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IRODALOM 

Kukucska Ferenc : Angyal a Doberdón 
 

 

Fiktív naplórészletek Gödri Sándor hadnagy, századparancsnok tollából, 

százada doberdói és isonzói harcairól. 

 

 

   Szerettem nyári hajnalokon a hegyeket nézni. A bércek látványa valami megmagyarázhatatlan nyugalommal töltött el már 

gyermekkoromban is ott a Mátra lábánál, ahol felnőttem. Ilyenkor bátor erőt éreztem bensőmben hatásuktól, olyannak 

képzeltem magam, mint a sejtelmesen ködbe burkolódzó csúcsok a messzeségben, melyektől még a Nap sugarainak is 

engedélyt kell kérni, hogy mikor bújhatnak elő mögülük.  És most ilyen hegyeket láttam a vonat ablakán át a hajnali 

derengésben, nyugodt, ködtől alig látható ormokat.  

És még valamit.  

Előbbre hajoltam, hogy bizton láthassam. Önkéntelenül bólintottam. Ezek a meredeken felfelé törő gonosz fények, melyek 

megállnak egy pillanatra röppályájuk zenitjén, ott furcsa virág alakú füstöket köpnek, majd megkezdik gyilkos zuhanásukat… 

ezek srapnelek. 

 

Feljegyzéseimet 1915 július elején kezdem írni. Nem tartom fontosnak a napok szerinti dátumozást, hiszen az események 

lejegyzését időnként visszaemlékezéseim alapján tehetem csak meg, amennyire a harcok megengedik. Így volt ez előző 

táborhelyemen is, itt sem lehet másképpen. 

 

   A szerelvény fékezett és az állomáson megállt. Elkezdődött a kivagonírozás. Vezényszavak pattogtak a sínek mellől, a 

legénységi vagonokból katonák ugráltak le sietve, és gyorsan alakzatba rendeződtek. Akadt, akinek málháját és fegyverét a 

bajtársa adta utána. Mi a tiszti vagont tiszttársaimmal lassan, ráérősen hagytuk el, tisztiszolgám pedig felrakta pakkomat a 

kijelölt szekérre. Szinte orromban éreztem a tenger illatát - vagy szaglószervemet csak a képzelet irritálta finoman? Egy biztos, 

itt van nem messze az Adria! Milyen régen akartam látni! De nem így… A távolból kézifegyverek ropogása, ágyúk mély 

buffogása, géppuska sorozata hallatszott. Megismertem a harminc és felesek hangját, épp’ eleget hallottam az orosz fronton. 

Ahová ez odapörköl…  

Szekerekre szálltunk fel. Két-három tiszt és a motyója fért fel egy rozoga vontatmányra, amiket sovány, kiálló csontú gebék 

húztak. A lovakat is elérte a háború okozta szűkösség. 

   - Ne mustrálja már annyira szigorúan a lovaimat hadnagy úr! Ettek azok már tegnap is - próbált tréfálkozni tört 

magyarsággal a szekér gazdája. 

Ránéztem a nagybajuszú szikár emberre, aki szólt, és aki csak nekem szólt, mert mellettem két százados ült. Válaszolnom 

kellett. 

   - Honnan tud magyarul? 

   - Magyar a feleségem. Bánáti - bólogatott sokatmondóan. Huncut mosoly jelent meg szája sarkában. - Szeretem a 

magyarokat, mert az asszonyt is. 

A falut elhagyva a sziklák alatt állította meg lovait a nagybajuszú. Leszállt a szekérről, levett kalapját karimájánál fogva 

forgatta kezében. Zavartnak tűnt. 

   - Idáig bírják a lovaim tiszt urak. - Viseltes bakancsára nézett. - Meg eddig fizet a hadvezetőség. 

Gyalog mentünk tovább. Tisztiszolgám izzadt az út során, ahogy a saját felszerelését és az enyémet cígelte, de mindenkinek 

meg van írva a sorsa, ha jó, ha rossz - még ha ez nem is mindig igazságos. Meg aztán a tekintélyemen esett volna csorba, ha én 

viszem a málhámat. Tiszt egyenruhában nem cipelhet pakkot. 
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Fehér, szürkébe átmenő színű sziklák közt lépdeltünk. Mindenhol kő és kő! Ilyet még nem láttam. Visszanéztem, lent 

békésen csordogált az Isonzó. A keskeny kis folyó, ami és környéke megvédéséért vezényeltek ide bennünket. De ha 

pontosabban akarok fogalmazni, akkor feltöltésként. Vagyis folyamatosan érkezett az utánpótlás az ezredekhez, pótolni kellett 

az elesetteket. 

Festői táj… lenne, ha az állandó fegyverropogás nem oltaná ki belőlem az illúziót. 

 

   - Nos, hadnagy úr! Magának és századának az elért eredményei alapján elég jó a hírneve és kitüntetései vannak - forgatta 

kezében az írásbeli parancsot Kerezsi őrnagy zászlóaljparancsnok. - Viszont kötelességem önt tájékoztatni egy-két dologról, 

amik merőben eltérnek az oroszokkal szembeni hadviseléstől. Most ketten vagyunk csak, őszinte leszek. - Az őrnagy köhintett, 

és a sziklába vájt harcálláspont egyik fapriccséhez ment. Térdre ereszkedett, félig bebújt az ágy alá. Üveget vett elő, melynek 

kihúzta a dugóját. Felém nyújtotta a palackot. 

