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Növelte csonka lábak, kezek ijesztő furcsasága,
kis társaim - sok apátlan árva -
hiányra döbbenő csodálkozása.

Messziről félni ideszaladt
bucsi leventék temetőszéli
kiglancolt csendje beleszakadt.

Rozsdában lapuló löveg
front, fogság poklát megjárt
nagybátyám lesve meg,
fészket rakosgató nekibuzdulását,
pici lánya sorsát színezgető álmát,
derűből, fortélyból szétsugárzó fényét,
életre élezett varázslatos lényét
semmibe gyalázva,
- mélyüljön tovább! -
közepébe vágta.

Eszmélkedésem nyíló ablakán
hullt át a millió halál;
alvadt adatokban zúdultak bele;
beledermedt Don-mellék tele,
szétesett, égetett
emberi hús szaga
ivódott pórusaiba.

Így áll ma:
félelem járta tárna.

Naponta kínosan bezárom,
naponta kinyitva találom.
Be nem temetheti - tudom - csak halálom. 

Ábel Kornél (Abel Kornel) nevét hiába keres-
nénk a magyar történelmi, illetőleg hadtörténeti 
források szereplői között. A Karst – Ein Buch vom 
Isonzo (Karszt – Egy könyv az Isonzóról) német 
nyelven megjelentetett könyv szerzője, a Monar-
chia magas rangú tisztjeként teljesített szolgálatot 
a fronton. Később pedig remekbe szabott, a nap-
lóírás és a realista próza eszköztárát is váltogató, 
lírai betétekkel átszőtt műve olyan esztétikai minő-
séget villant fel, melynek stílusértéke – ebben a 
formában – páratlan a magyar irodalomban. 

A fenti könyv, melyen Ábel másfél évtizedig 
dolgozott, 1934-ben jelent meg Salzburgban, majd 
egy évvel később olasz nyelvre is lefordították. 

Helmut Marchhart és Dario Frandolič: Február 
8-án hosszabb időre elutazom…(1) című tanulmá-
nyában éppen ennek a második világháború kezde-
tén eltűnt, magyar és cseh felmenőkkel rendelkező, 
zsidó származású őrnagy életrajzának a rekonstru-
álására tesz kísérletet. Hitler hatalomra jutásával, a 
fokozódó zsidóüldözések időszakában, a Monar-
chia védelmében vállalt hősies helytállás nem 
számított érdemnek. Ezért a fönti sorok, melyeket 
1940 februárjában a bécsi nyugdíjazási hivatalnak 
küldött Weimarból, „nyomós okokra” való hivat-
kozással, még kísértetiesebbnek tűnhetnek. A szer-
zőről, a legutóbbi időkben előkerült levéltári for-
rásokon kívül, részletes életrajzi adatok nem álltak 
rendelkezésre. De már a szöveg felszínes olvasása 
is arról győzött meg, hogy rendkívüli tehetséggel 
megáldott, a történelem- és az irodalomtudomány 
számára egyaránt érdekes, vérbéli író munkája, ami 
nem csak a kortárs, de a hasonló, háborús temati-
kájú irodalmi termés javából is kitűnik. 

A 12 fejezetre tagolt narratív szöveg nagy empát-

iával írja le az embertelen viszonyokat, amelyeket 
1916 nyarán és őszén a Karsztvidék isonzói front-
szakaszán végighúzódó lövészárkok népe átélt. A 
Bécsi Hadtörténeti Levéltári anyag áttanulmányo-
zása után a 2008-ban szlovén nyelven megjelent 
Karszt, az Isonzó könyve című munka utószavában 
néhány alapvető, a szerző kilétét tartalmazó élet-
rajzi adatot is találunk; mi több, a mű szerzőjén, 
családi és egyéb kapcsolatain keresztül a mű meg-
születésében fontos társadalmi és kultúrtörténeti 
háttérre is fény derül.

Ábel Kornél (Kornel) 1881. augusztus 1-jén 
született az alsó ausztriai Pötzleinsdorfban, mely 
korábban Bécs elővárosának számított. Apja, 
Emanuel Abeles (1830-1884), csehországi zsidó 
kereskedő, Budapesten tartott fenn üzletet. Mivel 
első felesége, Kornfeld Emília fiatalon meghalt, 
másodszor is megnősült, ezúttal a 12 évvel fiata-
labb Löwy Maria Franciskával kötött házasságot 
(1842-1898). A sokgyermekes család legfiatalabb 
tagja volt Ábel Kornél. 

