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A „nagy háború” egy losonci önkéntes szemével –  Patak Károly hadinaplója 

 

Szlovákiában, a Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltárában hungarikakutatás 

alkalmával került napvilágra Patak Károly losonci tanár hadinaplója.1 A hadinapló és írójának 

aktív közéleti tevékenysége megkívánja, hogy munkásságát ismertessük és harctéri 

följegyzéseit közreadjuk. 

 

A köznapi emberek nagy háborús átélésének forrásai – naplók, memoárok 

 

A mai kor embere számára is érdekesek az első világháborúra vonatkozó naplók, 

visszaemlékezések. Az elit feljegyzései a legolvasottabbak, de nem mellékesek az egyszerű, 

katonaruhába bújt emberek írásai sem. Fülöp Ákos 2012-ben megjelent tanulmányában - 

hiánypótlóként - a „háború töltelékei” parasztok, mesteremberek szemszögéből, számos 

forrásból elemzi a háborús életérzést.2 A szerző a tanulmányban két parasztember: a 

taktaharkányi Boros Zsigmond és a kiskunhalasi Csonka Mihály, valamint Szombati József 

kiskunhalasi borbélymester, Karap Imre hajdúhadházi bútorasztalos, és Mezőberény melletti 

kis faluból származó Balogh Imre írásait veti össze a besorozás, a kiképzés, a felszerelés, a 

frontra történő utazás, az első ütközetek, a visszavonulások, az elhelyezés, a kvártély, az 

élelmezés, az ellátás, a higiéniai körülmények, a hadsereg és a helyi lakosság kapcsolata, az 

alá és fölérendeltségi viszonyok és a hazatérés szemszögeiből.  

Különleges kötetnek számít a szarvasi iparos családból származó Podani János hadapród 

2012-ben megjelent gazdagon illusztrált naplója. Diáriumát jó egy évvel fogságba esése után, 

1916. október 20-án kezdi írni. Elbeszélését 1914. október 2-ával indítja, felidézve 

bevonulásának, majd kiképzésének napjait, a tiszti iskola elvégzését, a frontra indulást, az 

orosz fronttól az olaszig tartó útját, végül a krni harcokat és a fogságba esést. 3 

Szintén érdekes a háborút végigküzdő, s annak mindennapi borzalmait a népi mesemondók 

nyelvén írt különleges történetekben, s emellett rajzokban, versekben megörökítő Kovács 

György „öreg honvéd a világ háború harczossa” naplója.4 

Szenti Tibor szerkesztésében, Tények és tanúk sorozatban jelent meg a szintén az „egyszerű 

származású” hódmezővásárhelyi Dombi Kis Imre Pokoljárásom című visszaemlékezése.5 

Ugyancsak a fent nevezett sorozatban Szenti Tibor állította össze Vér és pezsgő címmel a 

harctéri naplókból, visszaemlékezésekből, frontversekből és tábori levelezőlapokból álló 

kötetet.6 Nagyon sok adalékkal szolgál a tüzérségben szolgáló katonák életmódjáról a Pápa 

                                                 
1 Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. M. II. Spisy Karol Patak. 1914-1915.  A forrás 

feltárásában nyújtott segítségéért ezúton köszönetet mondok Erika Sedliaková-nak a losonci fióklevéltár 

levéltárosának, továbbá Galcsik Zsoltnak és Lőrincz Melindának, az MNL Nógrád Megyei Levéltára 

munkatársainak. 

2 Fülöp Ákos: Az I. világháború a magyar közkatonák szemével. In: A történelem peremén. Adalékok 

Magyarország történetéhez. Szerk.: Illik Péter. Bp., 2012. L’Harmattan Kiadó. 271-306. p. 

3  Egy hadapród naplója az első világháborúból. Szerk.: Kutas Ferenc, Tatai László. Szarvas, 2012. Szarvasi 

Krónika Alapítvány – A szerkesztők a napló eredetije mellett  közlik az átiratát is. 

4 http://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/26/kovacs_gyorgy_haborus_naploja_1_resz - számos érdekes adalékkal 

szolgál a nevezett honlapon közzétett bihari parasztgazda B. Sárközi Gergely és a jogász Dr. Szojka Kornél 

visszaemlékezései. 

http://nagyhaboru.blog.hu/2013/12/17/_edesanyam_kedves_anyam_arra_kerem_szepen_extra_ruhat_extra_ruhat

_csinaltasson_nekem 

5 Pokoljárásom. A szöveget gondozta, bevezetőt írta: Szenti Tibor. Bp., 1983. Magvető Könyvkiadó 

6 Vér és pezsgő. Harctéri naplók, visszaemlékezések, frontversek, tábori és családi levelek az első 

világháborúról. Bp., 1988. Magvető Könyvkiadó 

http://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/26/kovacs_gyorgy_haborus_naploja_1_resz
http://nagyhaboru.blog.hu/2013/12/17/_edesanyam_kedves_anyam_arra_kerem_szepen_extra_ruhat_extra_ruhat_csinaltasson_nekem
http://nagyhaboru.blog.hu/2013/12/17/_edesanyam_kedves_anyam_arra_kerem_szepen_extra_ruhat_extra_ruhat_csinaltasson_nekem


város első világháborús emlékkönyvében megjelent „Egy pápai tüzér első világháborús 

naplója” Huszár János gondozásában.7  

Érdekesség gyanánt meg lehetne említeni a „naplóarchívumot”, mely Németországban, 1988 

óta működik. Gyűjti a naplókat, a visszaemlékezéseket és a levelezéseket. Számos első 

világháborús megközelítésben jelentek meg tanulmányaik, ezek közül ki lehet emelni az 

„asszonynaplók”-ról, a keleti fronton harcoló német katonák ellenségképeiről, a német nép 

háborús tapasztalatairól szóló tanulmányaikat.8 2008-ben látott napvilágot a tábori 

levelezésekből és naplókból álló nagy háborús válogatásuk.9 2014-ben jelent meg szintén egy 

válogatás a naplókból „Verborgene Chronik” címmel.10 

 

„Ügyesen forgatta az írótollat”  

 

A jellemzést Patak Károlyról tanártársa, Scherer Lajos írta 1940-ben a losonci gimnázium 350 

éves történetét is bemutató évkönyvben.11  

 

1. kép helye: Patak Károly (forrás: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. I. 

II. A losonci gimnázium iratai. Az iskolai értesítők gyűjteménye) 

 

Patak Károly 1883. január 31-én született Martonvásáron, izraelita vallású családban. Szülei 

Patak Manó és Deutsch (Déri) Kornélia. Martonvásáron az 1870-es éveket követően 

telepedett le a Patak család.12 

Egyetemi tanulmányait Budapesten francia–magyar–latin szakon végezte, ezt követően 1905-

ben Szolnokon dolgozott, mint gyakorlótanár. A következő évben Nagykállóra került 

helyettes majd rendes tanárnak s ugyanezen év október 6-án Széchenyi Istvánról tartott 

beszédében hívta fel magára a figyelmet és onnantól kezdve az iskolai ünnepélyek szónoka 

                                                 

7 Egy pápai tüzér első világháborús naplója, 1914-1918. Horváth Pál kereskedősegéd, tartalékos tüzér naplóját 

sajtó alá rendezte Huszár János. In: Pápa város első világháborús emlékkönyve. Szerk. Huszár János. Pápa, 

1998. – Bár nem az egyszerű ember naplója, mégis érdemes megemlíteni Jékey Ferenc írását. 1993-ban a 

Belgiumban élő Jékey Elemér a Jósa András Múzeumnak ajándékozta édesapja, dr. v. bulyi és jékei Jékey 

Ferenc szolgálaton kívüli huszárszázados (1895-1986), 1938 és 1944 között Szabolcs vármegye főispánja I. 

világháborús naplóját és kitüntetéseit. Jékey Ferenc naplóját, kockás lapos noteszba írta ceruzával. Az I. kötet 

1915. augusztus 8-ától – a frontra indulástól 1916. december 31-éig, a II. kötet pedig 1917. január 1-jétől 1918. 

november 10-éig, ezrede, a császári és királyi 14. huszárezred, békehelyőrségébe, Nyíregyházára való 

visszaérkezéséig követi végig a regiment és a naplóíró mindennapjait. Az élvezetes stílusban megírt, jól 

olvasható napló azonban nemcsak a hadi helyzet alakulásáról, változásairól tudósít, hanem számos érdekes 

információt közöl az illető táj, a harctér jellegzetességeiről, a lakosság szokásairól, a katonák és a civilek 

viszonyairól is. Bene János (Jósa András Múzeum) előadása a 19. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi 

Levéltári Napokon Nyíregyházán.  

8 Ha a német I. világháborús napló- és memoárirodalmat nézzük, ki lehet emelni a Német Szövetségi Levéltár 

Hadilevéltár (Bundesarchiv-Militärarchiv), a Német Nemzeti Könyvtár (Deutschen Nationalbibliothek) nagy 

háborús anyagát. A szövetségi levéltárosok a közelmúltban elkészítették az első világháborús dokumentumaikat 

tartalmazó online adatbázisaikat – köztük a naplókat tartalmazókat is. -  

Dr. Alex Watson: „Erfahrungen der deutschen Bevölkerung während des Ersten Weltkrieges“ - Judith Smuda: 

„Frauentagebücher aus dem Ersten Weltkrieg“ - Nora Kamm: „Feindbilder deutscher Soldaten an der Ostfront 

im I. Weltkrieg“ - http://www.tagebucharchiv.de/texte/nutzung.htm (utolsó megtekintés dátuma: 2016.12.01.) 
9 Bechmann, Denis/ Mestrup Heinz: "Wann wird das Morden ein Ende nehmen?" Feldpostbriefe und 

Tagebucheinträge zum Ersten Weltkrieg. Erfurt 2008. 

