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Csobai Lászlóné

Egy kéziratos katonakönyv1

A  népi kéziratos könyvek f�ként a XIX. század közepét�l szaporodtak meg. 

Tartalmukat tekintve igen vegyesek voltak: a vallásos jelleg� felekezeti énekes-

könyvek mellett ott találjuk a dalos-, nótás-, katona-, v�fély-, halottaskönyve-

ket, az önéletírásokat és emlékkönyveket.

A kéziratos könyvek általában kézr�l kézre jártak, és éppen emiatt is gyak-

ran elkallódtak. Ma már különösen keveset lehet bel�lük találni.

Hazánkban az els� iskolareform eredményeként a nemzetiségek is anya-

nyelvükön sajátíthatták el az írás és az olvasás tudományát. A görögkeleti ro-

mán egyház viszonylagos önállósága mellett mindvégig meg�rizte tekintélyét 

és befolyását az írásbeliség terjesztésében, a m�vel�désügyben. Ezt tükrözik a 

román nyelv� lakosság körében talált vallásos jelleg� énekeskönyvek, valamint 

a csekély számú dalos, nótás- és katonakönyv is. Nemzetiségi területen gy�jtve 

még inkább tapasztalhatjuk, hogy a népi kéziratos könyveknek igen csekély 

része maradt az utókorra.

Dolgozatom tulajdonképpeni témája egy román nemzetiség� családnál gy�j-

tött román nyelv� katonakönyv ismertetése, elemzése. Elöljáróban azonban sze-

retném megjegyezni, hogy a kéziratos katonakönyvvel szinte egyid�ben sikerült 

egy nyomtatásban megjelent katonakönyvet is gy�jteni. Címe: Dorul soldatului, 

azaz A katona vágya, s alcíme pedig: Versek a háborúból 1914–1915. Szerz�-

je Cristifon Purecel altiszt. Kiadta loan I. Ciurca könyvkereskedése Brassóban 

1916-ban. A katona bánata históriás verséb�l kiderül, hogy egy Háromszék vár-

megyebeli Zágon-Bárkány faluból való fi atal tizedes írta. Versének végén bemu-

tatkozik és elmondja írásának célját: „Azért írom, mert ha maholnap meghalok, 

írásom maradjon meg szuvenírnek.” Nyomtatott könyvünk végén található egy 

katonadal, melynek szerz�je más: a Krassó-Szörény vármegyei Priszáka faluból 

való Magda Sándor zugsführer, vagyis szakaszvezet�. Az utolsó pedig A katona 

dala, amely a Prietinul cel bun cím� kalendáriumból átvett vers.

E  nyomtatott katonakönyvnek van még egy érdekessége: vöröskeresztes 

pecsét is található rajta. A pecsét kétnyelv�, a szöveg németül és románul is 

olvasható: „Comitetul de Caritate al Coloniei Române din Viena pentru soldaţi 

români răniţi”. Magyarul: „A bécsi Román Kolónia Jótékonysági Bizottsága se-

besült román katonák részére”.2

Elképzelhet�nek tartom, hogy kéziratos katonakönyvünk szerz�je is ta-

lálkozott a katonakönyvnek ezzel a nyomtatott formájával, mert tartalmilag 

is van köztük hasonlóság. Ez egyébként jellemz� az adott kor katonaköny-

veire, mivel a katonaszerz�k azonos körülmények között éltek és hasonló 

m�veltséggel rendelkeztek, a kor ízlésének megfelel�en írták meg a hasonló 

katonakönyveket.

1 Teljes cím: Egy román nyelv� kéziratos katonakönyv az els� világháború idejéb�l
2 Cristiton Purecel: Dorul Soldatului. Poezié din rezbel 1914–1915, Brassó, 1916
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Gy�jtéseim során a gyulai Vonyiga családnál régi fényképek között keres-

gélve találtam rá erre a nagy gonddal �rzött és igen féltett els� világháborús 

kéziratos katonakönyvre.3

A katonakönyv írója, Vonyiga Tódor a világháború kitörése után vonult be 

katonának. Katonakönyvét leánya, Vonyiga Aranka örökölte és �rizte meg az 

utókor számára, miután édesapja 1953. április 25-én meghalt.