   - Senkiben nem bízhat az ember. Lehet, hogy perceink vannak hátra, ezt a tisztek is tudják. Igyál! 

Csak úgy az üvegből alaposan meghúztam a konyakot, utána az őrnagynak visszanyújtottam. Az őrnagy belekezdett a 

mondókájába. Egykedvűen, érzelem nélkül beszélt a sziklás talajon és árkokban folyó állóháborúról, a mindkét féltől  hatalmas 

véráldozatokat követelő megmerevedett frontokról, katonái hősiességéről, az akadozó utánpótlásról. Nem lepett meg az 

érzelemnélkülisége. Aki naponta többször látja a halál tobzódását, patakokban a vért, előbb-utóbb ilyenné válik. 

   - Őrnagy úr! Mennyi a túlélési esélyünk? 

Az őrnagy kiitta az üveget, utána megfordította, egy sovány csepp lassan a padlóra ért.  

   - Ennyi. 

Elgondolkodva járkálni kezdtem. Egy kicsit rá is játszottam, az őrnagy vegye őszintének a habozásomat. Ezt akartam 

elérni. 

   - Őrnagy úr! Van három katonám, akik kicsit mások, mint a többi. 

Az őrnagy gyanúsan nézett rám. 

   - Elárulnád, mennyiben mások? 

   - A puska mellett pisztolyt hordanak és német géppuskás páncélmellényt. A lövészárokban és a kézitusában a húszasok 

mindig velük vannak. 

A húszas egy fabuzogány, melynek a markolattal ellentétes súlyosabb végéből húsz darab téli patkószeg áll ki. A húszassal 

nagyon könnyű volt halálos sérüléseket okozni. Közelharcban félelmetes fegyver. 

   - Hadnagy úr! Többet nem kínállak meg alkohollal. Ennyire megártott a konyak? Pisztolyt csak tiszt és tiszthelyettes 

viselhet. Közkatona nem. Ha húszassal a kezében elfognak valakit az olaszok, annak nincs hadifogság! Azonnal kivégzik. A 

páncélinget kiről vették le? 

   - Mindent úgy zsákmányoltak az oroszoktól. A három katona vitézsége szóbeszéd volt az ottani frontszakaszon. Ők 

fogták el a legtöbb oroszt, ők vállalták a legveszélyesebb feladatokat. Felderítést, éjszakai támadásokat a muszkák ellen 

fokossal, buzogánnyal. Az elfogott oroszok mesélték, nem mertek éjjelente aludni, mert féltek. Csak egy reccsenés, és 

beszakadt koponyával fordult az árok aljára mellettük a társuk.  

Egyik sikeres éjszakai akciójukban élve áthoztak két orosz tisztet. Délelőtt a tisztek kihallgatása után az ezredparancsnok 

maga elé rendelte a három vakmerő embert. Választhattak. Vagy szakaszvezetővé előlépteti őket, vagy viselhetik harc közben a 

zsákmányolt eszközeiket. Az ezredes tudott ezekről a hmm... eszközökről, de mégsem adta parancsba az elkobzásukat. Őrnagy 

úr kérlek - mosolyogtam Kerezsire - gondolom, nem okoz nehézséget kitalálnod, mit választottak az embereim? 

   - Egyértelmű. A pisztolyt és a páncélt. Akkor is szabálytalan - mormogta a zászlóaljparancsnok. Hosszasan csóválta a 

fejét. - De bánom is én. Viszont akkor teszünk egy próbát. 

 

József főherceg hadtestparancsnok napiparancsa minden napunkra vonatkozik, folyamatosan végrehajtandó. Vagyis, 

árkokat kell építenünk védelmünk érdekében, legyen a hely bármennyire kő és szikla, és bármennyire embert próbáló. 
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A Monte Saint Michelle fennsíkja meg minden más a közelben a parancs maradéktalan végrehajtására totálisan 

alkalmatlan. Szikla és kő mindenütt. Ásóink, ahogy sziklát érnek, kicsorbulnak, eltörnek. Az orosz fronton más volt. 

Egyszerűen kiástuk a földet, mély árkot készítettünk, aljára deszkából lőpadot. Kényelmesen, a lőpadra felállva tüzelhettünk a 

mellvéd szűk lőrésén át az ellenségre. Pontosan célozva, meglehetős védelem mellett. Itt nem úgy van! Az olaszok szinte 

állandóan nehéztüzérséggel lőnek, belövik árkainkat, az utánpótlást és ételt szállítókat. Rengeteg a halott és sebesült a nap 

huszonnégy órájában. Védelem csak a barlangokban létezik, ezeket itt dolinának és kavernának nevezik. A kisebb barlangok 

befogadóképességét robbantással megnövelik, így akár egy zászlóalj is meghúzódhat bennük. 

Fúrunk és robbantunk, másképpen egy centiméterrel sem tudnánk mélyíteni az árkot. Ezzel csak annyit érünk el, hogy a 

katona legalább ülő helyzetben védve legyen. De a meleg! Izzadunk és nincs víz! Ami van meleg és szomjoltásra sem 

elegendő.  

