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Becht Rezső – tuRBuly Éva Becht Rezső nagy háborúja. 
Részletek A bűvös hengerből
Bevezeti és közreadja: Turbuly Éva

Bevezető

Becht Rezső (1893–1976) soproni író életéről, 34 íves visszaemlékezése, A bűvös henger 
keletkezéséről, sorsáról részletesen írtam egy korábbi tanulmányban.1 Egy másik publi-
káció Becht frontszolgálatának és hadifogságának eseményeit mutatta be, sok idézettel.2 
A Nagy Háború befejezésének 100. évfordulója tiszteletére szerkesztett tematikus szám 
nyújt lehetőséget arra, hogy közreadjuk az író bejegyzéseit a háború kitörését követő sop-
roni eseményektől egészen fogságba esésének első napjaiig, 1915. január végéig. Ezt kö-
vetően közöljük még a hazaút utolsó szakaszát, majd a beilleszkedés nehézségeit bemu-
tató részleteket. Hosszú ideig tartott, amíg a fiatal Becht újra fel tudta venni a hétköznapi 
élet ritmusát. Szép irodalmi példa az átállás nehézségeire Németh László Irgalom című 
regényében a főhős, Kertész Ágnes Bechtnél egy generációval idősebb tanár édesapja, 
akit itthoni környezete bolondos, nem egészen beszámítható öregembernek tartott a fog-
ságban felvett szokásai, összehasonlító nyelvészeti elméletei miatt. 

Becht Rezső 1893-ban született, édesapja takarékpénztári tisztviselő volt. A sopro-
ni Evangélikus Líceumban érettségizett, majd kereskedelmi főiskolát végzett Lipcsében. 
Tanulmányait befejezve rokoni segítséggel Bécsben helyezkedett el. A háború kitörését 
követően ősszel kötelező önkéntesi szolgálatára vonult be a 13. soproni tüzérezredhez, 
majd tényleges önkéntesként október 31-én hagyta el a várost társaival. Négy hónap múl-
va az Uzsoki-hágó közelében, futárszolgálat közben esett orosz fogságba, ahonnan 1920.  
november 9-én, 27 évesen érkezett haza. Fogolyként Lembergen és Kijeven keresztül 
először a novo-nikolajevszki,3 majd a berezovkai hadifogoly-táborokba került.4 1918 
novembere és 1920. szeptember 6. között a Vlagyivosztok közelében fekvő Nikolszk-
Usszurijszk városában raboskodott. Az 1967-ben lezárt memoárban a frontélményekről 
és a hadifogságról szóló rész5 terjedelme 10 ív, 12 fejezet, 240 oldal.

1   Turbuly Éva: Soproni hétköznapok egy régi századfordulón. Helytörténeti adalékok Becht Rezső (1893–
1976) A bűvös henger című önéletrajzi munkájában. Soproni Szemle 65. (2011/3), 278–296. 
2   Turbuly Éva: „Valami felfoghatatlan történt velem.” Frontszolgálat és hadifogság Becht Rezső: A bűvös 
henger című visszaemlékezésében. Soproni Szemle 69. (2015/2), 131–152.
3   Ma Novoszibirszk
4   1915 és 1918 között, a Bajkál-tó közelében.
5   Az I. rész VII–XIII. fejezete, valamint a II. rész 1–5. fejezete. 
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Becht világháborús visszaemlékezése több szempontból is kiemelkedik a hason-
ló műfajú írások sorából.6 Időben hat évet, térben csaknem 20 ezer kilométert ível át.  
Így az elbeszélés pillanatkép helyett egy hosszabb életszakasz eseményeit, a hadifogoly-
élet változásait mutatja be. Bár több évtizeddel az események után íródott, a naplóra ha-
gyatkozva egyszerre nyújtja az azonos idejű rögzítés hitelességét és az érett, a világtörté-
nelem későbbi tragédiáit átélő író reflektálását a negyven évvel korábbi eseményekre. Az 
érdeklődő, az orosz nyelvet tudatosan és gyorsan megtanuló, a lokális társadalmak jelleg-
zetességeit friss szemmel figyelő író elbeszélését tárgyilagosságra törekvés és értékelvű-
ség jellemzi. Az ő szemével látjuk a foglyok életének egyedi és ismétlődő eseményeit, a 
táborok önszerveződésének különböző formáit, a testi-lelki terheket. Bemutatja az 1917 
utáni Oroszország zűrzavaros világát, a naponta változó hatalmi viszonyokat. A vissza-
emlékezés különlegessége az utolsó fejezet, amiben Becht az osztrák Vöröskereszt által 
bérelt Nankai-Maru hajóra való kalandos feljuttatásáról és a két hónapig tartó hajóútról 
számol be.7

A Bűvös henger fejezeteit id. Sarkady Sándor közreadásában először a Soproni Füze-
tek publikálta több mint húsz év alatt, 1988 és 2009 között. 2014 júliusától 2019 márciu-
sáig a Sopron Anno internetes portál a jelen sorok írójának válogatásában és közreadásá-
ban hetente jelentetett meg egy-egy rövid közlést a visszaemlékezésből. A gépelt kézirat 
eredeti példánya a Soproni Levéltárban található.8

***

Az első világháború  
Első rész, VII. fejezet9

Diákkorom lengő árnyai, a balsejtelmek, szorongások és lidércek most egyetlen vaskos, 
alaktalan fogalommá tömörültek – HÁBORÚ! Annyi baljós jel, fegyvercsörgetés, uszító 
szótirádák, fenyegető moraj és szívet elállító ijesztgetés után itt volt a Rém, és vasköpe-
nyét ráborította életünkre. Menekülés nem volt.

Most, hogy már itt volt, szinte testet öltve, a bizonytalanság reszketését felváltotta a 
rendkívüli izgalmak első perceit követő megkeményedés és elszántság. Amilyen mérték-
ben indultak meg, egymásba fogazva a háborús gépezet kerekei, olyan mértékben növe-

6   Berezovkai és Nikolszk-Usszurijszki hadifogoly emlékekről például: Székely Gyula: Képek a szibériai 
hadifoglyok életéből. Nagyvárad, 1929. http://mek.oszk.hu/12100/12178/12178.pdf, valamint Winter 
András visszaemlékezése: http://hosokvoltak.blog.hu/tags/winter_andrás, Spóner Péter: 42 nap a világ 
körül. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve 40. (2001) 315–333. Keresztessy Elemér hadifogoly naplója. 
http://epa.niif.hu/02000/02030/00033/pdf/HOM_Evkonyv_40_315-333.pdf
7   Turbuly 2015. 132–134.
8   MNL GYMSM Soproni Levéltára XIV.103. 8. d. Becht Rezső iratai.
9   Soproni Füzetek 1998. 41–55., gépelt kézirat I. rész 211–233.
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kedett a lélek ereje mindennek elviselésére. Sőt, néha már az az érzés is kezdte kidom-
borítani mellkasát, hogy vállalok minden megpróbáltatást és kockázatot, ha ennek árán 
emberibb emberré válhatok.

…

Riadt szemű anyám és testvéreim körébe hazaérve, apám – a fatalista – mélységes 
komolysággal és megadással állta az események rohamát, mely engem a szülői háztól el 
akart szakítani. Felbolydult bollyá lett a város. Az állomások ontották a tartalékosokat, 
akiket a nagy vörös plakátok kimarkoltak dolgos hétköznapjaik csendjéből. Katonaládá-
ikat lábukhoz állítva, kábultan álldogáltak hosszú sorokban a kaszárnyák udvarán, vagy 
üldögéltek a járdaszélen, körülöttük az asszonyok sötét ünneplőben, kisírt szemüket az 
emberükre függesztve, aki elszántan tömte a pipát és nem értette, mi is történik vele.

Sárga, harsány rézfúvóhangok büszke indulókká fonódva kísérték a már csukaszür-
kébe öltözött, felvirágzott menetszázadokat az állomásokra. Kétoldalt a családtagok lo-
holtak, a feleségek, testvérek, gyerekek, menyasszonyok, – megannyi könnyforrás, amely 
évekig fog csobogni, hol buzgón, hol elcsendesedve, de mindig keserűbben és keserűb-
ben, minél tovább tart majd a kálváriaút a háború végéig vagy a hősi halál híréig.

Vibráltak az idegek, mint a járványkórház termeiben a levegő az egyetemes láztól. 
Oroszország, Németország, Franciaország mozgósított. Az oroszok augusztus 2-án át-
lépték a német határt. Augusztus 4-én Vilmos császár csapatai benyomultak a semleges 
Belgiumba. Erre fel szinte naponként robbantak a hadüzenetek. Megkezdődtek „Az 
emberiség utolsó napjai”, ahogy Fackel-Kraus10 – elhamarkodottan – az első világhábo-
rút nevezte.

Minket, egyéves önkénteseket, akik békében egy év alatt elérhettük a tiszti rangot, 
az első jelentkezésnél hazaküldtek a kaszárnyából, mert az általános felfordulásban nem 
tudtak mit kezdeni velünk. Így néhány napig szemlesütve lézengtünk civil ruhában a vá-
ros utcáin, míg felvehettük a szabó által éjjeli-nappali munkában elkészített, kékesszürke 
extrauniformist és a puhaszárú csizmát, a rácsatolt ezüstös sarkantyúval. Mi, soproniak 
odahaza lakhattunk, noha még tisztelegni sem tudtunk, pedig a tüzéreknek nemcsak fe-
szesen szalutálni kellett, fejvetéssel egybekötve, hanem még a nehéz lovassági kardot is 
egyetlen fogással súlyba kapni.

A Nagy Frigyes főherceg laktanyában szinte elveszett az a harmincegynéhány ön-
kéntes és a pótütegre való legénység. Önkéntes és legénység között az volt az igen lénye-
ges különbség, hogy bár sem az önkéntes, sem a köztüzér nem szolgált önként, az első, 
mint érettségizett ember, békében csak egy évet volt köteles szolgálni, míg a másik hár-
mat. Koblic százados, a parancsnok, akit valószínűleg nem kitüntetésből hagytak hátra,  
az egyedüli tényleges tiszt volt, aki néhány tartalékos zászlóssal, hadnaggyal és főhadnagy-
gyal, meg egy pár öreg tűzmesterrel próbált rendet teremteni a kavarodásban.

10   Karl Kraus (1874–1936) osztrák költő, esszéíró és újságíró. Fő műve a Becht által idézett dráma,  
Az emberiség utolsó napjai. Kraus volt a Die Fackel (A fáklya) című, 1909 és 1936 között Lipcsében 
megjelent szatirikus folyóirat kiadója, ami az említett dráma mellett ismertté tette a nevét.
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Majdnem félszázad távlatából visszatekintve, annak az 1914. évnek augusztusában 
és csodálatosan szép őszében egy valójából kiforgatott embernek látom magam. A felelőt-
lenség mámora fogott el. Megszűntem komoly dolgokkal foglalkozni, hiszen nem tudhat-
tam, túlélem-e a háborút, a siralomház pedig nem alkalmas hely a művelődésre.

Hajnalban sarkantyút pengetve, lovaglópálcámmal csizmám szárát verdesve, lovas 
katonához illő, szétvetett járással kilépkedtem a laktanyába, hogy ott hadfivá képezzenek 
ki. Elsőben lovagoltunk két órán longe-on11 körbe-körbe, barátságtalan lovakon, és ugrá-
ló gyomorral hallgattuk a lovaglótanár tömör megállapításait, melyeknek legszelídebbje 
szerint úgy ülünk a lovon, mint majom a köszörűkövön. Utána a nyeregtől feltörtek szen-
vedő lépteivel a kantinba mehettünk éhünk és szomjunk csillapítására és a harctéri hírek 
szakszerű megbeszélésére. A délutáni elméleti és gyakorlati kiképzés után kirajzottunk a 
laktanyából, mint a játékkatonák a skatulyából, hogy élvezzük a „halálraszántaknak” – fő-
leg a lányok részéről – kijáró csodálatot. Ez az odaadó és olvadó vonzódás hozzánk csak 
fokozódott, amikor a Déli pályaudvarra befutottak az első vöröskeresztes vonatok a szerb 
harctérről, és az állomás előtt felsorakoztak a hordágyak, rajtuk a viaszsárga sebesültek. 
A mankók kop panása, a bepólyált fejek és felkötött karok, a jodoform émelyítő szaga és a 
várakozó tömegre nehezedő bénult csönd összeszorították a bensőnket, de a női szíveket 
is, melyeket aztán mi, a hasonló sors fenyegetettjei, igyekeztünk megvigasztalni.

