
Egy román nyelvű kéziratos katonakönyv az 
első világháború idejéből 

CSOBAI LÁSZLÓNÉ 

A népi kéziratos könyvek főként a 19. század közepétől szaporodtak meg. 
Tartalmukat tekintve igen vegyesek voltak: a vallásos jellegű felekezeti énekes
könyvek mellett ott találjuk a dalos-, nótás-, katona-, vőfély-, halottaskönyve
ket, az önéletírásokat és emlékkönyveket. 

A kéziratos könyvek általában kézről kézre jártak, és éppen emiatt is gyakran 
elkallódtak. Ma már különösen keveset lehet belőlük találni. 

Hazánkban az első iskolareform eredményeként a nemzetiségek is anyanyel
vükön sajátíthatták el az írás és az olvasás tudományát. A görögkeleti román 
egyház viszonylagos önállósága mellett mindvégig megőrizte tekintélyét és befo
lyását az írásbeliség terjesztésében, a művelődésügyben. Ezt tükrözik a román 
nyelvű lakosság körében talált vallásos jellegű énekeskönyvek, valamint a cse
kély számú dalos, nótás- és katonakönyv is. Nemzetiségi területen gyűjtve még 
inkább tapasztalhatjuk, hogy a népi kéziratos könyveknek igen csekély része 
maradt az utókorra. 

Dolgozatom tulajdonképpeni témája egy román nemzetiségű családnál gyűj
tött román nyelvű katonakönyv ismertetése, elemzése. Elöljáróban azonban 
szeretném megjegyezni, hogy a kéziratos katonakönyvvel szinte egyidőben sike
rült egy nyomtatásban megjelent katonakönyvet is gyűjteni. Címe: „Dórul 
soldatului" azaz „A katona vágya", s alcíme pedig: „Versek a háborúból 1914 
—1915". Szerzője Cristifon Purecel altiszt. Kiadta loan I. Ciurca könyvkereske
dése Brassóban 1916-ban. „A katona bánata" históriás verséből kiderül, hogy 
egy Háromszék vármegyebeli Zágon-Bárkány faluból való fiatal tizedes írta. 
Versének végén bemutatkozik és elmondja írásának célját: „Azért írom, mert 
ha maholnap meghalok, írásom maradjon meg szuvenírnek." Nyomtatott 
könyvünk végén található egy katonadal, melynek szerzője más: a Krassó-
Szörény vármegyei Priszáka faluból való Magda Sándor zugsführer, vagyis 
szakaszvezető. Az utolsó pedig „A katona dala", amely a „Prietinul eel bun" 
című kalendáriumból átvett vers. 

E nyomtatott katonakönyvnek van még egy érdekessége: vöröskeresztes 
pecsét is található rajta. A pecsét kétnyelvű, a szöveg németül és románul is 
olvasható; „Comitetul de Caritate al Coloniei Romane din Viena pentru soldaji 
romani räniti." Magyarul: „A bécsi Román Kolónia Jótékonysági Bizottsága 
sebesült román katonák részére."1 

Elképzelhetőnek tartom, hogy kéziratos katonakönyvünk szerzője is találko
zott a katonakönyvnek ezzel a nyomtatott formájával, mert tartalmilag is van 
köztük hasonlóság. Ez egyébként jellemző az adott kor katonakönyveire, mivel 



a katonaszerzők azonos körülmények között éltek és hasonló műveltséggel 
rendelkeztek, a kor ízlésének megfelelően írták meg a hasonló katonakönyve
ket. 

Gyűjtéseim során a gyulai Vonyiga családnál régi fényképek között keresgél
ve találtam rá erre a nagy gonddal őrzött és igen féltett első világháborús 
kéziratos katonakönyvre.2 

A katonakönyv írója Vonyiga Tódor, a világháború kitörése után vonult be 
katonának. Katonakönyvét leánya, Vonyiga Aranka örökölte és őrizte meg az 
utókor számára, miután édesapja 1953. április 25-én meghalt. 

Vonyiga Tódor rövid életrajza és egyénisége 

Katonakönyvünk írója 1882-ben született Gyulán.3 Apai és anyai ágon is gyulai 
román nemzetiségű család legkisebb gyermeke. Apja Vonyiga Illés, anyja Foga-
rasi Katalin. Ahogyan az emberek mondták, apja tehetős, jól jövedelmező 
gazdasággal rendelkezett: 80 hold föld és 12 lánc szőlő volt birtoka. Közéleti 
ember lévén, tagja volt a görögkeleti egyháztanácsnak és az egyházi kórusnak 
is. Hat gyermeket nevelt fel. A gyermek Vonyiga Tódor a görögkeleti elemi 
iskola elvégzése után, amelyet természetesen Gyulán végzett, apjával együtt a 
családi birtokon dolgozik. Szüleivel marad, ami általában jellemző volt a kora
beli családok belső rendjére, szokásaira. 1907-ben feleségül veszi Nyikora Dávid 
lányát, Máriát. Nyikoráék (Nicoarä) szintén gyulai románok és a Vonyiga 
(Voniga) családhoz hasonlóan kb. 80 hold földdel rendelkeztek. A fiatalok 
20-20 hold földet kaptak, és házat Gyulán. 

1908-ban megszületett az első, majd 1913-ban a második gyerekük. Egy év 
múlva 1914. júliusában kirobbant az első világháború. Vonyiga Tódor ekkor 
26 éves volt. Kéziratos katonakönyvéből is kiderül, hogy 1914. a „karácsonyi 
böjt idején" vonult be katonának. Kéziratos katonakönyve katonáskodásának 
első évéből való, utolsó lapján ott áll a dátum: 1915. 

Aranka leánya elmondása alapján édesapja csak 1918-ban, a háború végén 
szerelt le. 

Katonakönyvéből azt is megtudjuk, hogy a békéscsabai császári és királyi 
10l-es gyalogezrednek volt a tagja. Az ezred több ütközetben is részt vett. 
E „dicsőséges" gyalogezred névsorában nem tudom miért nem szerepel Vonyiga 
Tódor neve, két gyulai társának nevét megtaláltam, nevezetesen Krizsán János 
őrmesterét és Kiss István tüzérét. 

Vonyiga Tódor lánya azt is elmondta, hogy édesanyja, Kiss István és Krizsán 
János feleségével együtt meglátogatta apját. 

Kiss István 1915-ben súlyosan megbetegedett az orosz hadszíntéren, ahol 
több ütközetben is részt vett. 

Majd az 1915-ös év végén Prágában 40%-os rokkantsággal elbocsátották.4 

Nem sikerült azonban kikutatni, hogy 1915. novemberétől egészen leszereléséig 
mi történt még vele, hogy visszatért-e a frontra, vagy sem. Hazatérése után 
tovább folytatta saját birtokán a gazdálkodást. Felnevelte négy gyerekét: két 
lányt és két fiút: Györgyöt, Lukréciát, Pétert és Arankát. A legnagyobbik 

70 



György, amellett, hogy jó kedélyét, szép hangját, előadókészségét apjától örö
költe, még írással is próbálkozott. Mint a gyulai görögkeleti dalegylet tagja 
(egészen az 1930-as évek végéig) a román nemzetiségi színjátszás egyik főszerep
lője volt, és műfordítással is foglalkozott. A kör által előadott román nyelvű 
darabokat magyarra fordította,5 és azokat magyarul is előadták. Ezen kívül jó 
rajzkészséggel is rendelkezett. Gyulán Kohán György festőművésszel, aki első 
unokatestvére volt, együtt járt festeni József Dezső gimnáziumi tanárhoz. Gye
rekkori élményei között szerepel, hogy rajzaikkal, festményeikkel mindketten 
részt vettek egy kiállításon Gyulán.6 

Ma is sajnálattal gondol vissza, hogy miért is nem tanult tovább, hiszen tanító 
szeretett volna lenni: „de hát a szülők döntöttek akkoriban ebben a dologban" 
— mondta Vonyiga György. Számára azonban öröm, hogy tehetséges leánya 
rajzszakos tanár lett, amit tehát neki sem sikerült elérnie, azt lányának igen, akit 
unokatestvére: Kohán György irányított e pályára, felfigyelve tehetségére. 
A Vonyiga-család tagjai valahol igen érzékeny emberek voltak, s hagyománnyá 
vált a családban a művészetek pártolása. A család több tagjánál is fellelhető e 
művészi hajlam, (pl. irodalomban, festészetben) még ha nem is mindig bontako
zott ki. Ennek ellenére indokoltnak érzem összeállítani a családfát.7 Nemzetisé
güket vállalva, tradíciókat ápolva dolgoztak becsületesen, nagy szorgalommal. 