Macskáznak az olaszok, ahogy találóan nevezik a légiaknákat a bakák. A zuhanó gránát alakja és nyávogó hangja macskára 

emlékeztető. Kisebb macska, aztán nagyobb surrog le a levegőből. Gyakran van nyomában halott. Támadnak, lőnek éjjel-

nappal, mert kell nekik Trieszt, dél-Tirol, Dalmácia, Görz. Kiapadhatatlan készletekkel rendelkeznek emberanyagból, 

lőszerből. Parancsnokaik pedig pazarolják rendesen mind a kettőt. Embereimnek fáj a válla, megdagad a mutatóujja az állandó 

tüzeléstől, de az olasz csak rohamot vezényel minduntalan. 

Leszakított kezek-lábak próbálnak mozdulni a szögesdrótok közt a senki földjén, mindhiába. Test nélkül nem megy. A múlt 

század amerikai polgárháborúja vége felé, mikor elkezdték alkalmazni a lövészárkokat a szembenállók, kiderült, hogy a 

védőknek óriási az előnyük a támadókkal szemben. Többek közt ezért merevedtek meg a frontok. Buktatósáv, többsoros 

szögesdrót akadály az árok elé, géppuskák az árokban… és kényelmesen lehet mészárolni a rohamozókat. Néhány év alatt 

mind a tüzérség, mind a gyalogság tűzereje nőtt, csak a katona védtelensége maradt a régi. Itt a kőfennsíkon ez is más. Mivel 

az árkok nem kellően mélyek, kövekből támfalakat kell raknunk - hogy elfogadhatóbb védelmünk legyen. Ez viszont jó 

tájékozódást ad az olasznak, állandó aknatűz alatt tartja ezeket a kőhalmokat, és igyekszik szétlőni, csakúgy, mint a szögesdrót 

vonalat. Nem is szeretik a katonák a kőből rakott mellvédeket, mivel támpontot ad az olasz tüzérségnek. Egy-egy közelben 

robbanó gránát pusztító ereje megnő a becsapódáskor szétszóródó kődaraboktól. Sokakat ezek a röpködő szikladarabok ölnek 

meg. Éjszakánként zöld leveles ágakkal igyekszünk álcázni a kínkeservesen lerakott szögesdrót-akadályokat. Amíg akad fa. 

Mert már azokat is szétlőtték. A szögesdrót-akadályok fa tartóoszlopait először kalapáccsal-vésővel próbáltuk éjjelente 

telepíteni, de ezt meghallották az olaszok és lőttek. Aztán új szerszámok jöttek, amik a disznó pöcse nevet kapták. Ezek csiga 

alakú fúrók, amelyekkel hangtalanul vájhatunk lyukat a sziklába. 

A kövek felhordása a faluból - melynek lakosságát a harcok előtt a hadvezetőség kitelepíttette - szintén komoly munka. 

Ezek a szikladarabok a házak kerítései voltak a háború előtt, most minket védenek ideig-óráig, míg szét nem lövik. 

Az orosz fronton görbén, sűrű kanyarokkal futottak az árkok a legszigorúbb előírás szerint, kivédve ezzel az ellenség 

esetleges betörése utáni oldalazó-tüzet. Itt ezt a szabályt sem tartatja be a hadvezetés maradéktalanul a szinte lehetetlen 

árokásás miatt.  

A szögesdrótok közt térdig érő magasságban fekszenek egymás tetején a hullák, meg kell emelnünk a géppuskát, mert a 

lövészt a halottak akadályozzák a célra tartásban.  Az árokban fokhagymafüzérek lógnak felakasztva kampókra.  Megpucoljuk 

a hagymafejeket és a gerezdekkel bekenjük az orrunkat, vagy a másik megoldás: mentolos vattát dugunk az orrnyílásainkba. 

Másként elviselhetetlen a negyven fokos hőségben oszlásnak induló hullák bűze. Elhordani senki nem meri őket egyik oldalról 

sem, mert azonnal lelőnék a szállítókat. A hullákról mállik a hús, kilátszik a csont. Ezt is a forróság teszi. 

Az ellenség belátta, a nappali szuronyrohamaival semmire nem megy, csak vágóhídra vezényli az embereit, ezért 

beszüntette a nappali támadásokat. Helyette elkezdte a szakadatlan ágyúzást. Mintha állandó tüzérségi előkészítést folytatna. 

Jól el vannak látva munícióval, míg nekünk spórolni kell a lőszerrel. Ezt észrevehették, mert vannak ütegeik, amelyek fedezék 

és álcázás nélkül lőnek ránk. Már arra gondoltam, odaküldök egy éjjel néhány belevaló embert, szép csendben megrongálni a 

pimaszok lövegeit.  