A háború a hejehujázó, zászlókat lobogtató és hazug szólamokat hangoztató kezdet 
után mind komorabbá vált. Az első sikerek után szeptember 3-án az oroszok be veszik 
Lemberget, szeptember 16-án körülzárják Przemysl várát – és október 4-én már Mára-
marossziget is a kezükben van. Koblic kapitány most már lázasan készül, hogy első hívás-
ra útnak indulhasson a pótüteggel. Minden reggel ott nyargalászunk a Bécsi -domb alján 
az ágyúinkkal és gyakoroljuk eljövendő szerepünket a világtörténelemben.

Október közepén Koblic kapitány ünnepélyesen közölte az önkéntes osztaggal, hogy 
az ezredtől kapott engedély alapján hat önkéntest is kivihet az első pótüteggel a „becsület 
mezejére”. Nosza, lépjen elő, aki erre a kitüntetésre méltónak érzi magát! Rövid tétovázás 
után néhányan kiléptek, köztük (a hiúság alattomos rúgására) én is. Megtettem a végzetes 
két lépést, mert nem volt bátorságom ahhoz, hogy gyáva legyek, mint a többség. Így let-
tem „önkéntesből” valódi harctéri önkéntes, aki belenyúlt a Sors küllőibe.

Mi nyolcan valami vizsgafélét tettünk le és megkaptuk a címzetes káplár két selyem-
csillagát és az ígéretet, hogy a harctéren hamarabb leszünk tisztek, mint az itthon maradó 
társak, akiknek először Pozsonyban végig kell járniuk a tiszti iskolát.

…

Édesanyám kötőtűi mind szorgalmasabban táncoltak azokban a késő októberi mézfényű 
napokban. Gyapjúharisnyákat kötött, meg térdmelegítőt, sálat, – meleg páncélt az orosz 
tél hidege ellen. Szívesen nyúzta volna véresre az ujjait, ha az orosz golyók ellen is tudott 
volna valamit kötni! Riadt szemmel várt haza mindennap a kaszárnyából. Megjött az in-

11   Vezetőszáron
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dulási parancs? – kérdezte reszkető pillantása, és boldogan rakta elém kedvenc ételeimet, 
ha megnyugtattam, hogy nem, nem érkezett meg.

Október 31-én aztán megjött a parancs, hogy a pótüteg haladéktalanul induljon. Be-
vagonírozás délután egykor a Déli-pályaudvaron. Amikor már nyolc órakor megzörrent a 
kulcsom a kapuban, anyám szemét elöntötte a könny. Szótlanul levetettem az extraunifor-
mist és felvettem az átalakított aeráris12 mundért, a harctéri csizmát és a feketére futtatott 
kardot. Nem éreztem semmiféle magasztos hősi érzést, csak rengeteg szenvedésnek bor-
zongató előszelét. Néztem az ágyamat, a zongorámat, néztem a hallgatag ebédnél szüleim 
és testvéreim arcát és magam sem értettem, hogy honnan jön az erő a búcsú elviselésére.

…

Már túl voltunk mindenen. Gyűrötten, álmosan ültünk a „20 ember vagy 6 ló” feliratú 
marhakocsi ajtajában, fújtuk a füstöt és a katonanótákat, míg szaladt velünk a vonat a 
Vág völgyén felfelé. Este tízig tartott tegnap a bevagonírozás és a búcsúzás gyötrelme. 
Amikor a kaszárnya udvarán felállott az üteg és Koblic kapitány lelkesítő szólamai után 
a kürt „Imára!” harsogott, szaporákat nyeltünk. Amikor aztán lóháton kiléptettünk a 
kapun és ott láttuk a szülőket, testvéreket és ismerősöket, akik elkísértek a Déli-vasút 
rakodó pályaudvaráig, akkor lenyeltük a szívünket és igyekeztünk gondtalan, kemény 
harcosoknak látszani.

Az én lovam egy magas, szinte emeletes, csontos állat volt, alig lehetett felkapasz-
kodni rá. Amikor már fent ültem, akkor különösen impozánsnak érezhettem magam. 
Hogy ez a derék ló, melynek nevét sajnos elfelejtettem, eredetileg nem volt ilyen szép 
fényes barna, hanem fehér, s csak erős hipermangán bedörzsölésnek köszönhette harci 
színét, azt a kívülállók nem tudták. Jó, hogy nem láthatták a lengyelországi őszi esők 
után, amikor csíkozottá lett, mint a zebra, és én szem lesütve ültem rajta a bajtársak 
csúfolódásai közepette. Szerencsére hamarosan szögbe lépett, lesántult és az ellentétek 
törvénye értelmében átmenetileg egy általam Nida névre keresztelt, zsákmányolt, apró, 
bozontos orosz lovat kaptam, melynek az a diffamáló13 tulajdonsága volt, hogy nyelvét 
félméternyire kilógatva hordta, amivel talán az emberek és a háború feletti véleményét 
akarta kifejezésre juttatni.

Node, nagyon előre siettem az eseményekben. Egyelőre még Bazin körül jártunk, de 
máris felettébb tisztátalannak éreztük magunkat, mert csak csajkából mosakodhattunk és 
nem tudtunk mit kezdeni a zsíros menzás edénnyel.

A tájat meleg őszi napfény tette vakítóvá, édesanyám térdmelegítőjét és sálját pedig 
feleslegessé. Virágos temetők mellett robogtunk el. Mindenszentek ünnepe volt, a halál 
gondolata úszott a levegőben, mint az ökörnyál, szemben mind sűrűbben jöttek a sebe-
sültszállító vonatok, a hangulat óráról-órára nyomottabbá vált. Hiába igyekeztünk azzal 
vidítani magunkat, hogy a soproni leányok, Lily, Zenta, Pipi és a többiek milyen oda-

12   Kincstári.
13   Szégyenletes, becsületsértő, rút.
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adással búcsúztattak bennünket virággal és kirántott borjúlábbal a vasúti restiben, majd 
később a GySEV-pályaudvaron – a felhő a szívünk felett mind nehezebb lett.

Az időjárás is gyászosabbra fordult, minél északabbra kerültünk. Senki sem énekelt 
már, a vöröskeresztes vonatokat néztük elgondolkozva. Mire másnap este megérkeztünk 
Krakkóba, már hideg esőben rakodtunk ki. Éjféltájban indult az üteg tovább Krakkón 
keresztül. A lovak patái csattogtak és csúsztak a sűrű ködtől és esőtől nedves kövezeten, a 
Mária-templom, a dóm és a Wawel csak sejlett a nedves feketeségtől.

Aztán elmaradtak mögöttünk a házak, a civilizáció, magába ölelt bennünket az örök 
átok, az ismeretlen végzet ködeibe burkolt háború, és én a nyeregben imbolyogva fél-
álomban elindultam azon az úton, amely egészen a Nagy Óceánig vezetett, sőt azon túl, 
körül egész Ázsián.

…

Nem akarom ezt a hat esztendőre terjedő utat részleteiben leírni. Már ezren és ezren kö-
teteket töltöttek meg háborús élményeikkel és a hadifogság keserveivel. De nem bírom 
megállni, hogy mintegy a magam okulására – egy ideig el ne játsszam a bűvös hengerrel, 
reá bízva, milyen emlékszilánkokat dob fel a múltból, hogy belőlük pompafényű csilla-
gokat formáljon.

Az első csillagkép figuráit a lengyel késő ősz fakó háttere keretezi. A bágyadt napfény, 
melynek ferde sugarain tegnap még felizzva siklottak alá a Krakkó mögötti erdők levelei, 
szétolvadt a leszálló ködben, majd egészen kihunyt a szemerkélő esőben. Nyirkossá válik 
minden, még a szív burka is. A szemerkélő esőből ólmos csurgás lesz, amely átrágja magát 
a legvastagabb kabáton is, egészen a bőrig, becsurog a sapka széléről a nyakba, megder-
meszti a kantárszárat tartó kezet, átáztatja a nyerget, befolyik a csizmaszárba. Óráról-órá-
ra dagad a sár, mintha szürke tésztáját kovász dagasztaná a dombok között kanyargó úton. 
Ez az út hirtelen felfelé mutat, egyenesen a szederjes égbe, vagy a végső kétségbeesésbe.

És csakugyan. Amikor az üteg felkapaszkodik a kopár dombhátra, akkor a ziháló 
lovak gőzfelhőin keresztül olyan látvány tárul elénk, amelytől összekoccannak a fogak. 
Ameddig a szem ellát, az alattunk elterülő hullámos táj sárga és szürke egy hangúságában 
mindenfelé fekete emberkígyók és szekérkaravánok vánszorognak a keleti látóhatártól 
nyugat felé. A fekete vonalak egyetlen hieroglifává fonódnak össze, de mindnyájan rögtön 
megértjük, az osztrák-magyar hadsereg visszavonul!

Dermedten ereszkedünk le a négyszeresre széttaposott országútra és megyünk, me-
gyünk – a parancs szerint – szemben az Ivangorod alól visszavonuló Dankl hadtesttel.

Két napon át tart ez az ellentétes menetelés, kövér lovakkal, új ágyúkkal, jó fel-
szereléssel, a lerongyolódott, piszkos, holtra fáradt visszavonulók között. Találkoztunk a 
soproni 18-as honvédokkal. Fénytelen szemmel, szinte közömbösen néznek bennün ket, 
csak egyikük, egy tanár nevet ránk keserűen: „Na várjatok csak! Egy hét múlva ti se lesztek 
különbek nálunk!”

Sár, sár, fekete, barna, szürke sár csillog hályogosan mindenfelé. Itt híg, ott nyúlós, 
amott szinte megbéklyózza a lovak lábát és elnyeli az ágyúkat. Ahol legsekélyebb a sáróce-
án, ott libasorban, bokáig, néha térdig vízben gázol a gyalogság. Megroppant derékkal, 
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beesett arccal, lehorgadt fejjel, többnapos szakállal, toprongyosan jönnek, jönnek tisztek 
és legénység, lépnek, mint a kíntól részegek, akiknek már minden mindegy, csak lefekhes-
senek valahol, akárhová.

A szájak némák, csak néha tör a részvétlen ég és a benne lomhán repdeső varjúsereg 
felé egy-egy fékevesztett káromkodás. Utána megint csak a bakancsok cuppogása és a 
derékszíjról himbálódzó csajka meg pléhkulacs csörgése hallik. Néha valamelyik elkezd 
előre dőlni, tesz még néhány lépést, aztán megadással beleheveredik a sárba. A lovak bó-
dult bólogatással vonszolják magukat és felhorkannak, ha az út mentén egy-egy felpuf-
fadt lótetemről felrebbennek az enyészet fekete madarai.

Ránk szakadt a sötétség. Nem látok tovább, csak az előttem baktató ló tomporáig. 
„Hol vagyok? Mikor ébredek már fel?” – kérdem magamtól konokul, miközben a nyereg-
ben imbolyogva el-elnyom az álom és a múlt délibábjait rezegteti előttem.

Másnap találkozunk Dankl hadtestparancsnokkal és törzsével. Visszafordítanak 
északnyugat felé, s most már mi is egy irányban hömpölygünk a nagy árral a sárból gyúrt 
novemberi tájban, ahol a domboldalakon kiveszett a fű, csak itt-ott gubbaszt egy kis erdő, 
és a dombtetőn álló magányos tölgy ágain akasztott szökevények vagy kémek hintáznak.

…

Órákig egy nyomorúságos kis lengyel városkában szorongunk, melynek utcáit eltömte 
a visszavonuló hadsereg. A városka neve Oswiecim. Akkor még egyikünk sem sejthette, 
hogy milyen gyászos hírhedtségre tesz majd szert ez a hely huszonöt év múlva, egy máso-
dik világháborúban, amikor már Auschwitz lesz a neve.

…

Végre bágyadtan kitekint a felhőrongyok közül a nap. Fényében látjuk úgy igazán, mivé 
tett bennünket már ez az első hét, a lengyel sár, az alvás romos istállókban vagy kifosztott 
majorokban. És mégis, mikor elől az élen örömteli kiabálás kél, mert az egyik napos domb-
oldalon ott táboroz megtépetten, de látásunktól felvidultan az ezredünk, és viszontlátjuk 
azokat, akik augusztus első napjaiban büszkén lovagoltak ki a Frigyes-laktanya kapuján, 
akkor szinte szégyelljük magunkat, mert a harctéri szakállak és kopott mundérok mellett 
mi csak kinyalt díszkatonák vagyunk. Úgy fogadnak, mint a sokat tapasztalt anyakotlós 
elmaradt, gyámoltalan csibéit.