10 Lisbeth Exner – Herbert Knapfer: Verborgene Chronik 1914. Herausgegeben vom Deutschen Tagebucharchiv. 

Ausgewählt aus über 240 Tagebüchern des ersten Weltkriegs. Galiani Berlin. 2014 

11 Scherer Lajos: A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története. Losonc. 1940. 29. p. 

12http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Martonvasar/pages/012_a_nepesseg_atakul

asanak.htm (utolsó megtekintés dátuma: 2016. 12. 01.) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesarchiv-Milit%C3%A4rarchiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalbibliothek
http://www.tagebucharchiv.de/texte/nutzung.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Martonvasar/pages/012_a_nepesseg_atakulasanak.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Martonvasar/pages/012_a_nepesseg_atakulasanak.htm


lett.13 Szónoki tevékenysége mellett felolvasásokat is tartott, melyek nyomtatásban 

megjelentek. A „Haladás” című hetilap megalapításával „a társadalmi rétegek 

összeolvasztását és a nyilvános élet felfrissítését” szerette volna elérni.14 

Öt nagykállói esztendőt követően Losoncon, a főgimnáziumban folytatta pályáját rendes 

tanárként15. A losonci gimnázium értesítőjében az alábbiakat olvashatjuk Patak Károlyról: 

„[…] buzgó és lelkesült harcosa volt […] a felvilágosodottság által súgalt erényeknek, épp 

oly kérlelhetetlenül fordult kivétel nélkült azok ellen, akik tudatosan vagy elvakultan a 

sötétség, a faji vagy a felekezeti elfogultság, a gyűlölet, a konkolyhintés, a hatalmaskodás, és 

más alacsony indulatok szolgálóivá szegődtek […].” „Mint az ifjúság oktatója és vezetője 

lankadatlan hirdetője volt úgy az egymás iránti szeretetnek és megbecsülésnek, mint 

embertársaink és édes hazánk irányába tartozó kötelességünknek és önzetlen 

szolgálatkészségünknek, s ezeknek a vezérelveknek a becses bizonyítékát adta a maga 

eljárásában, viselkedésében, cselekedeteiben.”16 

A tanári munkával együtt, Nagykállón megkezdett hírlapírói munkáját a Nemzeti 

Munkapárttal szimpatizáló helyi újságokban – Felsőnógrád, Losonc - folytatta. A „Losonc”: 

1911-1913 között jelent meg, politikai, társadalmi és közgazdasági hetilapként funkcionálva. 

Szerkesztői között volt Sacher Aladár, Nagy Iván, főmunkatársai között Bodor Aladár. A 

„Felsőnógrád”: Losoncon 1911-1918 között került publikálásra, mint a Nemzeti Munkapárt 

helyi hivatalos közlönye. 17 

Cikkei aktuálpolitikai, oktatásügyi és a színházi élettel kapcsolatos témában íródtak. Első 

közleménye 1912 januárjában jelent meg „Mi lesz?” címmel: „Régen volt a magyar közélet 

olyan nagy jelentőségű események küszöbén, mint ma. Nem csupán a sorra kerülő 

törvényhozási alkotások hordereje adja meg az események sulyát, hanem inkább az eddig 

egymással hol kacérkodó, hol összecsapó, hol meg megalkuvó irányzatok és módszerek, 

melyeknek egymással valahára le kell számolniok. Akkor, amikor egy a lelkekben végbemenő 

csodálatos átalakulás soha nem remélt mederbe terelte a magyar poltika vezetését, mikor uj 

remények, uj várakozások és uj ambiciók duzzasztották a hazafiak keblét, egy adott percben 

ujból jelentkezett a százfejű szörnyeteg, a multak hazajáró kisértete: az obstrukció. […] A 

Justh-párt obstrukciója már születésekor magával hozta az önmaga halálos ítéletét, midőn a 

közvélemény nyilvánvaló támogatása nélkül a maga szakállára vette elő a multak 

arzenáljából a »parlamenti ellenállás« rozsdás fegyvereit, melyeket aztán azzal a 

fogadalommal tett le, hogy három hónap múlva kifényesítve, kiköszörülve, ujra ki fog velük 

állni a porondra. […] De fél szemmel villámokat szórni és fél szemmel hatalom felé sandítani: 

ez olyan módszer az ellenzék részéről, mellyel a köznek nem igen használ, de magának 

                                                 
13 Patak Károly: Márczius 15. (Széchenyi István) – Ünnepi beszéde. In: Nagykállói áll. gimn. 1906/7. évi értesítő 

3-12. l. - Hivatalos Közlöny, 1909 (17. évfolyam, 1-25.szám) • 1909-04-01 / 8. szám. Magyar Királyi Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium. 215. p.  

14 A Losonczi Magyar Királyi Állami Főgimnázium értesítője. 1914-1915. évi. Losonc, 1915. 13. p. 

(továbbiakban Losonci gimn. ért. 1914-1915. évi.) – Haladás. Fel. Szerk. Sántha Béla. Feldman és Burger 

nyomdája. 1911. 

15  Hivatalos Közlöny, 1911 (19. évfolyam, 1-24.szám). 1911-12-15 / 24. szám. Magyar Királyi Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium, 503. p. - A református és evangélikus múlttal egyaránt rendelkező intézmény 

Magyar Királyi Állami Gimnáziumként (négyosztályú) 1870. október 8-án nyitotta meg kapuit 117 rendes és 3 

magántanulóval. Református egyháztól átvett gimnáziumi épületben folytak a tanítások. 1883-ban megépült az 

intézet egyemeletes, trapézalakú, három homlokzatú épületben főhomlokzatán a következő felirattal: „Az ország 

emelte 1882.” „A nemzeti művelődésnek”. Scherer Lajos: A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története. 

Losonc, 1940. 5. p. 

16 Besztercebányai Állami Levéltár Losonci fióklevéltára. I. II. A losonci gimnázium iratai. Az iskolai értesítők 

gyűjteménye, 225/1914-1915. Losonci gimn. ért. 1914-1915. évi. 11-16. p. 

17Puntigán József: Losonc sajtója 1918-1944. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 2000. 155-156. p., 158. 

p. 



mindenestre árt. […]”
18 Ugyanezen hónapban még két vezércikke jelent meg, a „Balra át!” 

című publikációjában Kossuth Ferencről így elmélkedett:„Vakulj, magyar! Kossuth Ferenc, a 

magyar politikának ez az örökifjú kaméleonja, minden előkészítés nélkül, csak ugy 

üzletszerűen (vagy talán egyéb ötlet hiányában) összehivatja a maga bölcsek tanácsát és 

kimondja a megváltó igét: a Kossuth pártra nézve visszaszáll a nov. 9. előtt helyzet, - ami 

becsületes magyarsággal annyit jelent, hogy kezdődik a technikai obstrukció. […] Birtokában 

egy névnek, mely a kába-kő varázsával bírt, körülvéve a bizanciánus udvaroncok és elszánt 

strébereknek egész tömegétől, ez a nagy gyermek elhitte nekik, hogy ő csakugyan született és 

hivatott vezér. Belenőve saját nagyságának imádatába, bámulva magát a tükörben, melyet 

saját hveinek ragyogó arca eléje tárt. […] Csufosabb, szégyenletesebb blamázs nem 

képzelhető Kossuthékra, mint az a fagyos közömbösség, mellyel a közvélemény legujabb 

pálfordulásukat fogadta.”19  

A losonci kötődéssel is rendelkező Prohászka Ottokár díszpolgárságáról a következőket írta: 

„Tegnaptól fogva van Magyarországon egy díszpolgár, akinél e szó nem üres jelző. […] Akire 

nézve nem megtiszteltetés volt Székesfehérvár ünnepi határozata, hanem szócsöve az egész 

magyar közvélemény osztatlan hódolatának. […] Prohászka élete a megjelenített 

evangélium.” 20 

A Függetlenségi és 48-as párt oldalán álló Losonci újságban Patak Károly vezércikkeire a 

következő reakció jelent meg:  „Akinek nincs rendben az emésztése, most csekély költséggel 

és kényelemben megjavíthatja, ha 3 héten keresztül minden reggel éhgyomorra egy fél 

hasábnyi természetes Patak Károly vezércikket elolvas. Így a drága fürdőköltségeket teljesen 

megtakaríthatja, mert a valódi Patak Károly vezércikk, nemcsak pillanatnyilag hat, hanem 

rendszeres használat mellett a belek normális működését is teljesen helyreállítja. Kapható 

könyvkereskedésekben és trafikokban. Szétküldési igazgatóság Losonczi Sándor, 

könyvnyomdája Losoncz.”21  

Ugyanez a lap március 14-én megjelent számában, a közelgő március 15-i ünnepségek 

alkalmával kritizálta Patak Károly szerepét a losonci városi ünnepségen: „A holnapi 

ünnepélyen Patak Károly áll. főgimnáziumi tanár tartja az ünnepi beszédet. Ezt a 

szerencsétlen választást nem hagyhatjuk szó nélkül. Hiszen igaz, hogy mindig a legujabban 

Losonczra került emberek és pedig olyanok számára szokták ezt a tisztességet fenntartani, 

akik magukat még egyik irányban sem exponálták és álláspontot nyilvánosan el nem foglaltak. 

Patak Károly azonban már nagyon is és hozzátehetjük: óvatosság nélkül, exponálta magát. Ez 

még nem volna nagy baj. A hiba ugyanis csak ott van, hogy a tanár úr az 1848-iki 

törvényhozástól lényegesen eltérő álláspontot foglalt már el. Ha tehát őszinte beszédet fog 

mondani a szobor előtt, akkor az ünneplő közönség körében fog visszatetszést kelteni, ha 

pedig nem őszintét, akkor ez a beszéd nem lesz alkalmas arra, hogy az ünnepi hangulatot 

fokozza. Hogy a függetlenségi párt ünnepét március 15-ét a város éles belátással saját 

ünnepévé tette, abból még nem következik, hogy azon az ünnepélyen akárki akármiket 

beszélhessen. Legalábbis tapintatlanság volt az a választás. Ezt meg kell mondanunk, bármi 

nagyrabecsüléssel viseltessünk is egyébként a holnapi szónok személye, mint magánember 

iránt.”22  

                                                 
18 Patak Károly: Mi lesz? In: Felsőnógrád, I. évfolyam. 5. szám. 1912. január. 11. 1. p. 

19 Patak Károly: Balra át! In: Felsőnógrád. 1912. I. évf. 8. sz. január 20. 1. p. 
20 A Prohászka családot 1866-ban áthelyezték Losoncra, ezért Ottokár a negyedik osztályt már ott végezte el. 