Kornél édesapja akkor költözött át Budapest-
ről Bécsbe, amikor az egész Habsburg császárság 
területéről számos zsidó közösség tódult az osztrák 
fővárosba. Erről az időszakról írja Stefan Zweig a 
Búcsú a tegnaptól című művében, valamint Joseph 
Roth a Jude auf Wanderschaft (Örök zsidó) (2) 
című riportkönyvében: „kereskedővé válni annyit 
jelentett, mint lemondani a gyökerekről, kompro-
misszumokat kötni… változtatni az öltözködésen, 
lemondani a hosszú szakállról, hajról, a szombati 
istentiszteletről, egyszóval asszimilálódni…”.

Ilyen sorsra jutott Abeles Emanuel és Löwy-He-
vesi Franciska népes családja is, amikor Buda-
pestről Bécsbe telepedtek át. 1882-ben nevet 

Bence Lajos

Élet és halál az isonzói fronton 
    (Egy elfeledett mű elfeledett szerzője, 
    avagy az elsüllyedt ország apológiája 
    – Bevezető és fordítói jegyzet)
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is változtat, így Abelesből Abelre, elfogadván a 
katolikus vallást, majd apjuk halála után 1885-ben 
mindannyian megkeresztelkedtek. 

Ábel Kornél az általános iskola elvégzése után 
6 évig gimnáziumba járt, majd 4 évig gyalogsági 
hadapródiskolát látogatott, miközben katonai kar-
riert tervezgetett.

A 20. században meghonosodott modernizmus, 
illetve „modern” a művészi kifejezés számos terüle-
tén megjelent. Azon művészeti irányok és szerzők 
jelölésére szolgál, akik szakítanak a múlttal és a 
hagyományos művészetekről vallott nézetekkel, 
mint a valóság, a realitás visszatükrözése, átengedve 
az effajta kifejezési formát a fotográfiának.

A művészek felszabadulnak a kötöttségek alól, 
már nem a természeti jelenségek pontos repro-
dukciója érdekli őket, hanem a tudatalatti belső 
mélységeibe behatolva, a még fel nem fedezett 
lelki tartalmak felszínre hozására törekszenek… 
A körülöttük lévő világ szubjektív interpretációja 
elsődleges céljuk.

Ezt a nézetet a „modernizmus” egyik megha-
tározó irányzata, a szecesszió jelmondata fejezi ki 
legtisztábban: „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst 
ihre Freiheit”. (Magyar fordításban: Mindenki 
megkapja a maga művészetét, minden művészet a 
saját szabadságát.) 

Mindezidáig homályban maradt az is, hogy 
Franciska fivére, Kornél nagybátyja, magyar-oszt-
rák író és újságíró, Heves községben született 
1842-ben, majd az osztrák és magyar kulturális 
közegben Ludwig Hevesi, illetve Hevesi Lajosként 
(3) vált ismertté. Ő maga nem nősült meg soha, 
majd nővére halála után 1898-ban nevelési gyám-
ságot vállalt a kiskorú Kornél felett, aki katonai 
kadétiskolába járt. Hevesit tartják az osztrák sze-
cesszió fő kezdeményezőjének, a képzőművészeti 
modernizmus szószólójának. Kritikai élű írásaiban 
a stílus térhódítását egyengette. 

Abel Kornél anyja, Franciska íróként is tehet-
séges volt, novelláit, tárcáit Frederike Alberti áll-
néven jelentette meg. Talán nem véletlen, hogy 
fia már a katonáskodás alatt megpróbálkozott 
az írással, hiszen példaképet a családban is talált. 
Hedwige nővére is sikeres zenekritikusnak számí-
tott, másik nővére, Margareta Leona pedig kép-
zőművészi pályán próbálkozott, nem kevés sikerrel. 