Lóról szállva menetelünk tovább ezer kérdés és felelet közt. Az egyiknek, Irén hú-
gom vőlegényének, akinek zászlósi uniformisán már a nagy ezüst vitézségi érem csillog, 
levelet hoztam.

…

A szomorú lengyel falvak között is a legszomorúbb Mihalowka. Meredek falú völgykat-
lan mélyén és lejtőin gubbasztanak a sárkunyhók, bennük apró termetű, ijedt szemű asz-
szonyok, vakaródzó aggastyánok és félmeztelen, maszatos gyerekek bújnak meg. A leg-
nagyobb nyomorúság, amit el lehet képzelni. Szolgálatban vagyok és taposom a sarat a 
katlan fenekén gőzölgő tábori konyhák és a fájdalmasan fel-felnyerítő tüzérlovak között.  
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Az ágyúk fent, a dombtető árnyé kában vannak, a tisztek és a legénység az őrség kivételé-
vel a kunyhókban keresett menedéket, mert a még ügyetlenül épített fedezékekbe becsu-
rog az eső.

Apró parasztszekerek időről-időre sebesülteket hoznak onnan elölről, ahonnan tom-
pa ágyúdörgés hallatszik, éjjel meg nagy tüzek festik vörösre az eget. A szekerekből vér 
csöpög, a vizes szalmán rázódó sebesültek kórusban üvöltenek a kíntól.

De más fajta betegeink is vannak. Az ötödik ütegben reggel három tüzér esett össze 
– kolerában! Minket, pótütegbelieket még odahaza beoltottak kolera ellen is, de a többi 
üteg védtelen, akárcsak ezek a barlanglakó, nyomorúságos parasztok körülött ünk. Az am-
bulancia mellett egyre szaporodnak a betegek. Sárga és szürke arccal feküsznek a szitáló 
esőben a hordágyakon, a tábori konyhák gőze és az éhes kóborkutyák között. Időnként 
egynek-egynek fennakad a szeme és leesik az álla – meghalt.

A viskókban is sorban hullanak a gyerekek, asszonyok, vének. Amíg a katonasza-
kács a tűzhely előtt a tésztát gyúrja, és mellette a bús fiatal asszony a gerendáról lelógó 
kosárban a csecsemőt ringatja, addig hátul a kemencepadkán a nagypapát a koleragörcs 
facsarja. Szinte megváltás, amikor a kozák felderítők nyomán megszólalnak az ellenséges 
ágyúk, vijjognak a srapnelek, és az alattomos járvány helyett a gyors pusztulást ígérő ka-
tonahalál parittyakövei zúgnak és pukkannak felettünk.

A fogatok között ülök, kétszáz lépésnyire az ágyúk mögött, egy sekély földteknőben, 
és várom a jelet, hogy a hatosfogatokkal előrerúgtassak az ágyukért, ha az orosz tüzérség 
rátalál az ütegünkre, és szélsebesen állást kell változtatni a gránáttűzben. A kesztyűmet 
foltozom és fütyörészek, mert el szeretném hitetni magammal, hogy nem félek. Nappal 
valamennyien hősök vagyunk, rettenthetetlen harcosok. Ám éjszaka, amikor az emléke-
zés és a vágy puha szárnyain hazalendülünk, akkor a széljárta sátor lap alatt, vagy a fedezék 
nyirkos hidegében a hősökből riadt gyerekek lesznek, akik az álom kábulatában visszasír-
ják magukat az anyjuk ölébe.

‒ Mama, mama... – nyögi mellettem Vili és felzokog. Az egész fészekalja önkéntes 
megmozdul, zörög a szalma, sóhajok kelnek és valahol a Kárpátok felett találkoznak az 
anyai ágyból felénk szálló sóhajokkal.

…

Valahányszor elmegyek mostanában Sopronban a temetőben Vili sírköve mellett, ezt a 
felzokogást hallom. Nagynevű ügyvéd lett belőle, de 68 éves korában, karácsony estéjén 
dróttal felakasztotta magát, mert idegei nem bírták elviselni az új életformát.

…

Megjött a tél, sivít a fagyos szél, -8 °C. Pótütegünket feloszlatták, kiárusították. Minden 
ütegparancsnok vihetett belőle, ami a saját ütegéből hiányzott. A végén megmaradt egy jó 
meg egy rossz ágyú, s néhány ember, köztük én is. Amíg a többiek elől hadakoznak, addig 
mi hátul várjuk, mikor lesz valakiből hősi halott, hogy a helyére lépjünk.

Az állatorvossal este felé kiállunk egy dombtetőre, és míg kelet felé Jangorod lángol 
és félelmetes robajjal folyik a harc, addig mi a lengyel naplementében gyönyörködünk. 
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Vékony hólepel borítja a szelíd ívelésű dombokból komponált tájat, mely felett ma még 
szomorkás mazurkák zenéje leng, de holnap talán már egy Chopin polonéz lovasrohamá-
nak dübörgése fogja az eget verni. A dombokon magas, zilált koronájú, sok vihart kiállott 
fenyők válnak ki élesen a rózsa- és narancsszínű alkonyati ég kárpitjából. Alattunk az út 
mellett néhány száz muszka fogoly ballag a lenyugvó nap felé, magán az úton pedig vé-
res sebesültekkel, fagyott kezű és lábú honvédekkel és kolerásokkal megrakott szekereket 
húznak a kis bozontos, lengyel lovak. Félelmetes Verescsagin-kép14 az országút, végigvib-
rál rajta egy elnyújtott, szinte állatias jajgatás, felette károgó varjak keringenek. Sötétedik. 
A természetben is, az emberi szívekben is.

…

A harmadik ütegben egyetlen gránát hat altisztet megölt. Hatunknak azonnal indulni kell 
Golaczowyba, egy leégett, feldúlt faluba. Csak az iskola maradt épen, itt van a tiszti étkez-
de, s a sarokban egy rozoga, rozsdás zongora áll.

Hauptmann Franz von Furtenbach ütegparancsnoknak, egy negyven év körüli, kissé 
fanyar agglegénynek a parancsvivője leszek. Megengedi, hogy a tisztekkel alhassak és ve-
lük étkezzek. Óriási kedvezmény! Ha többen lennénk önkéntesek, szó sem lehetne róla. 
Rögtön hozzák is a vacsorát, zsíros stercet aszalt szilvával. Újra tányérból eszem.

Vacsora után egy bécsi zászlós odaül a zongorához és a Mondschein-szonátát játssza. 
Hallgatjuk áhítattal, s nekem összeszorul a torkom a meghatottságtól, hogy ismét meleg 
baráti környezetben embernek érezhetem magam Beethoven zenéje mel lett. A hangulat 
mind emelkedettebb lesz, már engem ültetnek a zongorához, és zeng felváltva a magyar 
nóta és a bécsi operett-dal. Senki sem gondol arra, hogy a templom, amely mellett az 
iskola és benne a zongora áll, aznap már három találatot kapott.

Elalvás előtt szomszédommal, Hackmüller Fritz linzi zászlóssal még soká beszél-
getünk halkan. Egymás szájából kapkodjuk izgatottságunkban mondanivalónkat ze-
néről, könyvekről, művészetről. Dürer, Rilke, Klimt, Zweig. A kultúrember áttörte a 
háború reá hengeredett terhét, ahogy a gyöngyvirág tűhegyesre sodort levele is átdöfi 
a reá nehezedő lombréteget.

…

Új lovam van. Koromfekete, szép állat, Gésa a neve, és tényleg van benne valami a japán 
gésák bájából. Ösztöne nemegyszer megszégyeníti az eszemet. Nélküle talán belefullad-
tam volna a lengyel éjszakák sötétjébe. Néhány heti állóharc után az oroszok úgy meglép-
tek, hogy csak a második napon vettük észre távozásukat. Megkezdődött az előnyomulás 
feneketlen sárban és szakadó esőben. E két csapáshoz csatlakozott esténként a harmadik 
egyiptomi csapás – a szurokfekete sötétség.

– Jobbra nyitott kút! Balra mély árok! – hangzik elölről. Hátulról meg zűrzavaros lár-
ma, kocsirúd reccsenése, zuhanás robaja. Az egyik lőszerkocsinknak a rúdja törött el. Be-
tolják egy pajtaféle épületbe, hogy megjavítsák, mi meg megyünk tovább. A hátunkon 

14   Vaszilij Vasziljevics Verescsagin (1842–1904) neves orosz festő.
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dobol az eső, vízben ülünk a nyeregben, de ez még mindig jobb, mint térdig fagyos vízben 
botorkálni, mint az ágyúfedezetnek kirendelt 18-as honvédek.

Éjfél felé a nevemet hallom. A kapitány hívat. Forduljak vissza és teremtsek összeköt-
tetést az eltört kocsirúd javítóival. Szalutálok, megfordítom Gésát és indulok visszafelé. 
Nemsokára a menetoszlop végére érek, azontúl kezdődik a semmi, színültig megtöltve a 
legfeketébb sötét séggel. A fáradtságtól úgysem látok már, csak a vacogtató fázás tart még 
ébren a nyeregben. Gésa azonban megy, egy hang nélkül, ösztönös léptekkel, óvatosan, 
mintha valami kincset hordozna a hátán. Néha megtorpan, remegni kezd, de néhány sar-
kantyúnyomásra újra nekiindul. A fülem zúg, a szemem előtt tüzes karikák táncolnak, 
majd elszaladnak a végtelenbe, átadom magam a sorsnak, hiszen azt sem tudom, merre 
van kelet, merre nyugat.

Így kocogunk soká, mint elkárhozott lelkek az örök sötétségben, míg hirtelen távo-
li hangokra rezzenek fel, és a tüzes karikák helyett valódi, földi fényt, egy istál lólámpás 
sárga fényét látom. A lőszerkocsinál vagyok. Gésa elégedetten felnyerít, én meg áradó 
hálával paskolom vizes nyakát és farát.

…

A hazai posta érkezése olyan, mint amikor ívlámpa gyullad az esti homályban. Szinte 
hallhatóan dobognak a szívek, míg a kiosztás tart, s aki nem kap levelet, az pillanatok 
alatt megöregszik. A többiek félrevonulnak, remegő ujjakkal felbontják a borítékot, aztán 
elmerül körülöttük a sivár harctéri világ, és néhány percre otthon vannak a boldogság 
szigetén.

Én úgy jöttem el hazulról, hogy szüleimen és testvéreimen kívül senkit sem hagy-
tam hátra. Szívem szabad, nem vár szerelmes levelet, búgó üzenetet. Magányos szirtnek 
érzem magam, mely egyedül dacol a forrongó hullámokkal. Ez megkönnyíti a megpró-
báltatások elviselését. Ha pedig a fiatal test, tetves falusi kalyibák vagy széljárta széna-
padlások és nyirkos fedezékek éji sötétjében ölelésre vágyik, akkor a képzelet szabadon 
választhat társat...

Én vagyok az egyetlen „önkéntes” az ütegben. Ha többen lennénk, akkor nem le-
hetne ilyen kiváltságos helyzetem. Irigyelnek is a 2. és az 5. üteg önkéntesei. Olyanféle 
szerepem van, mint például a skót ezredekben az ezred bakkecskéjének, vagy hadihajó-
kon a sziámi macskának. Ha nem is simogatnak a fülem mögött, mégis, ahol csak lehet, 
kedvesek hozzám a tisztek, még a savanyú Furtenbach kapitány is. Úgy vesznek, mintha 
már megvolna a kadéti rangom. De nem is vagyok most olyan zárkó zott, kevésszavú, mint 
amilyen békeidőben voltam. Az örökös életveszély felpezsdít s a harc szüneteiben vagy 
előnyomulás közben, amikor este már sikerült kivakarózni a sárból, és valamelyik len-
gyel udvarház meleg szobájában körülüljük a tiszti vacso raasztalt, melyhez én szereztem a 
tréntől a hordó vörösbort, akkor a pillanatnyi bizton ság érzete valamennyiünkben felforr, 
és én is együtt énekelem a többiekkel a kapitány kedvenc dalát, … vagy – a paritás kedvé-
ért – a „Hajmási Péter, Hajmási Pált”. Egyvalaki van közöttünk, aki elkülönül a szoba sötét 
sarkába, mert tiszttársai hidegek hozzá.
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Néhány nap előtt, Dzion-Maly-ban, ebédelés közben, hatalmas, sárga lovon meg-
jelent egy különös főhadnagy, akit – a magával hozott parancs szerint – hozzánk helyez-
tek, mint számfelettit. Az ütegparancsnok, úgy látszik, már tudott jöveteléről. Hűvösen 
fogadta jelentkezését és bemutatta a tisztikarnak, mint lovag Wasilowszky főhadnagyot, 
aki egyenlőre mint szálláscsináló és felderítő fog szolgálatot teljesíteni.