Ebben a városban járult először szentáldozáshoz is. Itt kezdte el a református gimnáziumot. Harmadik osztályba 

viszont már a nyitrai piaristákhoz járt, apja újabb áthelyezése miatt. http://tortenelemklub.com/eletrajzok/xx-

szazadi-szemelyek/551-prohaszka-ottokar-elete (utolsó megtekintés dátuma: 2016.12.13.) - Patak Károly: 

Prohászka. In: Felsőnógrád. 1912. I. évf. 9. sz. január 24. 1.p. 

21 Losonci újság. 1912. január 25. 2. p. - A Felsőnógrádot Losonczi Sándor nyomdája adta ki. 
22 Losonci újság. 1912. március 14. 2. p. 

http://tortenelemklub.com/eletrajzok/xx-szazadi-szemelyek/551-prohaszka-ottokar-elete
http://tortenelemklub.com/eletrajzok/xx-szazadi-szemelyek/551-prohaszka-ottokar-elete


Hogy milyen volt Patak Károly március 15-i ünnepi beszéde, abból részleteket olvashatunk a 

Losonc című újság március 17-i számában. A szabadságharc egykori hőseiről értekezve 

beszédét a következő szavakkal zárta: „Dicső halottak, a ti szellemetek legyen tovább is a mi 

bátorítónk, a mi vigasztalónk és a mi egyedüli reménységünk. Mert bármit hozzon a jövő, mi 

sem veszhetünk el addig, amíg ti éltek és őrködtök fölöttünk.”23  

Oktatásügyi kérdéseket feszeget az Uránia folyóiratban Modern nevelés címmel, melyet a 

Losonc című újság is megjelentetett három számban. A cikkben a hagyományos és az újabb 

iskolai módszereket elemzi, mindvégig a hagyományos oktatást pártolva, kiegészítve néhány, 

újabb iskolai módszerekből vett példákkal.24   

Élénken érdeklődött az akkoriban újdonságnak számító mozi iránt is, ennek tanújelét adta  „A 

hétről – hitvitázók mozija” című írásában.25  

Belekóstolt a szerkesztőségi munkába is, amikor a „Losonc” című újság 1912. március 10-i 

számának főmunkatársa volt, de ez csak egy szám erejéig tartott. A Felsőnógrád 1912. április 

13-i számában „Losonci hirlapírás” címmel a következő módon kommentálta: „Patak Károly 

főgimnáziumi tanár, aki pár héttel ezelőtt belépett a »Losonc« című helyi lap 

szerkesztőségébe, e hét folyamán megvált a »Losonctól«”.26 

1912 nyarán ismét az olvasók figyelmébe ajánlotta a Losonci újság a „mungo” Patak Károly 

cikkeit az alábbi sorokkal: „Tichomiroff államtanácsos, a gyógyszertan tanára a moszkvai 

császári egyetemen jelenti: Megfigyeléseim szerint a természetes Patak Károly-féle ujságcikk 

gyorsan és biztosan ható hashajtószer. A Patak Károly-féle ujságcikket a betegek jól bírják és 

hosszabb használat mellett sem okoz fájdalmat. Kapható könyv- és papírkereskedésekben. 

Szétküldési igazgatóság Losonczi Sándor könyvnyomdája, Losonc.”27Természetesen a 

„mungóellenes” periodika szerint nemcsak a Patak Károly-féle újságcikkek okozhattak 

„tüneteket”, hanem a Gergely-féle vezércikkek is: „idegnyugtató, olcsó hashajtószerként” 

aposztrofálva.28  

A losonci Szalkay-féle színtársulat előadásairól folyamatosan írt kritikákat, hol a saját nevén, 

hol –ly álnéven.29 1912 decemberében megszűnt a színházi rovat, cikkei tágabb témakörben 

jelentek meg. A „Szabad líceum, munkásgimnázium”-ban felemelte szavát a szabadoktatás 

losonci megvalósításáért, pozitív példaként emelt ki egy helybeli gyárost, aki maga szervezett 

                                                 
23 Március 15. In: Losonc. 1912. március 17. 3.p. 

24 Patak Károly: Modern nevelés. In: Losonc. 1912. március 31. 2-3. p., április 7. 2-3. p., április 14. 2-3. p.  

25 Patak Károly: A hétről (Hitvitázók mozija). In: Losonc. 1912. március 31. 2-3. p. 

26 Losonc. 1912. márc. 10. Főmunkatárs: Patak Károly, Nagy Iván. Szerkesztő dr. Sacher Aladár – Losonci 

hirlapírás. In: Felsőnógrád. 1912. április 13. 4. p. 

27 Losonci újság. 1912. június 13. 4. p. 
28 Losonci újság 1912. június 20. 4. p. 

29 A Felsőnógrádban névvel:  

- Májusi reggel. 1912. október 12. 2-3. p. 

- Vihar egy pohár vízben.  1912. október 23. 2-3. p. 

-A Felsőnógrádban ly álnéven: 

- A színház. 1912. aug. 28. 3. p. 

- Leányvásár. 1912. október 2. 3. p. 

- Rablólovag. A kis gróf. 1912. október 5. 3.p. 

- Berkovits és társa. 1912. október 9. 

- Asszonyfaló, Csókszanatórium. 1912. október 16. 

- Az ember tragédiája, Beregi vendégjátékai 1912. október 23. 

- A tavasz. 1912. október 30. 

- Márkus Emília 1912. november 9. 

- Színház. 1912. november 13. 

- A kém, A kis barátnő. 1912. november 16. 

- Kovács Lili. 1912. november 23. 

- Színház. 1912. november 27. 

- Farkas. 1912. november 30. 



szaktanfolyamot a munkásai számára. És szerinte „nem vált dicsőségére Losoncnak, hogy a 

maga több ezernyi munkását ezideig páholyból nézte. Ezt a mulasztást nem lehet jóvátenni 

fényes hangversenyekkel és rőfnyi hosszú vízvezetéki jelentésekkel. Nincs ma 

Magyarországnak egyetlen jelentősebb kulturhelye, ahol a tudományok népszerűsítésének 

munkája meg nem indult volna. 1908-ban az ország 313 városában 1019 előadást tartottak. 

1909. március havában 30 munkásgimnázium működött az ország területén, s átlag 1508 

hallgató járt állandóan az előadásokra.”30 

 

Cserkészmozgalom Losoncon 

1913. október 15-én a Felsőnógrádban jelent meg egy írás a „A losonci ifjúság barátaihoz! 

címmel. A cikk Darvas Jánosnak a Losonci Ujságban megjelent írására reflektál. „Igenis, 

cserkészcsapatot akarunk alakítani. A cserkészetnek vannak hívei és vannak ellenségei. De – 

hozzátehetem mindjárt – ellenségei csakis a cserkészet tulzásainak vannak. […] Az ifjak 

immár szinte lázongva vágynak az után, hogy cserkészek legyenek, gentlemanen-ek 

kicsinyített példányai, akiknél a cselekvés a mérték. […] Szinte érzi a felnőtt társadalom, hogy 

szomorú közviszonyaink s a vigasztalan jelen közepette a legszebb, amit a hazáért és a 

haladásért tehet […].” A szerző tisztában van a cserkészcsapat felállításának nehézségeivel és 

bízik a losonciak anyagi támogatásában is.31 

Végül a kezdeményezés célba ért, 1914. június 14-én tette le a losonci főgimnázium 35 

tanulójából álló Madách Imre cserkészcsapat a fogadalmat Patak Károly tanár kezébe. „a 

cserkészek jellegzetes egyenruhájában, kettős sorokban felállítva várakozott a felavatásra. 

[…] Patak Károly az „ujoncpróbát tétette le az ifjakkal. Ez pedig abban állott, hogy a 

cserkészek a cserkész törvények ismeretét, a cserkész tisztelgést, a magyar címer és zászló 

ismeretét és a hat első csomó kötését mutatták be. Mikor ezen próbát sikeresen kiállották 

patkó alakban állottak fel. Patak cserkésztiszt, Borhy, Hankó, Rusznák, Selmeczy 

cserkészőrsvezetőkkel a patkó alak közepére vonult és az egész csapat lette az ünnepélyes 

fogadalmat […]”.32 Patak Károly rövid pár hónapra rá a harctérre indult s utána a csapat 

tisztje Bolyós Jenő. Mindkettő hősi halált halt. Patak parancsnok hagyatéka: „Fiúk, én azt 

akarom, hogy a mi csapatunk a legelsők között legyen.” Ez fűtötte munkára a cserkészeket s a 

háború alatt mindig az elsők voltak ott, ahol rájuk szükség volt.33 

 

Bakaruhában írt napló 
Patak Károly keleti fronton íródott naplójának közlése során Sipos Péternek a Fons 2000. évi 

1. számában megjelent XX. századi forráskiadási ajánlását vettem alapul. A naplót teljes 

terjedelemben, mai magyar helyesírás szerint teszem közzé. A helyesírási átigazítás során az 

egyes szavak régies írásmódját áttettem ma használatos formába, kijavítottam, illetve 

pótoltam a központozási hiányosságokat, a helyesírási hibákat, betűcseréket kijavítottam, az 

elnézésből megismételt szavakat kiiktattam, ezekhez nem fűztem jegyzetet. A német nyelvű 

katonai kifejezéseknél  - a korabeli szóhasználat miatt - követtem az írója írásmódját. Indokolt 

esetben megtartottam a régies szóalakokat, kifejezéseket, egyes esetekben a feledésbe merült 

jelentésüket lábjegyzetben megadtam. A naplóban általában a keleti front helynevei 

                                                 
30 1913. január 1. 2. p. – További írásai: - Rejtelmes világ. Előadás a moziban. In: Felsőnógrád, 1913. június 18. 

4. p. 

- Beniczky Kálmán búcsúztatása. In: Felsőnógrád, 1913. szeptember 6.  

- A tanítónő. In: Felsőnógrád. 1913. december 4. 2. p. 

31 A losonci ifjuság barátaihoz! In.: Felsőnógrád. 1913. október 15. 2. p. 

32 A losonci cserkészcsapat felavatása. In: Felsőnógrád. 1914. június 18. 2. p., lásd még A losonci cserkészcsapat 

szervezése. In: Felsőnógrád. 1914. június 14. 3. p. 