Ábel Kornél katonai pályája az 1901-es augusz-
tusi felesketést követően felfelé ível. Előbb a 
bécsi 25. vadász zászlóaljhoz osztották be, majd 
a hírszerzők parancsnokaként az orosz határra 
kapott áthelyezést. Itt a regruták és a segédtisztek 
kiképzésével bízták meg. Ezt követően a katonai 
kórházban tevékenykedett, majd 1906-tól ismét 
egy Bécs melletti katonai iskolában találjuk, majd 
1909-ben főhadnagyi rangot kap. Mivel peda-
gógusi vénájával is kitűnt, a francia és a német 
nyelv, valamint a történelem tanítását is reá bízták 
az alsó-ausztriai Strass helységben, innen pedig 
Kőszegre helyzeték. A katonai forrásokból tudjuk, 
hogy „nevelőként még tapasztalatlan volt, és a 
növendékekhez némely esetben durván viszonyult, 
de ambiciózus, jól felkészült, jártas a német, a fran-
cia nyelvben, ezeken kitűnően beszélt és olvasott, 
szolgálati célokra pedig a cseh és az olasz nyelvet 
sajátította el, illetve ezeken is kellő tapasztalattal 
rendelkezett.”. 

1912. szeptember 1-jével a 2. vadász zászlóalj-
hoz, majd 1912 novemberében a 10. gyalogez-
redhez osztják be, a lengyelországi Przemyślbe. Itt 
századparancsnok-helyettesi és ideiglenes kerületi 
zászlóaljtiszti munkákat látott el. Egy időben 
sí-tanfolyamot is vezetett. Az itteni beszámolók 
egy „nagyon intelligens, határozott, barátságos és 
közkedvelt tiszt”-ként mutatják be Ábelt.

Az állítás, mely Ábelt a realista ábrázolásmód 
mesterének tekinti, nem véletlen. A későbbi kuta-
tások bebizonyították, hogy már katonaként is 
jelentetett meg önálló alkotást, egy elbeszélést Ivo 
Pian címmel a dubrovniki szolgálat során, 1913-
ban, két másik novellával együtt. Ezek 1970 tájé-
kán kerültek elő a lipcsei hagyatékból. 

Az frontregény élményanyagát szolgáltató világ-
háborús események és az abban való katonai 
részvétele 1914. július 28-án, az Osztrák-Magyar 
Monarchia Szerbiához intézett hadüzenetével vet-
ték kezdetüket. Abel azonnali behívót kap, s a 
10. gyalogezredhez osztják be. A harctérre először 
augusztus 14-én vezényelték, itt könnyebb sérülést 
szenvedett. A 10. gyalogezred 1. zászlóaljának 
parancsnokként a szerbiai Valjevóban vett részt 
katonai akciókban. Egy hónappal később száza-
dosi rendfokozatot kapott, november 7-én ismét 
megsebesült, egy szerémségi (Szerbia) kórházban 
ápolásra szorul, majd hazautazik szabadságra. 

Az állományhoz 1915. április 7-én érkezik 
vissza, majd április 25-ig a 10. gyalogezred helyet-
tes állománya parancsnokságán tartózkodik. A 
Bohinjba vezető vasutat és a tolmini hídszakasz Sv. 
Lucija-i (ma: Most na Soči) vasútállomás védelmé-
vel bízzák meg. Augusztusban a 2. isonzói csatában 
vesz részt. 1915. szeptember 21-től a Selsko vrhi 
588-as magaslati pont csapatának parancsnoksá-
gán teljesít szolgálatot. A harmadik, október 28-i 
isonzói csatában különösképpen kitűnt. Példás 
magatartásáért kitüntetésre is javasolták, a kato-
nai kereszt III. fokozatával tüntették ki. 1915 
decemberében, miután a tolmini parancsnokság 
szabadságkérelmének eleget tesz, a katolikus vallás-
ból az evangélikusra tér át, majd szabadsága alatt 
Weimarban, Ester von den Velden (4) akadémiát 
végzett festőművésszel házasságra lép.

A szabadságolásról való visszatérés után Ábelt 
a Tolmin melletti Sv. Marija-i (ma: Mengore) 
frontszakaszra osztották be, vezérkari tiszti szol-
gálatra. Ebben a hadászati-stratégiai szempont-
ból rendkívül fontos küldetésben kisebb-nagyobb 
megszakításokkal 1916. március 17-ig maradt. 