1948 után Vonyiga Tódor, kéziratos katonakönyvünk írója, kuláklistára 
került. Az ellene elkövetett személyi túlkapások nagyon megviselték; 1953-ban 
meghalt. Egész életében „istennek éneklő" ember volt, — olvashatjuk sírkövén 
a gyulai görögkeleti temetőben. 

A Vonyiga Tódor-féle kéziratos katonakönyv kissé használt állapotban van, 
néhol szakadozott, de jól olvasható, és csupán az utolsó oldala hiányzik. A ka
tonakönyv inkább füzet, 22,5 x 15 cm. Valószínűleg megsérült, ezért halvány
zöld kemény papírfedélbe, gerincén piros vászonba kötötték be. A füzet 142 
számozott lapot tartalmaz, de valójában 152 lapos, mivel írója a 35. lapon 
eltéveszti a számozást és ismét 25-tel folytatja. Az egész füzetet egyetlen kéz írta 
tele, ugyanazzal a fekete tintával, kalligrafikus írással, úgy, hogy az egyes 
szövegrészeket következetesen aláhúzta, és a szövegek végén gyakran használta 
a „sfírsjt" vagyis „vége" jelölést. 

Összesen 106 önálló szöveget különböztethetünk meg a katonakönyvben, de 
mivel több a liturgikus szöveg és a liturgián belül egy-egy szokáselemhez több 
önálló szöveg is tartozhat, így összesen csak 72 önálló szöveget tartalmaz. 
A kéziratban variánsok is találhatók, mint például a karácsonyi kántálási 
szokáshoz tartozó kolindákból az 1—2. oldalon és a 18—19. oldalon a „Trei 
crai de la rasárit" címmel kolindánk mindkét változatával megismertet a szerző. 
Az egész füzetben a vers és a próza jól elkülöníthető egymástól, a szövegek nem 
mosódnak össze, többször is új oldalt kezd egy-egy szövegnél. A kézirat 120. 
oldalán a „Kánai menyegző" című egyházi éneket a 121. oldalon abbahagyja 
és csak a 130. oldalon folytatja és a 131.-en fejezi be. Vonyiga Tódor kalligrafi
kus írása szép, de mivel jóval az 1932-es helyesírási reform előtt írta könyvét, 
régies. Az a jelölésre még az e-i használja. 



Stílusa inkább a szépirodalomhoz áll közelebb, mint a népihez, inkább archa
ikus, mint modern, amely abból is eredhet, hogy jól ismerte, vagy inkább betéve 
tudta az egyházi liturgikus szövegeket. Olyan ember volt, aki jól eligazodott a 
vallási szövegekben, e területen igen olvasott volt. Annak ellenére, hogy az 
archaikus egyházi nyelvhez áll közelebb a stílusa, szinte meglepő, hogy szókin
csének már része a „tranvai", villamos kifejezés, amikor Prágából a Budveis-i 
kórházba megy. Használ egy-két szűkebb értelemben vett, a gyulai nyelvjárás
hoz tartozó kifejezést is, mint például az mtärgätit-fugäri, = megkergetni, de 
egyszer használja az irodalmibb kifejezést is, tehát azt is ismeri. (109. old.) 

A könyv helyesírását tekintve, a korabeli átlagot üti meg, főbb helyesírási 
hibái: 

1. A nagy, és kisbetűket következetlenül használja pl.: ciaba= Csaba, azaz 
Békéscsaba; bohemie = Bohemia; vagy Budveis-t csak kisbetűvel írja, Prágát 
is kisbetűvel írta, ugyanígy Giula = Gyula városát is váltakozva írta. 
De a Dumnezeut = istent következetesen nagybetűvel írja. 

2. A fő- és mellékmondatokat nagyon gyakran sem vesszővel, sem ponttal nem 
választja el. Gyakran tesz ki felkiáltójelet, amikor nem szükséges. Még a 
prózában írt szövegeknél is előfordul, hogy felkiáltójellel választja el a mon
datokat, de az új mondatot kisbetűvel kezdi. 

3. A leggyakrabban az egybe- és a különírással téveszt, következetesen rosszul 
írja a ragozott igeformát. Nominativusban és accusativusban a hangsúlytalan 
névmást egybeírja az igével. A helyesírási szabálynak megfelelően a kötőjeles 
m~au uns helyett mau uns; ne-au vizitat helyett neau vizitat; ne-am dus helyett 
neam dus stb. ír. Inkább hallás után írhatta a szöveget. 

4. Ritkán, de előfordult, s gondolom véletlenségből, hogy egybeírja a prepozicí-
ót a főnévvel pl.: la gara helyett így: lagara. Azonban legtöbbször helyesen 
használja őket. 

5. Magyar szót egyetlenegyszer alkalmaz a román szövegkörnyezetben: a főnök 
kifejezést, amelyet magyarul ír le a szó végére téve egy u~t, azaz így „fönöku 
Jignal a dat," vagyis „a főnök jelt adott". A szó végi и ebben az esetben az 
a határozott névelőt helyettesíti. 

6. Végül az egész szöveg archaikus voltát bizonyítandó, felsorolnék néhány 
példát: következetesen nem használja az oa diftongust (foarte helyett forte; 
floare helyett flore). Tehát még a latinos formát alkalmazza. 

Vonyiga Tódor kéziratos katonakönyvének szövegei: 

Vonyiga*Tódor katonakönyvében a mintegy 106 szövegből csupán négy mond
ható teljesen önálló alkotásnak, a többit fejből ismerte, esetleg némelyiket 
másolta. Nem egy átvett szövegét kevés változtatással írta le, így variánsokat 
alkotott. Az összes szöveg közül 31 prózai, 75 pedig verses. Ezek alapján 
mondhatjuk, hogy Vonyiga Tódor is, mint általában a katonakönyvek írói, 
jobban kedvelték a kötött formát, mint a kötetlent.8 
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Ezt még jobban alátámasztja az a tény, hogy a legnagyobb terjedelmű önálló 
írását, amelynek címe: „Az én szenvedésem története, mint katona az 1915-ös 
háború idejéből" szintén verses formában írta meg. A teljes kézirat 106 szövege 
tartalmi és formai szempontból a következőképpen alakul: 

1. egyházi liturgikus szövegek, egyházi énekek, imádságok összesen 63 szöveg 
2. Népköltészet, népszokás 3 szöveg 
3. Önéletírás (családja, katonáskodása, betegsége) 1 szöveg 
4. Kéziszótár 1 szöveg 
5. Hazafias dal és vers 4 szöveg 
6. Köszöntők 3 szöveg 

» 
Véleményem szerint Vonyiga Tódor, aki idegenben volt katona, távol a 

hazájától, családjától, gondolataiban elsősorban a szorongató jelennel foglalko
zott, ezért a hat műfaji csoportot lényegében két nagy egységre oszthatjuk: 
vallás és katonaság. Tulajdonképpen a második miatt menekül az elsőhöz, a 
valláshoz. Köztudott volt, hogy igen vallásos ember, s ez megmutatkozik a 
kéziratban is, mert szigorúan tartózkodott attól, hogy katonakönyvébe komoly
talan szövegeket írjon, mint ahogy általában az szokás volt.9 