33 Scherer Lajos: A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története. Losonc, 1940. 55. p. 



olvashatók, melyeket az írója hallás után írt le, így a helynevek beazonosítása nem minden 

esetben volt lehetséges. 

 

2. kép helye: Részlet a naplóból (forrás: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka 

Lučenec. M. II. Patak Károly iratai. 1914-1915. )  

 

Patak Károly 1914 őszén törékeny egészségi állapota ellenére önként jelentkezett katonának. 

A hajmáskéri katonavárosban eltöltött időt követően a 16-os tüzérség kötelékében harctérre 

került.  

 

Az út  

Még az 1914-1915. iskolai évben tanított szeptember 28-áig. Ez alatt az idő alatt - míg a 

kolerajárvány ment az iskolában, a kormány a katonaságnak engedte át (szeptember 29-

október 25.) - állott be katonának. Itt szolgált egy ideig. Októbe 31-én Hildenstab és Somló 

kollégánk nálunk vacsorázott. Losoncról november végén mentek Hajmáskérre. Ebben az 

útjában történt vele tragikus esete.34 

Január 30. Délben indulás Mórról. 

Január 31. Bécsből Mährisch Ostraunak.35 Alig látni, hogy háború van. Csak töméntelen 

drótsövény és geschützstand36 Bécs körül. A gondolataim mindig otthon járnak, de aránylag 

nyugodt vagyok, mintha nem is tudnám, hogy hova megyek. 

Február 1. Ostrauban a pályaudvaron találkoztam Szél[lel], Ocskay[val] Golddbergerrel. 

Velük megye vissza Weisskirchenbe37 a II. Armee Sammelkommandójához. Negyed 4-kor 

érkezés, 4-kor már indulás. Meghálunk Kattowitzban38, gyönyörű szállóban. Hatalmas 

pályaudvar, csodálatos egészségügyi szolgálat, egyenruhás vöröskeresztesek, intelligens 

emberek hordozzák csomagjainkat. Alighanem ez az utolsó éjjel ágyban, fűtött szobában. 

Február 2. Félóra alatt az orosz határnál. A háború első nyomai: robbantott hidak, fölperzselt 

épületek. A lakosság mindenütt a vasúthoz tódul. Megszállunk Nowo Radonakban39, piszkos 

zsidó családnál. Találkozunk a trónörökös autójával. 

Február 3. Katonai vonat Petrikauig, mi az udvari vonat paklikocsiján.40 Egy nap itt, egész jó, 

nyugodt városi élet. Beafsteak, pulyka, fürdő. 

Február 5. Suraner, az Am. Hd II. parancsnoka, három kocsin küld minket Morgetus 

kapitányhoz, egy orosz gróf kastélyába. A gróf nincs otthon. Tovább Kronbergerhez vagy 20 

km kocsin, jó hidegben. Itt meghálunk. 

Február 6. Éppen egy hete, hogy indultunk. Kocsin kiérünk Csissnoviára41, ahol az ezrediroda 

van. Elszállásolva a B[at]t[erie] III., IV., most már komisz menázs, ehetetlen hús. Ugyan mi 

lesz velem? Apatikus vagyok, elkészülve piszokra és minden rosszra. Ma érkeztem és 

kérdem: mikor lesz vége? Este jelentkeztem Anderle kapitánynál (V. Batterie). Nyugodt, 

kedves embernek látszik. 

Február 7-9. Reggel Ocskayval kilovagoltam a stellungba42. A dechnungban43 meglátogattam 

tisztjeinket, zöld, posztós íróasztalon írtam. Meglátogattuk a szomszéd faluban Tell kapitányt, 

                                                 
34 György Lajos utólagos megjegyzése 

35 Mährisch Ostrau: ma Ostrava (Csehország). 

36 Geschützstand: (löveg)állás 
37 Weisskirchen: Mähr Weisskirchen, ma Hranice (Csehország) 

38 Kattowitz: Ma Katowice (Lengyelország) 

39 Novo Radonak: Novo – Radomsk, ma Radomsk (Lengyelország) 

40 Petrikau, ma Piotrków Trybunalski (Lengyelország) , paklikocsi:vasúti poggyászkocsi 

41 Csissnovia feltételezhetően Cisna (Lengyelország) 

42 Stellung: állás 
43 Dechung: fedezék 



pár száz lépésre a shützengrabenektől44 leégett házak. Közelünkben egy golyó fütyült. A IV. 

és III. Batterie dechnungjait is meglátogattuk. A harmadikban függönyökkel eltakart hálóhely. 

Még aznap délután 5-kor Abmarsch45. Össze sem tudtam holmimat pakolni. Senki sem tudja, 

hova megyünk, csúszós úton a lovak alig bírtak menni, este 10-kor ebéd.  

Reggel 10-kor indulás. A kapitány úr 6. Halbzughoz Geschnitznek tett meg. Az úton rám 

förmedt, hogy a dupla kantárt rosszul tartom. Egy fahr[…]nak a fülébe vágott korbácsával, 

mert a sapkája gyűrött volt. Sorba pofozta, verte az embereket. Defilírozás a regiment- és 

divisionkommandáns46 előtt. Kétszer 10 perc, pihenővel marsch 10-től este 6-ig, étlen-

szomjan. 

Február 9-én rast47, 10-kor salutier übung48 egész délig. Csodákat hallok a kapitány 

kegyetlenségéről. A kikötésből sportot csinál: 4-6-8 órára is. Indulásra minden percben készen 

vagyunk, de senkinek fogalma sincs róla, hova megyünk. Este alighogy vacsorával végeztünk, 

a kapitány megparancsolja, hogy menjek Petrikauba, Kun kapitányhoz. 9-kor indulok, sötét 

éjjel megyek egy káplárral, visszafelé majdnem eltévedtem, 1 óra tájban érek haza. 5-kor már 

fölzavarnak, 6-kor indulás. Petrikauban reggel 3-ig vártunk a bevagonírozásra, egész nap 

fagyoskodtunk, rendes koszt nélkül, csak egy zsidónál vettünk egyet-mást. Este 9-kor 

lemegyünk az ágyúkhoz, fagyos északi szél, tűz mellett melegszünk, végre a szalma közt 

lefekszünk és kimerülten elalszunk. 3-kor fölzavarnak, a hidegtől minden porcikám remeg, 

vagonírozás, 6-kor indulás. Fűtetlen kocsiban szalmán fekszünk Antallal. 

Február 11. Ranzenberger kapitány helyet juttatott nekünk rendes kocsiban. Napokon át 

utazunk. Ocskay szemtelenkedése határtalan. 

Február 15. Kisberezna. Az éjjel 10 órakor érkeztünk utolsó állomásunkra. Kirakodás éjjel. 

Rögtön masírozás vagy 10 km-t. Negyed 4-kor érünk Kisbereznára49. Ocskay engem tesz meg 

wachkommandansnak50. Le sem hunytam a szemem. Egész nap szakad az eső. Na, nemsokára 

találkozunk a muszkával. Meglátjuk, milyen hős lesz O[cskay] úr! 

Február 17. Kisberezna. „Rasttag”. Reggel 8-tól fél 1-ig öt ízben antret51, az új mozdulatok 

megnézése. Álldogálás egész nap, 2-kor még folytatás. A kapitány úr gondosan nézte a 

mantlik ráncait, minden gombnak a helyét és hosszasan magyarázta, hogy a sapka hogyan 

álljon. […] Lackó derék ügyes fiú, tempiervormeisterem52, tegnap wachkomma[ndans] volt. 

A depot-n  egy darab sajt hiányzott. A kapitány úr Lackót kérdezte. Válasz: nem tudom, a 

poszt nem jelentette. A korbáccsal kettőt kapott, egy napi koplalás, 6 órai kikötés. A poszt, 

Gyurcsányi mondta, hogy egy tisztiszolga vitte a konyhára. A kapitány úr azt mondta: jól van, 

te tudtad, ki vitte el, de máskor jelentsd a wachkomm[andans]nak. Lackó szeme reggelre 

megdagadt, bal szeme alig látszott. Orvoshoz küldtem. A kapitány úr meglátta, előre ment az 

orvoshoz. Az orvos azt felelte Lackónak, hogy máskor jobban vigyázzon a sajtra. Ez volt az 

orvosság. Lackó estére újra kikötve. A kapitány úr elve: das sind Viehe, ich will aus denen 

Menschen machen.53 

Délután egy öreg tót asszony egy fiatal tinót vezetett, az állat sehogy sem akart menni. Az 

asszony ordított, bőgött, utolsó állata volt, elvitték. 

Február 18. Délben 1-kor parancs, hogy 3-ig  marschbereit54,  később herstellt55. 

                                                 
44 Schützengraben: lövészárok 

45 Abmarsch: indulás 

46 Defíliroz: diszmenetel, regiment: ezred, division. hadosztály 

47 Rast: pihenő 
48 Salutier übung: üdvözlő gyakorlat 

49 Kisberezna: Малий Березний (Ukrajna) 

50 Wachkommandans: őrparancsnok 

51 Antreten: sorakozás 

52 Tempiervormeister: időzítő irányzó 

53 Das sind Viehe, ich will aus denen Menschen machen: Marhák, embert csinálok belőletek. 
54 Marschbereit: menetkész 



Február 20. Szombat. Reggel 10-re, majd fél 12-re kitűzve az indulás Nagybereznára.56 Már 

útban voltunk a falu közepén, mikor újabb parancs: maradunk. Nagyberezna tömve 

katonasággal, nincs hely.  

A faluban láttam tegnap egy torzalakot, amelyet nem lehet elfelejteni: 36 éves ember, vagy 80 

cm magas, vén arc, apró szemek, hatalmas száj, egyik fülétől a másikig, vastag, húsos, nedves 

ajkak. Tökéletes majom. Egy másik néma, torz alak is van a faluban: ok a pálinka! 