Vonyiga Tódor rövid életrajza és egyénisége. Katonakönyvünk írója 

1882-ben született Gyulán.4 Apai és anyai ágon is gyulai román nemzetiség� 

család legkisebb gyermeke. Apja Vonyiga Illés, anyja Fogarasi Katalin. Ahogyan 

az emberek mondták, apja tehet�s, jól jövedelmez� gazdasággal rendelkezett: 

80 hold föld és 12 lánc sz�l� volt a birtoka. Közéleti ember lévén, tagja volt a 

görögkeleti egyháztanácsnak és az egyházi kórusnak is. Hat gyermeket nevelt 

fel. A gyermek Vonyiga Tódor a görögkeleti elemi iskola elvégzése után, amelyet 

természetesen Gyulán végzett, apjával együtt a családi birtokon dolgozik. Szülei-

vel marad, ami általában jellemz� volt a korabeli családok bels� rendjére, szoká-

saira. 1907-ben feleségül veszi Nyikora Dávid lányát, Máriát. Nyikoráék (Nicoarä) 

szintén gyulai románok, és a Vonyiga (Voniga) családhoz hasonlóan kb. 80 hold 

földdel rendelkeztek. A fi atalok 20-20 hold földet kaptak, és házat Gyulán.

1908-ban megszületett az els�, majd 1913-ban a második gyerekük. Egy 

év múlva, 1914 júliusában kirobbant az els� világháború. Vonyiga Tódor ekkor 

26 éves volt. Kéziratos katonakönyvéb�l is kiderül, hogy 1914-ben a „karácso-

nyi böjt idején” vonult be katonának. Kéziratos katonakönyve katonáskodásá-

nak els� évéb�l való, utolsó lapján ott áll a dátum: 1915.

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

szerelt le.

Katonakönyvéb�l azt is megtudjuk, hogy a békéscsabai császári és királyi 

101-es gyalogezrednek volt a tagja. Az ezred több ütközetben is részt vett. 

E „dics�séges” gyalogezred névsorában nem tudom, miért nem szerepel Vo-

nyi ga Tódor neve, két gyulai társának nevét megtaláltam, nevezetesen Krizsán 

János �rmesterét és Kiss István tüzérét.

Vonyiga Tódor lánya azt is elmondta, hogy édesanyja Kiss István és Krizsán 

János feleségével együtt meglátogatta apját.

Kiss István 1915-ben súlyosan megbetegedett az orosz hadszíntéren, ahol 

több ütközetben is részt vett. Majd az 1915-ös év végén Prágában 40%-os 

rokkantsággal elbocsátották.5 Nem sikerült azonban kikutatni, hogy 1915 

novemberét�l egészen leszereléséig mi történt még vele, hogy visszatért-e a 

frontra, vagy sem. Hazatérése után tovább folytatta saját birtokán a gazdálko-

dást. Felnevelte négy gyerekét, két lányt és két fi út: Györgyöt, Lukréciát, Pétert 

és Arankát. A  legnagyobbik, György, amellett hogy jó kedélyét, szép hangját, 

el�adókészségét apjától örökölte, még írással is próbálkozott. Mint a gyulai 

görögkeleti dalegylet tagja (egészen az 1930-as évek végéig) a román nemze-

tiségi színjátszás egyik f�szerepl�je volt, és m�fordítással is foglalkozott. A kör 

3 Magyar néprajzi lexikon, Bp., 1980, 3. kötet, 104.
4 Görögkeleti Román Egyház Gyulai Levéltára, Keresztelési Anyakönyv V. kötet, 9/1982.
5 Makkay (Machalek) Pál: A 101-es zászló alatt, Bp., 1934
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által el�adott román nyelv� darabokat magyarra fordította,6 és azokat magyarul 

is el�adták. Ezen kívül jó rajzkészséggel is rendelkezett. Gyulán Kohán György 

fest�m�vésszel, aki els� unokatestvére volt, együtt járt festeni József Dezs� 

gimnáziumi tanárhoz. Gyerekkori élményei között szerepel, hogy rajzaikkal, 

festményeikkel mindketten részt vettek egy kiállításon Gyulán.7

Ma is sajnálattal gondol vissza, hogy miért is nem tanult tovább, hiszen tanító 

szeretett volna lenni: „de hát a szül�k döntöttek akkoriban ebben a dologban” 

– mondta Vonyiga György. Számára azonban öröm, hogy tehetséges leánya 

rajz szakos tanár lett, amit tehát neki nem sikerült elérnie, azt lányának igen, 

akit unokatestvére: Kohán György irányított e pályára, felfi gyelve tehetségére. 