Wasilowszky főhadnagy merőben elütött a megszokott tiszti típustól. Hatalmas ter-
metét nem csukaszürke köpeny takarta, hanem az a keskeny vörös csíkkal beszegett feke-
te köpeny, melyet a tüzértisztek azelőtt odahaza hordtak. Barna császárszakáll keretezte 
férfiasan kemény arcát, melyből gúnyos-kedves, kék szempár világított.

Valami titokzatosság övezte az első pillanattól kezdve, s mivel a tisztek, akik nyil-
ván többet tudtak róla, alig érintkeztek vele, én – természetemnél fogva, amely mindig 
az üldözöttek mellé állít – annál inkább vonzódtam hozzá. Ezt meg is érezhette, mert 
menetelés közben nagy lovát, Nordstart mindig az én kecses, fekete Gésám mellé kor-
mányozta. így rúgtattunk előre kvártélyt csinálni az ütegnek, és így mentünk együtt, lóról 
szállva, mint felderítők a tűzvonalba. Ez utóbbi már magában is veszélyes foglalkozás, 
de Wasilowszky társaságában különösen veszélyessé vált, mert őt nem zavarták a cirpelő 
golyók, ő felhágott a lövészárok peremére és fekete köpenyében addig látcsövezte a ve-
szettül lövöldöző ellenséget, amíg mindent tudott, amit tudni akart.

Ezeken a közös útjainkon, majd később a megfigyelőállás magányában egyet-mást 
megtudtam, ami megmagyarázta különös helyzetét. Gazdag, régi lengyel nemesi család 
utolsó sarja volt és teljesen egyedül állott a világban, család és rokon nélkül. A családi 
tradíciót követve katona lett és a Monarchiának már majdnem minden garnizonjában 
megfordult.

– Tudod –, magyarázta – már régen őrnagynak kellene lennem, de akárhol vol-
tam, előbb-utóbb valami olyat mondtam, amit az átlag tiszt képtelen elviselni. Pedig 
csak az igazságot mondtam meg. Azt, hogy nem az alkohol, a némberek meg a kártya az 
élet legfőbb értéke és a tiszti pálya értelme, hanem az emberséges gondolkodás, az áldo-
zatvállalás, a művészetek, a jó könyvek és – amit semmiképpen sem szeretnek hallani: –  
a szociális igazság megvalósítása. Ha ismernéd az életet egy galíciai garnizonban!

– Ó, hát olvastam én Roda Rodát,15 sőt hallottam is –, vetettem közbe.
– Nagyszerű! Akkor úgyis el tudod képzelni a galíciai garnizonok életének humoros olda-

lát. De a tragikusat, a szellemi züllést és az erkölcsi pudvásodást – azt nem. Ha kártya helyett 
Mörike verseit látták a kezemben, vagy ha a tarnopoli zsidók tól nem Kontusowka-pálinkát 
vettem, hanem valami régi metszetet, s a beteg kasszirnőnél többre becsültem egy Bach-fugát 
vagy Beethovent, akkor már árulót láttak bennem és nekem estek, mint a varjak a bagolynak. 
A vége aztán mindig újabb áthelyezés lett és további fekete pontok a minősítésben.

Ízig-vérig katona volt, jobban mondva – harcos, aki valamilyen eszméért küzd.  
Az ő hevítő eszméje a független Lengyelország volt, beleértve – természetesen – az oszt-

15   Alexander Roda Roda (1872–1955) osztrák író, publicista. Der Feldherrnhügel című katonai tárgyú 
vígjátékában szerzőtársával, Carl Rösslerrel a szűkszemléletű és értelmetlen katonai hierarchiát gúnyolták. 
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rák uralom alatt lévő Galíciát is. Ezért gyűlölte halálosan az oroszokat és ezért bírálta vak-
merően az osztrák-magyar hadvezetés hibáit. „Die Artillerie gehört in die Schwarmlinie!” 
– „A tüzérség a lövészárokba való!” – hirdette. Ha pedig felhajtott egy pohár bort, mert 
elkeseredése tetőpontra hágott, akkor – enyhébb esetekben – kiabálni kezdett, hogy „a 
tüzérség ebben a háborúban tökéletesen csődöt mondott!”, vagy pedig – súlyosabb esetekben 
– kirohant a lövészárokba, kikapta a puskát egy baka kezéből, felugrott az árok partjára 
és onnan lődözte az oroszokat. Egy ilyen tettéért helyezték át büntetésből hozzánk a ne-
héz haubitzoktól.16 Ott ütegparancsnok volt, nálunk megtűrt számfeletti. Nem illett bele 
ebbe a háborúba, ahol láthatatlan fegyverektől halnak meg a katonák. Wasilowszky lelke 
mélyén középkori lovag volt, akinek az agya egy új, igazságosabb világrendről álmodo-
zott, mint egykor Morus Tamás, de vére a régi, buzogányos harcokra vágyott.

…

Amikor a Nida partján kiépítettük hadállásainkat és az üteget egy mély völgy felső lanká-
ján beástuk, s a tisztikarnak is sikerült egy öreg malomban jó kvártélyt találni, akkor mi 
ketten Wasilowszkyval és Hackmüller zászlóssal a meredek dombtetőn épített megfigyelő 
állásba kaptunk beosztást. Ötven lépésnyire az állás mögött egy nyomorúságos falucska, 
Biczew házai kezdődtek. Egy ilyen háznak a szobájában kényelmesen berendezkedtünk.

Azok a napok, melyeket hármasban itt, ezen a belövésnek kitett helyen töltöttünk, 
harctéri életem legboldogabb napjaivá lettek. Hackmüller, egy gazdag linzi cseme-
gekereskedő család sarja, aki saját lovával vonult be, hozzám hasonló érdeklődésű és 
Wasilowszkyval rokonszenvező fiú volt. Mivel pedig abban az időben a háborúskodás-
nak megvolt a maga pontos menetrendje, tehát az oroszok a nap ugyana zon órájában 
szólaltatták meg ütegeiket és a tüzet szürkületig folytatták, azontúl már csak a gyalogsági 
járőrök és az előretolt figyelőállások lövöldöztek egymásra, mi hárman a napi munka be-
fejezése után az altisztekre bíztuk a megfigyelést, magunk pedig visszavonultunk közeli 
parasztszobánkban. Miután Hackmüller kifogyhatatlan csemegekészletével feljavítottuk 
a vacsorát, nekiálltunk énekelni. Nem akárhogyan, hanem programszerűen: ma német 
dalestély, holnap operaest, holnapután szimfóniák füttyszóval vagy dúdolva. Amit az 
egyik nem tudott, tudta a másik, Wasilowszky pedig mindent tudott, és képes volt egy 
Haydn- vagy Schubert-misét egyedül végigénekelni. Ragyogott a boldogságtól és édes 
fiainak nevezett bennünket. Hallgatóink is voltak, a tisztilegények és a szolgálaton kívüli 
tüzérek. Wasilowszky ugyanis, a tisztek egy részével ellentétben a legénységben is baj-
társat látott, és szol gálaton kívül szívesen volt együtt velük. Eszünkbe sem jutott, hogy 
egyetlen jólirányzott gránát szétfröccsenthette volna hangversenyünket.

Édesen aludtunk ilyen esték után, s másnap reggel, a vastag, fehér hóban vidáman 
mentünk ketten előre, felderíteni az ellenséges állásokat és rajzokat készíteni róluk.  
Ez utóbbi az én feladatom volt. Ciuuu...pakk...pukkantak körülöttünk az orosz golyók, 
néha egy-egy gépfegyver is felugatott, de valami burok lehetett körülöttünk, mert bajunk 
sohasem történt.

16   Nehéz ostromágyút kezelő egység.
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Karácsony estéjén teljes készenlétben voltunk, mert éjjeli támadást vártunk. De 
azért a fedezékekben kigyúltak a kis karácsonyfák, és minden ágyúnak is megvolt a maga 
fácskája. A malomban egy ideig szótlanul álltuk körül a ragyogó fát, mely alatt nem volt 
ajándék, mert a trén a csomagokkal nem érkezett meg, aztán tétován elénekeltük a „Stille  
Nacht”-ot egyszer, majd még egyszer, sőt harmadszor is. Utána a szolgálatosok kimentek 
az ütegállásba, a többiek meg bebújtak vackukba és magukra húzták a pokrócot.

…

Köröskörül szaporodtak a hóval takart sírhalmok, rajtuk durva kereszt. Róluk nem be-
szélt senki, de elmentében mellettük, mindenki rájuk gondolt, azután saját magára.

Az elalvás előtti hazagondolást mind sűrűbben zavarják meg a tetvek. Soká titkol-
juk egymás előtt, hogy vannak...vannak..., míg aztán a legmerészebb vagy a legtetvesebb 
férfiasan bevallja, hogy neki van. Micsoda boldogság, micsoda megkönnyebbülés követi 
ezt a vallomást! Egymást túlkiabálva, szinte büszkén kiáltozunk: Nekem is van! Nekem is 
van! Még Furtenbach kapitány is bevallotta vénkisasszonyos szeméremmel, hogy bizony 
őt sem respektálták a bestiák. Most végre nyíltan és nyugodtan lehet vadászni rájuk. Min-
denki mellett kigyúlt a gyertya, és a tisztilegény buzgó asszisztenciájával megkezdődik az 
irtó hadjárat. Díjat tüzünk ki annak, aki megfogja a tetvek vajdáját. A díjat Náci nyeri meg 
egy keresztes díszpéldánnyal.

…

Wasilowszkyval már a hajnali félhomályban kilovagolunk a gyalogsági állásokba. Útköz-
ben egy parasztlegényre bukkanunk, aki gyanús. Wasilowszky megállítja és vallatóra fog-
ja. A legény égre-földre esküdözik, hogy ő nem kém, ne akasszák fel, idevaló a faluba, itt 
van a legjobb barátja, az majd bizonyítani fogja ártatlanságát. Előkeríttetjük a legényt, 
az azonban, látva, hogy barátja halálos bajban vall, arcátlanul ellene vall. Ekkor a fogoly 
letérdel Wasilowszky lova elé és ünnepélyesen megesküszik, hogy csak répáért volt a ve-
remben és nem kémkedett. A lengyel Wasilowszky tudva, hogy a vallásos lengyel paraszt 
nem tud hamisan esküdni, hisz neki és futni hagyja. Még ma is látom a legény rajongó, 
hálatelt tekintetét és boldogságát, hogy nem az álnok barátnak adtak hitelt, hanem az ő 
szent esküjének.

Visszatérve a rajvonalból, kettős örömhír vár bennünket: megjött Wasilwszky fő-
hadnagy kapitányi kinevezése, és olyan hírek szálldostak, hogy rövidesen más harctérre 
kerülünk. Kárpátok? Szerbia? Nyugati harctér?

Wasilowszky kinevezését a tisztikar teljes rehabilitálásnak vette s lelkesen ünnepelte 
az újdonsült kapitányt. Az én örömömet csupán az aggodalom zavarta, hogy talán áthe-
lyezik, és én elvesztem azt az atyai barátot és mentort, aki számomra szinte megszépítette 
a harctéri életet.

…

Szilveszterest Dalechowitzében, egy nemesi kúria kopár, fűtetlen szobájában. Ráz 
bennünket a hideg, a konyha megfeneklett valahol a minden eddigit felülmúló sártenger-
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ben s így nincsen vacsoránk. Mégis nevetünk és énekelünk, éltetjük az új, 1915-ös eszten-
dőt, amely biztosan hazavezérel minket családunk körébe. Ezenfelül útban vagyunk egyik 
harctérről a még ismeretlen másik harctérre. Másnap, 1915. január 1-ének havas, hideg 
hajnalán újra átlépjük az osztrák határt – visszafelé. Fenyőgallyacskákat törünk emlékül, 
hisz Oroszországba többé már nem kerülünk.