A tartalmilag öt-hat egységbe tartozó szövegeket egyenként megvizsgálva, a 
következőképpen alakul a kézirat tartalma: 

Az első tartalmi egységben Vonyiga Tódor az általa ismert kolindálási szo
káshoz (ő maga is járt kolindálni) tartozó énekeket (kolindákat 1—3 p,; 8—10 
p.; 24—26 p.) írta le: ezek biblikus, apokrif kolindák. A kéziratnak ez a része 
jelentős információt tartalmaz a gyulai csillaggal való járást illetően is, mivel a 
21. oldalon a következő szöveg olvasható: „Intrare la crestini", magyar jelenté
se: „Bemenetel a hívőkhöz". Éz után következik az ötsoros versike: 

„Cinsti^i crestini prea iubiti 
Voifi ca sä ne primai 
Pentru al lui Cristos venire 
Sä vä facen pomenire 
Рптф-пе ori nu!" 

Magyar fordításban: 

„Tisztelt nagyon szeretett hívők, 
Akarnak-e fogadni bennünket, 
Hogy megemlékezzünk 
Krisztus eljöveteléről 
Fogadnak-e vagy sem?" 

Ahogyan a versike utolsó sora is jelzi, a csillaggal járók a népszokás alkalmával 
a versike elmondása után nyertek bebocsátást. A 22—23. oldala tartalmazza a 
három király (Boldizsár, Gáspár és Menyhért) szerepét. 
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A kolindálás a legrégibb orális tradíciók egyike. A görögkeleti vallásban az 
egyházi kolindák Jézus születését dicsőítik. A hívek a régi orális tradíciót 
vallásos formában őrzik tovább, melynek csupán egyes elemei utalnak vissza a 
régi, kereszténység előtti korra. E keresztény ihletésű szövegek kéziratban vagy 
nyomtatásban terjedtek el az egyházi ceremónia részeként. A népszokás leggya
koribb típusát Európában a szlovákoknál, horvátoknál, szerbeknél és szegénye
sebb formában a lengyeleknél találjuk meg, valamint Görögország különböző 
részein. A kolindálás fejlett formája ismert a románoknál, bolgároknál és az 
ukránoknál is.10 

II. A kézirat második tartalmi része különböző szertartások alkalmával 
énekelt egyházi énekeket, imádságokat foglal össze. Itt egyetlenegy imáról 
szólnék csupán, amely a népi vallásossággal kapcsolatos, és ehhez még ma is 
kötődik egy szokás a hívők között. Az ima „Szűz Mária álma" 63—66. oldalig 
tart, a hozzá tartozó „Előbeszéd" a 60—62. oldalon van. A hagyomány szerint 
az „Élőbeszédben" leírtak alapján, aki ezt az imát mindig magával hordja és 
legalább napjában egyszer elolvassa, minden rossztól védve van. Az általam 
megkérdezett adatközlők elmondták, hogy ezt az imát mindig magukkal hord
ják, és régi öregektől tanulták, emlékezetből írták le, mert ezt csak úgy szabad 
leírni.11 Vonyiga Tódor vallásos ember lévén, nyilvánvalóan jól ismerte a 
hagyományt és akkori helyzetében ennek az imának védelmező erőt is tulajdoní
tott. Az adott körülmények között az ima védelmező funkciója iránti igény 
sokkal fokozottabban jelentkezett az idegenbe szakadt katonánál, nyilvánvaló
an ezért másolta be katonakönyvébe. 

III. A kézirat harmadik része verses formában megírt önéletírás, amelynek 
részletes elemzésére a dolgozat legvégén térek ki. 

IV. A negyedik csoportba tartozik a kéziszótár: „Nume pe rumáne§te sj 
nemje§te" a 125—129. oldalig. Itt a mindennapi életben és katonáskodása során 
használt legfontosabb német kifejezéseket gyűjtötte egybe, melléje írva román 
jelentésüket. Összesen 163 szót, a román megfelelőkkel együtt tehát 326 szót írt 
le magának. 

Szembetűnő, hogy kéziszótárában kétszer szerepel a Dumnezeu= isten, a 
bogát— gazdag és a lenes = lusta kifejezések. Az első teljesen egyértelmű, a 
másik két kifejezés is valószínűleg fontos szerepet játszhatott az adott körülmé
nyek között. Ugyancsak vallásosságával van összefüggésben, hogy nem feledke
zett meg a templom, a lélek kifejezésekről sem. 

A kézirat részéhez tartoznak a 129. oldalon 1—20-ig, majd 20—100-ig néme
tül leírt sorszámnevek. 

V. A katonakönyvben az ötödik egységet a hazafias dalok alkotják a 135 
—139. oldalig. Mind a négy kifejezi román nemzetiségi voltát. A négy dal közül 
három műdal, a negyedik Vasile Alecsandri az Egyesülés hórája, amelyet nép
költészeti gyűjtéseinek alapján írt meg. Ezt Vonyiga Tódor némi átköltéssel írta 
be a katonakönyvébe s csupán három versszakát. Úgy gondolom, hogy félnépi 
változattal állunk szemben. 

VI. Végül a katonakönyvben szereplő köszöntőket, mindössze hármat kell 
megemlítenem. Valószínűnek tartom, hogy a katonakönyvet az 1915-ös év 
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végén, vagy az 1916-os év legelején fejezte be, ezért került a legvégére egy újévi 
köszöntő. A katonakönyv 7. és a 21. oldalán található még egy-egy köszöntő. 

A katonakönyv egész tartalmát tekintve, mindenképpen szembetűnő, hogy 
Vonyiga Tódor a legnagyobb terjedelmet a vallásos témának szenteli. Nyilván
valóan a háború borzalmaitól való félelme eluralkodott rajta és még inkább 
istenhez menekült. Leírta bánatát, szenvedéseit és félelmének ad hangot, amikor 
teljes bizonytalanságban él. 

Sajnos, a katonakönyv utolsó oldalából csupán egyik sarka maradt meg, 
amelyen ez olvasható: 

„ín anul 1915 
In Prag Brevnov" 
„1915 évében 
Prágában Brevnov" 

Vonyiga Tódor verses (formában megírt) önéletírása. Az önéletírás a következő 
címet viseli: „Panama mea din 1915 ín timpul räzboiului european ca cätanä" 
vagyis: „Az én szenvedésem története, mint katona az 1915-ös európai háború 
idejéből". Az önéletírás, amely életének egy viszonylag rövid szakaszát foglalja 
írásba, 1914-ben, a karácsonyi böjt idején kezdődik, amikor bevonul katonának 
és 1915. november 10-ével fejeződik be. Vonyiga Tódor verses formában írja le 
ennek a majdnem egy évnek az általa fontosnak tartott eseményeit, amelyeket 
átélt. Nem lehet pontosan megállapítani, hogy (az önéletírás tényleges írását) 
mikor kezdte el, csupán annyi bizonyos, hogy a háború idején írta, még ponto
sabban a Prága melletti Brevnov-i kórházban fejezte be, mivel ez áll önéletírása 
végén: 

„Aceste §ire sunt scrise de 
Teodor Voniga ín spital 
Din Prag ín Brevnov 
In anul 1915 Noém vre 10." 
„Ezeket a sorokat írta 
Vonyiga Tódor a prágai 
Kórházban Brevnovban 
1915. évében november 10-én" 

A közlésnek a verses formáját választotta, nyilvánvalóan így tudta jobban 
kifejezni magát. Mondanivalójában a román népköltészetből kölcsönzött teljes 
sorok átvételével megtörte az eseménytörténetet, közben ügyelt a sorvégi rímek
re is. 

