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Isonzó (Soča)                        
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Ha a történelmi leirásokat, tanulmányokat olvassuk, előtérbe 
kerülnek a csaták számai (csak az isonzóiból tizenkettö volt), 

helyszínnevek, csapattestek mozgásirányai, vagy éppenséggel az 

egyhelyben való topogásuk, lövészárkok hosszúsága, csapatok 

létszáma, tüzérségi erő valamint az elesettek-, sebesültek, 
hadifogságba esettek száma. Mindezek szükségesek a történtek 

megértéséhez, ismeretéhez, mégsem mutatják be mindazokat az 

érzéseket, hangulatokat, borzalmakat, szenvedéseket amit az 

egyes emberek megélhettek. Pedig mi ezekre gondoltunk amikor a 

valamikori csaták szinhelyei közül volt szerencsénk néhányat 

felkeresni. Megpróbálom fantáziámban felidézni sorsukat, 

gondolataikat, ha az egyes helyszíneket a mai szemünkkel 

tapasztaltak szerint leirom. 

 

Mindjárt adatokkal kezdeném. ”Csak” az olasz hadszintéren az 

első világháborúban elesett magyar katonák számát 100.000-re 
becsülik a félmiliós osztrák-magyar monarchiabeli áldozatokon 

belül. Az olaszok veszteségét 750.000-re taksálják. Maradjunk 

ezeknél a számoknál, mert minden tragédia „számháborúkban” 

folytatódik, hiszen a halottak számával lehet az utókor 

szánalmát, döbbenetét emelni, vagy netán a történteket 

elbagatelizálni, kinek mi az érdeke. Csak egyre nem gondolnak, 

hogy a számok mögött egyedi sorsok húzódnak, vagyis a 

tényleges áldozatok számának megsokszorozása, vagy 

leredukálása – föleg utólag - sajnos nem változtat, nem javít 

a résztvevők szenvedésein. Minden egyes emberéletért kár. Főleg 
akkor, ha értelmetlenül áldozta valamiféle magasztosabb 

eszméért (például önként jelentkezők esetében), vagy csak 
azért, mert halálbüntetés terhe mellett muszáj volt részt 

vennie az öldöklésben, pedig semmiféle haragot nem táplált a 

vele szembeállított ellenség ugyanolyan szerencsétlen tagjai 

iránt. 

 

A kegyetlenségben, az emberi élet 

semmibevevésével élenjárt az Isonzó-Piáve 

csaták olasz parancsnoka, gróf Luigi 

Cadorna, aki még a teljesen kilátástalan 

esetekben is támadásra kényszerítette 

beosztott tisztjeit és katonáit, hogy 

végre a saját, hőn áhított háborús sikerét 
elérhesse. Mennyivel nagyobb szabású 

hadvezér volt Görgey Artúr tábornok, aki 

Világosnál a seregével az orosz túlerő 
elött letette a fegyvert. Mennyi 

felesleges, értelmetlen emberáldozatot 

előzött meg, került el ezzel! Az olasz 
tábornok a bakák értelmetlen feláldozásán 

túl számolatlanúl végeztetett ki 

főtiszteket is az egyes sikertelen támadás, vagy védekezés, 



netán visszavonulás után. Ernest Hemingway, aki amerikai 

létére önként jelentkezett szanitécnek az olasz hadseregbe, 

döbbenetes helyszíni élményét irta le a tagliamentói néhány 

mondatos statáriális kihallgatásokról és az azt követő azonnali 

kivégzésekről. (In einem anderen Land, Hamburg 1930)   
 

De miért tartott az olasz hadszíntéren 

a háborús tevékenység „csak” három 

évig? Egyszerüen azért, mert a 

„treulose Tomate”-k, ahogy őket 

elnevezték, vagyis a hűtlen olaszok 

eleinte a Tengelyhatalmakkal 

szimpatizáltak, de függetlenek akartak 

maradni, mignem a szövetségesek igértek 

nekik füt-fát, vagyis területeket, mint 

Dél-Tirolt, Triesztet és még lehetne 

sorolni, ha mellettük hadba szállnak. 

Végül ezt a kettőt meg is kapták, tehát nem panaszkodhatnak, 

de milyen áldozatok árán? Mindenesetre eltelt csaknem egy év a 

Nagy Háború kezdete óta, mire meggondolták magukat és hadat 

üzentek a valamikori barátaiknak, vagyis a K. u. K.-nak, az 

osztrák-magyar monarchiának. 

 

Azok a fiatal férfiak, akik szerencsétlenségükre korábban 

születtek, úgy mint a budakeszi származású Tiszekker Mátyás 

(1889) és már a háború elején behívták katonának, ha élve 

megúszták a keleti frontot az orosz, vagy a szerb 

hadszintereket, most parancsra ott kellett az eddigi 

bajtársaikat hagyni és 

marhavagonokban hosszú út várt 

rájuk. 