Ahogy beérünk Csiesnovicére57, éppen napnyugta. Vörös felhők közt úszik a nap és 

megjelenik az égen egy hatalmas égő, kettős kereszt. Ha 1000 év előtt történik, ma a legendák 

közt olvassuk… 

Február 26. péntek, Ugar.58 Kedden jöttünk ide, az Ung völgyébe. Szakadó eső, térdig sár a 

faluban. Aznap este Ratiny és Grosz sakkoznak. Egyszerre bejön a kapitány, a partinak 

hirtelen vége. „Spiel noch eine partie.”59 Grosz nem akar, ez már a hatodik. (Igaz, hogy csak a 

harmadik volt). A kapitány észreveszi, hirtelen föláll, parancsolja Grosznak, hogy nézze meg 

az istállókat. Este fél 11 volt. Ugaron ülünk napokon át. Nyomasztóan hat rám ez a 

semmittevés és az a körülmény, hogy immár 4 hét alatt hazulról semmi hír. 

Március 2. Nagygereblyés.60 Tegnapelőtt váratlan parancs: Antal és én áthelyeztettünk a Res-

Bat 1/16-hoz. Este három ház leégett. Másnap reggel indulás lett volna, de a kapitány 

rendelete szerint megvárjuk a távollevő Rechnungsunterofft. Ugyanaznap hirtelen parancs: 

Abmarsch sofort61. 69-es bakák jöttek a helyünkbe. Érdeklődtem martonvásári legény után, de 

nem találtam egyet sem. Vagy 7-8 km-t jöttünk, csaknem három óra hosszat. A korábbi 

napokban tavaszias, meleg napok, ma szél és sűrű állandó havazás. Völgyben megyünk, 

köröskörül erdős hegyek, melyeknek körvonalait is alig látni a nagy ködben. Vakító fehérség 

mindenütt. Nagygereblyésen valami Obinkovszky erdőkerülő házában szállunk. Az ember 

katona, az asszony hónapokkal előbb elmenekült. A holmi egymás tetejére rakva, 

összeszedünk minden használhatót. A jó befőtteket megesszük itt és a menázson, a gramofont 

a kapitány foglalja le. Velem a kapitány állandóan jól bánik. Sajnálom is, hogy elmegyek. 

Érdekes ember, legkülönbözőbb vonásokból. Kegyetlensége mellett barátságos, udvarias. 

Hallom, hogy elöljáróival mindig veszekszik, hogy Batterieját biztonságban állíthassa föl. Ő 

maga mindig olyan Beobachtungsstandpunktot62 választ, hogyha az ellenség tudná hol van, a 

legkitűnőbb célpont volna. Ki tudja, hová kerülünk? Mondják, hogy oda tiszteknek megyünk. 

Dienerem,63 Endrész, egész le van sújtva, hogy nem jöhet velem. 

Március 6. Kispereszlő.64 3-án délben végre indulhattunk. A transzport négy emberből állt. A 

kapitány szívességből négylovas kocsit adott, meg egy lovas káplárt, aki a kocsit visszahozza. 

Ugartól Ladomérig rettenetes út. Sár, az út tele rettenetes gödrökkel. Egyszer az út el van 

állva, óra hosszat várakoztunk. Végre 4 órakor Ladomér.65 Befordulunk egy házba, a 

fordulásnál a nyújtó eltörik, ki kell cserélni, itt éjszakázunk. A gazda elesett a harctéren. A 

család még hat személy, mi heten, két katona még az éjszaka jött be: tizenöten feküdtünk a kis 

szobában. Én az asztalon. 4-kor fölkelünk. Útközben a sárba fagyott muníciós kocsik, 

keréktelen, otthagyott hintó, döglött lovak, friss keresztek: katonák sírjai. Takcsány, 

                                                                                                                                                         
55 Herstellt: visszaállítás 

56 Nagyberezna: Великнй Березний (Ukrajna) 
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60 Nagygereblyés: Ruský-Hrabovec (Szlovákia) 
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63 Dienen: szolgám 

64 Kispereszlő: Príslop (Szlovákia) 
65 Ladomér: Ladomirov (Szlovákia) 



Cirókaófalu.66 Itt gyalogos tisztek rakják föl holmijukat kocsinkra, különben maguknak 

kellene vinni. Félméteres vastag sárréteg, tapadó agyagos. A lovakkal minden öt méteren meg 

kell állni. Leszállunk, előre akarok menni, térdig süllyedek a sárba. Alig bírtam kikászálódni. 

Újra kocsira ülök, pár métert megyünk, a továbbhaladás lehetetlen. Az üres kocsit négy ló 

nem bírja. A kocsit visszaküldöm, 4 km-t gyalog teszünk meg. Az I. Res. Batt a 40 tiszti 

tüzérzred ötödik batt[eriáj]ául beosztva. A kapitány nem fog kezet. Kérdései: Kennen Sie 

ungarisch? Kennen sie das neue Geschütz?67 Bárgyú nézése van, a határozatlanság lerí róla. A 

hadnagyok meghívnak a tiszti menázsba, egy óra múlva korrigálják: a kapitány előbb meg 

akar ismerni. Altisztek között lakunk, velük eszünk. 

Nagy hideg, mindenütt hó. Tömérdek ló freie Lagerben.68 A foglyokat, de éppúgy 

sebesültjeinket ezerszámra szállítják. Cirókaófalusiak mondják, hogy Baligródért69 

elkeseredett harcok folynak, s a mieinket megint kiverték. Utunkon számtalan sebesülttel 

találkozunk, aki a maga lábán vánszorgott naphosszat a vasúti állomásig. Egyiknek oldalába 

ment a golyó.  

Öt nappal ezelőtt kaptam az első postát. Kínos elgondolni, hogy most újra hetekig kell 

várnom, míg új címemre hír jön. Ugaron nem volt más hely, a segédjegyzővel fölnyittattuk 

egy útmester irodáját. A gazda úton volt Sárospatakon. Jó pipa: a feleségétől elváltan él, itt 

egy tót menyecskéje van. Pár nap múltán, este 10-kor nagy dühvel, bortól pityókásan, beront 

az útbiztos, az előszobában majd összetaposta a dieneseket. „Was ist da, meine Herren? Das 

ist meine Kanzlei, bitte hinausgehen!”70 dörögte. Én még vetkőztem, csendesíteni akartam és 

megmagyarázni a történteket. Av[…] hadnagy azonban fölugrik az ágyról és szikrázó 

szemekkel rárivall: „Das ist eine Officierswohnung, und wir sind in Kriege. Jetzt sag’ ich 

hinausgehen”.71 Az útbiztos nem mozdul. Av[…] egy kardhoz nyúl és ordít: hinaus!72 Az ipse 

úgy szedte a lábát, hogy majd a nyakába vette. Másnap, szép csöndesen megjelenik az 

őrparancsnokkal, de mi kijelentettük, hogy nem megyünk ki. Egy félóra múlva megjelenik a 

jegyzővel nagy mosolyogva: „Szó sincs róla, hogy az urak kimenjenek, majd elleszünk együtt 

stb., stb”. A tegnapi jelenetért pedig idegességével mentegetőzött. Olyan volt aztán, mint egy 

bárány.  

Március 9. Kispereszlő. Nagy disznóban vagyok: öt hétnél több, hogy harctéren vagyok, és 

még nem láttam tüzet. Hallom, hogy az 1., 2., 4., 5., batt[erie] már tűzvonalban van. Mi nem 

mozdulhatunk, mert ágyúink egy része kölcsönben van, más része reparatúrában73. Hallom, 

hogy iszonyú harcok folynak Baligródért nagy veszteségekkel. Gutholisz zugof[fizier]74 látott 

egy egész temetőt, benne Tichtl 25-ös kapitány sírját. 

Március 17. Kispereszlő. Ágyúink már megjöttek, de mi nem mozdulunk. Állandó hó és eső. 

Pár napja, a legkeményebb napon, melyet a harctéren töltöttem, Frührapportot75 vittem 

Zemplénorosziba76 (15 km). Állandó havazásban és fagyos, északi szélben 11-kor indultam, 

6-kor érkeztem meg, holtra fáradva. Útközben találkoztam gyalogos csapatokkal. Szánalom 
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Kennen Sie das neue Geschütz? Ismeri az új löveget? 
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hinausgehen! Most én mondom, távozzon!  

72 Hinaus: kifelé 

73 Reparatúra: javítás 

74 Zugoffizier: szakasztiszt 

75 Frühapport: reggeli jelentés 
76 Zemplénoroszi: Ruské (Szlovákia) 



volt rájuk nézni. Köztük 23-asok is. Szegény Bubul, mi van vele? A sebesültek sorban gyalog 

vánszorognak. 

Március 27. Jaworzei.77 21-én parancs, másnap indulás, fölváltani a 40-eseket. 22-én 

Lisznáig78 érünk. Kegyetlen hideg, olyan éhesek voltunk, hogy a követ is megettük volna. 

Marsch reggel 7-től este 6-ig. Keservesen alszunk, vagy húszan egy szobában. Másnap 7-kor 

indulás. A cisnai hatalmas szerpentinen alig tudtunk fölmenni. A kapitány őrjöngött. Eljutunk 

Cisnán79 keresztül Garlicáig80. Itt halljuk, hogy Przemysl81 elesett. A kapitány hivat. Kiküld 

beobachternek Rückzug82 esetére, hogy rakétával adjak jelt, ha jönnek a muszkák. Egy 

szomszéd faluba Struboviszkába (?) megyünk, bereitschaftstellungba83. Helyettem mégis 

Barokk kadétot küldik ki, aki egész éjjel hiába fagyoskodik. 

24-én borzasztó komisz hegyi úton megyünk Luh-ba84. Az ágyúk mindjárt stellungra mennek 

és még az éjjel lőnek. Az első éjjel a lövésektől nem bírtam aludni, később megszoktam. 

Másnap reggel fölmegyünk Beobachtungsstandpunktra egy 927 méter magas hegyre, 

meredek, síkos,  kimerül az ember, míg odaér. Itt Antallal fölváltjuk egymást. Emberek 

készítenek Unterstandot85, mely másnapra elkészül. Addig ott fagyoskodunk irtózatos szélben 

és hidegben. 