A „zöld leveles" román népköltészetből vett teljes sorokat végig használja, 
eleinte minden harmadik sorban, majd váltakozóan, egy-egy kisebb cselekvés 
lezárásaként, ahol írója szükségesnek tartotta. Még az is előfordul, hogy talá
lomra, vagyis ott töri meg a szöveget, ahol éppen kedve támad, vagy ahol eszébe 
jut: 
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„Zöld levél, száraz fa, 
Én katona lettem, 
Mogyorófa zöld levele, 
A karácsonyi böjtbe, 
Fenyőnek levele zöld, 
Tizenöt márciusában jön, 
Zöld levél, száraz fa, 
A császár parancsa jön!" 

Vagy például a következő eltérő szakaszolással: 

„Virágocska, zöld levél 
Bennünket osztanak négy felé 
És nyomban szóltak, 
Hallgassatok mindnyájan 
A parancsnokaitokra, 
Hogy mihamarabb tanuljatok, 
Hogy a harcba indulhassatok. 
Zöld levél, virágszál" 

A román népköltészetből átvett teljes sorok nemcsak megkönnyítették a 
szerző feladatát, hanem oldották a száraz, prózai mondanivalót. Az önéletírás 
három helyszínre tagolható. 1914. a karácsonyi böjtben vonul be katonának, 
de egészen 1915. márciusáig otthon, Gyulán marad, ekkor viszik el ugyanis 
Békéscsabára, ahol szigorú kiképzésben vesz részt. Amikor az indulás elérke
zett, hosszú lírai részben írja le a búcsúzást. Egy kis vigasztalást nyújt számára, 
hogy már az állomáson barátokra talált. Az első helyszín tehát Békéscsaba, ahol 
két hónapos kiképzés után rögtön menetszázadba tették. Betegsége már Békés
csabán jelentkezett, mert azt írja, hogy „mell- és szemfájással" betegnek iratko
zott fel és emiatt törölték a menetszázadból. Kétnaponként könnyű szolgálatra 
tették. Azonban Békéscsabára parancs érkezett, hogy a „regimentet Prágába 
költöztessék", de végül Budweisbe irányították a századot. A második színhely 
Budweis volt, ahol újabb kiképzés következett. Ottléte alatt egyszer 14 nap 
szabadságot is kapott, mialatt hazalátogatott családjához. Szabadságáról visz-
szatérve Budweisbe, csak azon imádkozott, hogy a 13. századtól megszabadul
jon. Szembetegsége egyre inkább elhatalmasodott rajta: „mint a tűz, úgy égett" 
a szeme, mivel egyáltalán nem kezelték. Végül is a betegviziten jelentette és az 
orvos, miután megvizsgálta, a prágai kórházba rendelte. 
Ez a harmadik színhelyünk: a prágai kórház, itt igen sokat szenvedett a szeme 
miatt, de kezelésben részesült trahomás szeme. 
Négy hónapig kezelték a prágai kórházban, „ki nem mehettem" írja, mert 
egyrészt nem látott, másrészt a trahoma ragályos betegség. Elég részletesen 
leírja, hogy milyen rossz volt az ellátás a kórházban: 

„Kenyeret keveset ettem; Naponként csak zupa; 
Majdnem mindig kása", s így folytatja tovább: 
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„Ennyit én még nem láttam, 
Csak itt Prágában, 
Enné meg a kietlenség." 

Szigorú komolysággal viszi végig a vele megtörtént eseményeket. Az egész 
íráson észrevehető, hogy félelme nagyon elhatalmasodott rajta. Az írás befejezé
sekor még mindig a prágai kórházban van. Az írás végén fedi fel kilétét: 

„Levelecske egy vesszőn 
Ez az én szenvedésem története 
Zöld levél jegerä 
Az én nevem Vonyiga Tódor 
Levelecske egy vesszőn 
Én Gyula városból vagyok 
Békés vármegyéből 
A császár katonája" 

Az utolsó sor, vagyis a „Császár katonája" alá van húzva, s a következő 
sorokkal folytatja: úgy tűnik nem tartotta elegendőnek az önéletírásba foglalta
kat és külön is leírta nevét és azt, hogy pontosan mikor fejezte be könyvét: 

„Ezeket a sorokat 
Vonyiga Tódor írta a kórházban 
A prágai Brevnovban 
1915 évében november 10." 

Önéletírásában végig használ néhány német kifejezést, amelyeket hallás után 
fonetikusan írt le.12 



5á /. táblázat 
Voniga Illés 1839—1919 

felesége 
Fogarasi Katalin 1850—1920 

Voniga János Voniga Dávid1 Voniga Zsófia Voniga György Voniga Mária Voniga Katalin Voniga Tivadar4 

1865—1942 1867— 1933 1869 1870—1881 1879 1884—1972 1882—1953 
I I I I I I I 

gyermekei: gyermekei: férje: — férje férje gyermekei 
I I I I I I 

Voniga Anna Voniga L Traján* Szoboszlai Péter Nádra Mózes Kohán György Voniga György5 

1899. márc. 17. 1865— 1875— 1883—1961 1908. aug. 22. 
I I I I I I 

Voniga Ilona Voniga L Lucia* gyermekei: gyermekei: gyermekei: Voniga Lukrécia 
1894—1910 Szoboszlai 

Katalin 
Nádra Mária Kohán György; J1913. május 4. 

I I 1890— 1903— I I 
Voniga Mária I I I I 
1907. július 22. Szoboszlai Ilona Nádra Rozália Kohán Illés Voniga Péter 

1895. április 13. 1906. jan. 17. 1913— 1920. február 1. 
I Kohán János Voniga Tivadar 

Szoboszlai 1919— 1915—1916 
Péter*2 I 

Voniga Aranka 
1921. nov. 3. 

1. Voniga Dávid görögkeleti lelkész „Románia koronája" lovagi fokozatával kitüntetett költő, író, publicista 
2. Szoboszlai Péter épületdíszítő kőműves mester, aki több éven keresztül Franciaországban dolgozik, szakmájában kiválóságnak számított. 
2. Elkerültek Gyuláról, s adataikat nem találták meg a gyulai anyakönyvi hivatalban. 
3. Kohán György Kossuth-díjas festőművész 
4. Voniga Tivadar katonakönyvünk írója 
5. Voniga György, aki Bánátira magyarosította a nevét. "Leánya, Bánáti Katalin férje után Csizmadia Istvánné rajz szakos tanárnő. 



/ / . táblázat 

A katonakönyvben 

egzetív (Exerzier) 
feldvéber (Feldwebel) 
fergaterung (Vergaterung) 
haptac (habt Acht) 
leidnantu (Leutnant) 
marod (marode) 
maródi vizit (Marodevisite) 
menajie (Menage) 
sanites (Sanitäter) 
sucsfirev (Zugsführer) 
tugsfiler (Zugsführer) 
urlab (Urlaub) 
zimer (Zimmer) 
zupa (Suppe) 

előforduló német szavak 

= gyakorlat 
= őrmester 
= arcvonalba állás 
= vigyázz! 
= hadnagy 
= beteg, gyengélkedő 
= orvosi vizsgálat 
= élelem, élelmezés 
= egészségügyi katona 
= szakaszvezető 
= szakaszvezető 
= szabadság 
= szoba 
= leves 