A századomban három ember van, akiket alkalmasnak tartok ilyen feladatra, ezt is rájuk kívánom bízni, ha engedélyt kapok 

rá. Róluk beszéltem az őrnagynak. Csóli Péter, Nagyfi Zoli, és a kis Mukk - ahogy a többiek nevezik. Ezek a fiúk szerények és 

kemények, egy faluból valósiak Szeged mellől. Azt mondják, egy kocsmába jártak, olykor együtt akadtak nőügyeik. Ha a 

leánynak nem tetszett, hogy mind a hárman egymás után… akkor kifizették, hogy megjöjjön a kedve. Egyszer a harcok 

szünetében megemlítette valamelyikük a tömött bajsza alatt somolyogva csendesen: hadnagy úr kérem, mi már csak azért is 

összetartunk így hárman, mert luksógorok vagyunk! 

És most egy században, egy szakaszban mind a hárman. Ezekben a fiúkban bízom.  
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   - Hadnagy úr! Alázatosan…- A futár lihegett mikor elém ért. Megtörölte izzadt homlokát, feszes vigyázzba vágta magát. 

Legyintettem. 

   - Hagyja, hallgatom. 

   - Kerezsi őrnagy úr zászlóaljparancsnok parancsát hozom, mivel megint szétlőtték a telefonvonalat. - A futár átnyújtotta a 

papírt. - De szóban is közölnöm kell. Ma este huszonkét órától a hadnagy úrnak és századának kell a 197-es magaslat 

rajvonalának kilences szakaszát felügyelni és biztosítani. Ezt a frontszakaszt Perger főhadnagy úr százada tartotta eddig, de a 

nagyszámú emberveszteség miatt ők hátramennek pihenni a kavernába. Az őrnagy úr örülne néhány fogolynak is, hogy 

felkészülhessen a zászlóalj a következő támadásra. És a harcállásponton várja futár útján a tájékoztatást óránként, harci 

cselekmény hiányában is, harc közben pedig az előírás szerint. 

A futár ezt egy szuszra elmondta, engedélyt kért lelépni, s már futott tovább. Századom eddig hátul a harmadik vonalban 

tartalékban volt, csak az árkok mélyítésénél segített be. A szakaszparancsnokokért küldtem. A két zászlós, Adonyi és Bíró már 

jöttek is. Megbeszéltem velük az esti első vonalba indulás részleteit. Ezzel jó fertályóra alatt végeztünk.  

   - De van itt még az őrnagy úr utasítása szerint valami. És ez a nehezebb. Nyelveket kell fognunk. 

Csend lett. A nyelv fogása, vagyis ellenséges katona foglyul ejtése és áthozása a mi árkunkba, kihallgatható állapotban, 

egyike a legveszélyesebb frontfeladatoknak. Mindezt állandó ágyúzásban és a jelzőrakéták szinte nappali fényében. Mert ha 

csak ölni kell, az könnyű és akár távolról megoldható. Nyelvet fogni már nem az. Adonyi zászlós elővette a pipáját, és a 

dohányzacskóját. Nem nézett rám, ráncokat láttam hirtelen a máskor sima homlokán. Lassan, akkurátusan megtömte a pipát. 

   - Hadnagy úr, itt mindannyian tudjuk, kik képesek erre.  

   - Egymás közt tegeződünk. Mondjad János! 

   - Köszönöm… Sándor. Csak a három páncélos jöhet szóba. Ők már többször bizonyították, hogy kemény lőcsű gyerekek. 

Ha másokat küldünk, biztos odavesznek, a páncélosoknak talán sikerül.   

A páncélosok a három páncélinges legényt jelentették. Próbára akar tenni bennünket Kerezsi? Adonyi folytatta. 

   - Itt mások a viszonyok, mint az oroszokkal szemben. Ott nem volt ekkora tűzerő és nem lőttek éjjel-nappal. Halottunk 

sem volt ennyi. Nem beszélve a sok világító rakétáról. A digó nem akar kockáztatni, hogy éjjel meglepjük az árkaikban. 

   - Tudom, János. Beszélj a páncélosaiddal, ha szükségetek lenne valamire, szóljatok, intézkedem. Az őrnagynak kell az a 

nyelv.  

Nagyon is tisztában voltam vele, kikre lehet számítani ebben a veszélyes küldetésben, de nem kívántam egyedül dönteni. 

Ha érzi a katona, hogy elöljárója figyelembe veszi véleményét, jobb, lelkiismeretesebb munkát végez.  

Adonyi nem jött vissza, így arra gondolhattam, meg tudják oldani a feladatot az én segítségem nélkül is.  

Este tízkor csendben leváltottuk Perger főhadnagy századát.  

Esemény nem történt. 

 

A lövészárokban harcoló alakulatok irányítása némiképp eltér a hagyományos ütközetek vezénylésétől. Az árokban küzdő 

csapatok zászlóalj, ezred, nem beszélve ettől magasabb szintű parancsnoklásáról szinte megoldhatatlan. A telefonvonalak 

gyakran megrongálódnak, ilyen esetekben csak a futárral küldött információk és parancsok jöhetnek szóba. Azonban mire a 

futár eléri a magasabb egység parancsnokát, hát… közben többször változhat a csata kimenetele. Ezért a szakasz, - és 

századparancsnokokra ilyen helyzetekben nagyobb felelősség hárul, mert ők látják át, mit is kell tenni hirtelen. Ezt akkor 

tanultam meg, mikor mellettem esett el srapnelgolyótól a századparancsnokom fél éve. Nekem kellett az irányítást átvenni tőle 

ott és rögtön. Később engem neveztek ki a helyére, nagyobb felelősséget téve ezzel a döntéssel a vállamra.  

