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Magyar Alíz

SZEMELVÉNYEK BÁRDOS KÁLMÁN HŐSI HALOTT LEVELEIBŐL

Apai nagyanyám első férje Bárdos Kálmán bakterként, mai szóval hivatalsegédként szolgált a jász-
apáti Községházán és itt élt feleségével és két fiával. 1914 őszén hívták be, s onnan írta leveleit, 
melyeket édesapám Magyar István őrzött meg. A ránk maradt 25 levélből válogattam, s befejezé-
séül közreadom azokat is, melyeket már nem ő, hanem parancsnoka és bajtársa írt. Mivel minden 
levél az akkoriban szokásos „Kedves párom, levelem legjobb egészségben találjon benneteket, ami 
hála Istennek nekem is van” mondattal kezdődik, ezt a levelek elejéről elhagytam és csak a konkrét 
dolgokat emeltem ki. Ugyanígy tettem a szokásos befejezés formulával, ill. a  búcsúzással.

1914. okt. 16. Budapest

„tudatom veletek, hogy megérkeztünk Budapestre szerencsésen, még ez idáig nincs semmi bajunk 
hála Istennek, de még azt nem tudjuk, hogy hová megyünk innet. Még csak máma csütörtökön 
érkeztünk meg 16 órára a Ferencz József laktanyába. Más újságot még nem tudok.”

Bárdos Kálmán és nagyanyám, Fehér Mária
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1914. nov. 2. Budapest

„tudatlak, hogy egy pár arcképet már küldtem és még nem írtál semmit, hogy megkaptad vagy nem. 
Tehát ha megkapod a kártyát hát írjál, hogy hogy vagytok odahaza. Hogy a szalmát haza vittétek-e 
már? Ha nem , akkor beszélj Jászékkal, oszt mondd meg nekik, hogy tegyék meg azt a szívességet, 
hogy vigyék haza azt a kis szalmát. Meg arról is tudatlak, hogy még pénzt nem kaptunk, hacsak ma 
este nem kapunk. Meg már menázsi pénzt is csak 40 krajcárt kapunk, mely nagyon szűken elég”

1915. jan. 10. Budapest

„már most Kőbányán vagyunk többen, de Pali bácsi ott maradt a Pálfyban. De azért a csomagot 
megkaptam, mert bementem érte. Tehát ha írsz, a cím ez: X.ker.Kőbánya Petrőczi út.39. civil trén. 
Ha beszélsz Lajossal, hát átadhatod neki a címet. Más olyan különös újságot nem tudok egyebet, 
mint hogy ha Apol néni haza megy, hát a szennyest majd haza küldöm vagy ha kapnék szabadsá-
got, hát akkor úgy lehet, hogy haza megyek és akkor majd magammal viszem. Meg édesanyád is 
volt ott nálam a Pálfiban, de nem igen sokat beszélhettem vele, mert pucolni kellett a lovakat. Adott 
ezért egy kis kolbászt meg szalonnát. Más újságot most nem írok, mert ha haza találok menni hát 
akkor majd elmondom, hogy mére és hol vagyunk. Ha meg nem megyek, hát majd írok rögtön, 
hogy csak Kőbányáig váltsd a jegyet ha eljössz és én majd ott várlak az állomásnál”

1915. márc. 9. Budapest

„.leveledet megkaptam, melynek megörültem és megértettem belőle mindent és arról is tudatlak, 
hogy ha Apol néni nem jön, hát akkor te gyere, mégpedig pénteken, mert tudod, hogy nincsen 
tiszta ruhám. Hát így muszáj, hogy elgyere, mert hátha elmegyek én is gyakorlatra és ha később 
jössz, hát majd nem találsz otthon és nem beszélhetsz velem”

