogy a hivatalos szervek a felsorolt személyek halálának időpontjául miért 
állapítottak meg olyan dátumot, amely pontosan egy évvel követi a háború befeje-
zését. Ennek magyarázata, hogy a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságban az eltűnt 
személyek holttá nyilvánításáról és a halálesetének bizonyításáról szóló 1952-es 
törvény értelmében (Službeni list FNRJ 24/1952) ha a haláleset pontos dátuma 
nem állapítható meg, akkor a harci cselekedet lezárásától számított egy évre vagy a 
rá következő napra kell tenni a halál hivatalos időpontját. Ily módon, habár a felso-
rolt kilenc személy esetében a mai napig nem ismerjük az elhalálozás pontos helyét, 
időpontját és körülményeit, őket mégis a falu hősi halottainak sorába kell emelni.

Két áldozat nevét leszármazottaik, kései hozzátartozóik őrizték meg, de mivel a 
tizenhárom felhasznált adatforrás közül egyik sem említi őket, így hősi halottaink 
névsorából hiányoznak. Ők: Baráth Bálint és Januskó Ferenc.

Baráth Bálint törzsőrmester. Házastársa Szilágyi Margit, gyermekei Ferenc és 
István. Vitézzé avatták. Elhunyt tüdővész következtében, nyugvóhelye Budapest, 
Hősök temetője. (Adatközlő: Szilágyi Sándor.) A magyar katona c. emlékalbum 
203. oldala szerint Gulyás Sándor nejének, Szilágyi Margitnak első férje volt, a világ-
háborúban szerzett betegségben hunyt el. Nincs adat arról, hogy Bácskossuthfalván 
született vagy lakott volna. Nevének felvételéhez további kutatás szükséges. Ugyan-
ez a forrás Gyarmathy József nevénél (203. oldal) említi Kötő Andrást, aki szintén 
a háborúban hunyt el, de egyelőre róla sem tudunk többet.

Januskó Ferenc. Az I. világháborút megjárta mind a négy Januskó testvér. Közülük 
Ferenc volt a legidősebb, aki nem tért haza. (Adatközlő: Januskó József.)

A fent említett esetek nemcsak a kutatáskor fellépő nehézségeket mutatják, de 
egyben arra is utalnak, hogy az áldozatok névsora még korántsem teljes, ezért további 
kutatások szükségesek.
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AZ ÁLDOZATOK NÉVSORA

Ágoston István katona. Született 1898. január 20-án Bácskossuthfalván, apja Ágoston 
István, anyja Beke Zsófi a. Ref. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt 1919. november 
11-én. Holttá nyilvánítva a topolyai JB R. 152/1958 sz. végzésével (HA 100/1959, 
Dévay–Gyarmati 70.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Ágyas Lajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Ágyas Boldi-
zsár, anyja Kovács Julianna. Ref. vallású, kőműves, házastársa Bundzsák Lídia. Elhunyt 
1917. március 18-án (BM 67298/1917, HA 161/1917, Dévay–Gyarmati 70.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Albert Mátyás katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Asztalos Ferenc katona. Született 1880. január 9-én Bácskossuthfalván, anyja Aszta-
los Erzsébet. Napszámos, házastársa Horváth Mária. Elhunyt 1915. szeptember 15-én. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 137/949. sz. végzésével (HA 26/1950). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Bak Bálint népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1879. július 18-án 
Bácskossuthfalván, apja Bak Mihály, anyja Beke Julianna (RSzA 99/1879). Ref. vallású, 
napszámos, házastársa Kiss Anna. Elhunyt a Cibó-völgyben (ma: Ţibău, Románia) 
1916. szeptember 15-én (BM 58144/1917, HA 34/1918, veszteséglista 708/9). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Bak József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 70.).

Bak Lajos katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 70.).

Bak Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 20 éves, apja Bak János, anyja 
Iván Mária. R. k. vallású, földműves. Elesett Monte San Gabriele (Osztrák Tengermellék 
– olasz hadszíntér) mellett 1916. augusztus 11-én (BM 115896/1917, HA 115/1918, 
HL 284/582, veszteséglista 516/7). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Bak Sándor katona. Született 1875. március 15-én Bácskossuthfalván, apja Bak József 
( Josif ), anyja Erdélyi Zsuzsanna (Suzana) (RSzA 33/1875). Ref. vallású, földműves, 
házastársa Nešić Tereza. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 3794/1927 
sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. július 16. (HA 110/1930, Dévay–
Gyarmati 70.). A halotti anyakönyvben a neve Bak Aleksandar.

Balaton János katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bálint István katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bálint Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 70.).

Balla Sándor katona. Született 1882. október 19-én Bácskossuthfalván, apja Balla 
Sándor, anyja Torda Mária (RSzA 160/1882). Ref. vallású, napszámos, házastársa Nagy 
Julianna. Elhunyt 1918. június 18-án. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 416/921 sz. vég-
zésével (HA 47/1921, Dévay–Gyarmati 70.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Balog József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Született 1893. július 
12-én Bácskossuthfalván, apja Balogh János, anyja Kocsis Rozália (RSzA 99/1893). Ref. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett Jablonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Jabłonki, 
Lengyelország) mellett 1915. február 28-án, nyugvóhelye Jablonki (BM 139310/916, 
HA 57/1917, HL 283/373). A RSzA-ben anyja neve: Róza. Nevét 1943-ban felvésték 
az emlékműre.

Balog Lajos póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja Balog Mi-
hály, anyja Király Karolina. Ref. vallású. Elesett Drohobicz (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Drohobics, Ukrajna) mellett 1915. május 20-án (BM 40898/1916, HA 124/1916, 
Dévay–Gyarmati 70.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Banai András katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 70.).

Banai József népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. pótszázadában. Szü-
letett 1894. március 22-én Bácskossuthfalván, apja Banai József, anyja Juhász Judit 
(RSzA 31/1894). Ref. vallású, napszámos. Elesett Kamionka Strumilowa (Galícia, ma: 
Kamjanka-Buzka, Ukrajna) mellett 1915. július 28-án, nyugvóhelye Kamionka (BM 
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115836-1917, HA 119/1918, HL 285/14. fol., Dévay–Gyarmati 70.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Beckai Gábor huszár a m. kir. 1. honvéd huszárezredben. 18 éves. R. k. vallású, föld-
műves, nőtlen. Elhunyt St. Veitben (Karintia) – náthaláz következtében – 1918. októ-
ber–november 6. között, nyugvóhelye St. Veit (HL 389/2821).

Beke József katona. Született 1871. május 2-án Bácskossuthfalván, apja Beke József, 
anyja Jeges Zsófi a (RSzA 58/1871). Ref. vallású, házastársa Beredity Mária. Eltűnt a há-
borúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 970/1927 sz. végzésével, a halál megállapított 
időpontja 1917. augusztus 10. (HA 76/1927, Dévay–Gyarmati 70.). (A halál dátumát 
tévesen anyakönyvezték, mivel a bejegyzés keltezése 1917. június 2., a halál dátuma pedig 
1917. augusztus 10. – előbb beírták, mint ahogyan meghalt volna. Itt: 40 éves.) Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Beke Sándor póttartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. menetszázadában. 
Született 1887. január 29-én Bácskossuthfalván, apja Beke Sándor, anyja Kötő Zsófi a 
(RSzA 1887/22). Ref. vallású, földműves, nőtlen. Elesett Grodek (orosz hadszíntér, 
ma: Horodok, Ukrajna) mellett 1914. szeptember 10-én, nyugvóhelye Grodek (BM 
30106/1915, HA 94/1915, RHA 106/1915, HL 283/38, Dévay–Gyarmati 70.). A   RHA 
szerint elhunyt 1915 júniusában az uzsoki határon – utólagos bejegyzés. A HL szerint 
27 éves. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Beredity Lajos katona. Született 1879. január 31-én Bácskossuthfalván, apja Beredity 
János, anyja Faragó Mária (a Roglatica szálláson laktak) (RSzA 24/1879). Ref. vallású, 
nős. Elhunyt Bácskossuthfalván – tüdővész következtében – 1915. október 27-én (RHA 
95/1915). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bese Sándor népfelkelő, gyalogos tizedes a cs. és kir. 32. gyalogezred géppuskás századá-
ban. Ref. vallású, szobafestő, nős. Elhunyt Budapesten a cs. és kir. 4. tartalékkórházban 
– tüdővész következtében – 1917. november 21-én, nyugvóhelye a Rákosi köztemető 
(HL 177/280, HL 176/1610). 1869-től 1881 végéig nem található róla adat a RSzA-
ben. A református és állami HA-ben 1917-ben nincs beírva.

Besnyi András katona. Született 1882. június 2-án Bácskossuthfalván, apja Besnyi Já-
nos, anyja Kerekes Júlia (RSzA 84/1882). Ref. vallású, nős. Elhunyt Budapesten a Zita 
királyné honvéd helyőrségi kórházban – agyhártyagyulladás következtében – 1917. 
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november 12-én, holttestét hazaszállították (RHA 80/1917, Dévay–Gyarmati 71.). 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Besnyi Lajos póttartalékos címzetes őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. pótszáza-
dában. Született 1881. február 24-én Bácskossuthfalván, apja Besnyi Péter, anyja Hamar 
Zsuzsánna (RSzA 26/1881). Ref. vallású, földműves, házastársa Torok Rozália. Elesett 
Polonicze (Galícia) mellett 1915. július 1-jén, nyugvóhelye Polonicze (BM 55387/1917, 
HA 155/1917, HL 283/653, veszteséglista 267/7, Dévay–Gyarmati 71.). A veszteség-
listán halálának ideje 1915. június 30. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Besnyi László póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Született 
1883. szeptember 14-én Bácskossuthfalván, apja Besnyi András, anyja Gál Juliánna 
(RSzA 41/1883). Ref. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Miskolcon, Borsod vármegyé-
ben – tífusz következtében – 1915. március 7-én, nyugvóhelye Miskolc (HL 283/363, 
Dévay–Gyarmati 71.). Halálesete 1915-ben nincs anyakönyvezve sem a református, sem 
az állami halotti anyakönyvben. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bezerédy Ákos főhadnagy. Született 1891-ben. (?) Apja Bezerédy István, anyja Rátai 
Eszter. Elhunyt Galíciában 1915-ben, nyugvóhelye a bácskossuthfalvi római katolikus 
temető Szalmásy-kápolnája. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bézi Lajos katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.).

Bogárdi András katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Boldog Lajos tartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. Szüle-
tett 1884. augusztus 17-én Bácskossuthfalván, apja Boldog József, anyja Lengyel Júlia 
(RSzA 133/1884). Ref. vallású, szabó, nőtlen. Elesett a Sarnowo (Galícia, ma: Len-
gyelországban) melletti csatatéren 1915. szeptember 3-án, nyugvóhelye Sarnowo (BM 
115836/1917, HA 116/1918, HL 285/21. fol.) A RSzA szerint az anyja neve Lengyel 
Julianna. 

Bordás Imre katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bordás Lajos őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja Bordás Lajos, 
anyja Majláth Zsófi a. Ref. vallású, kereskedő. Elesett Turka (Galícia, ma: Ukrajnában) 
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mellett 1915. május 27-én (BM 135706/1915, HA 44/1916, Dévay–Gyarmati 71.). 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bordás Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. február 
1-jén Bácskossuthfalván, apja Bordás István, anyja Kovács Erzsébet (RSzA 13/1874). 
Ref. vallású, földműves. Elesett a Zarecze (orosz hadszíntér, ma: Lengyelországban) 
melletti csatatéren 1916. július 11-én (BM 9274/1917, HA 109/1917, veszteséglista 
601/9, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Bórity Antal gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 5. századában. Elhunyt 1914. dec-
ember 4. és 12. között (veszteséglista 116/9). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Borsos István katona. Halálát kétszer anyakönyvezték. Először Boros István néven. 
Közlegény a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 22 éves, apja Boros István, anyja Jónás 
Erzsébet. Ref. vallású. Elhunyt Sulyin (ma: Suljin Han, Bosznia) mellett 1914. szeptem-
ber 27-én (BM 11853/1915). Másodszori bejegyzéskor 21 éves (BM 29254/1915). Az 
elhunyt nevét és apja nevét Boros Istvánról 1916-ban Borsos Istvánra módosították. A 
többi adat megegyezik (HA 54/1915, HA 98/1915).