 

Tiszekker Mátyás eleinte 

örült, hogy elkerülhetett az 

életveszélyes galiciai 

tűzvonalból, ahol számos 

magyarral egyetemben Przemysl 

erődjéből küzdöttek az 

oroszokkal eleinte sikerrel, 

majd fel kellett adniuk azt.  

 

Most egy darabig nyugtom lesz 

- gondolta magában, mig az új 

állomáshelyére nem érek. Nem 

tudta mi vár ott rá. Azt már 

hallotta, hogy az olaszok is 

beszálltak a háborúba és meg 

akarják támadni a kettős 

monarchia déli, azaz ausztriai 

határát. A támadásuk végső 

célja Budapest lenne, ezt 



pedig egy becsületes magyar ember, mégha sváb származású is, 

nem hagyhatja.  

 

Időnként megállt a szerelvényük, semmi tájékoztatást nem 

kaptak, hogy miért várakoznak és hogy mikor indulnak tovább. 

De ez a többiekkel együtt nem nagyon zavarta Mátyást, miután 

állandóan arról beszéltek egymásközt, hogy úgyis mindjárt vége 

a háborúnak és igy épségben hazatérhetnek. Minél tovább tart 

az útjuk, annál nagyobb az esélyük erre.  

 

Budapesten keresztül vitt az útjuk.  

-De jó lenne leszállni és csak annyi időre hazamenni, mig 

meglátogathatná szüleit Budakeszin! – hajtogatta állandóan. A 

többiek nem birták már hallani.  

-Ha még több napos is lehetne a szabadság - sóhajtozott 

nagyokat - akkor még besegíthetne a földjeik megmüvelésébe is, 

hiszen az 1915-ös esztendő májusát irták ekkor. Bizony elkelne 

a szorgos kéz a gazdaságban.  

 

Sajnos álma nem válhatott valóra, már hamarosan a Balaton déli 

partját is maguk mögött hagyták. Meleg volt a marhavagonban. 

Szalmazsákjaikon ültek, vagy feküdtek és sóvárogtak a tó hűvös 
vize iránt. De szó sem lehetett erről az élvezetröl, menni 

kellett, mert legtöbbjükre a halál már türelmetlenül várt 

odalenn délen. 

 

Napokkal később áthaladtak a Száva fölötti hidon, a fel-

feltűnő táblákat betüzgetve megállapították, hogy ezeknek az 
állomásoknak a neveit addig még soha nem hallották. Első 

nagyobb város, - alig tudták kimondani a névét: Ljubjana -  

elosztó pályaudvarán kaptak  egy erősebb mozdonyt, mielött 

továbbindultak volna.  

 

Egyre inkább 

szőrnyülködve néztek ki 

a marhavagonok 

nyílásához ágaskodó 

katonák a mind 

magasabbra törő, 

helyenként még hófödte 

hegycsúcsokra. Tiszekker 

Mátyás társai mind 

alföldi parasztgyerekek 

voltak, soha nem láttak 

dombokon kívül más 

kiemelkedőt szűkebb 
pátriájukban.  

-Én sokat kapaszkodtam fel Budakeszinél a Jánoshegyre, a 

Farkashegyre, a Sorrento sziklákhoz,- mesélte a többieknek 



Mátyás - de ilyen félelmetesen meredek és magas 

sziklacsúcsokat még életemben nem láttam.  

- A front bizonyára a völgyekben húzódik, ott leszünk bevetve 

– mondta reménykedve az egyik bajtársa. Ha meg fel kell 

másznunk valameddig, akkor majd te mutatod nekünk, hogy mire 

vigyázzunk. Jó?  

 

Görz(Gorizia) közelébe, Sempeterbe érve az egész szerelvényt 

ki kellett üríteni, málhás csomagok, gulyáságyúk, könny ű 
tüzérségi felszerelések, töménytelen lőszer, fegyvereik, saját 

dolgaik, teherhordó állatok mind lepakolásra kerültek. Innen 

gyalogosan kellett elérniük a számukra kijelőlt gyülekezési 

helyeiket. A száraz utakon igásállatokkal könnyen tudták húzni 

a nehéz eszközöket egyre beljebb hatolva a hegyek közé, 

amelyek nem mindig mutatták meg csúcsaikat. Sokszor 

szégyenlősen esőfelhő mögé bújtak, vagy ködbe burkolóztak, de 

még igy is, vagy talán emiatt, még inkább tiszteletet 

parancsoltak, mivel a képzelet talán még magasabbnak is 

tartotta öket. 

 

Kevés olyan ember 

akad, aki annyira 

ismeri ezt a 

területet, a Nagy 

Háború történetét 

(is), az olasz és 

szlován 

partnereket, mint 

Bánkuti Ákos, a 

Budakeszi Kultúra 

Alapítvány 

kurátora. Az Isonzó 

express-szel 

kapcsolatos 

előkészületi feladatok más kezdeményező és szervező 

társulásokkal együtt csak az egyik része áldozatos munkájának. 

