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NÉMETH JÓZSEF, A BATTHYÁNY-URADALOM "VADMESTERÉNEK" NAPLÓJA 
Lejegyezte: Dr.Domonkos János

A napló írója NÉMETH József /1895.X.12. - 1937. XII.14./, aki 1921. jan.]- 
től haláláig a körmendi dr.Batthyány-Strattmann László /majd fia/ hercegi u- 
radalmában szolgált. Előbb erdőőr, majd főerdőőr s végül "vadmesterként" te
vékenykedett. Az eredeti, kézzel írott naplóból dr.DOMONKOS János jegyezte 
le /rövidítésekkel/ a következőket:

I.fejezet /1895-19o3/
Atyám az újlaki István Majorban /Vas megye/ míködött, mint eidőőr a Bezerédy 
uraságnál. Léte nem volt valami irigylésre méltó, de azért nem éltek rosszul. 
Amikor én születtem 1895. okt. hó 12-én, négy főre szaporodott a család, mert 
édesanyám anyja élt és az Emerencz nővérem már 3 éves volt. öt éves koromig 
csak édes jó anyám karjai közt nevelődtem szerény, de kielégítő viszonyok 
közt. 1900 nyarán, mint 5 éves fiucska már őrizgettem az egy db-ból álló te
henünket. Ahogy emlékszem igen jő, szófogadó gyermek voltam, mert soha ki nem 
kaptam, sőt nagyon sok ajándékban részesültem. /.../

II.fejezet /1904-1907/
Amikor nyolc éves lettem, 1903. X. hó 1-én Felső-oszkóba /Vas megye/ kerültem 
Papp Istvánékhoz, s onnét iskolába járogattam. A tanítókisasszony nagyon sze
retett, mivel nagyon jó felfogásom volt és pár hónap múlva felküzdöttem magam 
oda, ahol a velem egyidősek tartottak, noha már ők a harmadik telet járták.
A következő év március havában kerültem haza, még pedig súlyos betegen és e- 
gészen a nyár elejéig betegeskedtem. /.../
Ez év őszén édesatyám átkéredzkedett a "Baksa"-nevu lakásba és ez által abba 
a szerencsés helyzetbe jutottam, hogy magunktól járhattam iskolába: Kám község
ben /Vas megye/. Kitűnő tanuló voltam, azért a tanítóm mindig nagyon szere
tett. Nyár folyamán pedig a kis marháinkat - már akkor három db volt - őriz
tem az erdőn. Reggel elhajtottam hazulról és csak este későn hajtottam haza.
Az ebédemet mindig magammal vittem, amit legtöbbször már az utón elfogyasz
tottam és estig a nélkül voltam. Az erdőn pedig vagy olvasgattam a kis marhák 
mellett vagy pedig szénát takarítottam. Ez így ment 1907 őszéig, amikor is a 
Jelihálás-i /Vas megye/ erdőőri lakba kerültünk. Innét már nem kellett isko
lába járnom, mert betöltöttem a 12. életévemet.



III. fejezet /1908-1913/

Amikor 1907 őszén űelihálásra kerültünk, édesatyámnak egy segéd-erdőőrt is 
kellett tartania: minden év első és utolsó három havában. Az első negyedév
ben aki volt, nem felelt meg, ezért aztán én vettem át ezen ügykört, ami an
nál is inkább imponált, mivel egy csinos 24-es Lankaster vadászfegyvert is 
viselhettem.
A legnagyobb odaadással teljesítettem kötelességemet, mert igazán mondva ra
jongtam az erdészetért. Május 1-től szeptember 30-ig, amikor nem volt szükség 
segédre otthon dolgoztam. Kaszáltam, kapáltam, aratni is elvoltam: két ízben 
a bakófai és egy ízben a jeli uradalomban arattam.
Mindezek mellett a könyveimet sem hagytam olvasatlanul. Szóval a könyvért e- 
pedtem. Oly energiával küzdöttem a tudományok megismeréséért, hogy amikor ő- 
rizgettem, szüntelenül csak olvasgattam és fényesen haladtam előre. Többek e- 
lőtt feltűnést keltettem azzal, hogy a földrajzot és a történelmet sokkal 
jobban ismertem mint sok iskolázott ember sem úgy, ezért arra kezdtem töre
kedni, hogy valami iskolára kerülhessek.
Fantáziám több féle pálya gyönyörűségein, de legjobban mégis az erdészetért 
rajongtam; miért is amikor elértem a 17. életévemet, örökké azon kértem édes 
szüléimét, hogy engedjenek pályázni a vadászerdői erdőőri szakiskolába való 
felvételért, amit meg is engedtek és az okmányok beszerzéséhez fogtam és a- 
mikor meglettek, elküldtem őket.