A 12 isonzói ütközet közül szinte mindegyikben 
részt vesz, részletes leírásukat azonban a 12. győz-
tes csatáról írott, a csata részleteit isteni és emberi 
hatalmak összecsapásaként, grandiózus látomásban 
összegzi, nem rejtve el csalódottságát sem, hiszen a 
győztesekből – az óriási emberáldozatokat követelő 
összecsapások következményeként és a történelem 
furcsa fintora révén – hamarosan vesztesek lesznek. 

A győztes csata aprólékosan leírt fejezete mellett 
a „memoárírói” tehetséggel is megáldott Ábelnél 
– a doberdói fennsíkon eltöltött katonai szolgá-
lat és a vele kapcsolatos események precíz, máig 
dokumentumértékű leírása mellett – az időjárási 
viszontagságok és területi-táji „adottságok” miatt 
földi pokolként emlegetett Karsztvidék a maga 
teljességében megjelenik. Ezekben a fejezetekben 
címszóként szerepelnek: forróság, kőfal, kavernák, 
dolinák, karszti barlangok stb.

A kemény katonai szolgálat és fegyelem mellett 
Ábel mindvégig lélekember marad, a többnemzeti-
ségű, Közép-Európa összes népeit és nemzetiségeit 
kötelékében tartó hadsereg tagjai között nem tesz 
különbséget, mindegyikhez hasonló embertársi 
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is változtat, így Abelesből Abelre, elfogadván a 
katolikus vallást, majd apjuk halála után 1885-ben 
mindannyian megkeresztelkedtek. 

Ábel Kornél az általános iskola elvégzése után 
6 évig gimnáziumba járt, majd 4 évig gyalogsági 
hadapródiskolát látogatott, miközben katonai kar-
riert tervezgetett.

A 20. században meghonosodott modernizmus, 
illetve „modern” a művészi kifejezés számos terüle-
tén megjelent. Azon művészeti irányok és szerzők 
jelölésére szolgál, akik szakítanak a múlttal és a 
hagyományos művészetekről vallott nézetekkel, 
mint a valóság, a realitás visszatükrözése, átengedve 
az effajta kifejezési formát a fotográfiának.

A művészek felszabadulnak a kötöttségek alól, 
már nem a természeti jelenségek pontos repro-
dukciója érdekli őket, hanem a tudatalatti belső 
mélységeibe behatolva, a még fel nem fedezett 
lelki tartalmak felszínre hozására törekszenek… 
A körülöttük lévő világ szubjektív interpretációja 
elsődleges céljuk.

Ezt a nézetet a „modernizmus” egyik megha-
tározó irányzata, a szecesszió jelmondata fejezi ki 
legtisztábban: „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst 
ihre Freiheit”. (Magyar fordításban: Mindenki 
megkapja a maga művészetét, minden művészet a 
saját szabadságát.) 

Mindezidáig homályban maradt az is, hogy 
Franciska fivére, Kornél nagybátyja, magyar-oszt-
rák író és újságíró, Heves községben született 
1842-ben, majd az osztrák és magyar kulturális 
közegben Ludwig Hevesi, illetve Hevesi Lajosként 
(3) vált ismertté. Ő maga nem nősült meg soha, 
majd nővére halála után 1898-ban nevelési gyám-
ságot vállalt a kiskorú Kornél felett, aki katonai 
kadétiskolába járt. Hevesit tartják az osztrák sze-
cesszió fő kezdeményezőjének, a képzőművészeti 
modernizmus szószólójának. Kritikai élű írásaiban 
a stílus térhódítását egyengette. 

Abel Kornél anyja, Franciska íróként is tehet-
séges volt, novelláit, tárcáit Frederike Alberti áll-
néven jelentette meg. Talán nem véletlen, hogy 
fia már a katonáskodás alatt megpróbálkozott 
az írással, hiszen példaképet a családban is talált. 
Hedwige nővére is sikeres zenekritikusnak számí-
tott, másik nővére, Margareta Leona pedig kép-
zőművészi pályán próbálkozott, nem kevés sikerrel. 