Bundzsák József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1889-ben Bácskos-
suthfalván. Elhunyt Budapesten a Mária Valéria kórházban 1918. február 17-én, nyug-
vóhelye a budapesti katonatemető (temetőkataszter 238). Nevét 1943-ban felvésték az 
emlékműre.

Csákvári Lajos katona. Született 1896. április 19-én Bácskossuthfalván, apja Csákvári 
Ferenc, anyja Drenyovszki Zsófi a (ÁSzA 76/1896). Ref. vallású, földműves. Eltűnt a 
háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1967/1930 sz. végzésével, a halál megál-
lapított időpontja 1916. szeptember 26. (HA 96/1930, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Csáti István népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Született 1894-ben 
Bácskossuthfalván, apja Csáti István, anyja Kőmíves Julianna. Ref. vallású, napszámos, 
nőtlen. Elesett a Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah) 
melletti csatatéren 1915. november 26-án, nyugvóhelye Selo (BM 115836/1917, HA 
120/1918, HL 284/491). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Csáti Sándor tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1894. január 25-én 
Bácskossuthfalván, apja Csáti Sándor, anyja Karai Lídia (RSzA 15/1894). Ref. vallású, 
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földműves, nőtlen. Elhunyt Miskolcon az Erzsébet kórházban – hátlövés következté-
ben   – 1918. július 21-én, nyugvóhelye Miskolc (III. hősi temető, sírszám XXXIV-57). 
A HL szerint 24 éves. A temetőkataszter szerint elhunyt 1918. július 23-án (RHA 
58/b-1918, HL 484/727, temetőkataszter 238, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Cseke József katona. Született 1885. január 3-án Bácskossuthfalván, apja Cseke József, 
anyja Gere Erzsébet. Elhunyt 1919. november 11-én. Holttá nyilvánítva a topolyai KB 
R. 246/67/1968 sz. végzésével (HA 8/1969).

Cseke Károly hadapród a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1893. június 
14-én Bácskossuthfalván, apja Cseke József, anyja Ambrus Júlia (RSzA 85/1893). Ref. 
vallású, tanító. Elesett Ugartsberg (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Vipucski, Ukrajna) 
mellett 1915. április 2. és 3. között (BM 26254/1916, HA 110/1916, Dévay–Gyarmati 
71.). A református születési anyakönyvben anyja neve Ambrus Julianna. Síremléke a 
bácskossuthfalvi központi temetőben van. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre. 

Csepella József népfelkelő gyalogos a m. kir. 123. gyalogezred 10. századában. Elhunyt 
1918. május 30-án (veszteséglista 692/13). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Csertán István katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Csertán József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Domján János katona. Született 1880. május 2-án Bácskossuthfalván, apja János, anyja 
Sebők Erzsébet. Házastársa Tóth Júlia. Elhunyt 1919. november 11-én. Holttá nyilvá-
nítva a topolyai KB 207/1968 sz. végzésével (HA 50/1969).

Domján József népfelkelő huszár a m. kir. pécsi 8. honvéd huszárezredben. Született 
1897. február 26-án Bácskossuthfalván, apja Domján András, anyja Varga Zsófi a (ÁSzA 
45/1897). Ref. vallású, cseléd. Elesett Czokanestie (Bukovina, ma: Ciocăneşti, Romá-
nia) mellett – fejlövés következtében – 1917. január 4-én, nyugvóhelye a Czokanestie 
fölötti magaslat, a rajvonal mögött (BM 42063/1917, HA 121/1917, HL 389/1089).

Domján József katona. Született 1886. augusztus 23-án Bácskossuthfalván, apja Dom-
ján József, anyja Ambrúzs Lídia. Ref. vallású, szabó, házastársa Domján Zsófi a (RSzA 
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120/1886). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 996/930 sz. végzésével, 
a halál megállapított időpontja 1916. december 18. (HA 97/1930, Dévay–Gyarmati 
71.). A HA-ben az apja neve Domján Josif. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Domján Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. tábori századában. Született 
1885-ben Bácskossuthfalván, apja Domján József, anyja Ambrúzs Lídia. Ref. vallású, 
kereskedő, házastársa Szűcs Lídia. Elesett Pnikut (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Uk-
rajna) mellett 1915. július 19-én, nyugvóhelye Pnikut. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
1641/1925 sz. végzésével (HA 74/1928, HL 283/622, veszteséglista 235/12). A Had-
történeti Levéltár szerint elhunyt 1915. június 5-én. A Veszteséglistán a neve Domian 
Sándor. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyarmati 71.).

Dósa Antal póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. Született 1881. 
május 12-én Bácskossuthfalván, apja Dósa János, anyja Szalkai Katalin (KSzA 28/1881). 
Elhunyt Rogowiecz (orosz hadszíntér, ma: Rogowiez, Lengyelország) mellett 1914. 
december 5-én, nyugvóhelye Rogowiecz (HL 283/328).

Dózsa Mihály huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezred m. kir. 12. lovas lövészosztagában. 
Született 1877-ben Bácskossuthfalván, apja Dózsa József, anyja Gogolák Erzsébet. R.  k. 
vallású, földműves, házastársa Ercsi Viktória. Elesett Berecki (Galícia) mellett 1916. jú-
nius 7-én, nyugvóhelye Bezek és Minkowcy között (BM 140310/1916, HA 155/1916, 
HL 389/512). A HL szerint 39 éves. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Dragity István népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. pótszázadában. Szü-
letett 1888-ban Bácskossuthfalván, apja Dragity István, anyja Schulz Éva. R. k. vallású, 
munkás, nős. Elhunyt Zalosce Nowe (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Zalizci, Ukrajna) 
mellett – tüdőgyulladás következtében – 1915. október 20-án, nyugvóhelye Zalozce-
Nowe (BM 75259/1917, HA 53/1918, HL 284/277). Neve a Hadtörténeti Levéltár 
szerint Drágicz István. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Drehal Leonhard gyalogos a cs. és kir. 8. gyalogezred 3. századában. 27 éves. R. k. 
vallású. Elhunyt Szegeden a cs. és kir. tartalékkórházban – szívgyengeség következté-
ben – 1914. december 11-én, nyugvóhelye a szegedi Belvárosi temető (HL 500/184).

Erdei István tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 6. századában. Született 1890-ben 
Bácskossuthfalván. Elhunyt 1917. október 12-én (veszteséglista 640/13).
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Erdei József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Erdei Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 1884-ben 
Bácskossuthfalván. Ref. vallású, földműves, nős. Elesett Krukienice (Galícia – orosz 
harctér, ma: Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 24-én, nyugvóhelye Krukienice 
(HL 283/272, veszteséglista 218/13). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Erdei Lajos katona. Született 1884. március 5-én Bácskossuthfalván, apja Erdei Pál, 
anyja Csáti Szabó Zsófi a (RSzA 49/1884). Ref. vallású, földműves, házastársa Nemes 
Mária. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1869/1921 sz. végzésével, 
a halál megállapított időpontja 1915. szeptember 1. (HA 113/1921).

Erdélyi József katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Éri József katona. 37 éves, apja Éri Antal, anyja Csányi Rakhel. Ref. vallású, házastársa 
Farkas Mária. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 3110/1927 sz. vég-
zésével, a halál megállapított időpontja 1916. március 1. (HA 6/1928).

Éri Sándor katona. 19 éves, apja Éri József, anyja Pap Lídia. Ref. vallású, földműves, 
házastársa Balog Zsuzsanna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
76/37 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. október 15. (HA 52/1937, 
Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Facsar Bálint huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben. Született 1889 februárjában 
Bácskossuthfalván, apja Facsar József, anyja Joó Julianna (RSzA 22/1889). Ref. vallású, 
napszámos. Elhunyt Bácskossuthfalván – gümőkór következtében – 1918. augusztus 
28-án (BM 115047/1918, HA 181/1918, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Facsar József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Faragó András katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Faragó János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).
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Faragó Lajos tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 41 éves, apja Faragó József, 
anyja Besnyi Lídia. Ref. vallású. Elesett Zavoce (Oroszország) mellett 1916. augusztus 
10-én (BM 9274/1917, HA 110/1917, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték 
az emlékműre.

Faragó Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. 33 éves, apja 
Faragó Sándor, anyja Vavrin Magdolna. Ref. vallású, kocsis, házastársa Nagy Lídia. Elesett 
Korszilov (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) mellett 1916. október 16-
án, nyugvóhelye Korszilov (BM 75259-1917, HA 57/1918, HL 284/154, veszteséglista 
545/17). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Farkas Lajos katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Fejős János katona. Született 1886. november 29-én Bácskossuthfalván, apja Fejős 
János, anyja Ádor Lídia. Ref. vallású, házastársa Fejős Mária. Elhunyt 1919. november 
11-én. Holttá nyilvánítva a topolyai KB 160/1970-15 sz. végzésével (HA 37/1971, 
Dévay–Gyarmati 71.).

Fodor István tüzér a m. kir. 2. honvéd tábori tüzérezredben. Született 1897. március 
31-én Bácskossuthfalván, apja Fodor István, anyja Takács Lídia (ÁSzA 75/1897). Ref. 
vallású, nőtlen. Elhunyt Budapesten a Szent László kórházban – tüdővész következ-
tében   – 1916. február 19-én, nyugvóhelye Bácskossuthfalva, községi temető (RHA 
16/1916, temetőkataszter 224, Dévay–Gyarmati 71.). A temetőkataszter szerint 1898-
ban született. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Fodor István katona. 28 éves, apja Fodor István, anyja Kiss Lídia. Ref. vallású, föld-
munkás napszámos, házastársa Nagy Lídia. Elesett a Šabac (Szerbia) körüli harcokban 
1917. december 31-én. [1917-ben Szerbiában már nem folytak harcok. Az időpontot 
valószínűleg a holttányilvánítási eljárás során állapították meg.] Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 3063/8/1942 sz. végzésével (HA 81/1942, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Fórizs Sándor katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Földi Bálint katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).
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Földi József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1873. augusztus 
28-án Bácskossuthfalván, apja Földi József, anyja Kis Katalin (RSzA 102/1873). Ref. 
vallású, földműves, nős. Elhunyt a sternthali (Stájerország, ma: Kidričevo, Szlovénia) 
tartalékkórházban – a jobb lábszár gránát okozta sérülése következtében – 1916. január 
25-én, nyugvóhelye a sternthali katonai temető, sírjának száma 208 (BM 175361/1916, 
HA 102/1917, HL 311/1977, Dévay–Gyarmati 71.). A HL szerint honvéd a m. kir. 29. 
honvéd gyalogezred 7. századában. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Gál Bálint sebesültvivő katona a m. kir. 30. honvéd gyalogezred 2. századában. Született 
1882. december 10-én Bácskossuthfalván, anyja Gál Zsuzsánna (RSzA 91/1882). Ref. 
vallású, földműves. Elesett a Gučevo (szerb hadszíntér) körüli harcokban 1914. október 
16-án (BM 43251/1917, HA 32/1918, veszteséglista 60/11). A veszteséglista szerint 
neve Gaál Bálint, rangja őrvezető.

Gál József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.).

Gáspár István népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. R. k. 
vallású, cseléd, nőtlen. Elhunyt a kassai (ma: Košice, Szlovákia) vöröskeresztes kórházban 
– hashártyagyulladás következtében – 1915. április 9-én, nyugvóhelye a kassai központi 
temető (HL 285/320). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Gellér János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Gönci Imre póttartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. menetszázadában. 24 
éves, apja Gönczi Lajos, anyja Ádor Julianna. Ref. vallású, földműves, házastársa Kurucz 
Zsófi a. Elesett a Siucice (orosz hadszíntér, ma: Lengyelország) körüli harcokban 1914. 
december 20-án (BM 30106/1915, HA 96/1915, HL 283/81, Dévay–Gyarmati 71.). 
A HL szerint neve Gönczi Imre, született Kossuthfalván. Nevét 1943-ban felvésték az 
emlékműre.