IV. fejezet /1914-1915/

1913. szept. hó 8-án megkaptam az értesítést, hogy a Görgényszentimre-i szak
iskola kétéves tanfolyamára föl vagyok véve.
Szept. hó 12-én útbaindultam. Könnyes szemekkel és síró ajakkal váltam el az 
édes otthontól, de annál nagyobb örömmel és akarattal mentem, mert erős meg
győződésem volt az, hogy ember lesz belőlem, már csak azért is, mert ezen ü- 
gyem a saját akaratomból; nagyobbrészt édesatyám akarata ellen történt. Ami
kor megérkeztem és feladták a felvételi vizsga kérdéseit - megfejtés céljá
ból -, hogy alkalmas vagyok-e ezen pálya megtanulására. Bizony igen nehezem
re esett megfelelően felelni, de mégis sikerült. És azután hozzá kellett lát
nom a legszorgalmasabb tanuláshoz, mert ott Erdélyben az 52 tanulótársam kö
zött én voltam a legképzetlenebb, mert a többi mind középiskolás völt, csak 
én nem járhattam ki rendesen még a hát elemit sem. De oly kitartóan és erős
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energiával tanultam, hogy amikor a végvizsgák voltak Vadászerdőn 1915. már
cius havában, tiszta jeles osztályzatot nyertem. Felülmúltam sok jeles gim
nazistát is.
1915. február hó 26-án Temesváron, az összes tanulótársaimmal együtt besoroz
tak katonának és e miatt a tanfolyamunk is megrövidült; t.i. szept. hó he- 
helyett már márciusban megtarották a végvizsgálatokat. A végvizsgáim jelesen 
sikerültek. A szakivzsgákat azzal halasztották el, hogy majd háború után egy 
havi előkészítéssel bocsátanak bennünket szakvizsgára. Mindezek után a leg
nagyobb örömmel keltem útra, hogy ismét viszontláthassam édes hozzámtartozói- 
mat, ami meg is történt 1915. április hó 4-én.
Idehaza a tavaszi munkálatokban segédkezve vártam a bevonulási parancsot.

V. fejezet /1915-1918/

1915. IV. hó végén megkaptam azon értesítést, hogy május hó 15-én Kőszegen 
kell jelentkeznem a 18. honvéd gyalogezred kiegészítő parancsnokságnál, mely 
napon reggel hűségesen útra is. keltem. Édes jó anyám siránkozása közben vál
tam el ismét szeretett otthonomtól, hogy ki vegyem részemet én is a nagy vi
lágháborúból. A Tóth malomig gyalog mentem és onnét a Gyulával együtt kocsin 
mentünk Rumba, hol víg mulatozás közben vártuk a 9 órás vonatot, melyen Szom
bathelyre, onnét a 11 óraival Kőszegre mentem, hol bejegyeztek bennünket és 
már, mint katona mentem Sopronba, hol az I.század II. szakaszába kerültem. 
Itten - elárulva azon katonai tudásomat, amelyet a szakiskolán tanultam - oly 
kezelésben részesültem, mint akik békebeli katonák voltak. Ezért már június 
hó 21-én be is osztottak a XII. menetzászlóalj I. századához és elindultam 
vele a harctérre, ahol a tábori ezred I. zlj. II. százada I. szakaszába ke
rültem és végig harcoltam egész Lengyelországot Niskától Kamaner Litovszkig. 
/.../

Sok megpróbáltatások között jutottunk el - a Búg folyón át - Kamaner Litovsz
kig augusztus hó 23-án. Innét visszajöttünk Kelet-Galiciába azért, hogy a 
jobbágyszárnyunkat is előbbre segítsük; de én a nagy, dicsőséges harcok kö
zepette 1915. okt. hó 9-én délelőtt 9 óra tájban, Rovnó előtt, egy ronda, mo
csaras erdő alján, rohamozás közben, a bal vállamra megsebesültem. Oly óri
ási erővel szuttyant át rajtam a golyó, hogy tán hármat is perdültem, amire 
elestem. Körülbelül 150 lépésről, gyalogsági puskából lőttek meg.
Fekvőhelyzetemben tapasztaltam, hogy a sérülésem ugyan súlyos, de nem veszélyes.



Karánsebesen a lábadozó osztagnál voltam december hó 23-ig. Innét nagyon tö
rekedtem, hogy szabadságra mehessek, de a sors inostohasága miatt akárhogy is 
okoskodtam sehogysem mehettem szabadságra. /.../