 

Az olasz valami mozgolódást csak észrevehetett, miközben a két század felváltotta egymást. Aknavetőkkel iszonyatosan 

lőni kezdte az árkot, amit éppen csak elfoglaltunk. Fejünk felett srapnel pukkant. 

   - Srapnel! - ordítottam. - Deszkákat a fej fölé!   

Mégis alig öt méterrel mellettem egy katona felüvöltött, fél arcát elvitte a srapnelgolyó. Akinek sikerült az e célból az árok 

oldalának támasztott vastag deszkapajzsot időben felkapni, annak volt valami esélye megúszni ép bőrrel a támadást.  A deszkát 
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ilyenkor, mint valami pajzsot a feje fölé tartotta, összekuporodott, minél kisebbre, remélve, így megvédheti magát. Persze volt, 

mikor hiába kuporodott össze kicsire, akár egy embrió, az időzítővel ellátott gránátból szétröpködő nagy kaliberű vas vagy 

ólomgolyók közül valamelyik mégis eltalálta. Őt vagy az elöljáróját. Mert a golyónak édesmindegy, hogy bakát vagy tisztet 

terít le. Természetesen vonatkozik ez a fegyverek más kategóriájára is. 

Adonyi kúszott hozzám.  

   - Sándor! A fiúk megoldják, legalábbis bíznak a sikerben, de segítségre lenne szükségük. Ahhoz hogy nyelvet hozzanak, 

az olaszok árkait meg kellene szórni aknavetőkkel. Akkor talán az első vonalból a futóárkokon át hátrébb húzódnának. 

   - És hogy akarnak átmenni? - kérdeztem. - Állandó tűzben? 

   - Behúztak néhány olasz hullát az árokba, és magukra vették a ruháikat. 

   - Szűz Mária! Azokról a bűzös, rothadó húsú, kukacok ette… És hogy tervezik? 

   - Olasz egyenruhában kúsznak a digók árka felé. Ha lehet, hullát tolnak maguk előtt. Az védi a fejüket a golyótól. A 

másik, szereztek néhány olasz sapkát, a bokrétát levették róluk, így teszik a fejükre. Ez jelez nekünk. Ha bokréta nélküli 

sapkában látnak a mieink ellenséget, arra nem lőhetnek, mert ők a mi embereink. Természetesen puska sem lesz náluk, hogy 

könnyebben mozogjanak. Pisztolyt és húszast viszont visznek. Ha egyetértesz, megyek és szólok mindenkinek. 

   - Rendben, figyelmeztesd az embereket. Én pedig megyek az őrnagyhoz, elintézem a tüzérségi támogatást. Addig 

várjatok. 

 

Az őrnagy csak hümmögött és nézett rám elképedve - nem kevésbé a két adjutánsa - amikor ismertettem vele a tervet. 

Lassan a telefonhoz ment, látszott rajta, még mindig nem döntötte el, helyesen cselekszik-e?  

Felemelte a kagylót, innentől határozottá vált a hangja, mint egy igazán kemény parancsnoknak. Letette a kagylót. 

   - Készüljetek! Fél óra múlva támadunk.   

Egy másodpercre elhallgatott. Levette a szemüvegét, rálehelt. 

   - Csak az olaszok nehogy tüzérségi előkészítésnek vegyék, és ezért megelőző rohamot indítsanak! Vagyis rövid lesz a tűz, 

nagyon fáradtak az emberek, nincs szükségük kézitusára - mondta sietve és intett, hogy menjek. Még láttam, amint újra 

felveszi a telefont, és hadarva parancsokat osztogat.  

Az első vonalban egy puska javadalmazása 240 db lőszer volt. A géppuskának 8000 db járt. Előkészíttettem a legénységgel 

a muníciót, mert az olaszok megint gyakran rohamoztak. Ha kellett, ha nem, csak jöttek és hullottak. Vajon most mit hoz a 

sors, ha egy kicsit megpiszkáljuk őket? 

 

Meleg volt az éjszaka, szél sem mozdult. Felnéztem az égre, a csillagok élénken pislákoltak, nem takarta felhő a fényüket.  

Szép ez a vidék. Mondhatnám cinikusan, halálosan szép.  

A magas hegyek, a sziklák, és lent az unottan kanyargó Isonzó. 

Igazi éjszaka azonban itt a fennsíkon nem létezik. Világító lövedékek húznak el villámgyorsan a fejünk felett, zuhanó 

rakéták rövid időre nappali fényt árasztanak, lángszórókból tüzelnek időnként a szemközti árokból riogatásként. És ennek a 

pokoli színielőadásnak a zenekara sem pihen semmit, a puskák és ágyúk kórusát Halál karmester vezényli. 

Megszólalnak az aknavetőink, kicsit távolabbról néhány ágyú. Az őrnagy ezek szerint nagyvonalú. A tüzérek napközben 

elég jól belőtték az olaszokat, viszont csak reménykedni tudunk, hogy nem kapunk a tüzükből. Sötétben nem látják pontosan a 

becsapódások helyét.  