A  Vonyiga család tagjai igen érzékeny emberek voltak, s  hagyománnyá vált a 

családban a m�vészetek pártolása. A család több tagjánál is fellelhet� e m�vészi 

hajlam (pl. irodalomban, festészetben), még ha nem is mindig bontakozott ki. 

Ennek ellenére indokoltnak érzem összeállítani a családfát.8 Nemzetiségüket vál-

lalva, a tradíciókat ápolva dolgoztak becsületesen, nagy szorgalommal.

1948 után Vonyiga Tódor, kéziratos katonakönyvünk írója, kuláklistára ke-

rült. Az ellene elkövetett személyi túlkapások nagyon megviselték; 1953-ban 

meghalt. Egész életében „istennek énekl�” ember volt – olvashatjuk sírkövén a 

gyulai görögkeleti temet�ben.

A  Vonyiga Tódor-féle kéziratos katonakönyv kissé használt állapotban 

van, néhol szakadozott, de jól olvasható, és csupán az utolsó oldala hiányzik. 

A katonakönyv inkább füzet, 22,5×15 cm. Valószín�leg megsérült, ezért hal-

ványzöld kemény papírfedélbe, gerincén piros vászonba kötötték be. A  füzet 

142 számozott lapot tartalmaz, de valójában 152 lapos, mivel írója a 35. lapon 

eltéveszti a számozást és ismét 25-tel folytatja. Az egész füzetet egyetlen kéz 

írta tele, ugyanazzal a fekete tintával, kalligrafi kus írással, úgy, hogy az egyes 

szövegrészeket következetesen aláhúzta, és a szövegek végén gyakran hasz-

nálta a „sfîrșit”, vagyis „vége” jelölést.

Összesen 106 önálló szöveget különböztethetünk meg a katonakönyvben, 

de mivel több a liturgikus szöveg, és a liturgián belül egy-egy szokáselemhez 

több önálló szöveg is tartozhat, így összesen csak 72 önálló szöveget tartalmaz. 

A kéziratban variánsok is találhatók, mint például a karácsonyi kántálási szo-

káshoz tartozó kolindákból az 1–2. oldalon és a 18–19. oldalon „Trei crai de la 

răsărit” címmel kolindánk mindkét változatával megismertet a szerz�. Az egész 

füzetben a vers és a próza jól elkülöníthet� egymástól, a szövegek nem mosód-

nak össze, többször is új oldalt kezd egy-egy szövegnél. A kézirat 120. oldalán 

a „Kánai menyegz�” cím� egyházi éneket a 121. oldalon abbahagyja és csak a 

130. oldalon folytatja és a 131.-en fejezi be. Vonyiga Tódor kalligrafi kus írása 

szép, de mivel jóval az 1932-es helyesírási reform el�tt írta könyvét, régies. Az 

a jelölésére még az e-t használja.

Stílusa inkább a szépirodalmihoz áll közelebb, mint a népihez, inkább 

archaikus, mint modern, ami abból is eredhet, hogy jól ismerte, vagy inkább 

6 Vonyiga György (magyarosított neve Bánáti) S-au dus, vagyis Az asszony elment és a Peti-

torii (A kér�k) cím� Tintariu-színdarabokat fordította le.
7 Ipari Kiállítás Gyulán 1926-ban a mostani I. számú Általános Iskolában.
8 Lásd az l-es számú táblázat!
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betéve tudta az egyházi liturgikus szövegeket. Olyan ember volt, aki jól eligazo-

dott a vallási szövegekben, e területen igen olvasott volt. Annak ellenére, hogy 

az archaikus egyházi nyelvhez áll közelebb a stílusa, szinte meglep�, hogy szó-

kincsének már része a „tranvai”, villamos kifejezés, amikor Prágából a budveisi 

kórházba megy. Használ egy-két sz�kebb értelemben vett, a gyulai nyelvjárás-

hoz tartozó kifejezést is, mint például az întărgătit-fugări�=�megkergetni, de 

egyszer használja az irodalmibb kifejezést is, tehát azt is ismeri (109.).