Jegyzetek 

1 Cristiton Purecel: Dórul Soldatului. Poezié din rezbel 1914—1915. Brassó 1916. 
2 Magyar Néprajzi Lexikon. Bp. 1980. 3. kötet 104. p. 
3 Görögkeleti Román Egyház Gyulai Levéltára. Keresztelési Anyakönyv V. kötet. 9/1982. 
4 Makkay (Machalek) Pál: A 101-es zászló alatt. Bp. 1934. 
5 Vonyiga György (magyarosított neve Bánáti) S-au dus vagyis „Az asszony elment" és a „Petito-

rii" „A kérők" című Tintariu színdarabokat fordította le. 
6 Ipari Kiállítás Gyulán 1926-ban a mostani I. számú Általános Iskolában. 
7 Lásd l-es számú táblázat! 
8 Katona /wreKonkoly István kéziratos katonakönyve. Mozaikok Csongrád Város történetéből 

1977. 65-98. p. 
9 Katona Imre: Konkoly István kéziratos katonakönyvve. Mozaikok Csongrád Város Történeté

ből 1977. 65-98. p. 
10 Monica Brätulescu: Colinda romänesascä. Ed. Minerva. Bucuresti 1981. 350. p. 
11 Vonyiga Aranka 72 éves adatközlő. Gyula. Móricz Zsigmond u. 9. 
12 Lásd a 2-es számú táblázatot! 
13 A Gyulai Anyakönyvi Hivatal születési-esketési és halotti anyakönyvei (l-es számú táblázat) 
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Patanua mea din 1915 in timpu războiului 
european ca catană 

Frunză verde earbă creaţă! 
In anul 1914 patru sprezece! 
Frunză verde lemn uscat, 
Pe nune cătană mau luvat, 
Frunză verde alunului, 
în postul crăciunului, 
Frunză verde de stejar, 
Vine în 15. mărţisjor, 
Frunză verde lemn uscat, 
Vine poruncă dela înpărat, 
Inima mi sau săcat, 
Cind am văzut plogat, 
Se ne gătim de plecat, 
în cinsprezece martie, 
Cătană la infanterie, 
Toţi cari am fost asentaţi, 
Cind plogatu lam cetit, 
Inima misa încremenit, 
frunză verde lemn uscat, 
înainte de ceam plecat, 
Senătate mam luat, 
Dela tată dela mamă, 
Dela fraţi dela surori, 
Dela vecini iubitori, 
Frunză verde mătrăgună, 
Toţi plâng şi suspină, 
Dela buna mea soţie, 
Dela prunci draji mei, 
Acum mă duc de cătană! 
Te serut iubită mamă, 
Ea plinjea şi suspinea, 
Şi din ochi lăcrăma, 
Drag iubitul meu soţi, 
Cînd îi ajunje se mă, coţi 
Eu rămân sângură, 
Lăcrămând din inimă, 
Şi cei doi copilaşi suspină, 
Eu merg pe cale străină 
La gară am pornit. 
Cu pretini mam întâlnit, 

Când în gară am intrat, 
Fonokii, ţignal a dat, 
Se stăm gata de plecat, 
Soţie miuam sărutat, 
Şi ia tot au lăcrămat, 
Inima mie meau secat, 
Apoi am fost gata de plecat, 
în vagone neam suit, 
Trenul îndată a pornit 
Şi în ciaba am sosit, 
Noi cu toţi neam scoborît, 
Frunză verde foe lată, 
Neam dus cu toţi în căsarmă, 
Frunză verde rozmarin, 
Dar ce se vez acum, 
Un ţugsfiler cam bătrân, 
Strigă pe noi ca pe câni 
Frunză verde fir de plută 
La barăci ca se ne ducă, 
Frunză verde cu trei flori 
Ne ea la mână un feldveber, 
Frunză verde fir de spini, 
Apoi vine un domn bătrân, 
Şi eu nul cunoşteam, 
Ziceam că e căpitan. 
Frunză verde floricică, 
în 4 părţi neau înpărţit. 
Şi îndată ne grăia, 
Voi cu toţi se ascultaţi, 
De ai voşti comandanţi, 
Cât mai iute se învăţat, 
La luptă ca se plecat, 
Frunză verde fir de flore, 
Ne duserăm după ţole, 
Frunză verde lemn uscat, 
Eram gata de înbrăcat, 
Şi în barăci neam aşezat 
La fieşte care loc nea dat, 
Pe prici şi pe strojeac, 
Frunză verde erbă creaţă, 



Mâne zi de dimineaţă, 
Trîmbiţa când au sunat, 
Noi îndată neam sculat, 
Pe faţă neam spălat, 
La Dumnezeu neam rugat, 
Şi cafeaua am căpătat, 
Frunzuliţă fir de flore, 
Când era la şase ore, 
Ne scote pe ţoti afară, 
Frunză verde rozmaling, 
Pe toţi nea pus la rând, 
Frunză verde fir de brad, 
Un sucsfirev au strigat hoptac. 
Afară la egzetiv am plecat. 
Hav domnului sfint, 
Eu am învăţat curînd, 
Comanda o ştiam. 
Puţin nemţeşte pricepeam, 
Frunză verde earbă creaţă, 
în tote zilele mergeam afară, 
A ne învăţa de cătană, 
Cum e azi aşa şi mîne! 
Sau înplinit 2. luni de zile, 
Frunză verde de secară, 
Neau scos pe toţi afară. 
Care am învăţat maiiute, 
Se ne ducă îngrab la luptă, 
Eu mam scris că sunt marod, 
De durere de pept şi de ochi, 
Frunză verde fir de brad. 
Doftorul mau vizitat, 
Şi el mau întrebat, 
Că ce durere am. 
Peptul mă dore, puţină vedere am. 
El îndată mau vizitat, 
Şin adevăr mau aflat, 
Şin în potrocol au scriiat, 
Frunză verde fir de fus, 
Mâne zi eră mam dus, 
Când în lontru am intrat, 
Eră mau întrebat, 
Eu leam spus căs vizitat. 
Doftoru el au uitat, 
El nu mau crezut, 
Şi îndată ma vizitat, 
Şi eră aşa mau aflat. 
Ei vorbeau că ce se facă. 
Lom pune la slujbă uşoră. 
La baracă apoi mam dus. 

Cu tucsfileru de sanites. 
Şi mau dat înainte. 
Se mă şteargă din marş companie. 
Frunză verde de lăptucă. 
La dou zile ţineam slujbă, 
Frunză verde pup de nalbă, 
Au venit poruncă in ciaba, 
Regimentul ca sel muten pragu. 
în praga nu Iau mutat, 
în alt oraş Iau îndreptat, 
Numele la acel oraşi, 
Era utâtul budveis, 
Frunză verde de crin. 
Au trecut trei septămâni, 
Şi poruncă am primit. 
Se fim gata de plecat, 
Spre acel mare oraşi, 
Sel mance pustie pe budveis. 
Celeni tare seau bănuit, 
De 101 regiment, 
Şi la gară am plecat. 
Şi trînbiţa au sunat. 
Toţi norodul au lăcrămat. 
în gară noi neam băgat, 
Frunză verde fir de erbă, 
Vagonele ne aşteaptă, 
Noi în ele neam suit, 
Ţignalul au ţignat, 
Am fost gata de plecat. 
Dela ciaba când am plecat, 
La budveis neam deşteptat, 
La gară cum am ajuns, 
Inima mi sau străpuns 
Din vagone neam scoborît. 
Frunză verde rozmarin, 
Căpitanu striga fergaterung, 
Când am fost cu toţi gata, 
Leidnantu au luuat comanda, 
Şi ne strigă haptac şi marşi, 
Şi plecam în budveis. 
Neam dus întro colnă mare, 
Care neau fost de întristare, 
Şi la loc neam aşezat, 
Şi odată am lăcrămat, 
Dulce Dumnezeul meu, 
Unde o rămas oraşul meu. 
Unde mea rămas familia, 
Pe budveis îl mînce pustiea, 
în budveis neam păfugărit, 
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Peste deal în pădure mam ostenit, 
Acasă la colnă am plecat, 
Menajie am căpătat, 
Totdeauna am lăcrămat, 
Şi acasă am, oftat, 
De dorul soţiei mele, 
Şi de dragul familiei mele, 
Pân la două am odihnit, 
Afară eră am pornit, 
Şi eră mau întărgătit, 
Tare rău mam obosit, 
Din inimă suspinam, 
La familie tot gândeam, 
Şi mă tot veetam. 
Dulce Dumnezeul meu 
Unde am putut ajunje eu. 
Pom verde frumos de brad, 
Au venit poruncă de la urlab. 
Urlab şi eu am căpătat, 
Şi acasă am plecat, 
Numai 14 zile de urlab. 
Tare iute sau gătat, 
Acasă dacă am ajuns, 
Inima mi sau străpuns. 
De suspinare si de jele. 
Ca arn mai ajuns între familie, 
Dumnezeu cu mineşi cu voi. 
Am mai ajuns între voi, 
Cu toţi neam bucurat. 
Inima nea lăcrămat, 
Urlabu au trecut, 
Eră la budveis am plecat. 
La familie inima leam secat, 
La gară cînd am ajuns. 
în inima mi sau înpuns, 
Şi despărtesc cu greu, 
Că nu ştiu pe ce plec eu. 
Iubita mea soţie plânjea, 
Inima în mine mai crepa. 
De durere şi de jele. 
Nu ştiiam unde oi mere. 
In rezbelu înfricoşat, 
Nu ştiiam pământul undei crepat, 
Trenul apoi au plecat, 
Dela giula spre bohemie. 
Eu atunci mam tot rugat, 
Se mă scap din acel marşi, 
în al 13 le marşi, 
Am fost aleşi în budveis, 