A két lövészárok egymástól kb. harminc méterre van, egy-egy ügyesebb dobó kézigránátja néha betalál az ellenfél árkába. 

Tőlem balra - alig néhány lépés távolságra három sötét árny mászik át a volt támfalon, amit előzőleg csendben elszedtek. A 

köveket egymásnak adogatták a bakák, míg egy ember jól átfért a járaton. A három páncélos eltűnt a hullák között.  

Eddig jó volt az ötlet, ami a tüzérség bevonását illeti. Az olaszok a magyar tüzéreknek köszönhetően nem lőttek fel 

folyamatosan rakétákat, elbújhattak a veretés elöl, de lövegeik továbbra is támadták állásainkat. Szorított az idő. Kerezsi 

negyedórát adott az akcióra, utána leállítja a tüzet. Takarékoskodni kell a lőszerrel! 
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Egyszerre szinte megmozdult alattunk a hegy. Mélyről jövő, tompa robajt hallottam tőlem vagy hatvan méterre balról, a 

senki földjéről. Szikladarabok emelkedtek a levegőbe, kövek hullottak az árkunkba, aztán elcsendesült minden hirtelen. Nem 

lőttek fel rakétát, csak a hold világított halványan. Aztán egy géppuska torkolattüzét láttam szemből, vaktában lődözött a 

kezelője. Újra fény hullott alá, elkezdték fellőni a rakétákat. Huppanások hallatszottak az elszedett mellvéd felől, emberek 

csúsztak az árokba. 

   - Hadnagy úr! Hol osztják a menázsit? Vacsoraosztásra gondoltuk megfordulni. 

Megismertem Csóli Pétert, a három luksógor egyikét, még ha olasz egyenruha is volt a nagydarab barna legényen. Hosszú, 

tömött bajsza alatt csibészesen mosolygott. Mellette hasonló termettel és unott képpel Nagyfi Zoli álldogált, aki szőke haját ma 

estére egy üveg tustintával feketére festette. A tátott szájú írnoknak elmondta, azért kell a „ténta”, mert kevés olasz hord ilyen 

szőke üstököt, mint ő. Aztán a kis Mukk, aki egy fejjel alacsonyabb volt a barátainál, de erős, mint a bivaly. Most is ő húzta át 

a leütött olasz tisztet az árkunkba. És csak ő volt hármójuk közül nős, boldog apja egy hathónapos fiúnak. 

Öten jöttek. Az elhurcolt olasz századost követte az embere, aki látta mi történik felettesével. Elmondta, már úgyis szökni 

akart. Kis Mukk erre bekötötte a száját, és megmutatta a pisztolyát, mire az olasz hevesen bólogatni kezdett. Szerencse nélkül 

nem megy - mondta Csóli. Az olasz árokban a magyar ágyúzás miatt csak figyelők maradtak. A százados és legénye. 

 

Délelőtt futár útján hívatott Kerezsi engem és a három páncélost. Csólit, Nagyfit és a kis Mukkot előbb elküldte fürdeni, új 

egyenruhát utalt ki számukra a kihallgatás előtt. Hát rájuk fért. Úgy bűzlöttek a régiben, mint egy tekintélyes létszámú 

görénycsalád. A főhadiszálláson pálinka, bor, sonka, kolbász, frissen sütött kenyér várt ránk az asztalon. Belépés után 

mozdulatlan vigyázzban álltunk az őrnagy előtt, vártuk a parancsait. Pihenjt vezényelt, pálinkát töltött mindenkinek kétszer, 

majd leültetett bennünket. 

   - Egyetek, majd utána beszélgetünk. - Senkit nem kellett még egyszer kínálni. Szó nélkül evett a három vakmerő fiú és 

itta a bort, én csak keveset vettem, kevés érdemem volt az esti elfogásban. 

Miután befejezték az evést és megköszönték az őrnagynak, szó nélkül az elöljárójukra figyeltek.  

   - Nos, fiúk! Az olaszok 14 órakor indítanak rohamot ellenünk. Ezt az áthozott százados mondta, amit megerősített a 

katonája. Be akarnak ékelődni a rajvonalunkba. Ezért van néhány óránk felkészülni. Értesítettem az ezredpékát, kaptam 

erősítést meg géppuskákat. Ez a nagyon hasznos információ a ti érdemetek. És ezért jutalmat érdemeltek. - Elgondolkodott. 

   - Persze, ha valóban támadnak. Mert akkor bizony sok bajtársatok életét mentettétek meg. Bátorságotok így is úgy is 

elismerést érdemel. Tehát. Mára felmentelek benneteket. Nem vagytok kötelesek visszamenni a századhoz, és támadás esetén 

harcolni. Ha az olasz kettőkor támad, akkor két hét szabadságot kaptok. - Elmosolyodott. 

   - Érdekes helyzet. Azért kell imádkoznotok, hogy támadjon az ellenség.  

Csóli Peti feszengett egy keveset, mielőtt megszólalt. 

   - Őrnagy úr! Én az engedelmével a szabadság előtt még azért odapörkölnék a digónak. Lenne mit mesélnem otthon a 

kocsmában meg a lyányoknak. 