Mi, 10-asok két heti előkészület után, a lengyel nyeregben lévő sziléziai 
házban, t.i. az üreg jntra 2000 méteres nyergére kerültünk, ahol oly rettene
tes szigorúsággal kezeltek bennünket, hogy az előtt, ha valaki ezt mondta 
volna, azt feleltük volna rá, hogy bolond, hisz azt még egy állat sem birná 
ki. De bizony még nekünk, mint gyenge 20 éves fiacskáknak is ki kellett bir- 
ni. A rettenetes szenvedéseket leszámítva; elég jól éreztem volna magamat, 
mert a gyönyörűséges Tátra vidéken olyan elbűvölő életet éltünk, hogy mint 
fiatal katonák, nem is kívánhattunk jobbat. Fájdalom, de nem érezhettem jól 
magamat, mert édes jó szüleimtől mindig a legrémesebb hírek érkeztek, mivel 
akkoriban édesapám nagy betegségben szenvedett. De a legnagyobb igyekezetem 
dacára sem jöhettem haza szabadságra. /.../

/.../ A sielést kitűnően megtanulva, 1916. február hó 2-án, Poprádfelkan be- 
vagoníroztunk és a jött útvonalon érkeztünk vissza Karánsebesre. 7-én ott - a 
legnagyobb fájdalmamra - ismét nem a szabadságra, hanem a harctérre nyertem 
útlevelet. /.../ Egy napi pihenés után a kelet-galiciai Sumlány r̂ evíí faluban 
állapodtunk meg./.../

/../ Június hó 15-én délután 3 óra tájban egy váratlan kozák t^fnadás sikere 
miatt körülkerítettek bennünket és csak a magyar hősiességünknek köszönhet
jük, hogy nem kerültünk fogságba. Gáspár főhadnagy és Vukics zászlós vezetése 
alatt áttörtük magunkat az oroszokon és vakmerő elszántsággal rohantunk elő
re, amíg elértük a 10-es honvédek által elhagyott állásainkat és innét védtük 
magunkat elölről és hátulról is. Igen nagy veszélyben forogtunk, mivel telje
sen két tűz között voltunk és ráadásul még a Kuhalovka felől támadó német 
tuzből is kaptunk eleget. Itt nyertem Bronz Vitézségi Érmet azért, hogy én is 
egyike voltam azoknak, kik nem törődve a körül levő ellenség sokaságával, 
bátran osztogatva a szurony-döféseket s rohantunk előre,.hogy mielőbb elfog
lalhassuk a volt állásainkat. Ezen frontrészen harcoltunk augusztus elejéig, 
rettenetes sok megpróbáltatás közt, amig a szétvert 16. honv. gy. ezredhez 
nem nyertünk beosztást./../

/../ Augusztus hó utolján Halicson bevagonéroztunk és Sianki - Starisombor -
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Uzsok - Nagyberezna - Nyíregyháza - Debrecen és Nagyváradon át Kolozsvárig 
utaztunk, hol kiszálltunk és innét gyalog Apahida - Magyarrégen és Szászré- 
genen át a Görgényi hegyek dél-keleti lejtőire, Soropházához kerültünk, ahol 
én, mint a hely jó ismerője nagy és fontos feladatokat oldottam meg, miért is 
a tizedesi rangot kaptam.
Hogy miért voltam ismerős azon a tájon, az onnét ered, mert az erdészeti 
szakiskolát Görgényszentimrén végeztem és Soropházán nagyon sokat jártam, úgy 
szintén arra az összes erdőkben ismerős voltam. /.../

/.../ Okt. 8-án megkezdtük dicsőséges előrenyomulásunkat a fenséges szépségti 
Gzékely-földön t.i. Szászrégen, Etéd, Székelyudvarhely, Csíkszereda,Zfögöd, 
Csíkszentkirály, Csíkszentmárton, Aklos csárda, Virágoskerti fűrésztelep és a 
Magyaroson keresztül a legjobb életmódok mellett^ miután mindenütt nagyon sok 
háziállat, kenyér, bor és szép nők szolgáltak részünkre prédául, folyt le 
mindaddig, amig Magyaroson túl az 1029.sz. magaslaton a románok ismét fölvet
ték velünk a harcot. Itt több napon át a legj.gászibb közelharcokat vívtuk.
Mig 1916. november hó 1-én azt a parancsot kaptuk, hogy zászlóaljunk szállja 
meg az 1001.sz. magaslatot. Fura helyzetbe kerültünk, mert teljesen összeköt
tetés nélkül kellett a legnagyobb bizonytalanságban kitartanunk; az ellenség 
gyakori támadásai közben. De mi, bátor Carap századunk itt is megállta a he
lyét, mindaddig amig be nem következett az a szomorú december 30-a, amikor 
oly pontosan belőtt bennünk a muszka, hogy minden lövésre repültek az emberek 
a levegőbe és mint húscafatok lógtak le az ősi időkből visszamaradt óriási 
bükkfákról.
Amikor ezen iszonyú ágyutííz alábbhagyobfc hevességéből, jónak láttam számba- 
venni szakaszomat. Arra a siralmas valóságra találtam, hogy a 40 főből álló 
szakaszomból csak nyolcadmagammal maradtam meg. Ezért kénytelen voltam kitér
ni a támadás elől, vagyis visszahúzódni és állást foglalni a söverjesi tető 
keleti lejtőjén, ahová több segítő csapatot is küldtek.
Itt szenvedtem* - 1917. január hó 1-ig - a tél teljes hidegében: köpeny, sá
torlap és pokróc nélkül, mert ezeket az előző harcoknál elvesztettem. Aludni 
csak a tűz mellett lehetett egy kicsit. Ott is a legnagyobb kínszenvedésben, 
mert amig egyik oldalam meg akart sülni, addig a másik majdnem megfagyott.
A szemeimet meg a füst ölte annyira, hogy amikor el kellett távozni a tűz 
mellől, teljesen vak voltam néhány percig, amihez még a nagy fájdalom is hoz
zájárult. Igazán ezek 'á napok oly iszonyatosak voltak rém nézve, melyek után 
nem tudom elhinni, hogy ezen szenvedéseknél még kínosabbak is létezhessenek
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ezen a földön.Itten kaptam az Ezüst Vitézségi Érmet és a szakaszvezetői ran
got azért, hogy e borzalmas viszonyok dacára is többször kimentem járőrbe és 
hoztam be ezen frontrészen az első szibériai orosz foglyokat; és, hogy én ta- 
áltam meg az összeköttetést a csobányos völgyében lévő II. zászlóaljunkkal. 
/.../
(1917) Április hó közepe táján 21 napi szabadságot kaptam, ami igen nagy örö
mömre szolgált, már csak azért is, mert eddig 22 hónap telt el anélkül, hogy 
édes hozzátartozóimat láthattam volna. /.../