Şi de bunul Dumnezeu, 
Se mă intorc napoi şi eu, 
în sănătate şi putere, 
La familie mângâere, 
La budveis dacam ajuns, 
Dela gară am plecat. 
Inima mi sau secat, 
Cu ochi plini de lacreim. 
Inima în suspin, 
Unde eară am ajuns, 
La locul de ascuns, 
Ochi mă tot dureau, 
Cu ei atunci puţin vedeam, 
Tot ca focu atunci ardeau, 
Şintruna tot roşiau, 
Atreia zi am jelentit, 
La marodi vizit, 
Frunză verde fir de fus, 
Eu la doftor mam dus, 
Doftoru mau vizitat, 
La prag în spital ma îndreptat, 
Au zis căi este trahumă, 
Boia asta nui prea bună, 
Eu nu o pot vindeca, 
Profesorul este la Praga, 
Şi eu atunci am suspinat, 
Pentru ochi am lăcrămat, 
Nuştiiam cum sau întînplat, 
Mă rugam lui Dumnezeu. 
Sem ajute tot mereu. 
Sanitesu el mau dus. 
în cănţălarie mau scris, 
Pomuleţ micuţ de brad, 
Doftorul mau trimis la prag. 
Mam luat ziuă bună 
Dela pretin din companie, 
Eu merg acum la apus, 
Unde nam mai fost dus, 
Lagară eu am plecat, 
De sanites îndreptat, 
în vagon mam suit, 
Patru înşi am fost, nea încuiat, 
Domne isuse Cristose, 
Trahuma e boia lipişiosă, 
Tot neam dus spre apus, 
Şi la praga am ajuns, 
Praga e oraş mare. 
La mulţi omeni spre supărare, 
Frunză verde lemn pleznit. 



Când la gară am sosit, 
Din vagon neam scoborît. 
Sanites îndată nea îngrijit, 
Noi papiru lui lam dat, 
Şi îndată neor aflat. 
Frunză verde de plop, 
Noi suntem maroz de ochi, 
Frunză verde lemn sucit, 
Noi din gară am eşit, 
Neam dus întro sobă, 
Şi nea dat puţină cafă, 
Pomuleţ micuţ be brad, 
Din gară am plecat, 
La tranvai am sosit, 
Şi întrânsul neam suit, 
Multă vreme am tot mers, 
Până neam dat jos, 
Frunză verde lemn pleznit. 
La spital noi am ajuns, 
Frunză verde şi o flore, 
Am ajuns la o şcolă mare. 
Şi în lăuntru am intrat, 
In cănţălarie neam băgat, 
Scrisorile noi leam dat, 
în zimer neau aşezat, 
Frunză verde rozmarin, 
Când au trecut 2. septămâni, 
Frunzuliţă fir de fus, 
La vizită noi neam dus, 
în lăuntru am intrat, 
Doftorul mau vizitat, 
El astfel mau întrebat, 
Frunzuliţă din răzor. 
Că decând ochi mă dor. 
Frunză verde de vie, 
Mă dureau şin ţivilie, 
pomuţ verde crescut, 
Doftorul nu mau crezut, 
Frunzuliţă fir de fus. 
La litere se cetesc ma pus, 
Atunci ochi mă dureau, 
Literele arătate nule vedem. 
Frunzuliţă fir de fus, 
Doftorul tot mau intors, 
Frunzuliţă lemn pleznit. 
Profesoru nu mau crezut 
Frunză verde fir de fus, 
El la maşină mau pus, 
Frunză verde lemn uscat, 
Cu maşina în ochi, sau uitat, 

Drept in ochi la minen cap, 
Pe papir el a scriiat, 
Şin adevăr mau aflat, 
Frunză verde mică de pom, 
Profesoru au căi trahum. 
Şi mau uns cu cocain. 
Pomuleţ micuţ de brad, 
El afară mau îndreptat 
Frunză verde rozmarin, 
Au sosit două septămîn, 
Frunză verde fir de fus. 
La vizită eră mam dus, 
în lăuntru am intrat, 
Profesoru mau vizitat, 
Şi lapis am căpătat. 
Pomuleţ micuţ de brad, 
Ochi ori perea că sunt arşi, 
Afară nu puteam eşi. 
De păreţi mam sprijinit, 
Frunză verde flori de soc, 
Focul mai trecea din ochi. 
Tot ofta.m şi mă rugam. 
La Dumnezeu tot gândeam, 
De familie suspinam, 
Se mă vindece de rău, 
Unde am ajuns dar eu, 
Frunză verde lemn uscsat, 
Tare mult eu am răbdat, 
Până nu au mai trecut, 
Dar deacum inainte, 
în tota ziua la vizită, 
Frunză verde lemn uscat, 
în ochi lapis nea băgat, 
Frunzuliţlă foe lată, 
Trahuma e boia lipiciosă 
Frunzuliţă lemn sucit, 
Patru luni sau înplinit, 
Frunză verde de pe mal, 
De când sunt în spital, 
Multe rele am suferit, 
Decând dacasă am venit. 
Aici în praga, 
Mâncauar, pustiia, 
Puţină pită căpătăm, 
Şi cu ea slab ne ajunjem, 
Frunză verde de urzică, 
în tota, ziua tot cu zupă. 
La 9, la 3, cafa, 
Pomuţ verde şi crepat, 
Mâncare o fost mai tot pisat, 
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Atăta eu nam mai văzut, 
Numai aici în Praga, 
Mâncauar pustiia, 
Aşi şti scriia mai multe, 
Mântuiascămă al meu părinte, 
Se ne ajute Dumnezeu, 
Se ne ferească de rău, 
Frunzuliţă întro nuia, 

Aceasta e patima mea, 
Frunză verde jegeră, 
Numele meu Teodor Voniga 
Frunzuliţă întro nuia, 
Eu sunt din oraşul Giula, 
în comitatul bichişului, 
Cătana înpăratului, 