   - Van neked így is mesélnivalód bőven. De ahogy gondolod. 

És ti fiúk?   

Nagyfi és Mukk előbb egymásra majd az őrnagyra nézett.  

   - Egy jó verekedést ki nem hagynék őrnagy úr! - pödörte meg betyáros bajszát Mukk. 

   - Hát még én! Otthon mit szólnának, ha cserbenhagynám a két sógort - vigyorgott Nagyfi. - De… 

   - Mondjad Zoli! - biztatta az őrnagy. 

   - Hát nekem őrnagy úr, ami szívemen az a számon. Jó lett volna egy kis kurvaszag. Vagyis lövészárok-lotyó. Én inkább 

ezt kértem volna szabadság helyett. Már régen volt… 

   - Ha jönnek a tábori kéjnők, befizetlek, ígérem - nevetett az őrnagy. - De Zoli fiam, azt tudod-e, a nőknek csak 

századostól felfelé kell a kuncsaft után megmosakodni? 

   - Nem vagyok én annyira finnyás, őrnagy úr. Amúgy meg viszek egy liter bort, oszt kisuvickolom a micsodáját. 
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   - Vacakol a gatyádban a szerszámod, de ez az egészséges. - Ránézett a másik két katonára. - Nektek is ennyire hiányzik a 

pina? Csak őszintén, férfiak vagyunk. 

Csóli Peti hevesen bólogatni kezdett.  

   - Nekem még jobban őrnagy úr. Kettőt is lerendeznék a tizenöt perc alatt, ami jár. 

   - Ilyen gyorstüzelőkre lenne szükségünk, ha támad az olasz.   Az őrnagy a szótlan Mukkra nézett. Mukk csendesen 

beszélt. 

   - Nekem már csak az asszony, őrnagy úr. A kisfiam miatt is. 

   - Szép tőled, hogy ilyen távolból, és ebben a helyzetben rájuk gondolsz. Levelet kaptál otthonról, ezt most soron kívül 

megkapod. Senki nem nézett bele. 

Csóli krákogni kezdett. 

   - Őrnagy úr! Sokat segített éjjel az a földindulás, vagy mi. Elvonta a digók figyelmét. Mi lehetett az? 

Kerezsi ravaszul mosolygott. 

   - Az én ajándékom, vagy segítségem volt, hogy könnyebben boldoguljatok.  - Elmondom - komorodott el a tekintete. - Az 

ellenség elkezdett a föld alól támadni. Alagutakat ás, mint a vakondok. Fúr, farag, robbant, hogy lentről, alólunk is ártani 

tudjon. Ezt észrevettük, és mi is elkezdtünk ásni ellenük. A mi alagutunk az övék fölé sikeredett. - Tekintete megenyhült, 

elmosolyodott. - Néhány tonna robbanószer és az ellenség vakond-járatainak vége. Mindez azért tegnap éjjel történt, mert 

meggyőződésem szerint ez a segítségetekre volt.   

Rám nézett. 

   - Igazad volt Sándor az embereidet illetően. Előttük mondom. Kiálltátok a próbát. 

  

Olasz felderítő repülő jött felénk, megfordult az árok felett, ledobott néhány bombát. Ezek szerencsére az árkon túl 

robbantak. Erre válaszul megszólalt két géppuskánk, szinte függőlegesen állt a csövük, úgy lőtték az olaszt. A pilóta még 

leszórt valamit, mielőtt elmenekült. Lentről talán egy marék légynek tűnt, de egyre nagyobbak lettek ezek a legyek, ahogy 

zuhantak. Csóli Peti üvöltését hallottam néhány pillanattal később magam mellett, majd hirtelen csend lett. Ránéztem Petire, 

aki nyitott szemekkel, félrebillent fejjel ült, nyakából szökőkútként spriccelt a vér. Az arasznyi léginyíl vége alig látszott ki a 

testéből. A páncél mellett hatolt be, és nagyon mélyre ment, lövedéknyi ereje van az ilyen fentről ledobott hegyes vasnak. 

Ránéztem kis Mukkra. Szemeiből könny hullott, rá a kezében tartott levélre. Elejtette a papirost, kezébe temette a fejét és csak 

rázta, rázta s zokogott.   

   - Miért nincs egy angyal, aki nem engedné ezt? Olyan, aki nem hagyna megtörténni ilyeneket. Kell, hogy legyen istenem 

egy angyal. - Abbahagyta a sírást, réveteg tekintettel felállt. - Látok egy angyalt. Ott van. Ott arra… - Lassan megfordult. - És 

most itt száll felettünk. Itt a Doberdó felett… - Felnézett a felhőtlen égre. - Beszélek vele. Őrködjön azok felett, akiket 

szeretünk. - Odabotorkált egy létrához, felmászott rá. 

   - Szedjék le azonnal, a vesztébe rohan! - adtam ki ordítva a parancsot. Hárman is ugrottak, de Mukk könnyedén leszórta 

őket magáról. Átmászott a mellvéden, s bizonytalanul, akár egy részeg, elindult a senki földjén. Az eget nézte és beszélt az 

angyalhoz. Két óra volt. Egy percig az olaszok is bámulták, bár mindkét oldal hozzászokott a fronton megőrült bajtársakhoz. 