1915. márc. 10. Budapest

„tudatom veletek, hogy szerencsésen megérkeztünk Örkénybe, de már vissza is jöttünk négy 
kocsival csütörtökön és most már a Vilmos bácsi megy el a kocsijával. Tehát már most innet írok 
Kőbányáról, de azt nem tudom, hogy elmegyek-e még én vissza vagy nem. Ha nem, akkor majd 
megpróbálok haza menni csak egy pár napra is, ha haza eresztenek……”

1915. márc. 25. Budapest

„Tudatlak, hogy ha Isten megsegít, hát április elsején vagy másodikán odahaza leszünk mindnyá-
jan, tehát nehogy eljöjj vasárnap. Ha akkorra otthon nem leszek, akkor Húsvétkor jöjjetek, mert 
ha Örkényből megjönnek, akkor mindnyájunkat szabadságolnak talán örökösen, mert mindent át-
vesznek”
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1915. márc. 30. Budapest

„Tudatlak, hogy még a másik leveleteket is csak az este kaptam meg. Akit most küldtél azt 
meg reggel már tíz órakor megkaptam és mind a kettőből megértettem mindent, azt hogy Lajos 
is megint a Kórházban van, de azt nem írtad, hogy mi a címje neki, meg azt, hogy már István 
se nincs. Azt sem írtad, hogy mivégről, hogy sürgönyt vagy gyászlevelet kaptak apádék vagy 
nem”

1915. május 12. Szolnok

„Tudatlak, hogy még a héten elkezdjük az elmenést Csehországba szombaton vagy vasárnap és 
hétfőn. De azt nem tudjuk, hogy mink melyik napon megyünk. Tehát ha el akartok jönni, akkor 
szombaton délután beszélhettek velünk. Továbbá tudatlak, hogy ruhát ne hozzál, csak tarisznyá-
ba egy fél kenyeret és ha kell valami, majd írok még szombaton délig. Ha eljössz, hát akkor mind 
a két gyereket elhozhatod magaddal, hogy had lássam  még őket, mert oda már magad se jöhetsz 
el úgy mint ide, mert oda már az útiköltség ötször annyi, mint ide. Tehát szombat délben eljö-
hetsz, hogy beszélhess velem. Továbbá ha eljössz hát akkor hozzál vagy három forintot is kedves 
párom és tisztelem Jusztiékat is családjukkal együtt jó egészséggel meg Pirost is tisztelem Mári 
néniékkel együtt. Ha eljössz, hát csak akkor gyere, amikor mondom.”

1915. május 17. Szolnok

„Tudatom veletek, hogy még 20 -ikáig itt leszünk, de már mától fogva nem szabad senkinek se ki 
se be jönni. Már most minden bejáraton őr áll és nem ereszt be senkit, mert a kapitány úr nagyon 
szigorúan kiadta, hogy egyáltalán civileket nem tűr a kaszárnyában. Még akiknek sok kenyerük 
van, hát azoknak se szabad elvenni többet, csak ami brótzsákba fér.”

1915. június 3. Szolnok

„Tudatlak, hogy a többiek máma mind elmentek Prágába az egész, csak mink maradtunk itt az 
1-ső és 2-dik czug. Még mink majd csak 15-én megyünk el. Akkorára telik le a 21 nap. Vasárnap 
ha eljössz, hát hozzál egy pár krajczárt is meg ruhát”