Az én viszontagságom mint katona 1915-ből, 
az európai háború idejéből 

Zöld levél, bodros fű 
Ezerkilencszáztizennégyben 
Zöld levél, száraz fa, 
Én katona lettem. 
Mogyorófa zöld levele, 
A karácsonyi böjtben, 
A fenyőnek levele zöld. 
Tizenöt márciusában jön, 
Zöld levél, száraz fa, 
A császár parancsa jön. 
Szívem megriada, 
Láttam plakátolva, 
Készüljünk az indulásra. 
Tizenöt márciusában 
Gyalogsági katonának. 
Akiknek behívója van, 
A plakátot elolvasta, 
A szívében megbénula. 
Zöld levél, száraz fa, 
Mielőtt elindultam, 
Mindenkitől elbúcsúztam, 
Apámtól, anyámtól, 
Fivéreimtől, leánytestvéreimtől, 
Jó szomszédaimtól. 
Zöld levél, nadragulya, 
Sírnak és sóhajtoznak; 
Én jó feleségem, 
Gyerekeim, kedveseim, 
Most katonának megyek. 
Csókollak szeretett anyám. 
Ő sírt és sóhajtozott. 
Szeméből könnyeket hullajtott. 
Én szeretett férjem, 
Mikor tudsz megkeresni engem. 
Én maradok egyedül, 
Könnyezve a szívembül, 
Sóhajtozik két kisgyerek. 
Én idegen útra megyek, 
Állomásra elindultunk, 
Barátokra rátaláltunk. 

Az állomásra beléptünk, 
Jelt adott a főnökünk: 
Álljunk készen indulásra. 
Feleségem megcsókoltam, 
És ő csak könnyezett, 
Hasogatta a szívemet. 
Indulásra készen álltunk. 
A vagonokba beszálltunk. 
Nyomban indult vonatunk, 
És Csabára megérkeztünk. 
Mi mindnyájan kiszállottunk. 
Zöld levél, széles levél, 
A kaszárnyába bementünk. 
Rozmaringnak zöld levele, 
És most mit látok — 
Egy zugsfiler, kissé öreg, 
Mint kutyákra, ránk kiabál. 
Zöld levél, jegenyeszál, 
Elvisznek a barakkokhoz már. 
Zöld levél, három virág, 
Kézbe vesz egy feldvéber. 
Zöld levél, tövisszál, 
Úr jön, jó öreg 
Én nem ismertem ám, 
Hogy kapitány mondám: 
Virágocska, zöld levél, 
Bennünket osztanak négy felé. 
És nyomban szóltak: 
Hallgassatok mindnyájan 
A parancsnokaitokra! 
Hogy mihamarabb tanuljatok, 
Hogy a harcba indulhassatok! 
Zöld levél, virágszál, 
Elmentünk a rongyokért. 
Száraz fa, zöld levél, 
Készen voltunk, felöltöztünk, 
Barakkokban helyezkedtünk, 
Mindenkinek adtunk helyet, 
Szalmazsákon és a priccsen. 
Zöld levél, bodros fű, 
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Másnap kora reggel 
Megszólalt a trombita, 
Felkeltünk mi nyomban, 
Arcunkat megmostuk 
Istenhez imádkoztunk, 
A kávét is megkaptuk. 
Levelecske, virágszál, 
Amikor hat óra már, 
Mindnyájunkat kihoztak. 
Rozmaring zöld levele, 
Sorba állítottak bennünket. 
Zöld levél, fenyőszál, 
Egy szucsfirev haptákot kiabál! 
Gyakorlatra kimentünk. 
Hála szent Urunknak, 
Én hamar megtanultam, 
A vezénylést tudtam, 
Keveset németül értettem. 
Bodros fű zöld levele, 
Naponta kimentünk 
Katonának tanulni. 
Ahogy ma, úgy holnap is. 
Eltelt két hónap is. 
Zöld levele a rozsnak, 
Mindnyájunkat kihoztak, 
Aki hamarabb megtanult, 
A harcba tüstént elindult. 
Betegnek iratkoztam én fel: 
Mell- és szemfájással. 
Fenyőszál, zöld levél, 
A doktor megvizsgált 
És így tudakolt: 
Milyen fájdalmam volt? 
Mellem fáj, kevés a látásom. 
Ő nyomban megvizsgált, 
És valóban megállapították, 
A zsoldkönyvembe beírták. 
Guzsalyszál, zöld levél, — 
Elmentem nappal ismét 
Amikor beléptem, 
Ismét megkérdezte: 
Mondtam, hogy megvizsgált, 
Az orvos elfelejtette, 
Nem hitt ő nekem. 
Nyomban megvizsgált, 
És ugyanúgy megállapíták. 
Megbeszélték, mit csináljanak: 
Tesszük könnyű szolgálatra. 
Elmentem a barakkba. 
Zugsfürer szanitésszel 

i 

Továbbították az ügyet, 
A menetszázadból töröljenek. 
Zöld saláta levél, 
Szolgálatban kétnaponként. 
Zöld levél, bimbó mályva, 
Jött a parancs Csabára, 
A regimentet vigyék Prágába. 
Nem vitték Prágába, 
Irányították más városba. 
Neve annak a városnak 
Csúnya volt, Budveis. 
Liliom zöld levele, 
Három hét elteié, 
És parancsot kaptunk, 
Indulásra készen álljunk 
Ama nagy város felé, 
Enné meg Budveist a kietlenség. 
Nagyon sajnáltuk, 
A 101-es regimentesek, 
S az állomásra elindultak, 
És a trombiták szóltak. 
A sokaság könnyezett. 
Az állomásra beléptünk. 
Zöld levél, fűszál, 
A vagonok várnak. 
Mi beszálltunk. 
Elhangzott a jelzés. 
Voltunk indulásra készen. 
Csabáról elmentünk, 
Felébredtünk Budveisben. 
Az állomásra megérkeztünk. 
Úgy nyilait a szívünk. 
Kiszálltunk a vagonokból. 
Rozmaringnak zöld levele, 
A kapitány kiabált fergaterungot, 
Amikor mindnyájan készen voltunk, 
yette a parancsot a leindnantu, 
És kiabált vigyázz induljt. 
Mentünk Budveisbe, 
Egy nagy kalibába, 
Mely nagy szomorúságunkra vala. 
Helyünket elfoglalva 
Könnyeztem én nyomban: 
Én édes istenem, 
Hol maradt az én városom, 
Hol maradt a családom, 
Száműzve Budveisbe. 
A dombon át az erdőben 
Haza mentem a kalibába, 
Menázsit kaptam, 
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Könnyeztem állandóan, 
És haza sóhajtoztam, 
Feleségem után vágyakoztam, 
Én családom szeretetére. 
Kettőig pihentem, 
Ki újra elindultam, 
És megint megkergettek. 
Nagyon elfáradtam. 
Szívből sóhajtoztam, 
És állandóan siránkoztam: 
Én édes istenem 
Hová juttattál engem! 
Szép zöld fenyőfa, 
Jön az urlab parancsa. 
Urlabot én kaptam, 
És hazamentem. 
Csak 14 nap urlab, 
Letelt nagyon hamar. 
Hogy hazaértem, 
Nyilait a szívem 
A sóhajtól és a bánattól, 
Hogy családomhoz még hazajutottam. 
Isten velem és veletek, 
Még eljutottam közétek. 
Mindnyájan örültünk, 
A szívünkben könnyeztünk, 
Az urlab letelt. 
Mentem Budveisbe ismét 
Kiapasztva családom szívét, 
Az állomásra mikor beértem, 
Nyilait a szívem, 
Nehezen válok el, 
Mert nem tudom mire megyek el. 
Szeretett feleségem sírt, 
Majd meghasadt bennem a szív. 
Nem tudtam a fájdalomtól, 
Hová megyek a szomorúságtól, 
A félelmetes háborúba, 
A föld hol hasad, nem tudtam. 
Aztán elment a vonatom 
Gyuláról Boémiába. 
Én akkor mindig imádkoztam, 
Hogy megszabaduljak abból a menetből, 
A tizenharmadik menetből, 
Budveis felé választottak. 
A jó isten adja, 
Hogy visszatérjek én, 
Erőben, egészségben, 
Családom vigaszára. 