Graca Pál katona. 28 éves, apja Graca Pál, anyja Kalinko Mária. R. k. vallású, földmű-
ves, házastársa Kopunovity Mária. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 2685/1922 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. november 17. (HA 
197/1922). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Gulyás István katona. 24 éves, apja Gulyás István, anyja Beke Zsófi a (Sofi ja). Ref. vallású, 
földműves, házastársa Móric Judit (Јudita). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 43/1933 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. október 29. 
(HA 113/1933, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Gulyás János tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Gulyás István, 
anyja Lengyel Róza. R. k. vallású, földműves, nős. Elesett Cholopiki (Volhínia – orosz 
hadszíntér) mellett 1916. június 13-án, nyugvóhelye Cholopiki (BM 175361/1916, 
HA 103/1917, HL 327/59, Dévay–Gyarmati 71.). A HL szerint tizedes a m. kir. 315. 
honvéd gyalogezred 4. századában. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Gyarmati József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Györe József katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Györe Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Győri József árkász a cs. és kir. 7. árkászzászlóaljban. Született 1886. március 18-án 
Bácskossuthfalván, anyja Győri Zsófi a (RSzA 41/1886). Ref. vallású, napszámos, há-
zastársa Papp Mária. Elesett San Martino (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, 
ma: San Martino del Carso, Olaszország) mellett 1915. augusztus 22-én, nyugvóhelye 
San Martino (BM 30819/1916, HA 73/1916, HL 409/580, veszteséglista 276/15, 
Dévay–Gyarmati 71.). A HL szerint 29 éves, árkász a cs. és kir. 4. árkászzászlóaljban. 
A veszteséglista szerint a neve Györi József, beosztása utász. Nevét 1943-ban felvésték 
az emlékműre.

Gyűtő Bálint honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Ref. vallású. Elhunyt Ko-
lozsváron (ma: Cluj-Napoca, Románia) – fejlövés következtében – 1915 májusában, 
nyugvóhelye Bácskossuthfalva (temetőkataszter 224, Dévay–Gyarmati 71.). A teme-
tőkataszter szerint a neve Gyüitő Bálint, a Nagy idők sodrában szerint a neve Gyütő. 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Gyűtő Lajos katona. Született 1879 májusában Bácskossuthfalván, apja Gyűtő János, 
anyja Jeges Mária (RSzA 70/1879). Ref. vallású, földműves, házastársa Gyűtő Zsófi a. 
A   nevek szerbesítve: Đite Janoš, Маrija, Žofi ja. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 721/1923 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. augusztus 20. 
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(HA 89/1923, Dévay–Gyarmati 71.). Nemes Károly naplója szerint szerb hadifogságba 
került, és 1915 júliusában hunyt el Nišben. Neve az emlékművön: Gyütő.

Hajdu István huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1897. július 16-án 
Bácskossuthfalván, apja Hajdu Bálint, anyja Pásztor Julianna (ÁSzA 141/1897.) Ref. 
vallású, földműves, nőtlen. Elesett Stermina (Bukovina, Frumosától keletre) mellett 
–   fejlövés következtében – 1917. augusztus 11-én, nyugvóhelye a Stermina hegyen (BM 
146381/1917, HA 62/1918, HL 389/1663, veszteséglista 708/24, Dévay–Gyarmati 
71). A HL szerint elhunyt 1917. augusztus 10-én. Neve szerepel emlékművön.

Hajdu János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.). 

Halasi József katona. 34 éves, apja Halasi József, anyja Torok Lídia. Ref. vallású, föld-
műves, házastársa Erdős Zsófi a (Еrdeš Žofi ja). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB 204/1937 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1918. augusztus 
5. (HA 26/1938, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Hamar István népfelkelő, trénkatona a cs. és kir. 4. trénzászlóaljban, beosztva a 2. sz. 
tábori vasúthoz. Született 1867-ben Bácskossuthfalván. Elhunyt 1917. július 25-én 
(veszteséglista 691/62).

Hamar József gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Született 1893. 
november 9-én Bácskossuthfalván, apja Hamar József, anyja Szőczi Julianna (RSzA 
142/1893). Ref. vallású, szolga, nőtlen. Elhunyt Petrikau (orosz hadszíntér, ma: Piotrków 
Trybunalski, Lengyelország) mellett – nyaklövés következtében – 1915. január 2-án, 
nyugvóhelye Petrikau (BM 126559/1917, HA 78/1918, HL 285/277, Dévay–Gyarmati 
71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Harczi András őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1866. október 
21-én Bácskossuthfalván, apja Harci Péter, anyja Cseke Lídia (RSzA 51/1870). Ref. 
vallású, földműves, házastársa Torok Judit. Elhunyt Sol Santo mellett – szívszélhűdés 
következtében – 1917. január 8-án (BM 36123/1918, HA 106/1918, HL 285/326, 
Dévay–Gyarmati 71.). A HL szerint halálának helye Malga Cheserle, Tirol, nyugvóhelye 
Malga Cheserle. Az emlékművön Harci András néven szerepel.

Haverbus József katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Hirth Károly népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja Hirth Ferenc, 
anyja Ribár Veronika. R. k. vallású, kertész. Elesett Tatarka Rebencsik (Bukovina – orosz 
hadszíntér) mellett 1916. október 14-én (BM 29712/1917, HA 158/1917). 

Iván Ferenc katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyarmati 71.).

Iván György huszár a cs. és kir. 3. lövészezred 5. századában. Ref. vallású, földműves, 
nős. Elesett Sidovce Kulakovcze (orosz hadszíntér) mellett 1915. szeptember 4-én, nyug-
vóhelye Sidovce Kulakovcze mellett (HL 378/708). A HL szerint a neve Ivan György. 

Ivanyos János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884. március 18-án 
Bácskossuthfalván, apja Ivanyos János, anyja Ambruzs Lídia (RSzA 50/1884). Ref. val-
lású, földműves, házastársa Bak Rozália. Elhunyt a 208. számú tábori kórházban 1918. 
december 31-én. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 3850/6/1942 sz. végzésével (HA 
3/1943, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Ivanyos János zászlós. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Jánosi Lajos huszár a cs. és kir. 8. huszárezred 5. századában. Ref. vallású, földmű-
ves, nőtlen. Elesett a Tatarka-völgyi (Bukovina) ütközetben 1916. szeptember 18-án, 
nyugvóhelye a Tatarka-völgy (HL 378/1379, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Jeges Lajos katona. Született 1890. április 10-én Bácskossuthfalván, apja Jeges János, 
anyja Györe Judit (Đere Јudita) (RSzA 58/1890). Ref. vallású, földműves, házastársa 
Nemes Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 4032/1928 sz. 
végzésével, a halál megállapított időpontja 1914. december 12. (HA 51/1929, Dévay–
Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Jónás Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyarmati 71.).

Jónás Mihály katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Jósvai Lajos népfelkelő a cs. és kir. 7. vártüzérezredben. Született 1899. szeptember 14-én 
Bácskossuthfalván, apja Jósvai Lajos, anyja Ónadi Lídia (ÁSzA 166/1899). Ref. vallású, 
földműves. Elesett Buzi del Oro (Tirol) mellett 1917. október 27-én (BM 15638/1918, 
HA 112/1918, Dévay–Gyarmati 71.). Az állami halotti anyakönyvben anyja neve Onodi 
Lídia. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Juhász Bálint katona. 49 éves, apja Juhász István, anyja Bak Lídia. Ref. vallású, házastársa 
Bauer Anna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2680/1926 sz. végzé-
sével, a halál megállapított időpontja 1917. május 20. (HA 35/1927, Dévay–Gyarmati 
71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Juhász János katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Juhász Lajos katona. Született 1882. július 27-én Bácskossuthfalván. Anyja Juhász Lídia. 
Ref. vallású, földműves, házastársa Szabó Lídia. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB 97/1938 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. augusztus 
2. (RSzA 106/1882, HA 156/1938, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték 
az emlékműre.

Kajdocsi István huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben, pótkeretbe beosztva a cs. kir. 9. 
lovas lövészezredhez. Született 1893. március 11-én Bácskossuthfalván, anyja Kajdocsi 
Zsuzsanna (RSzA 44/1893). Ref. vallású, napszámos, házastársa Varga Zsófi a. Elesett 
Kamionka Strumilowa (Galícia, ma: Kamjanka-Buzka, Ukrajna) mellett – fejlövés kö-
vetkeztében – 1915. szeptember 29-én (BM 37415/1916, HA 125/1916, HL 378/1137, 
Dévay–Gyarmati 71.). A HA-ben a neve Kajdócsi. A HL szerint római katolikus, nőtlen, 
22 éves, halálának helye Kamenucha Volhínia, egészségügyi intézet, Oroszország, nyug-
vóhelye Kamenucha, köztemető. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kajdocsi István katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kajdocsi Sándor huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1881 szeptembe-
rében Bácskossuthfalván, apja Kajdocsi Mihály, anyja Zsebe Erzsébet (RSzA 143/1881). 
Ref. vallású, földműves. Elesett Asiago (olasz hadszíntér, ma: Olaszország) mellett 1918. 
augusztus 9-én (BM 145125-918, HA 7/1919).

Karsai József katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kasza Károly katona. 34 éves, apja Kasza Sándor, anyja Fekete Lídia. Ref. vallású, 
földműves, házastársa Kiss Erzsébet. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 44/1933 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. szeptember 8. (HA 
114/1933, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Kasza Károly katona. Született 1894. január 20-án Bácskossuthfalván, apja Kasza Lajos, 
anyja Csányi Lídia (RSzA 63/1894). Ref. vallású, földműves, nőtlen. Eltűnt a háborúban. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 829/1954 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 
1919. november 11. (HA 93/1955).

Kerék János katona. Született 1887. január 3-án Bácskossuthfalván, apja Kerék János, 
anyja Nemes Lídia (RSzA 72/1887). Ref. vallású, napszámos, házastársa Guvas Rozália. 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 852/924 sz. végzésével, a halál 
megállapított időpontja 1915. április 1. (HA 7/1928, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre. 

Kerekes János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Kerékjártó Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 12. tábori századában. Született 
1890. február 25-én Bácskossuthfalván, apja Kerékjártó József, anyja Méhes Lídia (RSzA 
31/1890). Ref. vallású, napszámos. Elesett Mionica Selo (Osztrák Tengermellék) mellett 
– lövéstől eredő sebesülés következtében – 1914. december 4-én, nyugvóhelye: Mionica, 
tengermellék [ebben az időben a cs. és kir. 86/III. zászlóalj még a szerb hadszíntéren volt, 
az olasz hadszíntéren – tengermellék – csak 1915 júniusában kezdődtek el a harcok] 
(BM 111858/1917, HA 58/1918, HL 284/284, Dévay–Gyarmati 71.). A halotti anya-
könyvben Kerékgyártó Lajos néven szerepel. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Keresztúri András katona. Ref. vallású. Az emlékművön a neve Kereszturi (Dévay–
Gyarmati 71.).

Kereszturi János katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kéri András népfelkelő gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1874. 
február 20-án Bácskossuthfalván, anyja Kéri Juliánna (RSzA 25/1874). Ref. vallású, 
zsellér, házas. Elesett Reka mellett 1917. november 1-jén, nyugvóhelye Modrejce (ma: 
Szlovénia), katonatemető, sírszáma: 261 (BM 105650/1918, HA 182/1918, temető-
kataszter 4, Dévay–Gyarmati 71.). A temetőkataszter szerint a neve Keri András. Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Király András katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).
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Király János póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. Elhunyt 
Szabadkán – áramütés következtében – 1916. augusztus 16-án, nyugvóhelye Szabadka, 
Zentai úti temető, sírszáma 271 (temetőkataszter 242).

Király Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Kisa Pál póttartalékos honvéd a m. kir. 1. honvéd gyalogezredben. 27 éves. R. k. vallású, 
földműves. Elesett Lutkow (Galícia, ma: Lutków, Lengyelország) mellett – lövéstől eredő 
sebesülés következtében – 1915. május 20-án, nyugvóhelye Lutkow (BM 32680/1916, 
HA 84/1917, HL 293/851/45/33). Az emlékművön Kise Pál néven szerepel.

Kis János honvéd a m. kir. 4. honvéd gyalogezred 7. századában. Született 1897. január 
16-án Bácskossuthfalván, apja Kis Dániel, anyja Lovas Mária (ÁSzA 12/1897). R. k. 
vallású. Elhunyt 1916. március 3-án (veszteséglista 446/24, 570/28). A veszteséglista 
szerint neve Kiss János, és a m. kir. gyalogezred 6. századában is szolgált, a halál ideje 
megegyezik.

Kis Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre. 