Átkelés a Visztulán, Bochnia, kövezett utcák, kivilágított üzletek, vendéglők. Szép, 
szűkszoknyás lányok, jól öltözött férfiak. Még ebben a galíciai kisvárosban is szinte ful-
doklunk a gyönyörűségtől a sáros, tetves, véres nomádélet után.

Éjjel bevagonírozás Brzeskóban. Ívlámpák, mámorító vasúti füstszag, csattogó üt-
közők zenéje. Aztán elnyúlás a vasúti fülke bőrpárnás padján és alvás a ringó kocsiban.

Újra Krakkóban. Nemes tornyok, villamos kocsik, ebéd fehérabroszos vendéglőben, 
piros, ropogós kiflik, képeslapok!

Oderberg. Pezsgőzés, azután átlépjük a magyar határt! Reggelre Poprádon vagyunk. 
Vacsora Kassán, majd éjjel kettőkor kirakodás fáklyafénynél Őrmezőn. Egy grófi urada-
lom intézőjénél szállunk meg. Magyaros vendégszeretet, meleg kádfürdő, angol WC, 
zongora, matracos ágy. Boldogok vagyunk.

…

Hajtjuk ki az oroszt Magyarországról. Homonna, Taksány, Nagypolány, Cirókaújfalu, 
Zemplénoroszi. Nőnek a hegyek, nő a hó, szántalpakon vontatjuk az ágyúkat mind maga-
sabbra, keskeny hegyi ösvényeken, mély szakadékok mellett, melyekben lezuhant ágyúk 
és lovak hevernek a hólepedő alatt.

Az egyik hegyi falu hagymakupolás görög-keleti templomában szorongunk néhá-
nyan a pravoszláv újévi misén. Fekete szakállú papok énekelnek az aranyozott ikonosztáz 
merev bizánci szentképei előtt, harangszóra emlékeztető érces és mégis lágy hangon. Az 
oldal ablakokon ferdén benyilazó téli napsugár átvilágítja a sűrű tömjéncsóvákat s glóriát 
gyújt a görnyedt, tarkaruhás rutén parasztok és asszonyaik feje felett. Soká gyönyörkö-
döm a szárnyaló lelkek áhítatában és az aranyfal előtt virító dohszagú ünneplő gúnyák 
színes gomolyában. A hit és a szépség légköre békével és melegséggel tölti el szívemet, s 
megerősödve lépek ki a Beszkidek havas és véres világába.

…

38,7 °C lázzal és fullasztó köhögéssel vonszolom magamat és lovamat a nyaktörő utakon. 
Ha jobb kedvem volna, most Hannibál alpesi átkeléséhez hasonlítanám azt, ami körülöt-
tem folyik, de Hannibálnak elefántjai voltak, nekünk meg csak éhes gebéink. Reggel 6-tól 
este 10-ig mindössze nyolc kilométert teszünk meg, majd a következő napon Ostada 
községben hajnaltól este hatig csupán két kilométerrel jutunk előbbre, annyira eltömte 
az utakat a hadsereg. Végre január 25-én egész napi küszködés árán a szerpentinúton fel-
jutunk a 800 m magas uzsoki hágóra és újra Galíciában vagyunk.

Két napra rá erős harcban bevesszük Lutoviskát és bekvártélyozzuk magunkat egy 
zsidó családnál. A kaftános házigazda és két éjfekete szemű, fehérarcú leánya úgy körül-
udvarolják az osztrák-magyar tiszturakat, mintha halálos veszedelemből szabadítottuk 
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volna ki őket. A következő nap felderítő lovaglással telt el. Utána gyanútlanul átaludtam 
az éjszakát.

Azután elkövetkezett a végzetes dátum: 1915. január 29.

Hadifogságban
Első rész, VIII. fejezet17

Életem első nagy fordulópontja ez az 1915. évi január 29-e. Egyetlen csapással kettévág-
ta azt a fonalat, melyet eddig sodortam szelíd békeszálakból és arra kényszerített, hogy 
ezentúl kötelet fonjak a szenvedések durvább, de szívet-lelket megedző szálaiból. Erőssé 
kellett válnom, hogy össze ne törjek a reám nehezedő megpróbáltatások súlya alatt, de 
egyben gyengédnek is kellett maradnom, hogy szívem és lelkem el ne durvuljon, és meg 
ne tagadja eddigi eszményeit.

Sok évvel ezelőtt megkíséreltem szavakba foglalni azt, amit a bűvös henger már akkor csil-
lagba rendezett az emlékezés tükrei között. Amit akkor írtam a fogság ba esésről és a fog-
ság első idejéről, az hitelesebb, mint amit ma írnék, ezért hadd idézzem a negyven év előtti 
eszemmel, talán túl patetikusan, de az átélés nagyobb közelségének hevében írottakat.

…

Valami felfoghatatlan történt velem! Az a fekete, jeges hullám, amely zúgva felénk höm-
pölygött, átcsapott az esti szürkületbe merülő hegyen és magával rántott a sötét örvénybe. 
Egy negyedórával ezelőtt még fáradt voltam, a végsőkig kimerült. A Halál, aki ma ezer 
alakban keresztezte már utamat, akinek árnyékában lázban égve lelt a hideg, ez a Halál 
minden erőt kiszítt csontjaimból.

Tizenkét órán át harcoltunk egymással. Ők láthatatlanul, mi nyíltan. Hússzor kel lett 
végigfutnom a két erdő közötti nyílt részen, fent a hóval borított hegyoldalban, míg lent 
valahol, elrejtett ágyútorkok leselkedtek és szünet nélkül szórták a halált erre a háromszáz 
lépésnyi nyílt útra.

És most minden fáradtság kiröppent testemből. Helyébe valami dermedt, őrjítő 
csodálkozás libabőre vert ki, az inak a szakadásig kinyúlnak, az idegek pengnek a túlfe-
szítettségtől, az agy egyetlen kalapáló kérdéssel viaskodik. Egy idegen, jeges gondolat 
elmosódott körvonalai vetnek árnyékot a lélekre, mind élesebben, mind fájób ban, és hir-
telen testet ölt a felfoghatatlan, s az öntudatba éles szélekkel belemarja magát a fogalom 
– FOGSÁG!

Amikor azon a véres januári estén ez a gondolat, mint valami szikár, mezítelen alak, 
az emberi sors homályából elém lépett, a legyőzöttek szégyenpírja, a néma két ségbeesés 
és az erkölcsi megalázás keserűsége kísérte. Ma, amikor testem és lelkem már végig hor-

17   Az idézett rész: Soproni Füzetek 1999. 31–39., gépelt kézirat I. rész 233–250.
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dozta ennek a fogalomnak a keresztjét és a sebek behegedtek, ma ezt a fogalmat egy sze-
rény dicskoszorú övezi: az emberi szenvedésnek glóriája, melynek sötét sugarai mind-
azoknak a szeméből törnek, akik vég nélküli éveken keresztül, elsodorva és behavazva 
„odaát” éltek.

…

Ott, abban az összelőtt útmenti kocsmában, a mi aznapi kötözőhelyünkön, Lutowiskától 
északra, életemnek egy hosszú szakasza kezdődött. Felsebzett lábbal és dermedt lélekkel, 
az élet legmélyebb és legsötétebb szakaszain kellett átgázolnom, ám utam elvezetett a lé-
lek ébredésének és növekedésének hűvös, magányos és mégis napfényes fennsíkjaira is. 
Ennek a hat esztendőnek egyetlen percében sem bírtam megszabadulni az álom gomoly-
gó érzésétől, s ma, amikor ezek az évek már messze mögöttem feküsznek, ma még inkább 
álomnak érzem a múltba süllyedt időt.

Az évek fátylán keresztül egy fiatal tüzér önkéntest látok, kinek lányos arcát a nyílt 
tűzhely lángja bíborra festi. A tűzfény különös árnyékokat táncoltat a mocskos, kopár 
falakon – fürtös medvesüvegek, csúcsos csuklyás óriások árnyékát, hosszú, hul lámos sza-
kállal keretezett, vagy kiugró mongol pofacsontokkal púpozott arcéleket. Idegen beszéd 
érdes hangjai hőbölögnek szőrrel körülnőtt tátott szájakból és a kifosz tott tábori gyógy-
szertár félig ürített konyakos üvegjeit részeg öklök rázzák a füsttől, mocsoktól, bőrtől, 
dohánytól, izzadt testektől és vértől bűzös levegőben. Valaki feltépi az ajtót és az üvöltő 
hordát elborítja a kívülről beáramló levegő gőze.

És a csupasz, sötét agyagpadlóról a haldoklók hörgése reszket és az elvérző sebesül-
tek vízért siránkozó nyögése hallatszik, vagy a haslövéses honvéd velőtrázó sikoltozása, 
amikor valamelyik muszka durva csizmája belébotlik. Inferno!

…

Apránként keresztüllopakodom a gőzölgő tömegen, óvatosan átlépkedve a hal doklók 
rángatózó testén, és így eljutok a szomszéd helyiségbe. Ennek ablakai alatt már az erdő 
sötétlik, benne a szabadság integet.

A szoba közepén azonban egy kozáktiszt ül és üvöltve szid két katonát, akik nem 
bírják lehúzni a lábáról a csizmát. Most a kozák parancsolóan reám mutat, majd a csiz-
mára, mire én csak a fejem rázom tagadólag és újra visszavonulok a haldoklók és részegek 
közé. Itt az édeskés vérszagban és az émelyítő kipárolgás bűzében mind inkább tért hódít 
a magyar konzervgulyás illata. Ettől az éhség patkányai fogukkal nekiesnek a gyomrom 
falának, hiszen hajnal óta nem volt falat a számban.

Kint, az ajtó előtt az orosz gyalogság zajongását túlharsogja a lovak nyerítése. Patáik 
a fagyos talajt kaparják. A három fogoly huszár a szoba sarkában felfülel és fogoly lovaira 
gondol.

Céltalanul, csak valami homályos ösztönnek engedelmeskedve imbolygok ide-
oda. Meglökdösnek, szidalmaznak és kinevetnek. Ekkor valaki kissé megrántja a kö-
penyem ujját és egy szakállas muszka lopva egy darabka száraz kenyeret csúsztat a 
kezembe. Ebben a pillanatban minden megváltozik körülöttem. A szívet markoló  



77
A Nagy Háború  
egy évszázad távlatából

jég leolvad, szemem köszönetet rebeg, nem is annyira a zsebben gömbölyűre kopott fe-
kete kenyérdarabkáért, hanem azért az emberi pillantásért, amely az adományt kísérte.

Ennek a különös éjszakának az órái lomhán követték egymást és belefulladtak a foly-
ton sűrűsödő füstbe és bűzbe. A haldoklók megbékélt hullákká lettek, a sebesültek hörgő 
haldoklókká. Mi, a sebesületlenek néma csoportba verődve vártunk sor sunkra. Az abla-
kok és ajtók előtt őrök állottak, új arcok merültek fel az éjszakából, végigmustráltak ben-
nünket és újra eltűntek a hóban és jégben. Néha egy-egy ágyúdörgés hempergett végig a 
hegyeken, – ütegem utolsó üdvözlete.

…

Miért szorította meg Wasilowszky kapitány oly melegen a kezemet, amikor néhány órával 
ezelőtt elindultam, hogy előre menjek a gyalogsághoz, Tilzer alezredeshez parancsért? 
Miért kényszerített valami megállásra és visszafordulásra, hogy még egy pillantást vessek 
a dombhát mögött tüzelő ágyúra?

Már a hajnali szürkületben, amikor elhagytuk Lutowiskát, hogy felderítő különít-
ményként két század gyalogsággal a méter magas hóban előre törjünk és felkutassuk a 
visszavonuló oroszokat, már akkor valami borzongató érzés szorongatott. Halálra gon-
doltam, vagy sebesülésre, és fiatalságom megremegett.