Ábel Kornél katonai pályája az 1901-es augusz-
tusi felesketést követően felfelé ível. Előbb a 
bécsi 25. vadász zászlóaljhoz osztották be, majd 
a hírszerzők parancsnokaként az orosz határra 
kapott áthelyezést. Itt a regruták és a segédtisztek 
kiképzésével bízták meg. Ezt követően a katonai 
kórházban tevékenykedett, majd 1906-tól ismét 
egy Bécs melletti katonai iskolában találjuk, majd 
1909-ben főhadnagyi rangot kap. Mivel peda-
gógusi vénájával is kitűnt, a francia és a német 
nyelv, valamint a történelem tanítását is reá bízták 
az alsó-ausztriai Strass helységben, innen pedig 
Kőszegre helyzeték. A katonai forrásokból tudjuk, 
hogy „nevelőként még tapasztalatlan volt, és a 
növendékekhez némely esetben durván viszonyult, 
de ambiciózus, jól felkészült, jártas a német, a fran-
cia nyelvben, ezeken kitűnően beszélt és olvasott, 
szolgálati célokra pedig a cseh és az olasz nyelvet 
sajátította el, illetve ezeken is kellő tapasztalattal 
rendelkezett.”. 

1912. szeptember 1-jével a 2. vadász zászlóalj-
hoz, majd 1912 novemberében a 10. gyalogez-
redhez osztják be, a lengyelországi Przemyślbe. Itt 
századparancsnok-helyettesi és ideiglenes kerületi 
zászlóaljtiszti munkákat látott el. Egy időben 
sí-tanfolyamot is vezetett. Az itteni beszámolók 
egy „nagyon intelligens, határozott, barátságos és 
közkedvelt tiszt”-ként mutatják be Ábelt.

Az állítás, mely Ábelt a realista ábrázolásmód 
mesterének tekinti, nem véletlen. A későbbi kuta-
tások bebizonyították, hogy már katonaként is 
jelentetett meg önálló alkotást, egy elbeszélést Ivo 
Pian címmel a dubrovniki szolgálat során, 1913-
ban, két másik novellával együtt. Ezek 1970 tájé-
kán kerültek elő a lipcsei hagyatékból. 

Az frontregény élményanyagát szolgáltató világ-
háborús események és az abban való katonai 
részvétele 1914. július 28-án, az Osztrák-Magyar 
Monarchia Szerbiához intézett hadüzenetével vet-
ték kezdetüket. Abel azonnali behívót kap, s a 
10. gyalogezredhez osztják be. A harctérre először 
augusztus 14-én vezényelték, itt könnyebb sérülést 
szenvedett. A 10. gyalogezred 1. zászlóaljának 
parancsnokként a szerbiai Valjevóban vett részt 
katonai akciókban. Egy hónappal később száza-
dosi rendfokozatot kapott, november 7-én ismét 
megsebesült, egy szerémségi (Szerbia) kórházban 
ápolásra szorul, majd hazautazik szabadságra. 

Az állományhoz 1915. április 7-én érkezik 
vissza, majd április 25-ig a 10. gyalogezred helyet-
tes állománya parancsnokságán tartózkodik. A 
Bohinjba vezető vasutat és a tolmini hídszakasz Sv. 
Lucija-i (ma: Most na Soči) vasútállomás védelmé-
vel bízzák meg. Augusztusban a 2. isonzói csatában 
vesz részt. 1915. szeptember 21-től a Selsko vrhi 
588-as magaslati pont csapatának parancsnoksá-
gán teljesít szolgálatot. A harmadik, október 28-i 
isonzói csatában különösképpen kitűnt. Példás 
magatartásáért kitüntetésre is javasolták, a kato-
nai kereszt III. fokozatával tüntették ki. 1915 
decemberében, miután a tolmini parancsnokság 
szabadságkérelmének eleget tesz, a katolikus vallás-
ból az evangélikusra tér át, majd szabadsága alatt 
Weimarban, Ester von den Velden (4) akadémiát 
végzett festőművésszel házasságra lép.

A szabadságolásról való visszatérés után Ábelt 
a Tolmin melletti Sv. Marija-i (ma: Mengore) 
frontszakaszra osztották be, vezérkari tiszti szol-
gálatra. Ebben a hadászati-stratégiai szempont-
ból rendkívül fontos küldetésben kisebb-nagyobb 
megszakításokkal 1916. március 17-ig maradt. 