26-án én voltam a soros. Reggel 5-kor indultam a hegynek, esőben, hóban. Később Barokk is 

följött. Egész nap óriás hóvihar, köd, semmit nem látni a hegyek láncaiból, mely körülvesz 

bennünket. De egyszer, vagy 10 percre, kitisztul. Nézek, hallom, hogy nekünk kijelölt rayon86 

egyik pontján, a Côte 775-ön mozognak a muszkák csomóstul. Szólok Barokknak: leadatunk 

egy lövést. Leadnak hármat, mely mind a völgybe csapott. Kérdezzük az Aufsatzot 35. A 

Côte, a térkép szerint 4750 m-re van. Utóbb megtudtuk, hogy mind a három lövés saját 

schwarmliniánkba87 ment. Délután Dobringer alezredes egy főhadnagyot küld a lövések 

ellenőrzésére. Hogy honnan vették a Richtelementeket, az érthetetlen. A kapitány, mondják a 

tisztek, félőrült. 

Március 28. virágvasárnap. Côte 927 Beobachtungsstandpunkt. Tegnap délutántól én vagyok 

az inspekciós. Mialatt följöttem, gyönyörű tüzérpárbaj. Egy Haubitz Batteriet88 a Côte 927 

alatt elterülő völgyben, jobbról a hegykoszorú mögül egy orosz Batterie szüntelenül lövöldözi 

egymást. A H[aubitz] fölött időről időre a kis fehér felhőcske, már-már azt hittem, [el]találták, 

de rögtön válaszolt. Éjszakára kinn az understandban. Csak szundikáltam. Reggel ½ 3-kor 

fölzavarnak, telefonnál: rögtön pakoljak és menjek le. Mire leértem, olyan voltam, mint a 

döglött kutya. Az Abmarsch elmaradt, mert a magaslatot, melyet az oroszok elfoglaltak, a 

mieink visszavették. 6-kor vissza a hegyre, havon, vízen keresztül borzasztó meredek úton. 

Egész nap kimerült vagyok. 24 óra alatt négyszer tettem meg a keserves utat. 

Március 29. Jaworzei. Egy gyalogsági 91-es kapitánnyal beszéltem, aki a tegnapelőtti alarmot 

magyarázta meg. Zászlóaljával a 922  Côte-n volt, mellette a 21-es Landwehrek. Az oroszok a 

nagy viharban észrevétlenül odajöttek, a Landwehrek aludtak, leszúrták őket és a saját 

schwarmliniánkba jutottak, a mieink hátába. Senki sem tudott tájékozódni, ő véletlenül 

megtudta a dolgot és odavitte saját katonáit. Tömérdek orosz halott és fogoly. Ő négyszer 
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mentette meg Bataillonját, néha az ezredet, a többiek bizonyítják, nincs érdemjele. Ezredéből 

senki sem kapott, a háború eleje óta vannak fönn, ő terjesztett elő hetet, egy, aki elesett, kapott 

nagy vitézségi keresztet, mert már nem kerül pénzbe, a többi kis ezüstöt és bronzot. Hogy 

saját állapotáról beszél, egyszerre sírva fakad. Ezelőtt nagy sportsman volt, mutatta arany 

Fechtensmedaillon-ját.89 

Április 3. Kistopolya90. Március 31-én délután 6 órakor hirtelen Abmarsch. Sokat nem 

tudtunk elhozni, 1 kocsi muníció, 3 kocsi zab, ruha ott maradt. A többi batterie-k is hirtelen 

elvonulnak, általános visszavonulás. Kdmiciába érvén, a kapitány engem küld ordonáncnak a 

9. Tr. D-hoz. Folyton esik a hó. Mint ordonánc, hideg pincében fagyoskodtam, lócán ülve. 

Másnap délelőtt 10-kor indulás Kdmiciából (?)91 Cisnán keresztül, alig lehet jutni. Órák 

hosszat kellett várakoznom, míg öt lépést előre juthattunk a torlódás miatt. Marsch folyton, 

éjszaka is, csípős hidegben. Osztroki Sirnág (?)92. Itt vagy hét órai pihenés, kora reggel aztán 

marsch tovább. Kihullott lovak garmadával. Mi két nap alatt 8 lovat vesztettünk. Késő este 

érünk Cirókaófalura. Mint kvártélycsináló, előre megyek. Az út leírhatatlan, még sokkal 

rosszabb, mint volt. A sár a lovak hasáig ér, nagy gödrök, kövek. Fölfordult kocsik állják el az 

utat. Ágyúkat vontatnak 10-20 lóval és bedienunggal93, mégsem megy. Valóságos nyaktörő 

úton, koromsötétben, végre eljutunk Kistopolyára. Ágyúink egyenlőre Cir[ókaófalu]n 

maradtak. Embereink, lovaink holtra fáradtak, én magam, mint a többi két éjszakán nem 

aludtam, alig ettem. Éjfélkor végre, mikor majd a nyelvünk kilógott, lefekhettünk. 

Április 4. húsvét. Reggel ½ 4-kor alarm. Mikor föltápászkodtunk, akkor tudtuk meg, hogy 

csak a lovaknak kell Cir[ókaófalur]a menni, Feldhaubitzeket94 vontatni. 

Április 6. Kistopolya. 4-én délután csakugyan indulás, Cir[ókaófalun] freie Lager. Éjszaka 

már parancs, hogy vissza Kistopolyára. Sappeurök95 mesélik, hogy az oroszok 

Zemplénorosziban vannak, a barakkok fölgyújtva. Különben föltűnő, hogy az egész Rückzug 

alatt, hogy gyalogságot alig látni. A 25-ösök szétszóródtak, más ezredbeliek mondják, hogy 

az ezred összevissza 500 emberből áll. 5-én hajnalban indulás Kistopolyára. Lábam föltörve, 

alig tudok járni. Este érkezünk, mindnyájan teljes kimerültségben. Jól vacsorázunk, meleg 

bor. Az oroszok túlnyomó erővel áttörték a vonalat, gyalogság nem volt, sappeuröket 

állítottak az ellenség feltartóztatására. Órák hosszat várakozunk fölszerszámozva, mert 

ordonáncok mentek parancsokért. A Fassungstellén mindenkinek osztogatják a készletet. 

Gyönyörű húsvét, napsugaras meleg. Mi lesz velünk? 

Április 7. Kistopolya. Az Abmarsch elmaradt, ágyúink vissza a stellungba, rajtunk és a feles 

batt[erie]n kívül azonban minden elment. Mi teljes készenlétben vagyunk, de tüzelünk. 

Éjszaka szabad ég alatt, a tisztek is. 2000 emberünk áll, az oroszok 8000-ével szemben. 7-én 

délelőtt erősítés: egy honvédezred, még zászlóaljnak sem látszott. Haubitzok is érkeznek, 

egész nap folyik az ágyúk tüzelése. Két ágyúnk előre tolva, a második a schwarmliniáig 

meglepetésül. Az oroszok csakugyan […] vonulnak föl, a két ágyú osztja rájuk a srapnelt és 

kartácsot, a Haubitzek parancsot kapnak Juhászlak fölgyújtására, mert mindig ott húzódnak 

meg az oroszok, visszavonulásuk esetén. Azt mondják rengeteg orosz halott maradt a 

völgyben, a többiek menekültek. A gyalogság alig szólt bele, a helyzet lényegesen javult. Mi 

állandóan szabad ég alatt táborozunk. Lábam miatt maradi vagyok. 

Április 11. Hatodik napja szabad ég alatt táborozunk. Majdnem mindig esik, a szél fúj, az 

éjszakák kegyetlenül hidegek. Kis sátrunkba húzódzkodunk, ahol alig lehet mozogni. 
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Csaknem két hét múltán, tegnap kaptam postát. A hazulról érkezett süteményt úgy költöttem 

el, mint a farkas. 

Április 12. Tegnap déltől ma délig folyton esett. Sátrunkba alánk folyt a víz. Mehettünk volna 

rasztra, de a kapitány még 10 napot kért. Lovaink legnagyobb része szabad ég alatt, 

szegények majd összefagynak. 

Április 13. Tegnap végre bekvártélyoztak a faluba, mert a kint maradás lehetetlen volt. 

Április 15. Tegnap déltől ma délig ordonánc vagyok Dobringer Gruppenkommandánsnál. Az 

éjszakát átvirrasztom. Telefonnál zenebona. Hírek innen-onnan. Egy orosz támadás 

visszaverése, a mieink meghiúsulása egy fürészmalom ellen, kézi gránátokkal. Jelentés arról, 

hogy az oroszok bekapcsolták magukat vezetékünkbe. Reggel hoznak foglyokat. Egyik, 

németül beszélő, Dobr[inger]nek mindent kivall az oroszok állásairól. Föl is megy vele egy 

magaslatra, hogy megmutassa az ágyúk állását. Örül, hogy fogoly. Nekem adja 

Überschwungját. Az alezredes engem visz magával, hogy a muszkát kísérjem a Côte 919-re. 

Hó, eső, csúszós hegyoldalon kapaszkodunk a meredek hegyre. Fölérünk sűrű hó, köd, 

semmit sem látni. Az orosz elmondja, hogy századuk kb. 200 emberből áll, 8 napig nem ettek 

semmit, mert nem tudtak utánuk szállítani. 

Április 16. De halljuk, hogy az oroszok a Côte 616-os magaslatról sűrű tömegekben szállnak 

alá, 10 ágyút kaptak. Délután végszóra megyek munícióért. Este kiadva a parancs, hogy 

minden marschbereit legyen. 

Április 17. Ordonánc vagyok Dobr[inger]nél. Hallom, hogy a helyzet nehéz, utolsó 

reserváink96 is bevontattak. A Rückzug úgy látszik, közel van. Mindenütt a békéről írnak és 

beszélnek. 

Április 18. Az éjszakai izgalmas órák. Tegnapelőtt az oroszok elfoglaltak egy fontos pontot, 

az u.n. Koridátát. Ennek visszahódítására ma reggelre általános támadás kitűzve, két ezred 

érkezett az éjszaka, tüzérségi támadás szintén előkészítve. Ez csak akkor, ha a gyalogság is 

rövidesen támad, nehogy provokálja az ellenséges tüzérséget, mely a Koridátát kitűnően tudná 

lőni. Éjjel 1 óráig folyton parancsok, telefonálások. Pont 7-kor kiadva a parancs a tüzelés 

megkezdésére. 2-3 másodperc múlva eldördül az első lövés. 7-től 9-ig heves egymásutánban 

bömbölnek az ágyuk. Ekkor megszüntetik, mert állítólag saját csapatunkba ment. 

Telefonjelentés szerint támadás nem megy előbbre, 13. honvédezred visszaverettetett, 

mieinknek súlyos veszteségei. 