Fehéren és békésen ölelt magába a Beszkidek észak felé lejtő világa. A hegy oldalban 
kígyózó útról le lehetett látni a galíciai síkságra, ahol semmi sem mozdult. Egy szűk he-
gyi ösvényen hirtelen megtorpant a menet. Baloldalt magas sziklák tornyosultak, jobbra 
sűrű fenyves zárta el a kilátást. Magasan felettünk, a hegytetőről egyik hegyi ütegünk 
kezdett beleugatni a csendbe. Mintegy varázsszóra minden megelevenedett. Jobbról, a 
fenyvesből darázsrajnyi puskagolyó zúgott az ütegünkre, a honvédek futólépésben előre 
rohantak és beásták magukat. Nem tellett bele két perc, máris tombolva megindult a gya-
logsági harc. Csak mi álltunk zárt rendben, kilövési lehetőség nélkül, védtelenül a sziklák 
és a fenyves közé beszorítva.

Ekkor a nevemet hallottam és néhány pillanat múlva már Raffel zászlóssal törtettem 
a gyalogság után. Az út jobbra fordult, nyitottan az orosz állások felé. Lehajtott fej jel, 
hosszú, pattanó ugrásokkal futottunk a golyókkal szemben, míg egy hatalmas tölgy védel-
mében rátaláltunk Tilzer alezredesre és törzsére. A golyók tompán csapódtak a tölgybe, 
felülről meg a srapnelektől tépett ágak hulltak alá. A rajvonalból vérző emberek kúsztak a 
hóban. Egy öreg népfelkelő különös mosollyal haladt el mellettünk átlőtt mellel.

Később az erdőszélen hasaltam egy fatönk mögött, golyózümmögésben, és kifigyel-
tem a fehér semmibe. A távolban egy hosszú sor kozák húzódott jobbfelé. Halk szissze-
néssel nyelték a hópárnák a beléjük fúródó golyókat. A gégében nagy, fájó vágyakozás da-
gadt, hogy „állj!”-t kiáltson azoknak odaát és a mieinknek. De a küzdők mind ádázabban 
lőtték egymást, a megsebzett hó meg lengő fátyolként ereszkedett le rájuk.

És izmaink újra futásra feszültek, hegynek fel, visszafelé, egészen az ütegig, amely 
még mindig bénán várakozott. Hoztuk a parancsot: az üteg vonuljon vissza Lutowiskára, 
csak egy löveg megy állásba a 804-es magaslaton és onnan támogatja a honvédeket.
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Megkezdődött tehát a visszavonulás fényes nappal, az oroszok felé teljesen nyílt út-
szakaszon. Elsőknek mi hárman, a kapitány, Raffel zászlós és én léptünk ki az oltalmazó 
erdőből. A láthatatlan orosz üteg hat ágyúja nyomban reánk összpontosította tüzét. Fe-
jünket a vállunk közé húzva (a kapitány még a térképtasakot is a tarkója fölé tartotta), 
görnyedten futottunk az életünkért, mint a tetten ért tolvajok, amíg csak el nem értük a 
túlsó erdőt.

Ettől kezdve az események összekuszálódtak. Látom magam újra visszafutni az 
üteghez, miközben hat orosz ágyú egyedül engemet lő. Fejest ugrok a mély hóba, ab-
ban lapulok, míg a sorozat el nem viharzott, s mikor fejemet kiemelem a hóból, bor-
zadva látom, hogy egy-egy karhosszra tőlem két srapnel a hóba fúródott, anélkül, hogy 
felrobbant volna.

Ami ezután történt, már csak homályos zűrzavar. Az első tiszt lóháton kiléptetett az 
első hatosfogat élén az erdőből, hogy parancs szerint egyenként vezesse a lövege ket és a 
lőszerkocsikat lépésben az ellenséges tűzben az innenső erdőbe. Néhány lépés után lefor-
dultak az elsők a lóról, a lovak felágaskodtak, a lovászok csépelték őket... nekem meg az 
volt a feladatom, hogy a hatosfogat elé állva, megakadályozzam, hogy a löveg a sebesültek 
felszedése nélkül tovább iramodjék, és így végig kellett kísérnem minden egyes ágyút és 
minden egyes lőszerkocsit halálos útján. Hat ágyút, de csak öt lőszerkocsit, mert a hato-
dik lovai eltépték az istrángot és felborították a kocsit. Valahányszor elértük a védő erdőt 
és a sebesülteket leemeltük az ágyúról, nekem vis sza kellett rohannom egy következő 
hatosfogatért. Újra meg újra, káprázó szemmel, doboló füllel, a halált várva, a lovakat 
fékezve, könyörögve és szitkozódva, hogy fegyel met és önuralmat kényszerítsek emberre 
és állatra.

Nem éreztem magam hősnek… egyáltalában nem éreztem magam, csak a végső 
szükség kábulatában cselekedtem. Mellettem a gránát széttépett egy káplárt, az egyik tü-
zér haslövéssel vergődött... És én épen álltam a véres kavarodásban.

Még akkor is sebesületlen voltam, amikor az utolsó hatosfogattal elértem az oltal-
mazó erdőt. Itt megtaláltam a saját lovamat, nyeregbe szálltam és a megmenekülés bol-
dogító érzése áradt szét bennem. Egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor az ember 
maradéktalanul boldog, lepkekönnyű és hálatelt. Szeretne mindenkit megölelni és min-
denkivel valami jót tenni. A bennünk lévő gyermek visszakapta legkedvesebb játékát – az 
életet, s most erősen magához szorítja, mint kislány a babáját.

De a napnak még nem volt vége! A kötelesség, ez a szikár tirannus, felhajtott a 804-es 
magaslatra, ahol a 6. löveg okádta egész nap visszafojtott dühét le a síkságra. Négy tiszt és 
egy irányzó kezelték, mert a legénység vagy halott, vagy sebesült volt. Már késő délutánra 
járt, a bágyadt téli nap elálmosodott.

Elöl egy idő óta csend volt, csak a mi ágyúnk lövedékeinek dörgése gördült végig a 
tájon. Egy öreg népfelkelő jött elölről és félénken el akart osonni mellettünk. Furtenbach 
kapitány megállította:

– Mért jön vissza?! – Megsebesült? – Mért nem tiszteleg?!
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Az ember mintha valami nehéz álomból ébredne, kezét a sapkájához emelte és sután 
dadogta, hogy azért jön vissza, mert ott elöl már muszkák vannak. A kapitány szemüve-
gén keresztül vészjósló szikrákat szórt a boldogtalanra és epés vénleány arca olyan undort 
fejezett ki, mintha varangyra lépett volna.

‒ Mit mond ez a gyáva kutya?! Muszkák?! Meg akar lógni! Hátra arc! Indulj! Vénasz-
szony! Agyonlőni, felkötni! A magányos honvéd szótlanul megfordult és megindult vissza, 
ahonnan jött. Amikor egy órával későbben egyazon sors újra összevezetett bennünket, 
ő már békésen és megelégedetten üldögélt az összelőtt kocsma sarkában és megpróbált 
barátságot kötni az oroszokkal, akik szlovák beszédét félig-meddig megértették. Látszott 
rajta, hogy megszabadult valami kegyetlen nyomás alól, melynek megtestesítője az ő sze-
mében nyilván Furtenbach kapitány volt.

Én azonban egyelőre még az ágyú mellett a havon ültem, várva az estére, a meleg 
szobára és a megváltó álomra. A visszakergetett honvéd iránt érzett részvét még reszketett 
megértő lelkemben, arra azonban, hogy ott elől valóban muszkák lennének, egy pillana-
tig sem gondoltam.

Ekkor újra felreccsent a kapitány hangja és kimerült érzékeim alig akarták felfogni, 
hogy el kell mennem előre megkeresni Tilzer alezredest, újabb parancsokért. Az elkesere-
dés forró, fülledt hulláma a torkomat markolászta. Nyeltem egyet és mentem. A lovamat 
már visszaküldtem Lutowiskára, így gyalog kellett nekiindulnom.

Néhány lépésnyire az ágyútól ott állt magányosan, fekete köpenyébe burkolózva 
atyai barátom Wasilowszky kapitány és figyelte az esti ködbe merülő síkságot. Megáll-
tam előtte búcsúra. Miért? Nem tudom. Melegen megszorította a kezemet a csak annyit 
mondott: „Viszontlátásra!” Mentem...mentem az esti homályban, lépésről-lépésre nehe-
zedő szívvel. Ha az ember olyan határtalanul fáradt, amilyen én voltam, akkor a sorsnak 
könnyű prédájává válik. A gondolatok csak zümmögnek az agyban, mint méhek a kas-
ban, amikor a forró nap után pihenőre térnek. A külvilág puszta díszletté lesz, az ember 
álomittasan támolyog a macskatalpakon lopakodó sors kitárt karjaiba. Zavart mosollyal 
leroskad az ember egy kilométerkőre az út mentén és álmodozik. Hiszen annyi minden 
van, amiről álmodozni lehet, ha az ember találkozott a halállal és szereti az életet.

És mért ne üljek nyugodtan, várva Tilzer alezredesre, aki délelőtt azt mondta, hogy 
estefelé ezen az úton fog visszajönni. Csak ne volna ilyen rettenetes csend itt, mintha 
megsüketültem volna! A hatos sem lő már jó ideje a 804-esről. A gránáttölcsérek oly ko-
moran ásítanak a hóból, halottak társaságában az ember duplán elhagyatva érzi magát. 
Itt hevernek végig az úton azok, akikkel ma hajnalban elindultam, elpusztított világok, 
megváltott testek, melyek a legyőzött életnek még egy utolsó grimaszt vágnak.

Közvetlenül a kilométerkő mellett egy fiatal honvéd fekszik, a lábunk összeér. Feje 
egy kis hókupacon nyugszik, melyre veres ábrát rajzolt a vére. Elfelejtette becsukni a sze-
mét és a száját, amikor a srapnel gyújtója a gyomrába fúródott. Szeme fehérje mind job-
ban világít, ahogy sűrűsödik a homály. El kell hagynom szegényt. Túlságosan néma és 
mégis túl sokat mond. Folyton az anyját látom, aki otthon Sopronban, a Bécsi utcában 
vagy a Balfi úton, az életéért imádkozik.
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Tovább támolygok. Előttem az úton két görnyedt árnyalak közeledik felém. Két se-
besült keresi a kötözőhelyet. Sírnak és könyörögnek, hogy kötözzem be őket. Beszélek 
hozzájuk, vigasztalni próbálom őket, de szavaim konganak, mintha nem is én beszélnék. 
A két árny átöleli egymást és tovább vánszorog. Egy hordágy fölé hajolok, amit ott hagy-
tak az út közepén. Újra látom a haláltusában fennakadt szem fehérjét. A vörös hab az 
ajkak körül mintha még pezsegne.

Úgy érzem, hogy percről-percre évekkel öregszem. Így alig veszem észre, hogy há-
rom komáromi huszár utolért. A visszavonulási parancsot viszik a gyalogságnak. Az eleven  
 emberek melegítő közelsége még egyszer erőt önt tagjaimba és az örömtől süketen és 
vakon sietek a három lovas után, akik hosszú, sötét köpenyükben úgy lebegnek előttem a 
kék hó felett, mint az apokalipszis lovasai. Alig érek be az erdőbe, a keskeny úton ember-
csoportot látok közeledni. Szinte felujjongok, hisz vége a kálváriának, jön Tilzer alezredes 
a törzsével. Gyorsan közeledünk egymáshoz, a három huszár már elérte a csoportot s 
leszállt a lóról. Még ötven lépés, már csak harminc. De most szörnyű sejtelem szorítja 
össze a torkomat és a lábam gyökeret ver. Idegen ordítást hallok, prémkucsmás katonák 
fegyvert fognak rám!

Valami felfoghatatlan történt! Az erdőből lándzsás lovasok rúgtattak fel az útra és 
vágtában lerántották oldalamról a pisztolyt. Magával sodort az idegen hullám. Mikor 
eszmélni kezdtem, két lovas közt kötözőhelyünk, az összelőtt kocsma felé láttam magam 
botorkálni. Előttem a három huszár imbolygott, fejüket a lovasköpeny széles gallérjába 
húzva.

…

A sors órájának fekete mutatója hangtalanul szökkent előbbre. Lassan, sietség nélkül, 
minden pillanatot gondosan mérlegelve. Vártunk. A négy halott a padlón kihűlt, a hal-
doklók nyögése mind halkabb lett, mintha homlokukon érezték volna a távoli anya ál-
dott, nyugtató tenyerét. Lázas gondolataim körbe száguldottak, mindig ugyanabban a 
szűk körben, mint a cirkusz porondján a lovak. A konyakos üvegek kiürültek, tartalmuk 
megbénította őrzőink nyelvét. Kihunyt a láng a tűzhelyen s a halottak felől dermesztő 
hideg kúszott csontjainkba. Csend lett, csak az ajtó előtt topogtak az őrök a hidegtől.