/.../ Augusztus hóban nagy harcaink voltak az oláhokkal és én is részt vettem 
10-án egy borzalmas roham-támadásban, ahol újólag Ezüst Vitézségi Érmet és az 
őrmesteri rangot nyertem./.../

1917. október havában váratlanul áthelyeztek az akloscsárdai táborparancsnok- 
sághoz és megbíztak a 39. honv. gyaloghadosztály körletére az erdészeti és 
vadászati ügyek vezetésével. Teendőm abból állt, hogy a hadosztály részére 
szükséges építkezési tüzelési angyagokat beszerezni - és ahol mód volt rá - 
a közelben lévő erdőkből kitermeltetni. És néha az általam észlelt szarvasokra 
odavezetni a méltóságos Hadfy Imre altábornagy urat, és ha sikerült egy-egy 
viaskodó bikát terítékre hozni, azonnal megajándékozott egy skatulya Memphis- 
sel és egy üveg konyakkal. Dolgom egészen kedvemre való volt. Olyan urat csi
náltak belőlem, hogy sok magasrangu tisztnek nem volt nagyobb tevékeny hatás
köre. /.../

/.../ 1918. ápr. 22-én Berecskén bevagonéroztunk és Sepsiszentgyörgy, Kovász-
na, Brassó, Medgyes, Fogaras, Piski, Arad, Szeged, Baja, Bátaszék, Kaposvár,
Csáktornya, Prágerhoff, Marburg, Frusensfonte, Briksen, Bozen, Trient és Per-
ginen át Vattaróra, t.i. az olasz front egyik fő gyűjtőpontjára kerültünk, a-
hol egészen junius hó 10-ig voltunk kiképzés végett: az olaszok elleni nagy
akcióra. 10-én délután 2 órakor elindultunk és Gorbenáre, Rover, Vezzena,
Pusterle, Asszavölgy és Ghertellén keresztül Assiágó délnyugati bejáratához /rendeltettünk. Útközben Monte-Rovernél, általános meglepetésünkre, 11-én vir
radóra, oly hóförgetegben és bokán felül érő hóban meneteltünk, hogy mi, ma
gyar fiuk nem birtuk elképzelni, hogy junius hó 11-én hogyan lehet hó, pláne 
Olaszországban? Megmagyarázták, hogy oly magasságban vagyunk, ahol már a ha
vasi növények tenyésznek /2500 m magasan/.
Amig Vattarón voltunk, én mint a zlj. postása működtem és minden nap Gherte-
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lére, a tőlünk 60 km-nyire lévő 90.sz. tábori postahivatalba jártam postát 
föladni és fölvenni. Ezen utat mindig drótkötélpályán tettem meg, ami nagyon 
idegölő volt, hogy sokszor elkeseredésem egészen egyenlő volt az életuntság- 
gal. Néha 4-500 méter magasságban állt meg velem és a havaseső meg esett: majd 
úgy fagytam meg benne. Assiágónál rajvonalba kerültünk, ahol megértük azt, a- 
mit az orosz és román frontokon nem is képzeltünk. Lehetetlenség kellően leír
ni azt, hogy mit szenvedtünk ott azon a fennsíkon, ahol oly óriási mennyiségi 
ágyú és mindenfajta szörnyű öldöklő gépezet állt egymással szemben. És lega
lábbis minden kilóméterszéles harcvonalra jutott 100.000 ember. /.../