1915. június 8. Szolnok

„Tudatlak, hogy még körülbelül vagy húsz nap leszünk itt, tehát ha felszabadulunk sem megyünk 
el mindjárt. És arról is tudatlak, hogy a gyerekeket ne verd ám úgy meg minden semmiségért, 
még ha édesapámék beszélnek is, mert én úgy gondolom, meg tudom, hogy az a gyerek még 
nem igen vétett nekik sem. Azért meg hogy felesel vele, édesapám megvernők is, hát ha a gyerek 
nem enged nekik abból, amit ő tanult, az nem baj, mert ők még az óvilágban jártak iskolába, nem 
ma, meg már úgy is tudhatják, hogy a csirke többet tud, mint a tyúk, mert többet tanul. Tehát 
ha olvassátok a levelet, hát édesapám előtt is felolvashatjátok, hogy mit írtam, mert a gyereket 
megverni  már most ok nélkül nemigen lehet, mert ha felnől is eszébe jut ám az annak, oszt majd 
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még ha hatvan esztendősek leszünk is a szemünkre veti és az pedig olyan rosszul esik nekünk, 
mintha kést szúrna az ember szivibe, pedig neki volt igaza és mégis mink haragudtunk és akkor 
ha szemünkre veti, hát kétszeresen fáj. Tehát azért, hogy írok ne haragudjanak édesapámék, mert 
már mink magunkat se számítsuk, mert magok öregek, én meg tudja Isten, hogy megszabadu-
lok-e vagy nem. A másik meg bánatában is elsínylődhet. Tehát csak az utódunké lesz a győzelem 
a mienk csak a harc.”

1915. június 19. Prága

„szerencsésen megérkeztünk Csehországba és az útról 3-rom lapot küldtem. Nem tudom, hogy 
megkaptad-e vagy nem. Meg arról is tudatlak, hogy még most öt napig az üdülőben vagyunk 
megfigyelés végett, hogy nem-e üt ki valakin valami ragályos baj. Ha megkapod, írd meg, hogy 
Jászékkal beszéltél-e vagy Fehérrel, hogy kapok aratási szabadságot vagy nem? Ha kapok, akkor 
küldd el nekem és én majd az ezredirodán jelentkezek vele. Más újságot nem tudok, mint azt, 
hogy szép tájékon vagyunk”

1915. június 27. Prága

„Hála Isten nincs semmi bajom, csak az, hogy nem mehetek aratási szabadságra. Továbbá tuda-
tom veled, hogy a levelet megkaptam és megértettem, hogy Fehér nem csinált már semmit, de 
azt nem írtad, hogy kaptál-e már segélyt?”

1915. július 4. Lengyelország

„már ezt Lengyelországból írom. Isten veletek kedves párom, édesapám és anyám és kedves 
gyermekeim. Csókollak mindnyátokat”

1915. augusztus 3. Oroszország  
(első levél a frontról)

„Kedves párom, édesapám és édesanyám és kedves gyermekeim. Ez a pár sor írásom a legjobb 
egészségben találjon benneteket, mint nekem van, pedig hát nekem nem a legjobb egészségem van, 
mert már egy hét óta mindég megy a hasam, tehát ennél sokkal jobb egészséget kívánok nektek a jó 
istentől. Továbbá tudatlak benneteket, hogy a levelet már kettőt megkaptam és megértettem belőle 
fiam, hogy még anyádék akkor nem arattak. Ha megkapod a levelet, hát küldjél pár pipát meg vagy 
öt pakli gyufát valami orvosságot a hasmenésről, mert úgy elerőtlenedek, hogy alig birok járni”

1915. augusztus 5. Oroszország

„Tudatom veled, hogy negyedikén kaptam három levelet, amelyből megértettem mindent. Azt 
is, hogy már egy újabb kis keresztgyerek is van, melynek sok jó egészséget kívánok a komaasz-
szonnyal együtt és hogy a jó Isten engedné már, hogy ne soká megláthatnánk egymást jó egész-
ségben, azt kívánom mindnyájatoknak ebben a zavaros világban. Kedves Párom ne is aggódj, 
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hogy ily messze estünk egymástól, jó az Isten, majd megsegít, ha neki úgy tetszik. Ha nem, pedig 
légyen minden az ő szent akarata szerint, mint szent Jób mondotta. Más újságot nem tudok, mint 
azt, hogy velem csak Csajka János van apáti, ha ismered.”