Suttyomban cigarettára gyújtottam, s az utolsó „Gianacles” finom illata felépítette 
körém egy elsüllyedt világ képét. Szomszédom, az öreg huszár, szintén oda haza volt, mert 
egyszerű szívéből nehéz sóhajok törtek fel. Várunk, várunk, miközben egy különös be-
tegség szívja a vérünket. Csodaváróan kihallgatok az éjszakába. Mert ma visszanyertem 
gyermekhitemet. Ám reményeimet a muszka gyalogság nehéz léptei tapossák szét éjfél-
tájban, amikor felváltják az orosz Ferenc József ulánusokat, akik – a sors iróniája! – el-
fogtak bennünket. El kell búcsúznunk halott bajtársainktól, mert kihajtanak a ház elé és 
megszámlálnak.

Agyin, dva, tri, csetüri, pjaty. Pjaty voennoplenyüch. Öt hadifogoly. Új nevet kaptam, 
furcsa új nevet. E pillanattól kezdve majdnem hat esztendeig „plenni” a nevem. Az em-
bereknek egy különös fajtáját jelöli ez a név, olyanokat, akik látszólag normális emberek, 
de egy szörnyű betegségben szenvednek, – lelki szürkeség ben. És mi öten „plennik” szót-
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lanul a vállunkra vettük ennek a névnek a keresztjét és megindultunk a passióút további 
állomásai felé.

…

Előttünk és mögöttünk, jobbra és balra tőlünk őrök mentek vékony, éles bajonettel a 
hosszú puskán, középen mi lépegettünk a foglyok tragikus libasorában. A szem minden 
felé kutatta a menekülés útját, de a derékig érő hó lehetetlenné tett minden szökést.

Nehogy kiraboljanak, minden értéktárgyamat a legbelső zsebekbe rejtettem, ezért 
most kesztyű és fülvédő nélkül meneteltem a kegyetlenül hideg januári éjsza kában a távo-
li börtön felé. Fehér volt az éjszaka, fehér, mintha nem lett volna vér és erőszak, gyilkosság 
és halál a világban. Az ember azt hihette volna, hogy áhítatos hívők kis csapata megy 
a szentestén a helyi templom felé az éjféli misére. A fehérséget egy feltúrt fekete vonal 
szakította meg – a soproni honvédek elhagyott lövészárka. Akik ma itt harcoltak, most 
néma halottak vagy lehorgadt fejű férfiak, akik valahol előttünk haladnak, szuronyok kö-
zött ugyanazon börtön felé.

Elmaradt az erdő, a hegyek zárt lánccá záródtak mögöttünk, kezdetét vette a síkság, 
amely innen az Uralig terjed. És ebből a végtelen síkságból már hónapok óta végtelen 
emberfolyam hömpölyög a Kárpátok felé, tajtékzó dühvel ostromolja a hágókat, betör 
rajtuk, elözönli a völgyeket, örvénylik, sistereg, rombol, s most, amikor mi visszakény-
szerítjük a síkságra, utolsó hullámával magával sodor minket, ötünket, s mind mélyebbre 
ránt abba a sötét örvénybe, melynek neve Oroszország.

Egyelőre csend volt. Hébe-hóba egy-egy lovas rúgtatott el mellettünk, a patkók 
csattogását elfojtotta a hó, a lándzsahegyek csillámló hullámvonalakat rajzoltak az égre. 
Mentünk. Időtlenül, elveszve, idegen akarat parancsára idegen cél felé, félig alva, nehéz 
álmoktól gyötörve. Hirtelen apró házak derengtek fel a sötétből. Falusi utca feküdt előt-
tünk, melyben különös árnyak mozogtak. Ágyúk aludtak udvarok mélyén, apró tüzek 
parázslottak védett sarkokban. Feltaszítottak egy ajtót és mi szinte élettelenül roskadtunk 
a szalmára, hogy elfelejtsük mindazt, amit ez a nap rajtunk elkövetett. Egy cserkesz le 
akarta húzni a csizmát a lábamról, csak mosolyogtam. Végül belátta, hogy mit sem kezd-
hetne ezekkel a keskeny lábbelikkel, ezért elengedte a lába mat, s az erőtlenül lehuppant 
az agyagpadlóra.

Aludtam. A halál az elfáradtak és megtörtek vigasza. Árnyéka – az alvás, a naponta 
leomló függöny, amely életünk egy-egy parányi jelenetét zárja. Az álom a szív és az idegek 
játéka, ezzel a függönnyel. Hol felduzzasztja, hol lelohasztja a függöny redőit. Ha le tudja 
lohasztani, ha el tudja simítani, akkor életünk boldog napjaiba álmodjuk vissza magun-
kat. Ilyenkor selymes homokban fekszünk kék víz partján és felnevetünk a szál ló felhők-
re. Selymes homokomról durva kozákmarok rázott fel és belehajított az új nap jégszürke 
hullámaiba. Kábán néztem szét a mocskos konyhában. Gondolataim csak nehezen sora-
koztak rendbe. Messziről jöttek: napos mezőkről, hűs erdők mélyéről, nagyvárosok zúgó 
utcáiról és csendes szobasarkokból, fehér leányölelésből és bűnös órák édességéből. S 
amikor végre megérkeztek az új nap valóságába, egyetlen vad, metsző értelmet adtak – 
fogoly vagyok!
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Ott álltam a sorstársak körében a fakó téli hajnalban és vártam. Bősz kiabálás és 
nagajka18 suhogtatás közben kihajtottak bennünket a kunyhóból, megengedték, hogy 
katonai felügyelet mellett elvégezzük a pajta mögött az elvégzendőket, aztán éhesen-
piszkosan, gyűrötten megindultunk a bozontos kozák lovacskák között. Egyikünk sem 
szólt, mindenki bánata sok redőjü köpenyébe burkoló zott. Gyönyörű reggel volt. Kö-
rös-körül villogó, fagytól szikrázó hómezők. A távoli erdők és hegyek felett ezüstös köd 
lebegett, melyet gyorsan felszürcsölt a nap. És ebben a nagy ragyogásban nyílegyene-
sen felsorakozott muszka gyalogzászlóalj állott a falu mögött. Erőtől duzzadó, tiszta, 
friss és feszes óriások álltak ott vastag, jószabású, föld színű köpenyekben, jégszürke 
süvegüket legényesen a bal fülükre billentve. És tüzéroszlopok jöttek erős, gömbölyű 
lovakkal, kozák szittyák ügettek el mellettünk villogó lándzsákkal és lángpiros nadrág-
sávval. A hatalmas téli tájat szinte a láthatárig betöltötték a katonai alakulatok egymást 
követő hullámai.

Szívünk összeszorult. Bajtársainkra gondoltunk amott az erdők mögött, vékony, 
elrongyolódott egyenruhájukra, elnyűtt bakancsaikra, lesoványodott lovaikra, a mi sze-
génységünkre ezzel a gazdagsággal szemben. Nem is értettük, hogyan bírtuk eddig meg-
fékezni az eleven és anyagi erőnek ezt a beláthatatlan tömegét, és a végső győzelem remé-
nye kezdett elhalványodni bennünk. Ha az osztrák-magyar hadsereg katonái 1915 elején 
csak néhány órára láthatták volna az orosz hadtápterületet, akkor a háborút már abban az 
évben elveszítettük volna.

…

Heteken és hónapokon keresztül csak pusztulást, csak romokat láttunk. Feldúlt házakat, 
szétzúzott életeket, lerongyolódott katonákat, kimerült harcosokat, akiket nem váltottak 
fel. Itt meg csupa bőség, telt, rózsás arcok, meleg ruha, erős lovak, felváltás, pihenés és 
erő, erő, kimeríthetetlen erő. A kozák ütegek hosszú sorai úgy álltak a téli reggel fényé-
ben, mintha Carszkoje Szelóban volnának a cári parádén. Gőzölögtek a tábori konyhák, 
a befűtött parasztházakból jóllakott katonák néztek ki reánk. Lépegettünk, mint szürke 
koldusok a kíváncsi gazdagok előtt, mint a bányászok, akik műszak után a tárna mélyéből 
felszállva, a fénytől hunyorogva lépkednek el a kíváncsi turisták előtt.

És mégis, ha csak tegnap is el tudtam volna képzelni, hogy valaha fogságba esem, ezt 
a vesszőfutást másképpen képzeltem volna el. Emelkedő öklöket, vérben forgó szemeket, 
fenyegető arcokat, vad szitkokat vártam volna. De ilyesminek nyoma sem volt. A fiatal ka-
tonák szeme természetes kíváncsisággal és enyhe gúnnyal mustrált bennünket, az öreg har-
cosok közömbösen tértek napirendre a megszokott látvány felett. De szemünk olyan sze-
mekkel is találkozott, melyeknek mélyén bajtársiasság, sőt irigység lappangott. Csak elvétve 
csattant fel valamelyik kozák szájából egy vaskos megjegyzés, de az sem talált visszhangra.

Majdnem azt mondhatnám, hogy mindez fájó csalódást keltett bennem, hogy sér-
tett ez a közömbösség, hogy a gyűlölet nélküli viselkedés megszégyenített. Arcpirító 
jelenetek képe tolakodott elém: öreg, fogoly orosz népfelkelőket láttam alázatosan 

18   A kozákok által használt, rövid nyélre erősített fonott bőr ostor, a végén többnyire fém súllyal.
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elvonulni csapataink mellett. Meleg nemezcsizma volt a lábukon, a „valenki”, és a mi 
legénységünk egy-egy jól irányozott rúgással a gyomortájékba, sorban leültette őket a 
földre, hogy csizmájukat harsány nevetés közben lehúzhassa. Úgy éreztem, hogy több 
gyűlöletet érdemelünk.

…

Ha az agyban ezer gondolat tülekedik és a lélek vad pánikban dörömböl az öntu dat vala-
mennyi kapuján, akkor a gyaloglás – megváltás. Minden lépés távolabb vitt bennünket a 
front valóságától és mind mélyebbre vezetett be a fogság még mindig valótlannak érzett 
világába. Minden lépéssel ritkult a valótlanság köde és minden lépés segített kialakítani 
valami magfélét, amely köré csoportosulhattak a kusza gondolatok.

Csak rövid ideig meneteltünk. Túl kevesen voltunk ahhoz, hogy magunkban hajtsa-
nak a hátországba. Várnunk kellett. A legközelebbi faluban, egy felbolygatott hangyaboly-
ban, betereltek egy paraszt szobába. Újra az a kép, mint tegnap, az összelőtt kocsmában. 
Zajongó muszkák, hall gatag foglyok és a padlón egy haldokló honvéd. Irhaszag, kapado-
hánybűz, – ugyanaz az inferno, csupán a tűzhely lángja helyett most a téli napsütés áradt 
be a jégvirágos kis ablakokon. A harmincöt ember gőzölgő teste szinte szétrepesztette 
a falakat. Az ember halom hánykolódó tömegéből hegyként emelkedett ki a hatalmas 
kemence, melyen egy vigyorgó banya ült és mohón hallgatta a (nyilván) csepegő trágár-
ságokat, amikkel a muszkák mulattatták.

Minket, foglyokat a homályos sarokba szorítottak, ahol egy csinos parasztleány 
néma szorongásban krumplit sütött. Szemünk leplezetlen sóvársággal cirógatta a piruló 
krumpliszemeket, de a muszkák velünk mit sem törődve, ujjongva bekapták valamennyit. 
Lábamat a kimerültség már térdig ólommal csurgatta tele, a gyomrom helyén csak facsa-
ró ürességet éreztem, szemem előtt karikák táncoltak. És ekkor újra azt a titkos rántást 
éreztem a kabátujjamon, s a következő pillanatban ujjaim mohón fonódtak a zsebembe 
csúsztatott forró krumplira. A leány meleg, résztvevő szeme intett, hogy húzódjam még 
mélyebbre a sötét sarokba, ahol aztán titokban elköltöttem az adományt, amely ízesebb 
volt mindennél, ami valaha is gyönyörűséggel töltötte el ínyemet.