A könyv, helyesírását tekintve, a korabeli átlagot üti meg, f�bb helyesírási hibái:

1. A nagy- és kisbet�ket következetlenül használja pl.: ciaba= Csaba, azaz Bé-

késcsaba; bohemie = Bohemia; vagy Budveist csak kisbet�vel írja, Prágát 

is kisbet�vel írta, ugyanígy Giula = Gyula városát is váltakozva írta.

De a Dumnezeut = Istent következetesen nagybet�vel írja.

2. A  f�- és mellékmondatokat nagyon gyakran sem vessz�vel, sem ponttal 

nem választja el. Gyakran tesz ki felkiáltójelet, amikor nem szükséges. Még 

a prózában írt szövegeknél is el�fordul, hogy felkiáltójellel választja el a 

mondatokat, de az új mondatot kisbet�vel kezdi.

3. A leggyakrabban az egybe- és a különírással téveszt, következetesen rosszul 

írja a ragozott igeformát. Nominativusban és accusativusban a hangsúlytalan 

névmást egybeírja az igével. A helyesírási szabálynak megfelel�en a köt�je-

les m-au uns helyett mau uns; ne-au vizitat helyett neau vizitat; ne-am dus 

helyett neam dus stb. szerepel. Inkább hallás után írhatta a szöveget.

4. Ritkán, de el�fordult, s gondolom, véletlenségb�l, hogy egybeírja a prepozí-

ciót a f�névvel, pl. la gara helyett így: lagara. Azonban legtöbbször helyesen 

használja �ket.

5. Magyar szót egyetlenegyszer alkalmaz a román szövegkörnyezetben: a f�-

nök kifejezést, amelyet magyarul ír le a szó végére téve egy u-t, azaz így 

„fönöku ţignal a dat,” vagyis „a  f�nök jelt adott”. A  szó végi u ebben az 

esetben az a határozott nével�t helyettesíti.

6. Végül, az egész szöveg archaikus voltát bizonyítandó, felsorolnék néhány 

példát: következetesen nem használja az oa diftongust (foarte helyett forte; 

fl oare helyett fl ore). Tehát még a latinos formát alkalmazza.

Vonyiga Tódor kéziratos katonakönyvének szövegei. Vonyiga Tódor 

katonakönyvében a mintegy 106 szövegb�l csupán négy mondható teljesen 

önálló alkotásnak, a többit fejb�l ismerte, esetleg némelyiket másolta. Nem egy 

átvett szövegét kevés változtatással írta le, így variánsokat alkotott. Az összes 

szöveg közül 31 prózai, 75 pedig verses. Ezek alapján mondhatjuk, hogy Vo-

nyi ga Tódor is, mint általában a katonakönyvek írói, jobban kedvelte a kötött 

formát, mint a kötetlent.9

Ezt még jobban alátámasztja az a tény, hogy a legnagyobb terjedelm� 

önálló írását, amelynek címe: Az én szenvedésem története, mint katona az 

1915-ös háború idejéb�l, szintén verses formában írta meg. A  teljes kézirat 

106 szövege tartalmi és formai szempontból a következ�képpen alakul:

9 Katona Imre: Konkoly István kéziratos katonakönyve. Mozaikok Csongrád Város történetéb�l, 

1977, 65–98.
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1. egyházi liturgikus szövegek, egyházi énekek, imádságok összesen 63 szöveg

2. népköltészet, népszokás .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �3 szöveg

3. önéletírás (családja, katonáskodása, betegsége).  .  .  .  .  .  .  .  . �1 szöveg

4. kéziszótár  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �1 szöveg

5. hazafi as dal és vers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �4 szöveg