Hogy Budveisbe értem, 
Az állomásról elmentem, 
Sivár lett a szívem, 
Tele könnyel szemem, 
Sóhajjal a szívem, 
Hová jutottam megint, 
Elbujdosni való helyre. 
A szemeim mindig fájtak, 
Velük akkor keveset láttam, 
Mint a tűz akkor úgy égtek, 
Egyfolytában vörösek voltak. 
Harmadnap jelentettem 
A beteg viziten. 
Orsószál, zöld levél, 
A doktorhoz elmentem. 
A doktor megvizsgált, 
A prágai kórházba küldött. 
Azt mondta, hogy trahuma, 
Betegségem kellemetlen, 
De gyógyítani nem lehetetlen 
A professzor Prágában van, 
És én akkor sóhajtoztam, 
Szememért könnyeztem, 
Nem tudtam, hogyan történhetett. 
Istenhez imádkoztam, 
Hogy segítsen állandóan. 
A szanitész elvitt, 
A kacelláriában felírt. 
Kicsi zöld fenyőfa, 
Küldött a doktor Prágába. 
Elköszöntem 
A századbeli barátoktól, 
Most én nyugatra megyek el, 
Ahová eddig még nem vittek el. 
Az állomásra elmentem. 
Elküldött a szanitész. 
A vagonba beszálltam. 
Négyen voltunk, bezártak. 
Uram Jézus Krisztus, 
A trahuma ragályos. 
Csak nyugatra mentünk, 
És Prágába értünk. 
Nagy város Prága, 
Sok ember szomorúsága. 
Zöld levél, hasadt fa, 
Az állomásra megérkeztünk, 
A vagonokból kiszálltunk, 
A szanitész volt biztosítékunk. 
A papírt neki odaadtuk, 
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Rájöttek nyomban, 
Nyírfa zöld levele, 
Hogy mi szembetegek vagyunk. 
Zöld levél, csavart fa, 
Állomásról kijöttünk, 
Egy szobába bementünk, 
És kevés kávét kaptunk. 
Kicsinyke fenyőfa, 
Az állomásról elmentünk, 
A villamoshoz megérkeztünk, 
És felszálltunk 
Sokáig csak mentünk, 
Míg leszálltunk. 
Zöld levél, hasadt fa, 
A kórházba mi megérkeztünk. 
Zöld levél és egy virág, 
Egy nagy iskolához értünk, 
És bementünk, 
A kancelláriába beléptünk, 
A papírokat odaadtuk, 
A szobába elhelyeztek bennünket. 
Rozmaring zöld levele, 
Amikor két hét letele, 
Orsószál, levelecske, 
Elmentünk a vizitre. 
Beléptünk. 
A doktor megvizsgált, 
És így kérdezett: 
Ösvénybeli zöld levelecske, 
Mióta fáj a szemem? 
Szőlő zöld levele, 
Civilként fájt-e? 
Megnőtt zöld fácska, 
A doktor nem hitt nekem. 
Levelecske, orsószál 
Olvasni a betűkhöz áll. 
A szemem fájt akkor, 
A betűt nem láttam. 
Levelecske, orsószál, 
A doktor forgatott már 
Levelecske, hasadt fa, 
A professzor nem hisz nekem. 
Zöld levél, orsószál, 
A géphez áll. 
Száraz fa, zöld levél, 
Géppel a szemembe néz, 
Egyenesen a szemembe, fejembe. 
A papírra írta, 
És megállapította, 
Fának kicsi zöld levele, 

A professzor trahomát mondott, 
És kokainnal bekentek. 
Kicsiny fenyőfácska, 
Ő kifelé küldött. 
Rozmaring zöld levele, 
Két hét elteié. 
Orsószál zöld levél, 
Mentem a vizitre. 
Beléptem. 
A professzor megvizsgált, 
És lapis-t kaptam. 
Kicsinyke fenyőfa, 
Úgy tűnt, hogy a szemem kiégett. 
Ki nem mehettem, 
A falhoz támaszkodtam. 
Zöld levél, bodzavirágok, 
Szemem égése abbamaradozott. 
Állandóan sóhajtoztam és imádkoztam, 
Istenre állandóan gondoltam, 
A családom után vágyakoztam, 
Hogy a rossztól meggyógyítson, 
Hová is jutottam hát én? 
Zöld levél, száraz fa, 
Nagyon sokat szenvedtem, 
Amíg el nem múlt. 
De ez után 
Mindennap, viziten, 
Zöld levél, száraz fa, 
Szemembe lapist tettem. 
Levelecske, széles levél, 
A trahoma ragályos betegség. 
Levelecske, csavart fa, 
Eltelt négy hónapja, 
Partmenti zöld levél, 
Amióta kórházban vagyok. 
Nagyon sok rosszat átéltem. 
Amióta otthonról eljöttem. 
Itt Prágában, 
A kietlenség énné meg, 
Kenyeret keveset ettem, 
És vele meg nem elégedtem. 
Csalán zöld levele, 
Naponként csak zupa. 
Kilenckor és háromkor kávé. 
Hasadt zöld fácska, 
Majdnem mindig kása. 
Ennyit én még nem láttam 
Csak itt Prágában. 
Enné meg a kietlenség, 
Tudnék többet is írni még. 
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Az anyám mentsen meg, Az én nevem Tódor Voniga. 
Én istenem segítsen meg, Levelecske egy vesszőről, 
A rossztól távol tartson. Gyula városából, 
Levelecske egy vesszőről, Békés vármegyének, 
Ez az én történelem szenvedéseimről. Katonája a császárnak. 
Zöld levél, jégvirág, 
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Ein handgeschriebenes Soldatenbuch in rumänischer Sprache 

von: ELENA F R A U CSOBAI 

In Ungarn waren in den Jahren vor 1918 auf dem Gebiet der Österreichischen Monarchie 
die handgeschriebenen Soldatenbücher in der Zeit Franz Josephs nicht nur bei den 
ungarischen, sondern auch bei den Soldaten anderer Nationalitäten sehr verbreitet. 

Die Studie befaßt sich mit der Aufarbeitung eines handgeschriebenen Soldatenbücher » 
in rumänischer Sprache. Die Studie skizziert den Familiären-gesellschaftlichen Hinter
grund, analysiert detaliert die Texte des Soldatenbuches, dessen Inhalt, Stil, die Sprache. 

In der Analyse der im Soldatenbuch befindlichen Texte selbständiger Struktur können 
aus inhaltlicher Sich und ihrer Form mach sechs Texteinheiten unterschieden werden: 
kirchlich-liturgische, kirchliche Gesänge, Gebete; Krankenhaus-Tagebuch (autobiogra
phisch); Taschenwörterbuch; patriotische Lieder und Gedichte; Trinksprüche. 

Die Studie befaßt sich detailierter nur mit der Analyse des Krankenhaus-Tagebuches 
und dessen Textes, der den Titel "Meine Fährnisse als Soldat im auropäischen Krieg von 
1915" trägt, publiziert den Text vollständig im Original, sowie in einer ungarischen 
Übersetzung. 

Es ist zugleich lehrreich und interessant, daß innerhalb eines Werkes sich das Traditio
nelle mit dem Neuen verbindet, auf welches die Volksdichtung einwirkte, die derzeitige 
rumänische völkische Literatur, aber gleichzeitig leuchtet darin auch die Persönlichkeit 
auf. 

Das handgeschriebene Soldatenbuch in rumänischer Sprache ist ein seltenes, wertvol
les Werk des Geistes. 