1915. augusztus 8. Oroszország

„Tudatlak benneteket, hogy a levelet megkaptam, amit 3-án írtál és még amit 2-án írtál és nagyon 
panaszkodol, hogy nem kapsz levelet, pedig hát volt 30 darab lapom és már nemigen van belőle. 
Tehát én is gyakran írok, majd minden harmadik nap írok levelet és csodálkozok rajta, hogy nem 
kaptok. ….itt esős idő jár és gyakran el vagyunk ázva egészen, ami rám nézve nem a legjobb, 
mert azt hiszem, hogy azért megy úgy a hasam, mert felfáztam. Tehát már írtam is, hogy ha kapsz 
levelet, hát küldjél valami orvosságot, egy pár pipát meg egy tucat gyufát, mert azt nemigen 
kapunk erre Oroszországban.”

1915. augusztus 13. Oroszország

„még nekem most se nem a legjobb egészségem van. Még mindég beteg vagyok, de azért kint 
vagyok a századnál, mert a maródin is csak addig tartják az embert, még egy cseppet nem ja-

vul, de énrajtam nem fogott az sem. 
Tehát ha megkapod a levelet, minél 
előbb küldjél egy üveg erős gyomor-
erősítőt, még ha akármennyibe kerül 
is, mert már olyan gyenge vagyok, 
hogy alig bírok járni, itt pedig éjjel-
nappal mindég megy a szolgálat és 
nagyon nehéz, mert már két hete, 
hogy mindég megy a hasam és akár-
mit eszek, azon módon megy ke-
resztül rajtam. Más újságot nemigen 
tudok írni, minthogy nagyon hűvös 
éjszakák járnak és nem hiszem, hogy 
nem az a legnagyobb bajom. Tehát 
ha megkapod, küldj és rögtön ezt is 
meg egy pár pipát egy tucat gyufát 
meg lapot is küldhetsz, mert már 
nemigen van.”  

1915.augusztus 19. Oroszország

„Szeretett kedves Párom, ez a pár sor 
írásom a legjobb egészségben talál-
jon, mint nekem van. Már most egy 
kicsit jobban vagyok, de azért nagyon 1915. IX. 3. Oroszország



A nagy háború emlékezete 191

el vagyok gyengülve. A leveleket megkaptam, amelyből megértettem, hogy Szentandrásról írtál, 
mert a Pistának a miséje volt. Nyugodjon szegény békében. Amit Örzsi is írt azt is megkaptam, 
meg amit Panni írt, azt is megkaptam. A lapokat is megkaptam, aminek nagyon megörültem, 
mert már fogyóban van. Kedves Párom, tehát ha csak lehet, hát írok. Már Lajosnak is írtam, de 
hát nem tudom, hogy megkapta-e.”

1915. augusztus 23. Oroszország

„Szeretett kedves Párom, tudod, hogy éppen az az ember vagyok, ami eddig voltam, hogy a 
legforróbban szeretlek és csókolnálak mindnyátokat, ha lehetne, de jó az Isten, majd megsegít, 
hogy még köztetek lehessek és veletek együtt imádkozzak és szenvedjek a családért és hazáért. 
Mivel most is ne felejtsük el, hogy te értetek, a hazáért és királyunkért kell nélkülözni és szenvedni. 
De micsoda ez a szenvedés a Jézuséhoz képest, aki az egész világbűneiért szenvedett és meghalt 
mindnyájunkért a keresztfán. Tehát kedves Párom, ha a bánat elnyom, tekints a keresztre és a 
fájdalmas Szűzanyánk képére és mindjárt jobban megvígasztalódol, mert ő sokat szenvedett az ő 
szent fiáért. Hát mink nyomorult férgek, ezt a kis szenvedést se akarjuk békével tűrni, akik csak 
porszem vagyunk az ő méltóságához képest……..írod, hogy mindég megkönnyezed a levél utolját, 
tehát azért kérlek, hogy ne aggódj olyan nagyon szeretett kedves Párom, mert az Úristen majd meg-
segít mindnyájunkat. Ezzel bezárom levelem Maradok hű párod a sírig és édesapám és anyámnak 

1915. VIII. 23. Oroszország
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is szerető fiok. Isten veletek a távol-
ból. Csókollak mindnyátokat. Ezt arra 
kérlek, tedd el emlékül.”