Kis Sándor gyalogos a cs. és kir. 32. gyalogezred 1. géppuskás századában. Született 
1890. január 30-án Bácskossuthfalván, apja Kis Sándor, anyja Kerék Erzsébet (RSzA 
15/1890). Ref. vallású, pénzügyőr, nőtlen. Elesett Montello (olasz hadszíntér) mellett 
– gránáttalálat következtében – 1918. június 19-én, nyugvóhelye Montebelluna járás, 
Olaszország (HL 175/972, veszteséglista 706/30, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-
ban felvésték az emlékműre.

Kiss András népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. 32 éves, apja Kiss 
Pál, anyja Pál Veronika. R. k. vallású, földműves, házastársa Martonosi Etelka. Elesett 
Segeti (Osztrák Tengermellék, ma: Szlovénia) mellett – lövéstől eredő sebesülés követ-
keztében – 1915. augusztus 8-án, nyugvóhelye Segeti (BM 48068/1918, HA 103/1918, 
HL 285/337). A HL szerint kubikos. Az emlékművön Kis András néven szerepel. 

Kiss István népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. századában. 22 éves, 
született Bácskossuthfalván. Ref. vallású, nőtlen. Elhunyt a zombori tartalékkórházban 
– vesegyulladás következtében – 1918. január 11-én, holttestét hazaszállították (RHA 
7/1918, veszteséglista 690/66). A veszteséglista szerint 1892-ben született. 
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Kis-Tóth Simon katona. 30 éves, apja Kis-Tóth Imre, anyja Tóbiás Erzsébet (Јеlisava). 
R. k. vallású, házastársa Balla Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva az újvidéki 
körzeti bíróság a 16/938 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1918. december 
31. (HA 30/1940).

Koczó Bálint népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 52. gyalogezred 2. pótszázadában. Szü-
letett 1893. július 20-án Bácskossuthfalván, apja Koczó András, anyja Rózsa Erzsébet 
(RSzA104/1893). Ref. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Gödreszentmártonban –   ön-
gyilkosság következtében – 1917. szeptember 10-én, nyugvóhelye Gödreszentmárton 
(HL 247/747, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Koczó Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja Koczó Sándor, 
anyja Mohai Zsófi a. Ref. vallású, földműves. Elhunyt Chyrowban (Galícia, ma: Hiriv, 
Ukrajna) 1915. május 29-én (BM 55387/1917, HA 153/1917). Az emlékművön Kocó 
Sándor néven szerepel.

Koczó Sándor népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 23 éves, apja Koczó Sándor, 
anyja Kémeri Julianna. Ref. vallású, földműves. Elhunyt Bácskossuthfalván – tüdővész kö-
vetkeztében –1917. március 8-án (BM 2963/1918, HA 48/1918, Dévay–Gyarmati 71.).

Kocsis János póttartalékos a cs. és kir. 86. közös gyalogezred 1. pótszázadában. 32 
éves, apja Kocsis János, anyja Kiss Viktória. R. k. vallású, napszámos, házastársa Banai 
Erzsébet. Elesett Lubne (Galícia) mellett 1915. március 2-án, nyugvóhelye Lubne (BM 
139310/916, HA 58/1917, HL 283/452, veszteséglista 155/22, Dévay–Gyarmati 71.). 
A HL szerint 33 éves, nőtlen. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kohut Adolf gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. pótszázadában. Született 1893-
ban Bácskossuthfalván, apja Kohút János, anyja Szedlák Mária (KSzA 46/1894). R. k. 
vallású, kereskedő, nőtlen. Elhunyt Jablonki (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Jabłonki, 
Lengyelország) mellett 1915. február 28-án, nyugvóhelye Jablonki (HL 283/313, 
veszteséglista 155/23). A HL és a veszteséglista szerint a neve Kohut Adolf, 1893-ban 
született, a többi adat megegyezik. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kollár András katona. 30 éves, apja Kollár Mihály, anyja Tóth Erzsébet (Јеlisaveta). 
R.   k. vallású, földműves, házastársa Nemes Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyil-
vánítva a topolyai JB 2583/1927. sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1914. 
november 18. (HA 111/1927). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Kosaras József katona. 30 éves, apja Kosaras János, anyja Tar Julianna. Ref. vallású, 
napszámos, házastársa Móricz Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topo-
lyai JB 111/1936 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1917. október 8. (HA 
112/1936, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kósa István népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. 20 éves, 
apja Kósa Sándor, anyja Szép Erzsébet. Ref. vallású, földműves, nőtlen. Elesett Ruma 
(szerb hadszíntér, ma: Szerbia) mellett – lövéstől eredő sebesülés következtében – 1915. 
február 23-án, nyugvóhelye Ruma, Szerém vármegye (BM 75259-1917, HA 50/1918, 
HL 284/120, Dévay–Gyarmati 71.). A HL szerint neve Kosa István, halálának oka 
tífusz, foglalkozása kádár. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kósa Mihály katona. Született 1874. szeptember 2-án Bácskossuthfalván, apja Kósa 
Ferenc, anyja Lévai Lídia. Ref. vallású, napszámos, házastársa Kenyeres Lídia. Elhunyt 
1918. december 1-jén. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 108/946 sz. végzésével (HA 
53/1946, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kovács András katona. Ref. vallású. Síremléke Bácskossuthfalván a központi temetőben 
van. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyarmati 71.).

Kovács György katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kovács József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.). 

Kovács Károly katona. Született 1885. január 12-én Bácskossuthfalván, apja Kovács 
András, anyja Kovács Juliánna (RSzA 7/1885). Ref. vallású. Elhunyt 1914. szeptember 
17-én. Síremléke Bácskossuthfalván a központi temetőben van (RHA 74/1914, Dévay–
Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kovács Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kovács Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Kovács Szőke Péter póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. Szü-
letett 1883. október 22-én Bácskossuthfalván, apja Kovács Szőke István, anyja Szemők 
Mária (RSzA 163/1883). Ref. vallású, földműves, házastársa Tar Zsuzsanna. Elhunyt 
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Polonicze (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. július 1-jén, nyugvóhelye Polonicze 
(HA 156/1917, HL 283/687, veszteséglista 686/63, veszteséglista 267/23, Dévay–Gyar-
mati 71.). A halotti anyakönyvben nem szerepel a Szőke családnév. 1885-ben édesanyja 
Kovács Istvánnal házasságot kötött, és törvényesítették Pétert. Az emlékművön Kovács 
Péter néven szerepel. A HL szerint nőtlen. Az egyik veszteséglistán halálának ideje 1915. 
június 30., míg a másikon 1915. július 1.

Kötő András katona. Született 1884. február 1-jén Bácskossuthfalván, apja Kötő András, 
anyja Faragó Lídia (RSzA 27/1884). Ref. vallású, földműves, házastársa Juhász Mária. 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2665/929 sz. végzésével, a halál 
megállapított időpontja 1917. június 20. (HA 51/1931, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Kötő János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Kratz Lajos népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. pótszázadában. 20 éves, 
anyja Kratz Terézia. R. k. vallású, csizmadia. Elesett Baranie (Galícia – orosz hadszíntér) 
mellett 1915. szeptember 3-án, nyugvóhelye Baranie (BM 115836-1917, HA 117/1918, 
HL 285/4. fol.).

Krézer Lajos katona. Született 1887. március 15-én Bácskossuthfalván, apja Krézer 
Sándor, anyja Laki Klára (RSzA 47/1887). Ref. vallású (Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Krézer Sándor tartalékos a cs. és kir. 4. utászzászlóaljban. 29 éves, apja Krézer Sándor, 
anyja Laki Klára. Ref. vallású, kocsigyártó, házastársa Zajácz Magdolna. Elesett Ljubovija 
(ma: Szerbia) mellett 1914. november 6-án (BM 54441/1916, HA 107/1916, Dévay–
Gyarmati 71.). A halotti anyakönyvben a család vezetékneve Krézes. Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Krieszhaber Mihály tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves, apja 
Krieszhaber Ignácz, anyja Bachrach Henrietta. Izr. vallású, kereskedő, házastársa Schäff er 
Rózsa. Elhunyt Bácskossuthfalván – húgyvérűség következtében – 1918. május 22-én 
(BM 119190/1918, HA 186/1918, veszteséglista 697/34). A veszteséglistán a neve 
Kriszbaber Mihály.

Kucor István katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Kurucz Sándor katona. Elhunyt Albániában a Prezna folyó partján – szerb hadifogoly-
ként – 1915. december 26-án. (Forrás: Nemes Károly naplója.)

Kurucz Sándor népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 85. gyalogezred lábadozó osztagában. 
Született 1868. október 15-én Bácskossuthfalván, apja Kurucz Sándor, anyja Tar Mária 
(RSzA 146/1868). Ref. vallású, földműves, nőtlen. Elhunyt Losoncon (ma: Lučenec, 
Szlovákia) – gümőkór és szívgyengeség következtében – 1917. május. 8-án, nyugvóhelye 
Losonc, katonai temető (HL 280/1151, Dévay–Gyarmati 71.).

Kurucz Sándor póttartalékos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. századában. Született 1886. 
február 20-án Bácskossuthfalván, apja Kurucz István, anyja Domján Juliánna (RSzA 
28/1886). Ref. vallású, földműves, nős. Elesett Jablonkinál (Galícia – orosz hadszíntér, 
ma: Jabłonki, Lengyelország) 1915. február 28-án, nyugvóhelye Jablonki (HL 283/317, 
veszteséglista 155/25). A HL szerint a vallása római katolikus. A veszteséglista szerint a 
4. században szolgált, a többi adat megegyezik. Neve az emlékművön Kuruc.

Kurina János katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Kurina József katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Lackó Gábor katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Lakatos Dániel népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. Született 
1881. augusztus 30-án Bácskossuthfalván, apja Lakatos Dániel, anyja Lovas Lídia 
(RSzA 132/1881). Ref. vallású, kocsis. Elhunyt Podmelecben (Osztrák Tengermellék, 
ma: Szlovénia) – tüdőgyulladás következtében – 1915. december 18-án, nyugvóhelye 
Podmelec, katonai temető (BM 75259-1917, HA 49/1918).

Lak Lajos huszár a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Született 1888. október 12-én 
Bácskossuthfalván, apja Lak Mihály, anyja Szalai Judit (RSzA 171/1888). Ref. vallású, 
kocsis. Elesett az olasz harctéren 1918. január 7-én (BM 71616/1918, HA 111/1918).

Lengyel Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Létai János katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Locskai Sándor hadiszolgálatra bevonult katona. Született 1891. március 16-án Bács-
kossuthfalván, apja Locskai Ferencz, anyja Bazsó Mária (KSzA 21/1891). R. k. vallású, 
földműves. Elhunyt Bácskossuthfalván – tüdőlob következtében – 1918. október 30-án 
(BM 146502/1918, HA 209/1918).

Lódi János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.).

Lódi Lajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 36 éves, apja Lódi István, 
anyja Magyar Zsófi a. Ref. vallású, földműves. Elhunyt Lepenacnál (Montenegró) 1916. 
január 7-én (BM 124524/1916, HA 83/1917, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Lovas Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Született 1888. 
június 18-án Bácskossuthfalván, anyja Lovas Julianna (RSzA 99/1888). Ref. vallású, 
napszámos. Elesett Nestorowce (Galícia – orosz hadszíntér) mellett – lövéstől eredő 
sebesülés következtében – 1916. június 12-én, nyugvóhelye Nestorowce, községi teme-
tő (BM 115836-1917, HA 118/1918, HL 284/540, HL 285/229 fol.). A HL szerint 
született 1896-ban, minden más adat megegyezik.

Magyar János katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Magyar József katona. Ref. vallású. Nemes Károly naplója szerint elhunyt Szardínia 
szigetén 1916 januárjában. Nem sikerült azonosítanunk, ugyanis Bácskossuthfalván 
1877-ben, 1878-ban és 1883-ban is született Magyar József, ref. vallású (RSzA 47/1877, 
125/1878, 67/1883). A szemtanú feljegyzése igazolja a halál idejét, a későbbi hivatalos 
bejegyzéssel nem köthető össze, de lehet azonos. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre 
(Dévay–Gyarmati 71.).