Április 21. Tegnap is, ma is: nagy ágyúzás. Az orosz belőtte magát a faluba, sok lövege esett 

ide, kettő közelünkbe. Szaladtunk is mindjárt a házba. Egy golyó megölt a 

Gruppenk[ommandans] udvarán két lovat, egyet és egy embert megsebesített. Tegnap déltől 

megint ordonánc vagyok a Côte 922 ellen naponkint megújulnak. Súlyos veszteségek, nagyon 

sok sebesültet hoznak hordágyon. Az idő meleg, napos. 

Április 23. Dobringernél. Dobr[inger] telefonon adja a parancsot. 3-kor kezdődik a nagy 

tüzelés. A ház előtt üldögéltem. A tisztek is kinn. 3 előtt valamivel rettenetes süvítés a 

levegőben.  25 lépésre tőlünk robbant egy srapnell. Mindjárt utána, még közelebb két gránát 

az orosz schwerből. Mindenki kitódult, ijedt, halálsápadt arcok. A második lövésnél, amint 

lehajoltam, hogy az ajtó felé menjek födél alá, a robbanáskor egy földdarab csapódott a 

koponyám közepére, jól megütött. Utána még egy lövés az istállóba. Mondhatom, a hatás 

félelmetes volt. Szerencsére az utolsó lövés nem robbant föl, 3 méterre volt a háztól. 

Megnéztem a robbanások helyét: 1 méter mély, 2 méter széles, szabályos örvény a földben. 

Csodák csodája, hogy sebesülés nem történt. Egy órával utóbb az egész parancsnokság 

kiköltözik a házból, egy ágyúállás mellé, fedezékbe. 

Április 24. ½ 12-kor egy negyedórai általános tüzelés. Az egyik üteg golyói fölöttünk 

süvítenek. Közülük három érthetetlen módon, idő előtt explodál97. Kettő éppen fölöttünk. 
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97 Explodál:fellobban, szétpattan 



Szerencsére senkinek nem történt baja. Halljuk, hogy a tegnapi ágyúzásnak borzasztó hatása 

volt, az oroszok tömegekben fekszenek holtan. A déli órákban egy parlamentaire ment az 

oroszokhoz, egy tiszti zászlóval és kürtössel, hogy fegyverszünetet kérjen a halottak 

eltemetésére. Az idő napok óta nyári meleg. 

Május 4.  Április 26. Nagyberezna. Fáradtan jöttem haza este ½ 10-kor, bemegyek a faluba, a 

Batterie-tól senki sincs ott. Hallom, hogy az oroszok gránátokkal lőtték a falut, egy csomó 

ember meghalt és megsebesült, az egész katonaságot kilakoltatták. A mieink közül egy 

telefonista, két tisztiszolga meghalt. Kinn a falu mellett, aztán megláttam a mieinket. Puszta 

földön aludtam, nagyon fáztam. 28-án Nagybereznára vittem egy ágyút. Az úton lovam egy 

autótól megijedt, én leugrottam, nagy nehezen elvezettem az autó mellett, hirtelen jön egy 

másik. A ló annyira megijedt, hogy első lábaival karom fölött átugrott, engem elrántott. A ló 

lábai alatt feküdtem, de a ló nem lépett rám. Vendéglőben túrós csuszát ettem. Találkoztam  

[Josef] Bolemannal. Úgy örültünk a viszontlátásnak, mint a gyerekek. A peronon egy 

ismeretlen női utast láttam, kisgyerekkel, egész meg voltam hatva. Mikor láttam én női utast? 

Most napokon át szabad ég alatt vagyunk. Minden harmadik nap ordonánc vagyok a 

Gruppenkomm[andans]nál.  Az idő szép, elég jól telnek a napok. Újra két batt[erie] érkezik, 

most már vagy 10 batt[erie] van a faluban. Azt mondják tegnap Gorlicénél 8000 oroszt 

fogtunk 50 ágyúval. 

Május 7. A Gorlicénél fogott oroszok száma eddig 50000-re emelkedett, nagy 

hadizsákmánnyal. Várjuk az oroszok visszavonulását. Nálunk mindennap veszteségek. Az 

orosz schwerével tüzel ágyúinkra, egyik emberünk elesett. A szomszéd ütegnél (44-es) egy 

hadnagy, négy ember meghalt egyetlen gránáttól. 

Május 8. Nagy, nagy események. Tegnap este jelentették egy Batterie és egy muníciós 

kolonna visszavonulását, aztán Zemplénoroszi felé nagy füstöt láttak: ma reggelre megjött a 

hír, hogy a félelmetes Koridáta ki van ürítve, csapataink megszállották. Két Batterie 

előnyomul, a mienk nem, csak a hátrább lévő két ágyú előbbre megy, a h[…]kre.  A dolgok 

nagyon jól mennek, csak így tartson tovább! 

Május 9. Az oroszok az egész frontról visszavonultak. Az újságok, az ország lázban vannak. 

Óriási hadizsákmány. Mi még 8-án este behozattuk ágyúinkat. Kist[opolya] határában hálunk. 

9-én kora reggel indulás Juhászlakon keresztül Zemplénorosziba. Juhászlakot ágyúink 

borzalmasan összelőtték. Egyetlen ház maradt, az iskola. Nemcsak a tetők, a falak is 

szétzúzva, kő nem maradt kövön, abroncsok, konyhaedények szétzúzva, a házak helyén csak 

kis építmény, a kemence olyan, mintha temető volna, kriptákból. A robbanások helyén, 

irtózatos örvény, nagyobb, mint az oroszé. Embereink közül többen beadva kitüntetésre. 

Köztük a főhős, a kapitány. A butaságnak, korlátoltságnak, rosszakaratnak megtestesülése. 

Mindenáron ki akarja magát tüntetni, adja a bátrat, de mihelyt jön az ágyúgolyó, hüledezve 

rohan a dechnungba. Tisztjei, a Batterie minden embere gyűlöli. Goromba, mint a pokróc, a 

vele élés, azt mondják elviselhetetlen. Mikor Jaworzeiről visszavonultunk, ő jelentkezett a 

Kommandánsnál, hogy föltartja az oroszt. Ő a „hős”! 

Május 11. A kapitány úr olyan buzgó volt, hogy mindenáron még az éjszaka akart nekivágni a 

zemplénoroszi útnak. Mikor ez lehetetlenné vált, ott éjszakáztunk a völgyben. Kora hajnalban 

kezdtük vontatni az ágyúkat, egy előttünk lévő hatalmas kapaszkodóra. Az esti órákban 

értünk föl. Már sötétedett, mikor indultunk Zemplénoroszinak. Nyaktörő erdei úton, 

koromsötétségben mentünk hátul egypár kocsival. A lovam egyszer árokba esett, majdnem a 

nyakamat törtem. Teljes kimerülten érkeztünk meg ½ 11-kor. Reggel, 11-én átmegyünk a 

híres szerpentinen. Rosztok Ich-ban megállunk ebédre. Olyan kocsitábor, amilyent még nem 

láttam. 



Május 13. 11-én este 10-ig maschiroztunk, a kapitány mindenáron el akar jutni Kalnicáig 

(?)98, de nem lehet, végre vagy 5 km előbb megszállunk. Fa nem volt, éjjel roppant hideg, alig 

aludtunk. Hajnalban tovább. Cisnából csak a templom áll, meg egy faluszéli házacska. 

Kalnicából semmi. Az oroszok mindent fölgyújtottak. Az úton, a folyókban tömérdek orosz 

muníció. Dögszag mindenütt. A kapitány mindenáron tovább masíroz, pedig félő, hogy 

lovaknak, embereknek nem lesz mit enni. Kenyerünk már kifogyott. Egy főhadnagy 

figyelmeztetett erre, de hiába. Fárasztó, keserves kapaszkodás után elhagyjuk Luhkot (régi 

emlékek!) és Savolyba egy völgybe érünk, ahol két üteg és rengeteg kocsitábor áll. De a 

kapitány, aki most már bajuszt növeszt, mindenáron első akar lenni, a völgyből hajnali ½ 4 

órakor fölvontatja a batteriet egy kis tisztásra, az út mentén, ahonnan aztán se előre, se hátra. 

Az előttünk levő óriási kapaszkodó megrakva járművekkel, melyek csigalassúsággal mennek 

előre, utánuk új és új végeérhetetlen sor és mi itt ki tudja meddig leshetjük, mikor mehetünk 

tovább? Nagy-nagy győzelmi hírek, 100 000 fogolyról, nagy hadizsákmányról, de nekünk, mi 

örömünk van nekünk a győzelemből? ? 

Délután 3-kor végre megkezdhettük a vontatást és 6-kor indultunk a hegytetőről. Mi gyalog 

mentünk Antallal, így aztán szakadatlanul masíroztunk este 9-ig, étlen-szomjan. Egész nap 

étlen-szomjan, a rongy menázsból nem lehetett enni, csak pár kanál levest, este aztán keserű 

kávé.  

Május 15. Ez a marsch hetedik napja. Tegnap Sedlacekkel a batterie elé leragadtunk 

Carnára99, ott telt a nap kellemesen, nem kellett nézni a Batterie kínlódását egy borzasztó, 

csupa sár erdei úton keresztül. Végre 4 óra tájt megérkezett a Batterie, mindjárt tovább 

marscholtunk a legközelebbi faluba éjszaka. Ma kenyeret is kaptunk, miután napok óta nem 

volt. A kávé kifogyott, cukor nincs, este a legénységnek üres tea, rum, cukor nélkül. Az 

emberek kiöntötték.  

Ma 9-re volt kitűzve az Abmarsch, mert eddig mindig 3-kor keltettek, de ma is 7-kor 

befogattak. Négy lovunk kidőlt, az én lovamat is befogták, naphosszat gyalogolhatok. 

Steinfels-ben100 ebédelünk. Tiszta, gazdag község. Innen Novorán101 keresztül lassú úton 

gyönyörű vidék fenyveserdők és viruló dombok. A kapitány éjszaka is akart marschalni, de 

újabb lovak dőltek ki, végre megháltunk. 