/.../ Telvéről szeptember hó derekán kaptam 21 napi szabadságot amit itthon, a 
legeslegjobb élvezetek közt töltöttem el. Október 10-én ismét visszakerültem, 
de már nem várt rám semmi különös eset, mert a zászlóaljunk legénysége október 
31-én megtagadott egy ellentámadást és a tisztek színbeli ellenére /amúgy a 
legnagyobb örömükre/ elindult hazafelé, de nagyon okosan történt, mert épp ak
kor már teljesen le voltunk verve és csak azt nyertük volna, hogy fogságba 
hurcolnak bennünk, vagy pedig hősi halottak lettünk volna.
Vagyis akkor kezdődött meg az a világhírű hátrálásunk, ami édes hazánk teljes 
romlását hozta maga után. /.../

VI. fejezet. Civil korom a világháború után

Idehaza elég finomul ment sorsom, de mégsem éreztem magamat jól, mert a sors 
oly mostoha volt hozzám, hogy nem érvényesíthettem hosszú ideig a szaktudomá
nyomat, hanem kénytelen voltam meghúzni magam itthon csak azért, hogy meg le
gyen a mindennapi kenyerem és ruházatom. Érzésem igen rossz volt, mert a szép, 
a reményeim nem teljesültek. Szóval állásba nem birtam jutni és csak édes szü
léimre voltam utalva, hogy csak valahogy tengődhessek ebben a búval bélelt vi
lágban. Tél folyamán az erdei teendőkben segédkeztem atyámnak, a többi időszak
ban pedig a kisgazdaságunkban foglalatoskodtam. Szóval ilyen viszonyok közt 
értem meg 1919. október hó 11-ét, amikor is betöltöttem a 24-ik életévemet és 
túlhaladtam kiskorúságomat.

VII. fejezet

1919. október 12-től 1920. április 20-ig méltóságos Gróf Ambrózzy Migazzi Ist
ván kami erdejét kezeltem s ezen idő közben, január hóban Szombathelyen letet
tem a szakvizsgát, jó sikerrel. /.../
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November hó 1-én ismét bevonultam, de már csak 9 nap kellett ott lennem, 
mert akkor véglegesen leszereltem. Leszerelésem után, folyó év végéig a Beze- 
rédi kitermeléseit vezettem és a vármegye részére szállíttatott 40 vagon a- 
kác-hasábfát fuvaroztattam és a vagonokat intéztem. /Sok okoskodásba került, 
mivel mind a fuvarerők és mind a vasúti kocsik beszerzése nehézségekbe ütkö
zött. Továbbá a kifizetések fehérpénzzel történtek és azt senki sem akarta 
elfogadni./

VIII. fejezet
1921. év január elsejével főméltóságu dr.Batthyány Strattmann László herceg 
körmendi uradalmába léptem állásba, hol olyan helyzetbe kerültem, hogy komo
lyan kellett foglalkoznom a nősülési gondolattal, ami elég sok fejtörést oko
zott, miután nem volt tiszta ismeretségem olyan nővel, kit hajlandó lettem 
volna élettársul választani, de ez sikerült 1921. húsvét hétfőjén; akit - 
Csizmazia Margitot - f.év julius hó 6-án oltárhoz vezettem és azóta tűrhető 
viszonyok közt élünk.
Szolgálatba léptemkor az Erdőhivatalba nyertem beosztást', ahol 1921. október 
7-ig voltam. Azután a Nádasdi Nagyerdő Malomó-i védkerületét nyertem el, ahol 
jelenleg is ambícióval működöm, csak a rém drágaság miatt vannak nagy aggo
dalmaim.
1922. április 5-én hajnalban feleségem egy kis leánygyermeket szült, ki a 
szentkeresztségben Aranka nevet nyerte. így a már 3 tagból álló család és egy 
szolgagyerék fenntartásáról kellett gondoskodnom.
Ami a szolgálati helyzetemet illeti, elég nagy hatáskörrel és óriási felelőség
gel vagyok felruházva, s feljebbvalóim teljes bizalmát bírom. Eddig - némi 
kis sikertelenségektől eltekintve - elég sikeres tevékenységeket produkáltam.