Magyar (Gál) József szakaszvezető a cs. és kir. repülőosztagban. Született 1893. feb-
ruár 6-án Bácskossuthfalván, anyja Magyar Marcella (Maruzsi János özvegye) (KSzA 
6/1893). R. k. vallású, gépkocsivezető. Nevét 1913-ban Gálra változtatta, miután édes-
anyja Gál Bálinttal házasságot kötött. Elhunyt Prosecco (Osztrák Tengermellék, ma: 
Prosecco-Contovello, Olaszország) mellett 1917. június 21-én (BM 154159/1917, HA 
79/1918, veszteséglista 609/30). A veszteséglista szerint 1891-ben született, minden 
más megegyezik.
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Markos József tartalékos tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. 27 éves. 
R. k. vallású, borbély, nőtlen. Elesett Ruda (Szerbia) mellett 1914. november 28-án 
(BM 7505-1915, HA 126/1916, HL 283/200). A HL szerint 28 éves, halálának ideje 
1914. november 22. 

Mándity János katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Márkus János katona. Ref. vallású (Dévay–Gyarmati 71.). Az 1936. évi névsorban 
szerepel a neve, ám 1943-ban nem vésték fel az emlékműre. Így feltételezhető, hogy a 
névsor pontatlan volt, és ez a személy azonos azzal a Márkus Józseff el, aki nem szerepel 
az 1936. évi névjegyzékben, ám fel van vésve a neve.

Márkus József katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Marozsenszki Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Maugh Antal népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. 32 éves, 
apja Maugh Antal, anyja Kósa Erzsébet. R. k. vallású, kereskedő, nős. Elesett Seredynce 
(Galícia – orosz hadszíntér, ma: Szeredinci, Ukrajna) mellett 1916. június 4-én, nyug-
vóhelye Seredynce, katonai temető (BM 115836/1917, HA 114/1918, HL 284/636, 
veszteséglista 503/39). A HL szerint a neve Mangh Antal.

Meleg Dániel gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1870 decemberében 
Bácskossuthfalván, apja Meleg Dániel, anyja Molnár Zsuzsánna (RSzA 157/1870). 
Ref. vallású, földműves, nős. Elhunyt Debrecenben a cs. és kir. anyaggyűjtő állomáson 
– öngyilkosság következtében – 1917. február 23-án, nyugvóhelye Bácskossuthfalva, 
református temető, temetésének ideje 1917. március 6. (RHA 15/1917, HL 474/225, 
temetőkataszter 238, Dévay–Gyarmati 71.). A temetőkataszter szerint halálának oka 
vesebaj, nyugvóhelye Bácskossuthfalva, katonatemető, minden más megegyezik. Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Mendege János katona. 40 éves, apja Mendege István, anyja Szolga Erzsébet. Ref. 
vallású, házastársa Kis Julianna. Elhunyt Sigonge (?) mellett 1917. március 12-én. 
Bejegyezve Bács-Bodrog vármegye alispánja 1455/923. sz. utasítására (HA 70/1923, 
Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Mészáros István póttartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. menetszázadában. 
Született 1887. január 3-án Bácskossuthfalván, apja Mészáros János, anyja Keresztúri 
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Erzsébet (RSzA 3/1887). Ref. vallású, napszámos, házastársa Jónás Julianna. Elhunyt 
Kreuzburgban (Poroszország) 1914. november 10. és 19. között (BM 75259-1917, HA 
55/1918, HL 284/64). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Mészáros János gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 29 éves, apja Mészáros József, 
anyja Koncsik Zsófi a. R. k. vallású, házastársa Király Rozália. Elhunyt Bécsben 1918. 
július 1-jén (BM 14992/1922, HA37/1923).

Mészáros Pál katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Mészáros Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre 
(Dévay–Gyarmati 71.).

Mike József. Halálát kétszer anyakönyvezték. Az első bejegyzés szerint népfelkelő a cs. 
és kir. 86. gyalogezred 1. pótszázadában. 27 éves, apja Mike Mihály, anyja Kocsis Mária. 
Ref. vallású, napszámos, házastársa Jósvai Mária. Elesett Slawna (Galícia – orosz hadszín-
tér, ma: Szlavna, Ukrajna) mellett – haslövés következtében – 1916. szeptember 6-án, 
nyugvóhelye Slawna, községi temető (BM 111585/1917, HA 60/1918, HL 284/382). 
A második anyakönyvezésnél a születés dátuma 1888. március 27., Beska (Beška), a halál 
dátuma 1919. november 11. Holttá nyilvánítva a Topolyai KB P. R. 479/964 sz. végzé-
sével (HA 67/1965). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyarmati 71.).

Mike Lajos póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1890. szeptember 
27-én Bácskossuthfalván, apja Mike Mihály, anyja Kocsis Mária (RSzA 140/1890). Ref. 
vallású, házastársa Mészáros Mária. Elhunyt Lovnov közelében 1916. január 9-én (BM 
56905/1916, HA 140/1916, veszteséglista 426/29, Dévay–Gyarmati 71.). A   veszteség-
listán halálának ideje 1916. január 11. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Mike Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Mohai Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Mohai Pál katona. Született 1881. október 20-án Bácskossuthfalván, apja Mohai Pál, 
anyja Banai Mária (RSzA 165/1881). Ref. vallású, földműves, házastársa Sztankó Ro-
zália. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 3724/2/1925 sz. végzésével, 
a halál megállapított időpontja 1917. április 1. (HA 114/1926, Dévay–Gyarmati 71.). 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Móricz Károly tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. szeptember 
9-én Bácskossuthfalván, apja Móricz Sándor, anyja Jeges Zsófi a (RSzA 131/1886). Ref. 
vallású, nős. Elhunyt a szabadkai tartalékkórházban – tüdővész következtében – 1917. 
május 30-án, holttestét hazaszállították (RHA 47/1917, temetőkataszter 224, Dévay–
Gyarmati 71.). A RHA-ben Móricz József néven jegyezték be, amit 1928-ban Móricz 
Károlyra módosítottak. Móric Károly néven van felvésve az emlékműre. 

Móricz Sándor tizedes. 23 éves, apja Móricz Sándor, anyja Méhészkei Kis Zsófi a. Ref. 
vallású, bádogos. Elhunyt Strilecki Kut (Bukovina, ma: Sztrileckiji Kut, Csernyivci te-
rület, Ukrajna) közelében 1916. június 1. és 1916. június 30. között (BM 77270/1918, 
HA 132/1918). Az emlékművön Móric Sándor néven szerepel.

Muhari Mátyás népfelkelő a m. kir. 6. gyalogezredben. Született 1897. április 14-
én Bácskossuthfalván, apja Muhari Mátyás, anyja Kerék Julianna (ÁSzA 84/1897). 
R. k. vallású, bognársegéd. Elesett Mlohaj (Bukovina) mellett 1916. július 6-án (BM 
175361/1916, HA 100/1917). Az állami születési anyakönyvben az anyja neve Hosszú 
Julianna.

Muhi Imre gyalogos a cs. és kir. 86. közös gyalogezred 8. századában. Született 1893-
ban Bácskossuthfalván, apja Muhi Imre, anyja Koczor Julianna. Ref. vallású, földműves. 
Elesett Radziejowa (Galícia, ma: Lengyelország) mellett 1915. február 28-án (BM 
139310/916, HA 56/1917, veszteséglista 155/29, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-
ban felvésték az emlékműre.

Muhi József katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Muhi Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Mukis Sándor gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 12. századában. Elhunyt 1915. 
április 21. és 23. között (veszteséglista 190/29).

Muzsik Sándor póttartalékos a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. 
december 21-én Bácskossuthfalván, apja Muzsik Sándor, anyja Kovács Etel (RSzA 
187/1886). Ref. vallású, géplakatos, házastársa Juhász Mária. Elesett Carpiagne mellett 
1916. július 27-én (BM 134684/1917, HA 63/1918, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.
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Nagy-Bíró Kálmán katona. 35 éves, apja Nagy-Bíró János, anyja Méhes Zsófi a. Ref. 
vallású, földműves, házastársa Hamar Mária. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 51/1933 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. december 1. 
(HA 124/1933). Az emlékművön Nagy Bíró Kálmán néven szerepel.

Nagy Bíró Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nagy István honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. Született 1872-ben 
Bácskossuthfalván. R. k. vallású, földműves, nős. Elhunyt Kaposváron a cs. és kir. barakk-
kórházban – ülepen lévő lőtt seb következtében – 1918. szeptember 6-án, nyugvóhelye 
Kaposvár, Hősök temetője (déli temető), sírszám 1184 (HL 478/610, temetőkataszter 
237). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nagy István ifj . katona. Született 1890. január 22-én Bácskossuthfalván, apja Nagy Sán-
dor, anyja Takács Juliánna (RSzA 12/1890). Ref. vallású, nőtlen. Elhunyt Budapesten 
– gyomorfekély következtében – 1918. április 21-én, holttestét hazaszállították (RHA 
40/1918). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nagy János tizedes a m. kir. 4. honvéd huszárezredben. Ref. vallású. Elhunyt Budapesten 
a cs. és kir. 4. tartalékkórházban – tüdővész következtében – 1918. január 31-én, nyugvó-
helye Budapest, Kőbányai központi temető, 2/IV. Parcella, 7. sor, 10. sír (temetőkataszter 
232, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nagy József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Nagy Lajos katona. Született 1885. november 18-án Bácskossuthfalván, apja Nagy 
Bálint, anyja Pap Anna (RSzA 141/1885). Ref. vallású, napszámos, házastársa Fodor 
Lídia. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 90/1934 sz. végzésével, a 
halál megállapított időpontja 1915. április 1. (HA 22/1935, Dévay–Gyarmati 71.). 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nagy Lajos katona. 44 éves, apja Nagy József, anyja Halasi Zsófi a. Ref. vallású, földmű-
ves, házastársa Fodor Zsófi a. Elhunyt 1915. július 16-án. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 2317/1925 sz. végzésével (HA 153/1925).

Nagy Sándor gyalogos a cs. kir. 86. gyalogezred 7. pótszázadában. Született 1884. január 
15-én Bácskossuthfalván, apja Nagy Mihály, anyja Fodor Juliánna (RSzA 17/1884). 
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Ref. vallású, napszámos, házastársa Pénzes Julianna. Elesett Siucice (orosz hadszíntér, 
ma: Lengyelország) mellett 1914. december 20-án (BM 30106/1915, HA 97/1915, 
HL 283/86, veszteséglista 392/49, Dévay–Gyarmati 71.). A HL szerint 30 éves. Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Nemes Bálint huszár a cs. és kir. 8. huszárezredben, beosztva a cs. és kir. 10. lovashad-
osztály lövészosztályához. 19 éves, apja Nemes Bálint, anyja Kecskeméti Laura. Ref. 
vallású, napszámos, nőtlen. Elesett Kukli (Oroszország) mellett – lősérülés következ-
tében – 1915. november 3-án, nyugvóhelye Volhínia, Oroszország, a harcmezőn (BM 
54441/1916, HA 108/1916, HL 378/1345, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Nemes Bálint népfelkelő gyalogos a m. kir. 8. honvéd huszárezredben, beosztva a m. 
kir. 6. népfelkelő gyalogezredhez. Született 1895-ben. Elhunyt 1915. november 3-án 
(veszteséglista 670/37). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nemes János népfelkelő tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Szü-
letett 1890. április 8-án Bácskossuthfalván, apja Nemes András, anyja Nemes Lídia 
(RSzA 59/1890). Ref. vallású, földműves, házastársa Lódi Zsófi a. Elesett Gorjansko 
(Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Szlovénia) mellett – lövéstől eredő se-
besülés, gerinclövés következtében – 1916. május 11-én, nyugvóhelye Gorjansko (BM 
111858/1917, HA 61/1918, HL 284/419, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Nemes József népfelkelő a cs. és kir. 8. huszárezredben, beosztva a cs. és kir. 10. lovas-
hadosztály lövészosztályához. Született 1895. november 8-án Bácskossuthfalván, apja 
Nemes Lajos, anyja Tót Zsófi a (RSzA 148/1895). Ref. vallású, kovács. Elesett Majdan 
Komarowski (Oroszország, Kolki járás) mellett – lősérülés következtében – 1915. októ-
ber 25-én, nyugvóhelye Majdan Komarowski mellett a harcmezőn (BM 70543/1916, HA 
4/1917, HL 378/1138, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nemes Lajos katona. Született 1881. április 30-án Bácskossuthfalván, apja Nemes 
András, anyja Nemes Lídia (RSzA 70/1881). Ref. vallású, házastársa Fodor Zsófi a. 
Elhunyt – ismeretlen okból – 1919. november 11-én. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB R. 205/1969 sz. végzésével (HA 63/1969, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.
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Nemes Mihály katona. 31 éves, apja Nemes Mihály, anyja Bíró Lídia. Ref. vallású, házastár-
sa Piukovity Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1018/1922/4 
sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. március 15. (RHA 113/1923, HA 
113/1923, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Nemes Sándor katona. 37 éves, apja Nemes Sándor, anyja Bódvai Zsófi a. Ref. vallású, 
földműves, házastársa Tóth Mária. Elhunyt 1915. március 21-én. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB 2482/1923. sz. végzésével (HA 99/1925, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Nemes Sándor katona. Született 1885. február 19-én Bácskossuthfalván, apja Nemes 
József, anyja Hajdú Terézia (RSzA 23/1885). Ref. vallású (Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Nemes Sándor gyalogos a 6. honvéd gyalogezred 1. századában. Született 1884-ben 
Bácskossuthfalván. Izr. vallású. Elhunyt Szabadkán – vérhas következtében – 1917. 
augusztus 3-án, nyugvóhelye Szabadka, izraelita temető, 26. sír (temetőkataszter 242).