1915. szeptember 3. Oroszország   (Ez 
volt az utolsó levele)

„Kedves Párom, most már egy kicsit 
jobban vagyok, de még mindég nem 
akar szűnni a hasmenésem, pedig na-
gyon jó volt az a kis orvosság, amit 
küldtél. De pipát csak egyet küldtél, 
az sem jó volt. Tehát ha megkapod a 
levelet, hát vegyél egy fa pipát száras-
tul és azt küldd el, ha lehet már akkor 
elküldheted azt a kis búcsú maradé-
kot is, meg majd írok én, ha kell a 
téli ruháért is, mert erre ám nagyon 
hamar hidegre fordul az idő és nekem 

meg nagyon gyenge természetem van hozzá, mert alighanem most is az a bajom, hogy megfáztam. 
Továbbá tudatlak, hogy már ötödik napja megyünk a muszkák után és azok meg mindent feléget-
nek magok után, úgy hogy csak az üres falukat találjuk. Ha megkapod a levelet, hát küldhetsz 
megint orvosságot, gyomorerősítőt meg a fa pipát meg gyufát, majd megküldöm hamarosan az 
árát. Maradok szerető párod és atyátok a sírig. Isten veletek a távolból. Csókollak mindnyátokat.”

1915. december 9.  Szecsei Ferenc őrmester válaszlevele Bárdos Kálmánnénak

Tisztelt Asszonyság!
„Lapját megkaptam mit k.férje felöl írt nekem. Ön azt kérdezi, hogy küldhetett az ön k. férje pénz 
szept.20-án, holott ő szept.3-án eltűnt? Augusztus utolján többen adtak át az irodában pénzt haza-
küldés végett. És az a pénz csak szept.8-án lett innet a táborból továbbítva. Azt hiszem a dátum 
összefog hasonlítani. Az ön k.férje sebesülve nem volt, sem halva nem találtuk, valószínű fogoly 
lett.  Szecsei őrv.”

1916. július 16. Szecsei Ferenc második levele Bárdos Kálmánnénak

Tisztelt Bárdosné asszony!
„Lapját, mit kedves férje miatt küldött hozzám, megkaptam. És ha jól emlékszem, tavaly november-
ben is érdeklődött ön a kedves férje felől. Sajnos azokból az emberekből csak egyedül én vagyok, 
akik akkor együtt harcoltunk. Úgy tudom nem egész pontosan, hogy k. férje múlt év szept 3-án tűnt 
el. Most nem vagyok egész biztos, de többet most nem írhatok, talán egy pár nap múlva, ha nem 
lesz ennyi bajunk, akkor meg fogom kérdezni a számvevő őrmestert. És akkor mindent megírok, 
ahogy itt hivatalosan ki van tüntetve a kedves férje. Tisztelettel Szecsei Ferenc őrmester”

Halotti értesítés
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1916. május 2. kapott hivatalos értesítés Bárdos Kálmán haláláról

Válasz az április 29-én kelt megkeresésére: Bárdos Kálmán Jászapáti 1878. gyalogos 68.gyal.
ezred 7.század „Hősi halált halt” 1915.szeptember 3-án

1938. Csajka János bajtársa visszaemlékezése Bárdos Kálmán halálára

„Csajka János bajtársának elmondása alapján éjjel kettő órakor előrenyomulás alkalmával egy 
században és egy rajban volt velem Bárdos Kálmán. Tehát ő bent maradt éjjeli állásban egész 
biztos, mert én fogságba estem. Luszk és Duvnő között szeptember 3-án reggel öt és hat óra 
között volt az ütközetünk. Ezt bizonyítja Csajka János Jászapáti”