Sok hivatási és anyagi küzdelmek mellett mégis tűrhetően megy a sorsunk, hogy 
nem valami boldog és nyugodt az életünk folyása, inkább a rossz politikának, 
vagyis hazánk nyomorúságos helyzetének lehet betudni. Az óriási drágaság és 
rossz gazdasági viszonyok mellett is örömmel tapasztalom, hogy mindig könnyebb 
és könnyebb a megélhetés. Igaz, hogy még nagyon sok minden hiányzik ahhoz, 
hogy teljesen megelégedettek lehessünk, már annál is inkább, mivel még mindig 
nem ruházkodhattunk és nem élhetünk úgy, amint társadalmi állásunk megkívánná. 
De ismerve az életből annyit, hogy ezen a földön teljes megelégedettség huza
mosabb ideig nem létezik senkinek sem.
1924. III. 1-én már 4 db szarvasmarhánk és 7 db kis-disznónk van, a kenyerünk
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is elegendő és a zsiradék is futja. A ruházatunk is tűrhető, csak az egészség 
nem valami jó. Továbbá a rossz szomszédi viszony, a rossz és szófogadatlan 
szolga, továbbá a sok kellemetlen időjárás miatt nem érezzük magunkat jól. A 
kis Ancikánk 2 éves és szépen fejlődik. /Eddig: 1924. VI. 20./ /.../

Az 1925. év nagyon keservesen ért bennünk, miután több mint 5 millió Korona 
az adósságunk, melyből február hóban 2 milliót letörlesztettünk, a többi ma
radt. A rossz terméskilátások és a sok baromfivész ez évben is állandó ré
szünkre, miért is a legcsekélyebb kilátásunk sincs arra, hogy az évben már 
némileg könnyebben élhessünk, sőt egész keserű az életünk ez után a sok anya
gi gond annyira megterhelt bennünk, hogy semmi örömünket sem lelhetjük ezen a 
földön.
Ami a szolgálati helyzetünket illeti: nagyon meg vannak elégedve velem a föl- 
jebbvalóim és teljesen kiérdemeltem a legnagyobb bizalmukat, miért is sokkal 
nagyobb hatáskörrel vagyok felruházva mint a többi erdőőrök. Most már a java
dalmazásom is megfelelő volna, ha a marha- és baromfi-gazdaságomhoz tiírhető 
szerencsém volna.
De fájdalom abszolút semmihez nincs szerecsém; sem állathoz, sem terméshez. 
Feleségem sajnos nem bizonyult valami jó gazdaasszonynak; nem tud sem barom
fiból, sem tejhaszonból, sem kerti termelésből hasznot hajtani, miért is ál
landó köztünk a viszály, amiatt, hogy nem látom el kellően pénzzel és nem 
bir mindjárt magán segíteni, ha valamiben megszorul. A kis Ancikánk elmúlt 3 
éves, szép, egészséges, okos lány, csak az bánt, hogy az anyja nem birja ked
vemre öltöztetni és oktatni. Jelenleg 3 db felnőtt szarvasmarhánk, 5 db disz^ 
nőnk és 40 db baromfink van, de az adósság több mint 5 millió Korona és hozzá 
még a terméskilátás is rossz. Az élet jelenleg keserves és bánatos, sok a 
hiány mindenben. /Eddig 1925. VI.13./ /.../

Forrón szeretett és soha el nem felejthető édes jó Anyám, ki egész életében 
oly sokat szenvedett gyermekeiért: 1925. nov. hó 5-én meghalt. A tíil sok ki
fizetések annyira fölemésztették az összes bevételeinket, hogy a télre csak 
nagyon gyengén birtünk fölruházkodni. Ruházatra 3 és fél milliót, adósságtör
lesztésre 2 milliót, hizlalási anyagért másfél milliót és egyebekért 2 milli
ót, összesen 7 milliót fizettünk ki és mégis tartozunk még másfél millióval. 
Szóval az 1925. esztendő sem zárult részünkre kedvezően, mert még mindig sok 
hiányunk van háztartási és ruházati cikkekben sőt még másfél millió készpénz 
tartozásunk is maradt. /.../
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Amint látszik a folyó év nagyon szerencsétlen részünkre. Már eddig is sok a 
balszerencse: pld. egy borjú, egy szép disznó, több majorság elpusztult, az
tán 28 db réce /kácsa/ tojáson is hiába ült a kotló, mert egy sem kelt; pedig 
2500 Koronás tojások voltak. Továbbá a fegyverem agya is eltörött, mely he
lyett 300.000 Koronáért készítettek újat. Jelenleg a terméskilátások is rosz- 
szak. Aztán a hazai események is oly rettenetesek, hogy teljesen elkesentoen 
hatnak ránk. Különösen az én családommal történtek katasztrofálisak... Az a- 
nyagi gondjaink is kétségbe ejtők, már annál inkább is, hogy bevételeink a 
mindennapi szükségleteinket sem birják fedezni. Hát az adósságainkat miből 
törlesztjük? És miből pótoljuk hiányos ruházatunk?! Több mint 3 millió az a- 
dósságunk és legalább 10 millió kellene a nélkülözhetetlenek beszerzésére! 
Szóval jelenleg homály fedi a macsból való kivergődésünk mikéntjét. Az egész
ségi és szolgálati viszonyaink jelenleg turhetőek.
Ismét családi szaporulat ellőtt állunk, igy elég sok az ok a kétségbeesésre, 
de bizva Mennyei Atyánk kegyelmébe, majd csak jóra fordítja szánalmas sorsunk. 
/Eddig 1926. V. hó 3-án./ /.../