Neubert György tüzér a cs. és kir. 31. tábori tüzérezredben. Elhunyt 1917. október 
24-én (veszteséglista 706/41).

Neuwirth Géza Pál népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 35 éves, apja Neuwirth 
András, anyja Németh Mária. R. k. vallású, kocsmáros, házastársa Farkas Katalin. Elhunyt 
– tüdővész következtében – 1917. február 26-án (BM 48068/1918, HA 104/1918).

Palágyi Gábor katona. 39 éves, apja Palágyi János, anyja Csúzi Zsuzsanna. Ref. vallá-
sú, földműves, házastársa Kis Etel. Elesett 1916. november 29-én. Holttá nyilvánítva 
a topolyai JB 452/1926. sz. végzésével (HA 56/1926, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Pap József katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.).

Pap József gyalogos a 6. honvéd gyalogezredben. Elhunyt Szatmárnémetiben 1917. áp-
rilis 16-án, nyugvóhelye Szatmárnémeti, barakktemető, 1616. sír (temetőkataszter 297). 
A   temetőkataszter szerint a neve Papp József. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Pap Lajos katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.). 

Pap Lajos katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.).

Pap Mihály katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Pap Mihály katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Pap Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. március 17-
én Bácskossuthfalván, apja Pap János, anyja Nagy Lídia (RSzA 32/1876). Ref. vallású, 
földműves, házastársa Dudás Sára. Elesett Brod (ma: Bosznia-Hercegovina) mellett 
1916. október 23-án (BM 58144/1917, HA 33/1918, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Pap Sándor póttartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. menetszázadában. 
Született 1890. január 16-án Bácskossuthfalván, apja Pap Sándor, anyja Juhász Erzsébet 
(RSzA 9/1890). Ref. vallású, földműves, nős. Elhunyt Munkácson (Bereg vármegye, ma: 
Ukrajna) – alsó lábszárlövés következtében – 1915. június 11-én, nyugvóhelye Munkács 
(HL 284/78, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Papp Lajos honvéd a 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. október 13-án 
Bácskossuthfalván, anyja Pap Juliánna (RSzA 115/1876). Ref. vallású. Elhunyt a szabadkai 
tartalékkórházban 1918. április 24-én, nyugvóhelye Bácskossuthfalva, központi temető 
(temetőkataszter 238, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Pásztor Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. Született 1886. 
április 13-án Bácskossuthfalván, apja Pásztor András, anyja Mike Judit (RSzA52/1886). 
Ref. vallású, földműves, házastársa Göncző Lídia. Elesett Chyrow (Galícia – orosz had-
színtér, ma: Hiriv, Ukrajna) mellett – haslövés következtében – 1914. október 14-én, 
nyugvóhelye Chyrow (BM 30106/1915, HA 93/1915, HL 283/29, veszteséglista 418/36, 
Dévay–Gyarmati 71.). A HL szerint 28 éves. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Patartics Lajos katona. 35 éves, apja Patartics Lajos, anyja Vukolity Rozália. R. k. 
vallású, földműves, házastársa Szabó Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
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topolyai JB 1450/1931 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1918. január 17. 
(HA 89/1931, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre. 

Pese Lajos honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 1. századában. 31 éves. Ref. vallá-
sú. Elhunyt Katakurgánban katonai kórházban (orosz hadszíntér, ma: Kattakurgan, 
Üzbegisztán) 1915. december 30-án. Bejegyezve külföldi anyakönyvi kivonat alapján, 
3139/932 sz. (HA 90/1932). (A római katolikus és a református születési anyaköny-
vekben 1884–1885-ben nincs bejegyezve sem Pető, sem Pese.)

Pincel Péter katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Pintér János honvéd a m. kir. 19. honvéd gyalogezred 2. pótszázadában. R. k. vallású, 
bádogos, nős. Elhunyt Pécsen a cs. és kir. barakk-kórházban – vesegyulladás következ-
tében – 1918. május 30-án, nyugvóhelye Pécs, központi temető (HL 496/281).

Pintér Mihály népfelkelő munkás a péterváradi cs. és kir. vasúti munkásosztagnál. 
47 éves, apja Pintér Mihály, anyja Tipold Anna. R. k. vallású, takács, házastársa Kajári 
Borbála. Elhunyt Péterváradon (Szerém vármegye, ma: Petrovaradin, Szerbia) 1916. 
március 20-án (BM 74419/1916, HA 156/1916).

Piukovics János népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1898. au-
gusztus 31-én Bácskossuthfalván, apja Piukovits János, anyja Szalma Erzsébet (ÁSzA 
159/1898). R. k. vallású, kőműves, 19 éves. Elesett Burla (Bukovina – orosz hadszín-
tér) mellett 1917. október 16-án (BM 61236/1918, HA 113-1918). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Pobézai György katona. Született 1897. október 2-án Bajsán, apja Pobézai János, anyja 
Nagy Anna. Nőtlen. Elhunyt – ismeretlen okból – 1919. november 11-én. Holttá nyil-
vánítva a topolyai JB 161/1965 sz. végzésével (HA 16/1966).

Pobézai Mihály katona. Született 1890. október 24-én Bajsán, apja Pobezai János, anyja 
Nagy Anna. Elhunyt – ismeretlen okból – 1919. november 11-én. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 162/1965 sz. végzésével (HA 14/1966).

Pollák Henrik gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 25 éves, apja Pollák Lipót, anyja 
Ungár Róza. Izr. vallású, ispán. Elesett Konstanjevica (Osztrák Tengermellék – olasz 
hadszíntér, ma: Szlovénia) mellett 1917. május 14-én (BM 48068/1918, HA 102/1918). 
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Pósity Ferenc katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Puskás Pál katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Rezicska István katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Rontó Imre katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Rontó Lajos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 10. századában. Született 1892. január 
27-én Bácskossuthfalván, apja Rontó Bálint, anyja Dósa Viktória (KSzA 3/1892). R. k. 
vallású, napszámos, nőtlen. Elesett Milno (Galícia – orosz hadszíntér, ma: Miljne, Uk-
rajna) mellett 1916. március 2-án, nyugvóhelye Milno (BM 75259-1917, HA 52/1918, 
HL 284/233).

Rót János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.).

Rózsa János katona. Született 1879. szeptember 24-én Bajsán, apja Rózsa István, anyja 
Elter Anna. Földműves, házastársa Szőci Lídia. Elesett 1915. március 1-jén. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB 639/1925 sz. végzésével, bejegyezve a 124/1958 sz. végzés 
alapján. [Az 1925-ben hozott végzést nem anyakönyvezték, erre újabb bírósági eljárás 
során 1959-ben került sor.] Az anyakönyvben a halál helye ismeretlen, Nemes Károly 
naplójában Mitrovica, ideje pedig 1915 márciusa (HA 60/1959, Nemes Károly naplója). 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Safrankó Mihály katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Salamon Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Sárközi Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Schäffer Géza egyévi önkéntes gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 22 éves, apja 
Schäff er Albert, anyja Hubert Mária. Izr. vallású, magánhivatalnok. Elesett Rogoznó 
(Galícia – orosz hadszíntér) mellett 1915. június 7-én (BM 55387/1917, HA 154/1917). 

Scherer Tibold póttartalékos gyalogos, címzetes őrvezető a cs. és kir. 86. gyalogezred 
1. századában. 38 éves, apja Scherer Tibold, anyja Kniszel Mária. Evangélikus vallású, 
földműves, házastársa Valter Margaréta. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topo-
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lyai JB 38/1937 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. december 6. (HA 
33/1937, veszteséglista 548/45). A veszteséglista szerint elhunyt 1916. szeptember 5-én, 
minden más adat megegyezik.

Schreiber Mátyás őrvezető a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született Bácskos-
suthfalván. Elhunyt Szabadkán a cs. és kir. tartalékkórházban 1918. augusztus 16-án, 
nyugvóhelye Bácskossuthfalva, központi temető (temetőkataszter 238).

Seffer József katona. 31 éves, apja Seff er József, anyja Stoker Mária. R. k. vallású, föld-
műves, házastársa Buharler Teréz. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 3020/1932 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1918. október 16. (HA 
19/1933). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Simon József népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. Született 
1897-ben Bácskossuthfalván, apja Simon Sándor, anyja Daku Zsuzsanna. Ref. vallású, szol-
ga, nőtlen. Elhunyt Bácskossuthfalván magánlakásban – tüdővész következtében – 1917. 
június 15-én (BM 36123/1918, HA 107/1918, HL 285/338, veszteséglista 686/65). 
A   veszteséglista szerint elhunyt 1917. június 16-én, minden más adat megegyezik. 

Simon László alőrmester a m. kir. II. csendőrkerületi parancsnokságban. 41 éves, anyja 
Zsuzsánna. Ref. vallású, napszámos. Elhunyt Terizoviciban (Szerbia) – tüdőgyulladás 
következtében – 1916. június 25-én (BM 26926/1917, HA 69/1917).

Somogyi András honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1896. november 
4-én Bácskossuthfalván, apja Somogyi Mihály, anyja Gyűszű Zsófi a (ÁSzA 200/1896, 
RSzA 115/1896). Ref. vallású, földműves-napszámos. Elesett Kirlibaba (Bukovina 
– orosz hadszíntér, ma: Cârlibaba, Románia) mellett 1915. december 31-én. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB 4533/5/1943 sz. végzésével (HA 75/1943, Dévay–Gyarmati 
71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Somogyi Bálint katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Somogyi Sándor tüzér a cs. és kir. 7. vártüzérzászlóaljban. Született 1897. novem-
ber 24-én Bácskossuthfalván, apja Somogyi Sándor, anyja Mohácsi Julianna (ÁSzA 
228/1897). Ref. vallású. Elhunyt Székesfehérváron tartalékkórházban 1918. január 1-jén, 
nyugvóhelye Székesfehérvár, Szentlélek temető, sírszáma XIII/5. (temetőkataszter 243, 
Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Sós Sándor katona. Született 1882. január 26-án Bácskossuthfalván, apja Sós Mihály, 
anyja Gellér Lídia (RSzA 14/1882). Ref. vallású, földműves, házastársa Farkas Lídia. 
Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2687/930 sz. végzésével, a halál 
megállapított időpontja 1915. november 21. (HA 103/1930, Dévay–Gyarmati 71.). 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Steiner Péter katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.). 

Steininger László szakaszvezető a m. kir. 26. honvéd gyalogezred 3. géppuskás oszta-
gában. Elhunyt Szabadkán – hashártyagyulladás következtében – 1914. október 13-án, 
nyugvóhelye Szabadka, Zentai úti temető, 50. sír (temetőkataszter 242).

Szabó Bálint katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).
 
Szabó Dénes tizedes a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. századában. Született Bácskos-
suthfalván 1880-ban (veszteséglista 73/28).

Szabó János tizedes a m. kir. 6. népfelkelő gyalogezredben. Született 1881. május 21-én 
Bácskossuthfalván, apja Szabó Sándor, anyja Szabolcski Mária (RSzA 77/1881). Ref. 
vallású. Elhunyt Misari mellett 1914. november 10-én (BM 197444/1914, HA 19/1915, 
Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szabó József póttartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 3. pótszázadában. 
Született 1891. december 2-án Bácskossuthfalván, apja Szabó József, anyja Gyúmity 
Júlia (KSzA 89/1891). R. k. vallású, mészáros, házastársa Komenda Ida. Elesett Lubne 
(Galícia) mellett 1915. március 3-án, nyugvóhelye Lubne (BM 182929/1916, HA 
1/1917, HL 283/549, veszteséglista 155/40). A veszteséglista szerint elesett 1915. 
március 4-én, szolgált a 13. pótszázadban, minden más adat megegyezik. Nevét 1943-
ban felvésték az emlékműre.