A 12 isonzói ütközet közül szinte mindegyikben 
részt vesz, részletes leírásukat azonban a 12. győz-
tes csatáról írott, a csata részleteit isteni és emberi 
hatalmak összecsapásaként, grandiózus látomásban 
összegzi, nem rejtve el csalódottságát sem, hiszen a 
győztesekből – az óriási emberáldozatokat követelő 
összecsapások következményeként és a történelem 
furcsa fintora révén – hamarosan vesztesek lesznek. 

A győztes csata aprólékosan leírt fejezete mellett 
a „memoárírói” tehetséggel is megáldott Ábelnél 
– a doberdói fennsíkon eltöltött katonai szolgá-
lat és a vele kapcsolatos események precíz, máig 
dokumentumértékű leírása mellett – az időjárási 
viszontagságok és területi-táji „adottságok” miatt 
földi pokolként emlegetett Karsztvidék a maga 
teljességében megjelenik. Ezekben a fejezetekben 
címszóként szerepelnek: forróság, kőfal, kavernák, 
dolinák, karszti barlangok stb.

A kemény katonai szolgálat és fegyelem mellett 
Ábel mindvégig lélekember marad, a többnemzeti-
ségű, Közép-Európa összes népeit és nemzetiségeit 
kötelékében tartó hadsereg tagjai között nem tesz 
különbséget, mindegyikhez hasonló embertársi 
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szeretettel és rendkívül nagy megértéssel viszonyul. 
Az erdélyi (nagyváradi) roma fiúhoz éppúgy, mint 
a vajdasági parasztfiúhoz, segíti a fronton össze-
találkozó apát és fiát, a hátrányos helyzetűeket, s 
azokat is, akiknek az értelmetlennek tűnő öldöklő 
háborúról, szenvedésről és sanyargatásról nem a 
„hősi halál” dicsősége jut eszébe. Különös értéke a 
könyvnek, hogy a Monarchia katonai vezetésének 
baklövéseit sem hallgatja el, s katonáival együtt 
elképedve áll olyan stratégiai melléfogások előtt, 
mint az erdélyi hadosztályoknak, illetve tartalé-
kosaiknak az isonzói frontra vezénylése, ahol a 
táji-terepi adottságok nem hasonlíthatók össze a 
galíciai harcterekével. A katonák joggal teszik fel a 
kérdést: vajon nem a szülőföldjüket kellene inkább 
védeniük? 

A doberdói fennsík hegyei között járőröző Ábel 
egy teljes fejezetet szentel a hátországban találkozó, 
szabadságoló tiszt és újdonsült neje közti viszony 
leírásának, melynek idilljét a hirtelen kézbesített 
távirat, s a benne szereplő Görz elestéről szóló hír, 
illetve parancs teszi semmissé. 

Egy dologban azonban hajthatatlan, nevezete-
sen abban, hogy az Isonzónál kioltott emberéletek 
és az elfolyt vér – ellentétben azzal, amit a törté-
nelem kreálói, az antant hatalmak hangoztattak 
– hiábavaló volt. Mert a szemben álló felek kép-
telenek voltak békés eszközökkel konfliktusaikat 
megoldani, az csak a halál mindent elsimító, az 
ellenséget testvérré változtató kezének sikerült. 

Az író a mű utolsó mondatában a II. világhábo-
rú utáni békeidő eljövetelét is megjósolja, benne a 
jobb sorsra érdemes egykori Monarchia feldarabo-
lását, melyet talán a Nyugat is bánni fog: „Amikor 
ez a szív megszűnik dobogni, a Duna-császárság 
gondolata pedig elsüllyed a romokban, a világnak 
a Nyugat sorsa miatt még sokat kell aggódnia, s 
talán szenvednie”. 

Jegyzetek:

1. Kézirat, a készülő magyar fordítás utószava. Az 
életrajzi adatok első ízben kerülnek közlésre az 
említett szerzőktől. (A szerk.)  
2. Joseph Rot, Ebrei erranti (Örök zsidó) Adelphi 
ed., Milano, 2000.
3. (Löwy) Hevesi Lajos (Ludwig Hevesi) (1843 
Heves -1910 Bécs). Egyetlen magyarul megjelent 
műve, a Jelky András kalandjai, melyet a kalandos 
életű világjáró és csavargó által leírtak alapján regé-
nyesített meg. 
4. Feleségének apja, dr. Adolf von Velden (1858–
1928) szintén festő volt, címer- és családfakutató, 
régi, nemesi család sarja. Anyja, Elsa, szül. Scha-
dow (1863–1942), leszármazottja Johann Gott-
fried Schadownak, a berlini Brandenburgi kapu 
quadroja megalkotójának.