Május 16. Gyönyörű vidéken át, ahol vásárolni is mindent lehet, elérünk Stari Samborba102. A 

pusztításnak alig van nyoma. A vasúti épületek azonban, meg egy nagy vasúti híd teljesen 

elpusztítva. Végre újra látunk vasúti sínt! Meg is borotválkozom (10 nap óta nem tehettem, 

borzasztó képem volt), vendéglőben ettünk. A zsidók borzasztóan panaszkodtak, mennyit 

fizettettek velük az oroszok, és hogy kaucsukázták őket, mert spionage-zsal gyanúsították. A 

parasztokat azonban dédelgették. Éjszaka Novi Samborban103. Még szebb, mint St[ari] 

S[ambor]. Este kávéházban.  

Május 17. 5-től 2-ig csaknem megszakítás nélkül nyeregben ülök, sok trapp, nagyon kimerült 

vagyok, még ebédhez se jutottam. Az orosz nagyon lő, mieink is, sok falu lángban áll. A 

lakosok a házak előtt vermekbe ássák holmijukat, mind kinn van a házból, marháikat 

elhajtják, sokan sírnak. Mi előre megyünk állást keresni. 

Május 18. Alig, hogy ágyúinkat tegnap fölvontattuk, parancs stellung változtatásra. A stáb 

előre lovagol a schwarmliniák mellett, az orosz észrevett s fölöttünk néhány srapnell. Nosza 

galopp, aztán folytonosan trapp, mikor visszamegyünk a falun át, melyből alig áll már ház. 
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99 Nem beazonosítható. 

100 Nem beazonosítható. 

101 Nem beazonosítható 

102 Stary Sambor , ma Cтapий Caмбip (Ukrajna) 
103 Novy Sambor, ma Сaмбip (Ukrajna) 



Egy percre megáll a csoport, közvetlen mellettünk egy gránát. Ijedten ugrottak a lovak, de 

csodára nem esett baj. Tovább galopp, trapp, őrült hajtás késő estig. Akkor odaállítanak egy-

egy lóval az ágyúkat markírozni.104 A Batterie csak késő éjszaka érkezett, s mi kettőkor 

feküdtünk le, miután egész nap nem kaptunk enni, csak magammal levő holmit ettem kicsit, 

de azt sem igen lehet, mert nincs kenyér. Másnap össze vagyok törve, de már 4-kor 

fölzavarnak. Iszonyú, soha nem hallott hevességű tüzérségi harc. 

Meghalt ezen a napon délelőtt ½ 8-kor. (György Lajos bejegyzése) 

 

 

Patak Károly levele barátjához, Hildenstab Györgyhöz 

Hajmáskér-Tábor: 1915. január 8. 

 

Kedves Gyurikám! 

Megkaptam leveledet és nem mondhatok mást mint, hogy kedves és derűs perceket szereztél 

vele. A te jó kedélyed, humorod csak nem tagadja meg magát, és a kevés humorérzékem is 

végképpen elkopott. Ha savanyú és fájó a hang, amelyen írok, ne vedd csüggedésnek, de 

ellenállhatatlanul hatnak rám az események, amelyek velem és körülöttem történnek, az 

egyformaság, amely a gépé és a csend, amely a temetőé. 

Mi az a Hajmáskér? Egy nem földrajzi hely, ez fogalom. Képzelj el pl. egy indián katona-

telepet: megvannak a rendes házak, tisztességes utcák, magában a kaszárnyában villany adja a 

fényt, van egész rendes fürdő – megvan a civilizációnak minden vívmánya, de maga a 

civilizáció az van elérhetetlen messzeségben. Itt van aztán az az állandó, az a bizonyossá vált 

bizonytalanság, ma reggel még úgy volt, hogy 2-3 nap múlva megyek harctérre. Megint 

lefújták. Mit hoz a holnap, nem tudhatom. És ott van az újság, amelyben mindennap olvasom, 

hogy támadásaink előbbre haladtak. Csak az a baj, hogy Höfek úr alighanem Bécs felé 

fordítva írja ezeket a jelentéseket.  

Látod, én így vagyok: nem tudok másról írni, másra gondolni, mint a háborúra és 

katonaéletre, és azt mondom. elég, elég! Te egy szót sem értesz mindebből: nem a hangulatról 

és az érzéseitekről. Vagy persze úgy vagytok ezzel, mint minden egyébbel, a téma unalmassá 

vált! Ok. Nekem is! Téged csak irigyelhetlek, hogy ilyen szomorú viszonyok közt is 

megőrizted a kedélyed. Hja, persze családod. Na most mindjárt fölcsillan a szemed. 

Megolvastam leveledben hatszor fordul elő ez a kifejezés: családom… Tehát Évike 

természetrajzot tanul, Kicsike pedig csinálja, amit a nénje csinált egy évvel ezelőtt. Csak 

folytasd fiam, folytasd, de fiút, fiút…. 

Az adóhivatal nagyon megbosszantott, hogy 10 krajcárt nem tudom, mi címen levont a 

fizetésemből. Cím: adó. Talán hadmentességi? Légy szíves, érdeklődj iránta és ha csakugyan 

ez, akkor … mondd meg, hogy ez szemtelenség. Tudasd velük hivatalosan, hogy katona 

vagyok, nem pedig „hadmentes”. 

Ha pedig jobb dolgod nincs, ne sajnáld a fáradságot és örvendeztess meg írásoddal. Írj arról, 

ami jólesik, akár Évikéről, akár a könyvtárról, akár a diákjaimról és az utódomról, akit 

tiszteltetek és ekképp örömmel fogadom. Tőlem ne várj sokat: ha arról írok, amit látok, itt ez: 

katona és ló, ló és katona…. 

Őnagyságának add át kézcsókomat, kislányaidat csókoltatom, bár nem tudom, hogy Évike 

nem veszi-e már sértésnek, téged meleg szeretettel ölel, Károly 

 

Antal János tüzér levele a losonci gimnázium főigazgatójához 
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Folyó hó 2-ról kelt kedves soraiban kifejezett kívánságának óhajtok eleget tenni. Egyszerű az 

egész történet, mely szeretett önkéntes bajtársam eleste alkalmával játszódott. A dolog így 

történt: 

Május hó 17-én éjjel érkeztünk az üteggel ide. Egészen éjfél után (vagyis már 18-án) 2 óráig 

tartott, amíg itt mindent elrendeztünk. Már 3 órakor ismét talpon kellett lennünk, mert most 

korán világosodik. Egy félóra múlva fellovagoltunk kapitányokkal együtt, és még néhány 

lovas kíséretében az ún. tüzérségi megfigyelő állomásra. E hely természetszerűleg egyike volt 

a legexponáltabb tereknek (ahonnan az ellenség állásait látni lehetett, és ahová épp így az 

ellenség is beláthat. Egy kis emelkedés, rajta néhány szalma födeles viskó, előtte és mögötte 

saját gyalogsági lövészárkaink. Itt voltunk mi már kora reggel 4 órakor. Az ellenség ekkor 

már erősen tüzelt. Alig értünk oda, máris gyalogsági fegyvertűz fogadott bennünket, a golyók 

körülöttünk csapódtak le és fúródtak a földbe. Szerencsénkre ezek semmi kárt nem okoztak. 

Annyival veszedelmesebb volt aztán a tűz, melyet az ellenséges tüzérség szórt ránk. Ez ellen 

úgy próbáltunk védekezni, amint arra már a tapasztalat bennünket megtanított: a földhöz 

tapadva mozdulatlanul, kis fölemelkedés, mint az anyaföld által nyújtott természetes pajzs 

mögött. Hiába volt!  Az ellenséges gránátok csapkodtak körülöttünk, félelmetesen szórták és 

röpítették magasba a földet, sötét füst és porfelhőt alkotva, srapnellek robbantak felettünk és 

szórták széjjel gyilkos golyóikat, szerencsénkre egy ideig ártalmatlanul. Egyszer aztán jön az 

eltévedt ágyúlövedék. Rémisztő csattanással széjjelrobban fejünk felett. (délelőtt fél 8-kor 

dördült el a lövés). A robbanás utáni pillanatban kérdem bajtársamtól: hol robbant a löveg?, 

de kérdésemre - ismétlés dacára – nem kaptam feleletet. Igen! Mert a fölöttünk robbant 

lövedék egy golyója átjárta szíve gyökerét. Csak az előbbi pillanatban fúródott belé. Ajka 

egyszerre elnémult. Orrán-száján eleredt a piros vér. Egy hangot sem adott. A kisujját sem 

mozdította többé. Egy pillanat és vége lett a fiatal, reménydús életnek. A temető éppen 

mellettünk volt, kihűlt tetemét még aznap egyszerű deszkakoporsóba téve az éj leple alatt, 

szép csendesen a temetőnek egyik külön sírboltjában helyeztük nyugalomra általános részvét 

mellett. Ime a befejezése egy szép élet történetének. Rövid, de szép! 

Eképpen igyekeztem mélyen tisztelt igazgató úr kívánságának eleget tenni, alázatos 

tisztelettel: Antal János 

 

 

Gyászjelentés a Pesti Hírlap 1915. június 6-i számából105:  

Dr. Patak Manó ós neje Déri Kornélia, valamint gyermekei Gizi és férje Hajduska Gyula, 

Juliska és férje Kádár Ferenc tart. hadnagy és gyermekük Jucika, Ottó. Rudolf, hadapród, és 

Irmus megtört szívvel, büszke fájdalommal jelentik, hogy drága imádott fiuk és testvérük, 

családunk fénye és reménysége 

Patak Károly 

a losonci állami főgimnázium rendes tanára, a 16-ik tüzérezred önkéntes szakaszvezetője 

32 éves korában május 18-án az északi harctéren ellenséges golyótól szívén találva, 

hősi halált halt. 

Drága halottunk hűlt teteme addig is, míg haza hozzuk, a galíciai chliplei temetőben 

külön sírban nyugszik. 

Aki életében a legjobb fiú és testvér volt, önként jelentkezett a harcosok sorába, 

tettekkel hirdetvén, hogy a gyermeki és testvéri szeretetnek el kell némulnia a 

hazaszeretet hívó szava előtt. 

A virág, amely sírja fölött nő, ércszobornál maradandóbban fogja hirdetni az ifjúságnak, a 

melynek mestere volt, a kötelesség, a hazaszeretet és az önfeláldozás örök igéit. 
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