Szabó József katona. 27 éves, apja Szabó János, anyja Körtvélyesi (Kertvelješi) Julianna. 
Ref. vallású, házastársa Kis Zsófi a (Sofi ја). Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 978/3 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. november 17. 
(HA 158/1922). A halotti anyakönyvben Јоsip Sabo. 
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Szabó József tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 30 éves. Ref. vallású. Elhunyt a 15. 
moszkvai kórházban – skorbut következtében – 1917. június 9-én. Bejegyezve 5401/932. 
sz. külföldi anyakönyvi kivonat alapján (HA 89/1932, Dévay–Gyarmati 71.).

Szabó Sándor I. tizedes a cs. és kir. 86. gyalogezred 11. századában. Született 1891-ben 
Bácskossuthfalván, apja Szabó Sándor, anyja Varjas Lídia. Ref. vallású, földműves, nőtlen. 
Elesett Selo (Osztrák Tengermellék – olasz hadszíntér, ma: Sela pri Volčah, Szlovénia) 
mellett 1917. július 25-én, nyugvóhelye Kozmarice, katonai temető (BM 36123/1918, 
HA 105/1918, HL 285/332, veszteséglista 611/44, Dévay–Gyarmati 71.). A halotti 
anyakönyvben a neve után nincs megkülönböztető betűjel. Nevét 1943-ban felvésték 
az emlékműre.

Szabó Sándor K. katona. 48 éves, apja Szabó Mihály, anyja Kovali Julianna. Ref. vallású, 
földműves, házastársa Kecskeméti Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a 
topolyai JB 471/1925 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1916. szeptember 
5. (HA 188/1925, Dévay–Gyarmati 71.). A halotti anyakönyvben a neve után nincs 
megkülönböztető betűjel. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szakács József népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 2. pótszázadában. Szüle-
tett 1892 áprilisában Bácskossuthfalván, apja Szakács István, anyja Kovács Lídia (RSzA 
45/1892). Ref. vallású, napszámos. Elhunyt Erdővégen (Szerém vármegye, ma: Erdevik, 
Szerbia) – tüdőgyulladás következtében – 1915. január 25-én, nyugvóhelye Szerém vár-
megye, községi temető (BM 75259-1917, HA 56/1918, HL 284/63, Dévay–Gyarmati 
71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szakmári Péter katona. 27 éves, apja Szakmári Ivan, anyja Zádori Rózsa (Ružica). Ref. 
vallású. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 2972/1924 sz. végzésével, 
a halál megállapított időpontja 1915. március 1. (HA 134/1926).

Szarvas Mihály katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szemők Sándor honvéd, gyalogos a m. kir. 6. honvéd gyalogezred 2. pótzászlóaljában. 
Született 1884. január 22-én Bácskossuthfalván, apja Szemők Sándor, anyja Pócsi Lídia 
(RSzA 19/1884). Ref. vallású, házastársa Balog Zsófi a. Elhunyt Szegeden a cs. és kir. 
tartalékkórházban – tífusz következtében – 1914. december 10-én, nyugvóhelye Szeged, 
Belvárosi temető (BM 20568/192, HA 150/1924, HL 500/182, Dévay–Gyarmati 71.). 
A HL szerint a kora 31 év. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Szentpéteri Sándor népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1880. 
október 12-én Bácskossuthfalván, apja Szentpéteri József, anyja Jeges Julianna (RSzA 
171/1880). Ref. vallású, napszámos. Elesett Dolni Kovrennél (Montenegró) 1916. ja-
nuár 18-án (BM 146576/1916, HA 99/1917, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban 
felvésték az emlékműre.

Szél József gyalogos a cs. és kir. 6. gyalogezred 8. századában. Született 1881-ben 
Bácskossuthfalván. Elhunyt Nišben (Szerbia) 1915. február 17-én (veszteséglista 279/49, 
193/32).

Szigeti Lajos katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szigeti Lajos katona. 29 éves, apja Szigeti József, anyja Kis Mária. Ref. vallású, föld-
műves, házastársa Lódi Julianna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai 
JB 1733/930 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1914. november 22. (HA 
76/1930, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szilágyi Ferenc katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Szoboszlai Bálint katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre 
(Dévay–Gyarmati 71.).

Szoboszlai István katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Sztánkó Lajos népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 8. századában. Született 
1894. július 11-én Bácskossuthfalván, apja Sztánkó József, anyja Dózsa Mária (KSzA 
50/1894). R. k. vallású, kőműves, házastársa Varjas Lídia. Elesett Korszylow (Galícia – 
orosz hadszíntér, ma: Korsiliv, Ukrajna) mellett – fejlövés következtében – 1917. június 
11-én, nyugvóhelye Korszylow, katonai temető (BM 155763/1917, HA 87/1918, HL 
285/303, veszteséglista 610/49). A halotti anyakönyvben és a veszteséglistán a vezeték-
neve Sztankó. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szuhankó István póttartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1890. 
június 13-án Bácskossuthfalván, apja Szuhankó István, anyja Uzsvár Julianna (RSzA 
39/1890). R. k. vallású, földműves, házastársa Rácz Anasztázia. Elhunyt Villachban 
(Ausztria), a cs. és kir. tartalékkórházban 1914. december 26-án (BM 30106/1915, HA 
95/1915). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Szuhankó János katona a cs. és kir. 8. huszárezred 2. századában. 23 éves, született 
Bácskossuthfalván. Elhunyt Ungváron (ma: Ukrajna) járványkórházban – valószínűleg 
kolera következtében – 1914. november 13-án, nyugvóhelye Ungvár, járványtemető 
(HL 379/4681). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szűcs Bálint népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 6. századában. Szüle-
tett 1894. június 4-én Bácskossuthfalván, apja Szűcs József, anyja Szőczi Julia (RSzA 
63/1894). Ref. vallású, szabó. Elesett Krukienicze (Galícia – orosz hadszíntér, ma: 
Krukenicsi, Ukrajna) mellett 1915. május 24-én (BM 55387/1917, HA 152/1917, 
veszteséglista 218/39, Dévay–Gyarmati 71.). A halotti anyakönyvben anyja neve Szőcsi 
Julianna. A veszteséglista szerint neve Szücs Bálint, minden más megegyezik. Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Szűcs János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.).

Szűcs József katona. 31 éves, apja Szűcs József, anyja Szőczi Julianna. Ref. vallású, föld-
műves, házastársa Bundzsák Mária. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 
1503/929 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1915. április 23. (HA 107/1930, 
Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Szűcs Sándor katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–
Gyarmati 71.). 

Tanka Bálint őrmester a m. kir. VII. csendőrkerületben. Született 1880. november 
3-án Bácskossuthfalván, apja Tanka Bálint, anyja Dienes Erzsébet (RSzA 183/1880). 
Ref. vallású, földműves, házastársa Muhi Lídia. Elhunyt Palánkán (ma: Bačka Palanka, 
Szerbia) – hagymáz (tífusz) következtében – 1917. augusztus 8-án (BM 121164/1917, 
HA 160/1917, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Tanka István katona. Apja Tanka Bálint, anyja Dienes Erzsébet. Ref. vallású, földműves, 
házastársa Kerekes Julianna. Elhunyt – ismeretlen okból – 1915. december 1-jén. Holttá 
nyilvánítva a topolyai JB 233/954 sz. végzésével (HA 77/1954, Dévay–Gyarmati 71.). 
Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Tígyi Bálint katona. 46 éves, apja Tígyi János, anyja Tóth Lídia. Ref. vallású, földműves, 
házastársa Nyerges Zsuzsanna. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva az újvidéki JB 
5738/1930 sz. végzésével, a halál megállapított időpontja 1919. február 3. (HA 126/1930).
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Tígyi János népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. pótszázadában. Született 
1882. február 23-án Bácskossuthfalván, apja Tígyi Sándor, anyja Jeges Lídia (RSzA 
29/1882). Ref. vallású, földműves. Elesett Busk (Galícia – orosz hadszíntér) mellett 
1915. július 7-én, nyugvóhelye Busk (BM 75259-1917, HA 54/1918, HL 284/49, 
veszteséglista 258/45). A halotti anyakönyvben vezetékneve Tűgyi. A HL-ben neve 
Tügyi János. A veszteséglistán neve Tugyi János, minden másban megegyezik.

Torda András katona. Született 1883. november 1-jén Bácskossuthfalván, apja Torda 
János, anyja Siket Katalin (RSzA 66/1883). Ref. vallású, földműves, házastársa Juhász 
Teréz. Eltűnt a háborúban. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 3499/1928 sz. végzésével, a 
halál megállapított időpontja 1916. május 14. (HA 18/1930). Nevét 1943-ban felvésték 
az emlékműre.

Torda József népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Torda János, 
anyja Sutzoly Katalin. Elesett Gryusatki mellett 1916. július 13-án (BM 175361/1916, 
HA 101/1917, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Tóth János tartalékos gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 4. századában. Született 
1884. október 26-án Bácskossuthfalván, apja Tóth János, anyja Miklovicz Zsófi a (RSzA 
195/1884). Ref. vallású, földműves, házastársa Udvardi Julianna. Elesett Jezierna (Galícia 
– orosz hadszíntér) mellett – lövéstől eredő sebesülés következtében – 1916. június 10-
én, nyugvóhelye Jezierna, községi temető (BM 75259-1917, HA 51/1918, HL 284/237, 
Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Tóth József gyalogos a m. kir. 29. honvéd gyalogezredben. 45-46 éves, született 
Bácskossuthfalván. Ref. vallású, napszámos, nős. Elhunyt Budapesten – elmebetegség, 
végelgyengülés következtében – 1920. február 1-jén (HL 311/1846).

Tóth Sándor gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. pótszázadában. Született 1899. 
június 16-án Bácskossuthfalván, apja Tóth Sándor, anyja Hallgató Julianna (ÁSzA 
103/1899). Ref. vallású. Elhunyt Szabadkán (ma: Szerbia) tartalékkórházban – vasúti 
baleset következtében – 1917. május 14-én, nyugvóhelye Szabadka, Zentai úti temető, 
557. sír (temetőkataszter 242, veszteséglista 683/50). A veszteséglista adatai mindkét 
Tóth Sándorra érvényesek lehetnek.

Tóth Sándor népfelkelő gyalogos a cs. és kir. 86. gyalogezred 1. pótszázadában. Szüle-
tett 1899. október 1-jén Bácskossuthfalván, apja Tóth Bálint, anyja Csík Mária (RSzA 
82/1899, ÁSzA 178/1899). Ref. vallású, borbély, nőtlen. Elhunyt Szabadkán (ma: 
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Szerbia) tartalékkórházban – vakbélgyulladás következtében – 1917. május 14-én, 
nyugvóhelye Szabadka, Zentai úti temető (szabadkai HA 966/1918, HL 285/265). 
A   szabadkai HA szerint vallása ágostai hitvallású evangélikus. 

Tót István katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Tót János katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.).

Tót Lajos katona. Ref. vallású. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre (Dévay–Gyar-
mati 71.). 