Ábel Kornél 

Nagy háború a doberdói karszton 
    (Részlet a kiadás előtt álló frontregényből)

A csata

A dandár állásain béke honol. A napi lövöldözésnek is vége szakadt. Néhány nap óta még az „esti 
áldás” is elmarad. 

A délelőtt folyamán néhány tapogatózó, nagyobb kaliberű lövedék esik a karszti csúcs jobb oldali 
brigádvölgyére, kőlavinát zúdítva a barakkra. De ez minden. A távolról érkező nagy lövedékek új irányból 
jönnek. Ez azért már gyanús. 

Este érkezik a várva várt dezertőri őrjárat. 
Vörös és sárga varratokkal! A szemben állomásozó olasz test rohamosztagából!
A segédtiszt fütyül. A tiszti szolga kezében jegyzetfüzet, jegyzetel, de nem figyel. 
„Figyeljen egy pillanatra, aztán hallgassa ki ezt a makarónizabálót!”
Az átálló sötét bőrű, alacsony termetű, állandóan röhög, cigarettával vették meg. Aztán elkezd 

csencselni. A 144-es magassági ponton, a mi útjelzőnknél, a dróttorlasz egyetlen, szándékosan, az olasz 
dezertőrök számára nyitva hagyott járatán keresztül érkezett. Az útjelzőn nagy vörös betűkkel a következő 
szöveg olvasható: „Direccione maccaroni!” Nem tudjuk, egyáltalán helyes-e olaszul. De a túloldalon 
minden bizonnyal értik az üzenetet. Már számtalan találat érte, de még mindig áll. S az olaszok, főleg a 
támadások előtt, nagyon szeretnek ezen a hasadékon keresztül hozzánk jönni. 

A dezertőr csak vigyorog majomfehér fogait mutatva. Persze nem tud semmit. Azt sem tudja, hogy 
jutott el a 144-esig. Csak azt, hogy ezredével valahonnan fentről, északról jött, s Dolban vertek tábort. 
Ez viszont jól jön a tüzérség részére, akik a táborverésnél segédkezni tudnak nekik!

Miért szökött át? Elege van, nem akar többet. Rossz a koszt, verés. Mindenkinek elege van a 
háborúból. Ezt mi is szeretjük hallani. Legtöbb valószínűség szerint mindez nem igaz. A szökevények 
ilyen dolgokkal is előhozakodnak, csak hogy rokonszenvesebbnek látsszanak. Lehet azonban, hogy a fiút 
az ellenség félrevezető cselként felderítő szolgálatra küldte.

Hogy megtámadnak-e bennünket? Erről semmit sem tud. Félre ezzel az idiótával, küldjék a 
hadosztályhoz. Azok, sajátos módszereikkel, talán többre jutnak nála. Állj! Még valami. 

„S mi van a nehéztüzérséggel?”
„Áá, nagyon sok ágyú, nagyon nagyok!”
„Hogy úgy. S mennyi?”
„Moltissimi, nagyon sok.”
„Hány? Körülbelül hány van belőlük, fel tudja mérni?”
„Eccola, száz, kétszáz, mit tudom én.”
„Hol?”
„Lá, lá…”, s abba az irányba mutat, ahonnan a nehéz gránátok érkeznek.
„Bene via… vége, küld át a hadosztályhoz!”
Hm… a vörös-sárga brigád megint itt van. Már néhányszor civakodtunk velük. Jó kis csapat… kitűnő 

fiúk, akiket akkor vetnek be, amikor az olaszoknak ég a talpuk alatt a talaj. Az új ütegek lövöldöznek, 
közöttük nagyon nagyméretű tengerészágyúk is hallatszanak… 

Új csata előtt állunk. Az olasz parlament türelmetlen, de lehet, hogy magától az antanttól kaptak 
parancsot. Minden bizonnyal végre Triesztig kívánnak előretörni.      

Hímzett falvédő 
Szentendrei Zsuzsanna 
gyűjteményéből