6. köszönt�k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . �3 szöveg

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

hazájától, családjától, gondolataiban els�sorban a szorongató jelennel foglal-

kozott, ezért a hat m�faji csoportot lényegében két nagy egységre oszthatjuk: 

vallás és katonaság. Tulajdonképpen a második miatt menekül az els�höz, 

a valláshoz. Köztudott volt, hogy igen vallásos ember, s ez megmutatkozik a 

kéziratban is, mert szigorúan tartózkodott attól, hogy katonakönyvébe komoly-

talan szövegeket írjon, mint ahogy általában az szokás volt.10

A tartalmilag öt-hat egységbe tartozó szövegeket egyenként megvizsgálva, 

a következ�képpen alakul a kézirat tartalma:

I. Az els� tartalmi egységben Vonyiga Tódor az általa ismert kolindálási 

szokáshoz (� maga is járt kolindálni) tartozó énekeket (kolindákat 1–3.; 8–10; 

24–26.) írta le: ezek biblikus, apokrif kolindák. A kéziratnak ez a része jelen-

t�s információt tartalmaz a gyulai csillaggal való járást illet�en is, mivel a 21. 

oldalon a következ� szöveg olvasható: „Intrare la crestini”, magyar jelentése: 

„Bemenetel a hív�khöz”. Ez után következik az ötsoros versike:

 Magyar fordításban:

„Cinstiţi creștini prea iubiţi „Tisztelt nagyon szeretett hív�k,

Voiţi ca să ne primiţi Akarnak-e fogadni bennünket,

Pentru al lui Cristos venire Hogy megemlékezzünk

Să vă facen pomenire Krisztus eljövetelér�l.

Primiţi-ne ori nu!” Fogadnak-e vagy sem?”

Ahogyan a versike utolsó sora is jelzi, a csillaggal járók a népszokás alkal-

mával a versike elmondása után nyertek bebocsátást. A 22–23. oldal tartalmaz-

za a három király (Boldizsár, Gáspár és Menyhért) szerepét.

A kolindálás a legrégibb orális tradíciók egyike. A görögkeleti vallásban az egy-

házi kolindák Jézus születését dics�ítik. A hívek a régi orális tradíciót vallásos for-

mában �rzik tovább, melynek csupán egyes elemei utalnak vissza a régi, keresz-

ténység el�tti korra. E keresztény ihletés� szövegek kéziratban vagy nyomtatásban 

terjedtek el az egyházi ceremónia részeként. A népszokás leggyakoribb típusát 

Európában a szlovákoknál, horvátoknál, szerbeknél és szegényesebb formában a 

lengyeleknél találjuk meg, valamint Görögország különböz� részein. A kolindálás 

fejlett formája ismert a románoknál, bolgároknál és az ukránoknál is.11

II. A kézirat második tartalmi része különböz� szertartások alkalmával énekelt 

egyházi énekeket, imádságokat foglal össze. Itt egyetlenegy imáról szólnék csu-

pán, amely a népi vallásossággal kapcsolatos, és ehhez még ma is köt�dik egy 

10 Uo. 65–98.
11 Monica Brătulescu: Colinda romănesască, Ed. Minerva. București 1981, 350.
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szokás a hív�k között. Az ima: „Sz�z Mária álma” a 63–66. oldalig tart, a hozzá tar-

tozó „El�beszéd” a 60–62. oldalon van. A hagyomány szerint az „El�beszéd”-ben 

leírtak alapján, aki ezt az imát mindig magával hordja és legalább napjában 

egyszer elolvassa, minden rossztól védve van. Az általam megkérdezett adat-

közl�k elmondták, hogy ezt az imát mindig magukkal hordják, és régi öregekt�l 

tanulták, emlékezetb�l írták le, mert ezt csak úgy szabad leírni.12 Vonyiga Tódor, 

vallásos ember lévén, nyilvánvalóan jól ismerte a hagyományt, és akkori helyze-

tében ennek az imának védelmez� er�t is tulajdonított. Az adott körülmények 

között az ima védelmez� funkciója iránti igény sokkal fokozottabban jelentkezett 

az idegenbe szakadt katonánál, nyilvánvalóan ezért másolta be katonakönyvébe.

III. A kézirat harmadik része verses formában megírt önéletírás, amelynek 

részletes elemzésére a dolgozat legvégén térek ki.