Törjék Lajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1875. május 
30-án Bácskossuthfalván, apja Törjék János, anyja Kerék Lídia (RSzA64/1875). Ref. 
vallású, földműves. Elesett Lembergben (Galícia – orosz harctér, ma: Lviv, Ukrajna) 
1916. július 16-án (BM 163354/1916, HA 68/1917, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Török Kálmán katona. Született 1881. október 21-én Bácskossuthfalván, apja Török 
János, anyja Biczó Julianna (RSzA 167/1881). Házastársa Dávid Lídia. Halálát kétszer 
anyakönyvezték. Először: népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. 33 éves. R. k. vallású, 
pék. Elesett Sarnowa (Oroszország) mellett 1915. szeptember 6-án, nyugvóhelye Sarnowa 
(BM 111858/1917, HA 59/1918, HL 284/280, Dévay–Gyarmati 71.). Második anya-
könyvezésénél a neve Torok Koloman. 34 éves, apja Török János, anyja Bicó Julianna. Ref. 
vallású, földműves. Elesett a háborúban 1915. november 27-én. Holttá nyilvánítva a topolya 
JB 2874/1927 sz. végzésével (HA 129/1927). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Vajda Szabó Sándor katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Varga István tüzér a cs. és kir. 31. tábori ágyúsezredben. Ref. vallású. Elhunyt Kolozsvá-
ron (ma: Románia) 1917. augusztus 31-én, nyugvóhelye Kolozsvár, katonai temető, 848. 
sír (temetőkataszter 342, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Varga József honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1886. november 
11-én Bácskossuthfalván, anyja Varga Sára (RSzA 161/1886). Ref. vallású, földműves-
napszámos, házastársa Locskai Luca. Elesett az orosz harctéren 1916. december 30-án. 
Holttá nyilvánítva a topolyai JB 5393/5/1943 sz. végzésével (Dévay–Gyarmati 71., HA 
35/1944). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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Varga Sándor katona. Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Varjas Lajos népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született 1876. július 6-án 
Bácskossuthfalván, apja Varjas András, anyja Harczi Erzsébet (RSzA68/1876). Ref. val-
lású, földműves. Elhunyt Bácskossuthfalván 1916. augusztus 11-én (BM 110958/1917, 
HA 21/1918).

Vékás Győző népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja Vékás Ist-
ván, anyja Szűcs Mária. Ref. vallású, földműves. Elesett Rarancze (Bukovina – orosz 
hadszíntér, ma: Ridkivci, Ukrajna) mellett 1916. január 11. és január 19. között (BM 
189105/1916, HA 159/1917). 

Vékás Viktor gyalogos a cs. kir. 6. honvéd gyalogezred 8. századában. Ref. vallású. 
Elhunyt január 11. és 21. között (veszteséglista 452/56, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 
1943-ban felvésték az emlékműre.

Veininger Imre katona. 19 éves, apja Veninger József, anyja Kis Julianna. Ref. vallású, 
földműves. Elesett 1916. március 1-jén. Holttá nyilvánítva a topolyai JB 1154/1925 sz. 
végzésével (HA 161/1925, Dévay–Gyarmati 71.). Az emlékművön a neve Véninger Imre.

Víg András katona. Ref. vallású. Az emlékművön Vig András néven szerepel (Dévay–
Gyarmati 71.).

Víg István katona. Ref. vallású. Az emlékművön Vig István néven szerepel (Dévay–
Gyarmati 71.).

Zádori János tizedes a cs. és kir. 6. gyalogezred 2. századában. Ref. vallású (veszteséglista 
73/32, Dévay–Gyarmati 71.). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Zemankó Rudolf népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. 39 éves. R. k. vallású, 
zenész. Elesett Lipiny (orosz hadszíntér) mellett 1915. július 21-én (BM 26254/1916, 
HA 109/1916). Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.

Zemankó Rudolf ifj . Nevét 1943-ban felvésték az emlékműre.
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A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Az első holttá nyilvánítástól, vagyis 1914-től az 1971-es utolsó holttá nyilvánításig 
Bácskossuthfalván 308 első világháborús áldozatot tudtunk kimutatni. Felekezet, 
életkor és katonai beosztás szerint a számadás a következő:

Felekezeti megoszlás:

Református 197 fő 63,96%
Római katolikus 36 fő 11,69%
Izraelita 4 fő 1,30%
Ismeretlen 71 fő 23,05%
 összesen: 308 fő 100,00%

Életkor szerint:

20 évig 22 fő 7,14%
21–25 évesek 36 fő 11,69%
26–30 évesek 43 fő 13,96%
31–35 évesek 40 fő 12,99%
36–40 évesek 26 fő 8,44%
41–55 évesek 12 fő 3,90%
46–50 évesek  8 fő 2,60%
50 év felett 1 fő 0,32%
ismeretlen 120 fő 38,96%
 összesen: 308 fő 100% 

Katonai alakulatok szerint:

– a m. kir. 6. honvéd gyalogezredbe 46-an  voltak besorozva
– a cs. és kir. 86. gyalogezredbe  67-en
– a m. kir. 1. és 4. honvéd huszárezrednél, 
    valamint a cs. és kir. 8. huszárezrednél  14-en
– a 32., a 30., honvéd gyalogezrednél  5-en
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  122 N. n. 1912. A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. Magyar 
Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. 180–181. o.

– tüzéreknél, utászoknál  7-en
– repülőosztagnál  1 személy
– ismeretlen alakulatnál  168 személy 

Az 1910-ben végzett népszámlálási adatok122 szerint Kossuthfalvának 7106 lakosa 
volt, 3521 férfi , 3585 nő; 4599 református, 2120 római katolikus, 28 görögkatolikus, 
69 ágostai hitvallású, 28 görögkeleti, 1 unitárius, 148 izraelita, 113 egyéb vallású.

7106 lakos  308 áldozat 4,33%
3521 férfi   308 áldozat 8,74%
4599 református 197 áldozat 4,28%
2120 római katolikus 36 áldozat 1,69%
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BÁCSKOSSUTHFALVA A NAGY HÁBORÚBAN
(Recenzió)

Alapigazság, hogy a helytörténészeknek elsősorban saját településük történetét kell 
kutatniuk, a felkutatott anyag – amely ideális esetben levéltári dokumentumok mellett 
a „beszélt történelem” elemeiből, illetve tárgyi emlékekből áll össze – alapján megírni 
annak egy-egy fejezetét, és az elkészült kéziratot lehetőség szerint közkinccsé tenni, 
megjelentetni a kortársak megelégedésére és az eljövendő nemzedékek okulására. 

Ilyen, igen fontos munkára vállalkozott az öt szerző/helytörténész is, akik a Közös 
múltunk és sorsunk sorozat keretében A nagy háború emléke Bácskossuthfalván 100 
év távlatából c. kötetet jegyzik. 

Mint a cím is sejteti, a kötet célja az I. világháború befejeződésének centenáriuma 
kapcsán bemutatni, hogy a bácskossuthfalviak miként élték meg és vészelték át a XX. 
század első nagy vérzivatarát, illetve a településen milyen emlékezete maradt a nagy 
háborúnak.

A kötet bevezető tanulmányában Nagy Tibor történészi alapossággal ecseteli, helyezi 
történelmi távlatba, hogy a „hosszú” XIX. század során milyen hatalmi konstellációk, 
szembenállások és szövetségek alakultak ki Európában, melyek voltak a nagyhatalmak 
törekvései, és 1914 nyarára – a szarajevói merényletet követően – miért volt elkerül-
hetetlen a „pokolba vezető út”, vagyis a háború kirobbanása.

A nagy történelmi áttekintést egy olyan írás követi, amely a háború szomorú 
valóságát alulnézetből, egy szerb, olasz, majd francia rabságot megjárt hadifogoly 
szemszögéből mutatja be a naplója alapján. A történet érdekessége, hogy az egykori 
hadifogoly, a bácskossuthfalvi Nemes Károly naplóját szakszerű magyarázatokkal, 
kiegészítésekkel a dédunoka, IV.  Nemes Károly adja közre! A szerző bemutatja 
a Nemes családot, amelynek sorsát – az egész nemzetéhez hasonlóan – a háború 
kirobbanása és szerencsétlen befejezése gyökeresen megváltoztatta. A napló 1915. 
június 24-étől indul, így sajnos az előzményekről – hadba vonulás, Szerbiában 
vívott harcok, hadifogságba esés, valamint a hadifogság első hónapjai – csak kevés 
információt kapunk. A   valóban izgalmas, ugyanakkor tragikus rész a központi ha-
talmak második, 1915 őszén indított, Szerbia elleni hadjáratával veszi kezdetét: a 
napló megörökíti a hadifoglyok szenvedését – sok esetben pusztulását is – az albán 
hegyek között megtett „halálmars” során, a hajóúton Szardíniáig és Asinara szigetén 
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is. Fontos kordokumentum, újabb adalék ez a nagy háború ezen eseményéhez, hiszen 
a magyar hadtörténelemben erre a fejezetre vonatkozóan meglehetősen kevés írásos 
emlék maradt fenn.

Kotek Szabolcs írása a Ligur-tengerről „hazai vizekre” kalauzolja az olvasót, hiszen 
a nagy háborúnak a falura gyakorolt hatásait elemezi az anyakönyvi adatok tükrében. 
A halálesetek megnövekedett száma mellett taglalja a születések számának visszaesését, 
valamint az elmaradt házasságkötéseket is. Fontos ezeknek az adatoknak az ismerte-
tése, mivel ezekből is kiderül, hogy „egy egész nemzedék került fakeresztek alá, egy 
egész nemzet lett tövig visszavágva”… A helyzeten pedig a trianoni békediktátum 
még tovább rontott!

Papp László tanulmánya, noha nem a harctéren játszódik, érdekfeszítő és 
adatgazdag, ugyanis a faluban a háború alatt kialakult állapotokat mutatja be. Az 
áldozatvállalás szép példája, hogy Bácskossuthfalván és a szomszédos Pacséron is 
kisegítő hadikórházat működtettek, amelyekben a helyi orvosok és az önkéntes ápo-
lónők láttak el szolgálatot. Rendeletre a falu harangjai is „hadba vonultak”. A háború 
elhúzódásával sokasodtak az ellátási gondok, a lakosság számos árucikkben hiányt 
szenvedett. Ugyanakkor hiány volt munkáskezekből is, aminek következtében a nők 
szerepe is átértékelődött. A hátországban maradottak levelezőlapok útján – amelyek 
ma már fontos kordokumentumok, egyben értékes családi ereklyék – tartották a 
kapcsolatot a hadba vonult szeretteikkel.

A háború tárgyi emlékei, amelyek a hazatérő, leszerelő katonák által kerültek a 
faluba, ma is fellelhetők. Besnyi Károly tanulmánya a már említett tábori lapok és 
fotók mellett bemutatja a katonai felszerelési tárgyakat, a fronton készített emlék-
tárgyakat, amelyeket a centenárium kapcsán sikerült felkutatni és közkinccsé tenni.

A kötetet lezáró tanulmány, amelyet szintén Besnyi Károly jegyez, a falu I. világhá-
borús emlékművének – egyben a Bácska és a Délvidék egyetlen ilyen köztéri emlékmű-
vének – történetét tárja az olvasó elé. A bácskossuthfalviak a Bácska visszacsatolását 
követően, nem sajnálva az anyagiakat, elhatározták, hogy monumentális emlékművel 
állítanak emléket a hazáért életüket áldozó hősi halottaknak. Az emlékmű elkészült, 
és csodával határos módon túlélte a szocialista érát. A bácskossuthfalvi emlékmű ma 
joggal pályázhat arra a megtiszteltetésre, hogy a vajdasági magyarság I. világháborús 
központi emlékhelyévé váljon, ahol majd a kései utókor évről évre leróhatja kegyeletét 
katonaősei előtt.

Összességében a kéziratot tartalmasnak, adatgazdagnak, jól összeállítottnak és 
megszerkesztettnek ítélem meg. Példaként szolgálhat más települések helytörténészei 
számára, akik hasonló témájú kiadványok elkészítésén gondolkodnak.

           Molnár Tibor főlevéltáros (Történelmi Levéltár, Zenta)
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ÉS SORSUNK

Alapigazság, hogy a helytörténészeknek elsősorban saját településük történetét 
kell kutatniuk, a felkutatott anyag – amely ideális esetben levéltári dokumen-
tumok mellett a „beszélt történelem” elemeiből, illetve tárgyi emlékekből áll 
össze – alapján megírni annak egy-egy fejezetét, és az elkészült kéziratot lehe-
tőség szerint közkinccsé tenni, megjelentetni a kortársak megelégedésére és az 
eljövendő nemzedékek okulására. Ilyen, igen fontos munkára vállalkozott az öt 
szerző/helytörténész is, akik a Közös múltunk és sorsunk sorozat keretében A 
nagy háború emléke Bácskossuthfalván 100 év távlatából c. kötetet jegyzik. Mint 
a cím is sejteti, a kötet célja az I. világháború befejeződésének centenáriuma 
kapcsán bemutatni, hogy a bácskossuthfalviak miként élték meg és vészelték 
át a XX. század első nagy vérzivatarát, illetve a településen milyen emlékezete 
maradt a nagy háborúnak.
                                                                                            (Részlet a recenzióból)
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