Legnevezetesebb esemény életünkben jelenleg az, hogy ma megszületett a máso
dik magzatunk, t.i. kisfiú, kinek neve Zoltán lesz. Anci ma 4 és fél éves 
múlt. Sorsommal nem vagyok teljesen megelégedve. /Eddig 1926. X. 6-án./
Ma is csak keseregve folytathatom élettörténetemet, mert oly rám sok szeren
csétlenség ér, hogy egyáltalán nincs parányi örömben sem részünk. A kis mar
háink betegek, a baromfiakat a karvalyok részelik, az apróság is t(jl rossz. A 
kis gazdaságunk sem kecsegteti a rossz időjárás. Adósságunk közel 200 Pengő, 
ruhátlanok vagyunk. Szóval semmihez szerencsénk nincs, így egész őrülésig va
gyok a keserűséggel. Jelenleg aztán igazán nem birom elképzelni, hogy miként 
fogunk ebből a rettenetes nyomorból tiszteségesen kivergődni. Még ily szomorú 
állapotban soha sem értek a szent húsvéti ünnepek. /Eddig 1927. IV. 13./
Már hatodik borgyúm pusztult el. A rossz időjárás miatt termésre kilátás 
nincs. A tyúkok egyáltalán nem kotolnak. Bevétel semmiből. Teljesen ruhátla
nok vagyunk. A nyomorunk napról napra nő. Szóval igen, igen keserves viszo
nyok közt tengődünk. Remény sincs. /Eddig 1927. V. 3./
Kölcsönökből tengődünk. Rossz gazdasági viszonyok és az állandó balszerencse, 
továbbá a túl strapa és hűséges szolgálat dacára semmi elismerés. Mindezek e- 
rősen befolyásolják elkedvetlenedésemet, miért is jelenleg nagyon vigasztalan 
a helyzetem. /Eddig 1927. VI.9-én./ /.../
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Több mint 6 és fél évi hűségei.? és odaadó szolyálatom dacára, meg mindig nem 
méltányolják a szakiskolai végzettségemet és háromszor akkora védkerültem 
van mint a többi erdőőröknek, mégsem kapok több fizetést, mint ők. Továbbá 
nincs szerencsém egyáltalán semmihez. A családi boldogságom is hiányos. Anya
giakkal is küzdők. Hiányzik legalább 1000 Pengő ahhoz, hogy megfelelően föl
szerelhetném magamat a továbl küzdelemhez. Ezek mind olyan lesújtóan hatnak 
rám, hogy abszolút semmi örömöm sincs az élethez. Csak a kisgyermekeimhez va
ló ragaszkodásom és az Istenben való bizdolmam tartják bennem a lelket. /Ed
dig 1927. X. 1-én./ /.../

Újság annyi, hogy f. év január 1-től főerdőőrré vagyok kinevezve, de a fize
tés-javítás csak 10 Pengő havonként. Egészségünk tűrhető, szerencsénk nincs. 
/1920. 1.17./ /.../

/ /Sorsunk mostohasága még mindig tart. Termésünk túl gyenge. Úgy a termésben, 
mind a baromfiakban sok kárt okoztak a vadak. Egy szép és jól idomult vadász
kutyámat elgázolt az autó. Semmi kiadósabb szerencsém nem volt. Adósságunk ma 
is 400 Pengő. Örömben és boldogságban részünk nincs. Egészségtelenek vagyunk. 
Apánk is nálunk surlódik. A kis Ancikánk Kámban van apósoméknál iskolán.
Ami a szolgálatomat illeti nem panaszkodhatok. Teljesen meg vannak velem az 
uraim elégedve s én is ővelük. /Eddig 1928. XII. 15-ig./ /.../

Az 1929. év is túl aggodalommal telve zajlott le. Több mint 250 Pengő az a- 
dósságunk; hozzá még: úgy a ruházatunk, bútorzatunk és a gazdasági felszere
lésünk is erősen hiányos, pedig ebben az évben a kis anyai judomat is kézhez 
kaptam /600 Pengő/, de a sok vadkár és az állatokhoz szerencse nem levése mi
att vagyunk oly nagy adósságban.
Ebben az évben csináltattam egy méhest, 3 db hármaskaptárt; vettem egy ke
rékpárt, a többi kiadások mijid a ruházkodásra és konyhára emésztődtek föl.
/... /

Az 1930. év sem hozott semmi jót részünkre, sőt a túl silány termelés, disz
nó- és marha vész miatt legkevesebb 400 Pengő kár ért bennünket. /.../