IV. A  negyedik csoportba tartozik a kéziszótár: „Nume pe rumănește și 

nemţește” a 125–129. oldalig. Itt a mindennapi életben és katonáskodása 

során használt legfontosabb német kifejezéseket gy�jtötte egybe, melléje írva 

román jelentésüket. Összesen 163 szót, a  román megfelel�kkel együtt tehát 

326 szót írt le magának.

Szembet�n�, hogy kéziszótárában kétszer szerepel a Dumnezeu�=�Isten, 

a bogat�=�gazdag és a leneș�=�lusta kifejezések. Az els� teljesen egyértelm�, 

a másik két kifejezés is valószín�leg fontos szerepet játszhatott az adott kö-

rülmények között. Ugyancsak vallásosságával van összefüggésben, hogy nem 

feledkezett meg a templom, a lélek kifejezésekr�l sem.

A kézirat részéhez tartoznak a 129. oldalon 1–20-ig, majd 20–100-ig néme-

tül leírt sorszámnevek.

V. A katonakönyvben az ötödik egységet a hazafi as dalok alkotják a 135–

139. oldalig. Mind a négy kifejezi román nemzetiségi voltát. A négy dal közül 

három m�dal, a negyedik Vasile Alecsandri az Egyesülés hórája, amelyet nép-

költészeti gy�jtéseinek alapján írt meg. Ezt Vonyiga Tódor némi átköltéssel írta 

be a katonakönyvébe s csupán három versszakát. Úgy gondolom, hogy félnépi 

változattal állunk szemben.

VI. Végül a katonakönyvben szerepl� köszönt�ket, mindössze hármat kell 

megemlítenem. Valószín�nek tartom, hogy a katonakönyvet az 1915-ös év vé-

gén vagy az 1916-os év legelején fejezte be, ezért került a legvégére egy újévi 

köszönt�. A katonakönyv 7. és a 21. oldalán található még egy-egy köszönt�.

A katonakönyv egész tartalmát tekintve, mindenképpen szembet�n�, hogy 

Vonyiga Tódor a legnagyobb terjedelmet a vallásos témának szenteli. Nyilván-

valóan a háború borzalmaitól való félelme eluralkodott rajta, és még inkább 

istenhez menekült. Leírta bánatát, szenvedéseit, és félelmének ad hangot, 

amikor teljes bizonytalanságban él.

Sajnos, a  katonakönyv utolsó oldalából csupán egyik sarka maradt meg, 

amelyen ez olvasható:

„În anul 1915

În Prag Brevnov”

„1915 évében

Prágában Brevnov”

12 Vonyiga Aranka 72 éves adatközl�, Gyula, Móricz Zsigmond u. 9.
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Vonyiga Tódor verses (formában megírt) önéletírása. Az önéletírás a követke-

z� címet viseli: „Paţania mea din 1915 în timpul războiului european ca cătană”, 

vagyis: „Az én szenvedésem története, mint katona az 1915-ös európai háború 

idejéb�l”. Az önéletírás, amely életének egy viszonylag rövid szakaszát foglalja 

írásba, 1914-ben, a karácsonyi böjt idején kezd�dik, amikor bevonul katonának, 

és 1915. november 10-ével fejez�dik be. Vonyiga Tódor verses formában írja le 

ennek a majdnem egy évnek az általa fontosnak tartott eseményeit, amelyeket át-

élt. Nem lehet pontosan megállapítani, hogy (az önéletírás tényleges írását) mikor 

kezdte el, csupán annyi bizonyos, hogy a háború idején írta, még pontosabban 

a Prága melletti brevnovi kórházban fejezte be, mivel ez áll önéletírása végén:

„Aceste șire sunt scrise de

Teodor Voniga în spital

Din Prag în Brevnov

În anul 1915 Noemvre 10.”

„Ezeket a sorokat írta

Vonyiga Tódor a prágai

Kórházban Brevnovban

1915. évében november 10-én”

A közlésnek a verses formáját választotta, nyilvánvalóan így tudta jobban 

kifejezni magát. Mondanivalójában a román népköltészetb�l kölcsönzött teljes 

sorok átvételével megtörte az eseménytörténetet, közben ügyelt a sorvégi rí-

mekre is.