Majd megszólaltak a géppuskák.  

Utána elkezdődött a roham. 

 

Az ellenséget aránylag könnyen visszavetettük az árkaiba. Sok halottat és sebesültet hagytak hátra, hála a három páncélos 

bátorságának. A győzelem utáni szokásos jókedv helyett azonban lehangoltaknak láttam az embereket. Szerették a három 

vakmerő barátot.  

Nagyfi Zoli nem utazott haza szabadságra, barátai családjával nem akarta közölni a rossz híreket. A nőket sem emlegette 

többé. Egy hét múlva az őrnagy küldött érte, hogy megjöttek a tábori mozgó bordéllyal a kurvák, siessen. Zoli szomorúan 

megköszönte Kerezsinek, hogy nem feledkezett meg róla, és alázatosan elnézést kért, de - közölte az őrnaggyal, most nem 

menne neki. Az őrnagy figyelmesen hallgatta Zolit. Nem tett fel kérdéseket, tudott mindenről. 
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   - Értem fiam. Majd akkor legközelebb. Egyéb kívánságod van? Ha tudom, szívesen teljesítem. 

Zoli csak egy másodpercet gondolkodott. 

   - Egy lenne őrnagy úr! A barátaimért, a helytállásukért, a nehéz harcainkért.  

Kerezsi kíváncsian összeráncolta a homlokát. 

   - Na, bökd már ki! Nem eszek embert. 

   - Őrnagy úr! Beszélik az árokban, hogy a Templomdombon a szétlőtt templom előtt álló szederfát Ceiss alezredes úr 

kivágatja, és emlékül elviteti haza Szegedre. Így emlékeznek a 46-osok hősiességére, a hosszú és véres küzdelmekre. Az a fa 

kiszáradt tűztől, golyótól, és egyedül maradt, mint… Meg… annak támaszkodva nézte a csatát József apánk. - Zoli erősen az 

ajkába harapott, egy csepp vér kiserkent a fogai közül.  

Zoli, József apánkon József főherceget, a hetedik hadtest parancsnokát érthette. A parancsnokot nagyon szerették a katonák, 

legalább annyira, mint amennyire ő a katonáit. 

Zoli a harcálláspont szikláit mustrálta. 

   - Őrnagy úr! Szeretnék azok közt lenni, akik kivágják azt a szerencsétlen fát. 

Kerezsi elintézte Zoli kérését. 

 

Augusztus 18. nagy nap a Monarchia életében. Az uralkodó születésnapja. Ezen a nevezetes évfordulón felolvasom József 

főherceg ünnepi napiparancsát az állomány előtt. Ebben a hadtest vezetője méltatja Ferenc József érdemeit, népeiért vállalt 

áldozatos tevékenységét, uralkodói nagyságát. A legénység ünnepi ellátmányt kap ételből, italból - persze majd csak éjjel, mint 

ahogy általában történik az étel és víz osztása, elővigyázatosságból. A század,- és zászlóaljparancsnokokat az ezredparancsnok 

magához rendeli. Nem vettem még részt hasonló fogadáson, de gondolom, enni-inni lesz bőségesen. Tisztiszolgámnak adom a 

reggelimet. Autók jönnek értünk, és mindjárt indulunk. Az elhagyott falu határában, a polgári temető mellett teméntelen frissen 

hantolt egyforma sír sorakozik. Most is temetnek, egy pap éppen áldást oszt. Némelyik fejfán még nedvesen csillog a festék, 

amivel a halott nevét mázolták a keresztre. Elszomorító látvány. Még inkább megrendít azonban, amit a sírhalmok mellett 

látok. A rengeteg előre kiásott gödröt, melyek szinte várják, hogy beletegyenek egy fiatal testet, és ráhúzzák a földet. 

Az ezredparancsnok fogadásán nincs kedvem enni, csak iszom az erős italokat. 

  

Évek teltek el a Nagy Háború óta. Egy nap az íróasztalomban rendezgettem az iratokat, mikor az alsó fiók alól előkerült 

egy levél. A kis Mukk levele volt, amit még a lövészárokban ejtett el azon a végzetes napon, amikor angyalt látott és kiment a 

senki földjére meghalni. Már nem tudom, miért, de felvettem és eltettem a levelét. Elkezdődött a támadás, senkit nem érdekelt 

a lövészárok alján egy papírfecni. Mindenki az életét próbálta óvni és persze megállítani az ellenséges rohamot. 

Később nagyon sokszor elolvastam a levelet, de senkinek nem beszéltem róla az óta sem. Mukk felesége küldte, alig 

néhány mondatból állt. Összevissza dőlt betűkkel, kusza sorokat írt az asszony.  

Hogy megőrül, és a Tiszának megy, mert meghalt a kisfiuk tüdőgyulladásban. 

Miért nem beszéltem a levél tartalmáról senkinek? 

Meggyőződésem, ha az embert sajnálják kevesebb lesz.  

És a kis Mukk ne legyen kevesebb! 

 

Már rég befejeztem a naplóírást, végül mégis előkerestem a poros füzetet, mivel úgy éreztem, ez a néhány sor még az 

utolsó bejegyzés alá kívánkozik. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 