Az 1931. év túl siralmas viszonyok közt ért bennünk. Feleségem súlyos beteg. 
Magam és a gyermekek is gyengélkedünk. Egy db tehenünk elpusztult. Termésünket 
a vadak megsemmisítették. Úgy a disznóknak, mind a marháknak ára nincs. Bévé-
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■tel nincs. Kiadás volna, de nincs miből, azért túl lerongyolódtak és elkese
redettek vagyunk. /1931. VIII. 9./ /.../

Állatállományunk 3 tehén, 2 borjú, 1 disznó, 4 süldő, 10 malac, 20 tyúk. A 
szolgálati helyzetemre nincs okom panaszkodni, csak az egyéni szerencsétlen
ségem túl nagy, mi miatt nagyon el vagyok keseredve. Az ország is jelenleg túl 
katasztrofális helyzetben van, mi miatt túl sokat vagyunk siralmas helyzetben. 
/Eddig: 1932. III. 3./
Az 1932. esztendő is túl aggodalmas volt részünkre, mert én személyileg nagyon 
veszélyeztetve voltam egy elvetemült vadorzó banda miatt, de 1932. okt. hó 9- 
én este negyed 7 órakor véres harcból szerencsésen megmenekültem. A banda feje 
Kugler Dezső budafai lakós pedig halálos sebet kapott. A helyettese pedig - 
mivel ránk lövöldözött - s ő a Földes erdőőrt meg is sebesítette. 4 évi foghá
zat kapott. A többiek meg már nem oly elvetemült gazemberek.
Anyagilag is túl rosszul állunk. A kismarhákat is el kellett pazarolni, mert 
én mint vadmester Körmendre kerültem, hol marha-tartás nincs. Jelenleg sok az 
adósság és mégis ruhátlanok és sok minden hiányzik is; hogy mit hoz a jövő, 
jelenleg nem tudhatjuk. Annyi bizonyos, hogy ilyen viszonyok közt és ilyen fi
zetései borzasztó nyomornak nézünk elébe. /Eddig 1933. II. 5-én./

Ma is csak panaszkodhatom, mert sem boldogságom sem pedig jólétem nincs. Tiíl 
nagyok úgy anyagilag, mint lelkileg a gondjaim. Az egész életem örökös csaló
dások láncolatából áll. Apám 1934. VI. 3-án tragikus véget ért: Köveskúton a 
Lajos öcsémnél az erdőn bele széldült a kútba. Hiányos a fölszerelésem, ruhá
zatom, egészségem és még készpénz adósságom is több mint 300 P. Sorsom mosto- 
hasága miatt nagy az elkeseredettségem. /Eddig 1934. jun. hó 10-én/.
1935. febr. 1-től a havi kp. fizetésemet 43 p.-ről 60 p.-re emelték föl. Szol
gálati beosztásommal és a följebb-valóim jó indulatával teljesen meg vagyok e- 
légedve, csak a sorsom mostohasága túl nagy, mivel egyáltalán nincs anyagi 
szerencsém. Óriási sok a hiányom úgy a ruházatban, fegyverzetben, edényzetben, 
gazdasági eszközökben, mint az egészségben és szerencsémben. Teljes megelége
dettségem csak abban az esetben volna, ha valami csodá révén cca. 2000 p. so- 
ronkivüli fedezethez jutnék, hogy az igen hiányzó eszközöket és a családi ké
nyelmet megszerezhetném. /.../

Ha mindezek megvolnának és jó egészség uralkodna nálunk, továbbá a feleségem 
és a gyermekeim óhajtásom szerint tudnának viselkedni, boldognak érezném maga
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mát, de igy szomorú és életunt vagyok. /Eddig 1935. IV. 1-én./
1935. IV. 1-től 1936. III. 22-ig az életsorsom abszolút semmit sem javult, 
sőt romlott, mivel gyermekeim nevelését és ruházkodását nem tudom úgy telje
síteni, amint óhajtom és az anyagi helyzetem folyton csökken a helyett, hogy 
némi javulást érezhetnék. A jelenlegi legnagyobb aggodalmaimat az alábbiak o- 
kozzák. Adósságom kp. 300 P., ruhátlanok vagyunk. Hiányos a fegyverzetem és 
minden felszerelésem. Hiába a fáradságom, hiába a jellemességem, én csak kol
dus vagyok. /1936. III. 22-én./
1936. III. 23-tól 1937. II. 17-ig az életsorom csak úgy mint ez előtt. Öröm 
és jólét teljesen távol van tőlünk. Sok a gond, az adósság és a csalódás min
denben. /1937. II. 17-én./
1937. II. 18. - 1937. VII. 24-ig. Sokat betegeskedtem. Sérvvel operáltak. A 
gyerekek, különösen Anci nagyon rosszul viselkedett, üröm és jólét hiányzik s 
így keserű az életem. Még ma is csak lábadozó vagyok. /Eddig 1937. VII. 24- 
én./

+ + +
Németh József 1937. dec. 14-én, betegség következtében Körmenden meghalt. Ott 
is temették el.