A „zöld leveles” román népköltészetb�l vett teljes sorokat végig használja, 

eleinte minden harmadik sorban, majd váltakozóan, egy-egy kisebb cselek-

vés lezárásaként, ahol írója szükségesnek tartotta. Még az is el�fordul, hogy 

találomra, vagyis ott töri meg a szöveget, ahol éppen kedve támad vagy ahol 

eszébe jut:

„Zöld levél, száraz fa,

Én katona lettem,

Mogyorófa zöld levele,

A karácsonyi böjtbe,

Feny�nek levele zöld,

Tizenöt márciusában jön,

Zöld levél, száraz fa,

A császár parancsa jön!”

Vagy például a következ� eltér� szakaszolással:

„Virágocska, zöld levél

Bennünket osztanak négyfelé

És nyomban szóltak,

Hallgassatok mindnyájan

A parancsnokaitokra,

Hogy mihamarabb tanuljatok,

Hogy a harcba indulhassatok.

Zöld levél, virágszál.”

A  román népköltészetb�l átvett teljes sorok nemcsak megkönnyítették a 

szerz� feladatát, hanem oldották a száraz, prózai mondanivalót. Az önéletírás 

három helyszínre tagolható. 1914-ben a karácsonyi böjtben vonul be katoná-
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nak, de egészen 1915 márciusáig otthon, Gyulán marad, ekkor viszik el ugyanis 

Békéscsabára, ahol szigorú kiképzésben vesz részt. Amikor az indulás elérke-

zett, hosszú lírai részben írja le a búcsúzást. Egy kis vigasztalást nyújt számára, 

hogy már az állomáson barátokra talált. Az els� helyszín tehát Békéscsaba, 

ahol két hónapos kiképzés után rögtön menetszázadba tették. Betegsége már 

Békéscsabán jelentkezett, mert azt írja, hogy „mell- és szemfájással” beteg-

nek iratkozott fel, és emiatt törölték a menetszázadból. Kétnaponként könny� 

szolgálatra tették. Azonban Békéscsabára parancs érkezett, hogy a „regimentet 

Prágába költöztessék”, de végül Budweisbe irányították a századot. A második 

színhely Budweis volt, ahol újabb kiképzés következett. Ottléte alatt egyszer 

14 nap szabadságot is kapott, ami alatt hazalátogatott családjához. Szabad-

ságáról visszatérve Budweisbe, csak azon imádkozott, hogy a 13. századtól 

megszabaduljon. Szembetegsége egyre inkább elhatalmasodott rajta: „mint a 

t�z, úgy égett” a szeme, mivel egyáltalán nem kezelték. Végül is a betegviziten 

jelentette, és az orvos, miután megvizsgálta, a prágai kórházba rendelte. Ez a 

harmadik színhelyünk: a prágai kórház, itt igen sokat szenvedett a szeme miatt, 

de kezelésben részesült trachomás szeme.

Négy hónapig kezelték a prágai kórházban, „ki nem mehettem”, írja, mert 

egyrészt nem látott, másrészt a trahoma ragályos betegség. Elég részletesen 

leírja, hogy milyen rossz volt az ellátás a kórházban:

„Kenyeret keveset ettem;

Naponként csak zupa;

Majdnem mindig kása”, s így folytatja tovább:

„Ennyit én még nem láttam,

Csak itt Prágában,

Enné meg a kietlenség.”

Szigorú komolysággal viszi végig a vele megtörtént eseményeket. Az egész 

íráson észrevehet�, hogy félelme nagyon elhatalmasodott rajta. Az írás befe-

jezésekor még mindig a prágai kórházban van. Az írás végén fedi fel kilétét:

„Levelecske egy vessz�n

Ez az én szenvedésem története

Zöld levél jegeră

Az én nevem Vonyiga Tódor

Levelecske egy vessz�n

Én Gyula városból vagyok

Békés vármegyéb�l

A császár katonája”

Az utolsó sor, vagyis „A Császár katonája” alá van húzva, s a következ� so-

rokkal folytatja; úgy t�nik, nem tartotta elegend�nek az önéletírásba foglalta-

kat, és külön is leírta a nevét, és azt, hogy pontosan mikor fejezte be könyvét:

„Ezeket a sorokat 

Vonyiga Tódor írta a kórházban

A prágai Brevnovban

1915 évében november 10.”