Eljött a délidő, eljött a délután, a nap már ferdülő sugarakkal vágta a szoba vastag 
füstjét. Csak álltunk szótlanul a szoba sarkában, kitaszítva az emberi közösségből, mint a 
bélpoklosok. Öngyújtómat sikerült öt kockacukorért egy, valamit németül is tudó orosz 
katonának eladni, s ezeket a kockákat most lassan és áhítatosan olvasztgattam a nyelve-
men, miközben azon merengtem, hogy tavaly ezen a napon és ebben az órában Bécsben, 
és két év előtt Lipcsében vajon mit is csinálhattam?

Alighogy az utolsó kocka is elolvadt a nyelvemen, és már alkonyodni kezdett, hatal-
mas lárma és oktalan izgatottság közben kihajtottak bennünket a szabadba. Amennyire 
lehetett, behúztuk magunkat köpenyünkbe és rogyadozó térdekkel útnak indultunk.

…

Ami ezután következett, az későbbi álmaim vissza-visszatérő lidércévé lett. A falu végén, 
az utolsó ház agyagfala elé állítottak. Tőlem két lépésnyire az öreg huszár állott, további 
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két-két lépésre a másik két huszár. Utánuk egy Vág-völgyi szlovák 13-as honvéd követke-
zett, majd az a 18-as baka, akit Furtenbach kapitány ker getett a fogságba, végül két kaftá-
nos, szakállas zsidó, akiket kémeknek tartottak. Velünk szemben, lábhoz tett fegyverrel, 
egy szakasz orosz gyalogos helyezkedett el. Balra tőlünk a végtelen síkság kezdődött, fe-
héren, némán. Az este borult le reá, jeges szélrohamokat hajtva maga előtt.

Két gondolat bilincsében vergődtem abban a komor órában. Az elsőnek monomá-
niásan visszatérő tárgya egy meleg, barátságos otthon volt, terített asztallal, könyvekkel, 
zongorával, duruzsoló kályhával. A második nem is annyira gondolat, mint érzés volt, bal 
lábam nagyujja, amely a hidegtől őrjítőén fájni kezdett és azzal rémített, hogy lefagy. Ma 
már hálás vagyok annak az akkori fájdalomnak, mert segítségével kibírtam a farkasszem-
nézést a halállal remegés nélkül.

Ugyanis hirtelen valami delejes ütés rázta meg dermedt sorunkat. Egymásra mered-
tünk, s a szlovák, aki megértette a muszka beszédet, rémülten felkiáltott: „Agyonlőnek, 
mert dum-dum golyót találtak az egyik fogolynál!” Testemet forró hullám borította el, szin-
te megégette a szívemet és összeforrasztotta a torkomat. Majd minden vér kifutott belő-
lem és szívem, gyomrom, agyam jégkéregbe fagyott.

A halál órája! Az élet sohasem lehet csábítóbb, gazdagabb, mint mikor az ember 
huszonegy évével, egészségesen, telve életerővel a vesztőhelyen áll. Minden idegszálam 
felágaskodott, fellázadt, ordított a legyilkoltatás ellen – azután az agy rádöbbent, hogy 
minden hiába. Az emlékezés súlyos, doboló esője zuhogott reám, ám a múlt képei csonka 
cserepekké hulltak szét, melyek közül szüleim mit sem sejtő arca, egy barát, egy leány 
pillantása villant felém. Valami vad szédülés szikrázó karikái kezdtek táncolni szemem 
előtt, az utolsó napiparancs egyik mondata hasított belém: „Az oroszok a cs. és kir. hadse-
reg hatalmukba esett katonáit agyonlövik és megcsonkítják”.

És ekkor, a lelki pánik tombolása közben nagylábujjam hadat üzent a halálfélelem-
nek, Dávid felvette a harcot Góliáttal és – győzött. Mind, élesebben, mind kegyetleneb-
bül mart a fájdalom lábujjamba. Topogni kezdtem, danse macabre-re19 mozdultak lábaim. 
Már nem bírtam visszatalálni sötét gondolataimba, csak egyetlen aggodalom töltött el, 
az, hogy a nagylábujjam le talál fagyni. Így azután a megkegyelmezést és a kivégzőosztag 
elvezénylését nem is annyira életem, mind inkább lábujjam megmenekülésének éreztem 
s boldogan tapostam a havat, hogy mielőbb felmelegedjék, amikor őreink egy roskadozó 
pajtafélébe hajtottak bennünket.

A hazatérés

Október 31-én, pontosan hat évvel azután a nap után, amelyen egykor a harctérre indul-
tam, délután ötkor, kitárul előttünk a trieszti kikötő amfiteátruma. Szívünk a torkunkban 
dobol, nagyon csendesek vagyunk, de legcsendesebb az a társunk, aki most, ebben a vá-
gyakat beteljesítő órában, lélegzett utolsót.

19   Haláltáncra
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4 l/2°-ot mutat a hőmérő, kegyetlenül fázunk. De ennél nagyobb baj az, hogy a dü-
höngő bórától nem lehet kikötni. Le kell horgonyoznunk és elkeseredetten nézzük, hogy 
a 9-es szélvihar pörgeti a hajót a horgony körül, úgy hogy hol a sötét tengert látjuk, hol 
Trieszt mólói kivilágított vendéglőinek és kávéházainak sorát. Az a hír járja, ha holnap 
nem sikerül a mólóhoz farolni, akkor a Nankai tovább megy Hamburgba. Szerencsénkre 
sikerült. Két kis vontató-gőzös segítségével baj nélkül elértük a mólót és leereszthettük a 
hajólépcsőt, melyen elsőnek a tegnap elhunyt társunkat vitték le Európa földjére.

A többi már magától pergett: A magyar fogadó-bizottságtól megtudom, hogy Sopron 
magyar, s ezért a hajón lévő 23 beteg magyarhoz csatlakozom és velük együtt a készen álló 
két vasúti szerelvény magyarok részére fenntartott kocsijában helyezkedem el, de persze 
tartom a kapcsolatot régi barátaimmal, elsősorban Pepivel. Poggyászom a szalmazsákkal 
és a hűséges nagy mosdótállal kevesbedett. Az elsőt a hajón hagytam, a másodikat még az 
utolsó hajnalon a tengerbe dobtam, nem mulasztva el szolgálatait, némi szemnedvesség 
kíséretében megköszönni. A derék lavór soká fenntartotta magát a hullámokon, s mintha 
integetett volna, de aztán egy brutális hul lám ráugrott és a víz alá nyomta.

Csodálatos érzés volt két hónapi szüntelen hintázás után újra szilárd földet tudni 
a talpam alatt. A kerekek zakatolása a biztonság melegével töltött el és álomba ringa-
tott a kemény fapadon. Chiusaforteben ébredtünk. Tarvisioban már havas táj fogadott. 
Villachban ünnepélyesen köszöntöttek bennünket, a polgármester üdvözölte a hazatérő 
„hősöket”, mire a rezesbanda tust játszott.

A Tauern-alagút északi végén a déli hideg után őszi langyosság fogadott. A szelíd 
európai napfény, a táj és benne a melegszívű emberek, boldog kábulatban tartottak. Így 
vitték végig két vonatunkat fél Ausztrián. Mindenütt zene, üdvözlő beszédek, zászlók, 
kivonult iskolák. Mintha világra szóló győzelemből jöttünk volna, nem hadifogságból, 
ahol legfeljebb sajátmagunkat győztük le.

Újra emberek voltunk. Salzburgban sötét este tetőfokra hágott a lelkesedés, mert itt 
élt Breitner öreg édesanyja, akihez vállukon vitték oda fiát.

November 6-án, délelőtt 10 órakor, Wien-Hütteldorf állomáson átadtam Jaksch Pe-
pit özvegy édesapjának és testvéreinek. Az állandó együttlét ezzel megszakadt, de az élet 
sötét alagsorában kötött barátság tovább tartott Pepi 1957-ben bekövetkezett haláláig, 
azután pedig átszállt özvegyére és egyetlen fiára.

Este volt már, amikor mi magyarok, tovább indulhattunk, és késő éjszaka lett, mire 
Bruck an der Leithánál átléptük a magyar határt. A vonat nem ment tovább, gyalog jöt-
tünk át magyar területre. Egyik társunk, egy idegbeteggé lett százados, leborult a földre és 
zokogott. Hogy mi, többiek, mit csináltunk, azt nem lehetett látni, mert sötét volt.

A magyar vonaton, mellyel azonnal indulhattunk tovább, két idegen hadifogoly ült 
be közénk, meg a bennünket kísérő tiszthelyettes, aki állandóan felzavart bennünket 
gondterhes gondolatainkból a vörös idők eseményeinek hajmeresztő ismertetésével és a 
fehér terror dicsőítésével. Nem talált visszhangra sem ő, sem a két idegen, akiknek sunyi 
kérdéseiből hamarosan rájöttünk, hogy politikai ágensek, akik színvallásra szerettek vol-
na bennünket bírni.
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Éjjel háromkor, Győrben, az ottani Izraelita Nőegylet megvendégelt, aztán vittek to-
vább Csótra, a leszerelő- és megfigyelő táborba. Fűtetlen barakkokban fagyoskod tunk itt 
testben, de lélekben is, mivel a parancsnokló alezredes olyan fenyegető hangú üdvözlőbe-
széddel fogadott, mintha valamennyien a bolsevizmus szálláscsinálói vol nánk.

Annál emberibb volt az a főhadnagy, akinek a tábori parancsnoki irodában azonnal 
jelentettem, hogy egy éves önkéntes káplár vagyok csak és nem hadapród, ahogy az orosz 
listákban szerepelek. Nevetett, a vállamra csapott és csak annyit mondott: Jól tetted, paj-
tás! Úgyis feljebbvalóid tudtával tetted. Ha nem tetted volna, aligha állnál most itt.

Két, gyötrelmes várakozással telt nap után végre elindulhattunk gyalog Pápára, ahol 
kölcsönkért pénzen ketten egy szobát béreltünk a szállodában.

És a következő nap reggelén a soproni vonaton egy idejétmúlt csukaszürke tüzér-
köpenyben topogó emberrel évődtek a soproni hetivásárra igyekvő parasztlányok. De a 
hallgatag katona csak a tájat nézte, és mikor a deres mezők felett feltűnt a Károly-magas-
lat, majd az öreg tűztorony, akkor... de ezt úgysem lehet szavakkal kifejezni!
Fél órával későbben remegve megnyomtam a csengő gombját a Deák tér 3. számú házon 
és azután... azután minden rendbe jött, mert mindannyian hiánytalanul együtt voltunk.20

Újra otthon

A hat éven keresztül gyötrő vágy beteljesülése elernyesztette a lélek rugóit. Újra én vol-
tam. Nem volt mire vágynom. Célja vesztetten kerestem a helyemet az itthoni, idegen-
né vált világban, azok között, akik a vér jogán legközelebb álltak hozzám, s akiket mégis 
eltávoztatott tőlem ennek a hat ázsiai évnek az élménytömege. Ők nem érthettek meg 
engem, én nem érthettem meg őket. Ami nekem fontos volt, az számukra alig jelentett 
valamit; ami az ő életüket kitöltötte, az enyémet üresen hagyta. Be kellett látnom, hogy 
Szibéria éket vert életem régi és most kezdődő új szakasza közé, s ez az ék, sajnos, a csa-
ládi élet kereteit is feszegette.

A polgári élet klasszikus formáitól merőben elütő lét stigmáit hordoztam arcomon 
és lelkemben egyaránt. Másképpen láttam, éreztem, gondolkoztam, mint az itthon vol-
tak. Napokig még a tiszta, puha ágyat sem bírtam, s legszívesebben az ágy elé, a szőnyegre 
feküdtem volna. Nyugtalanná tett a langyos, fűtött szoba, a habos függönyök omlása, az 
íróasztal, a párnázott székek és a könyvespolc, a fürdőszoba és a körülült ebédlőasztal.

Éreztem, hogy fájdalmas csodálkozással kutatják az arcomat, réveteg pillantáso mat, 
nehezen fakadó szavaimat, azt az idegen aurát, amely körülzárt, mint valami üvegkalitka, 
melynek fojtó levegőjében gyakran kivert annak az érzésnek a hideg verítéke, hogy elté-
vedtem az életben és sohasem találok már vissza az emberek közé.
Egyedül voltam. Sivatagi remete lettem, aki menekült az emberek elől.21

20   Soproni Füzetek 2004. 33–35., gépelt kézirat II. rész, V. fejezet, 128–130.
21   Soproni Füzetek 2005. 14., gépelt kézirat II. rész VI. fejezet, 131.