Bánkúti Ákos és budakeszi barátai sokat tesznek azért, hogy 

magyar tájékoztató táblák is legyenek a katonatemetőknél, hogy 

az Isonzó express utasai, de az egyénileg odalátogató 

érdeklődök is kellőképen tájékoztatva legyenek. Magyar nyelvü 

kiadványok is készülnek, sőt a helyi szervezettel 

összefogásban még az is felmerűlt, hogy a világörökség részévé 
kéne tenni bizonyos területeket. Olyan lélegzetelállító helyek 

vannak ezen a tájon, hogy Szlovénia és észak-kelet Olaszország 

számára fontos lenne nemcsak, de főleg a turizmus és az eddig 

elhallgatott múltunk megismerése szempontjából is.  

 

Abban a szerencsében volt részünk, hogy egyénileg szervezett 

útunk elött találkozhattunk Bánkúti Ákossal, aki készséggel 

mesélt a tudnivalókról, elhalmozott bennünket térképekkel, 

leirásokkal, tájékoztatókkal. Ha ezek nem lettek volna velünk, 



akkor ezt a programot nemhogy két, de talán öt nap alatt sem 

teljesíthettük volna. 

  

Nem tudjuk Bánkúti Ákosnak elégszer megköszönni ezt a 

részletes útbaigazítást. Igy nem kóvályogtunk össze-vissza, 

hanem rövid időn belül célirányosan jutottunk el sok helyre. 

 

Miután visszatértünk hosszú útunkról megint elővettem az egyik 

első világháborúról szóló könyvet (Dr. Christian Zentner) és 

az Isonzó csatákról szóló fejezetet újra olvastam. Most már 

sok helység- és egyéb név ismerősen köszönt vissza. A könyvben 

többek között felfedeztem a felrobbantott Solkan hídról 

készült légifelvételt is, amelyet Klári is lencsevégre kapott. 

Montázst készítettünk bemutatva a száz év különbséget.   

 

Két napos túránkat úgy állítottam össze, hogy a szállásunktól, 

Nova Goricatól(Görz, Gorizia) első nap északra, mig másnap 

délre egy-egy kört irjunk le, ne kelljen ide-oda cikáznunk a 

látnivalók eléréséhez. Így is számtalanszor léptük át a 

szlovén-olasz határt, sokszor csak az utcanevekböl vettük 

észre, hogy hol is járunk. 

 

Az esö nap programja: 

1 Kolovrat-hegy 

2 Kobarid(Karfreit/Caporetto) 

3 Tolmin (Tolmein/Tolmino) 

4 Javorca 

5 Gorizia (Görz/Gorica) 

 

Második: 

 6 Cerje 

 7 Visintini 

 8 Fogliano-Redipuglia 

 9 Doberdó fensík 

10 San Martino del Carso 

11 Nova Gorica  

 

1 Kolovrat-hegy  

Lenyügöző panoráma-úttal büszkélkedhet, amelyről látni 

(lehetett volna, ha éppen nem burkolózott volna felhösapkába) 

a völgy másik oldalán a Julia-Alpokban többek között a 2244 

méteres Krn csúcsot, (Alpoknak ez a szakasza állítólag Július 

Cézárról kapta a nevét. Innen ered egyebek mellett a Száva és 

az Isonzó folyó is, valamint ellátni az Adriáig. (Jó idöben!) 

 

A Bánkúti Ákostól kapott egyik részletes térképnek itt is nagy 

hasznát vettük, mert az utóbbi időben lezúdult mérhetetlenül 

sok esőzés miatt erősen zajló Isonzó partját elhagyva egy 

eldugott faluban (Volce) nehéz megtalálni a keskeny felvezető 

út bejáratát. De így pompásan sikerült és a megbízható Volvónk 

szorgalmasan kapaszkodott fel a meredek szerpentineken. Az  



egyik kanyar után 

kitágult a látóhatár, 

gyorsan megálltunk és 

készítettünk egy-két 

felvételt. Nem többet, 

mert az alattunk lévö 

tízezer lelkes kis 

város, Tolmin, már csak 

percekig volt látható, 

mert az alacsonyan, a 

hegy közé tempósan 

behúzódó felhő eltakarta 

a szemünk elől. Ettől 

kezdve csak tejfölben 

úszó szemközti 

hegyoldalakat láttunk, vagyis a csúcsokat nem, mert egy 

következő, magasabb felhőalapú réteg akadályozta azt. Így nem 

képzelhettük el, hogy a Kolovráttal szemben lévö 2000* méteres 

hegyeken, elsősorban a számunkra nehezen kiejthetö Krn hegyen 

hol lehetett az olasz és hol az osztrák-magyar, késöbb 

kiegészülve a német frontvonal. Ezt csak később, a kobaridi 

(caporettoi) múzeumban lévő nagyméretű maketten láttuk. 
 

*Kozljak 1597, Krn (Monte Nero) 2244, Batognica 2163), Vhr nad 

Peski 2176, Spednji Vhr 2032, Naelnik 1903 m. 

 

Még följebb haladva már mi is beértünk a magasabban húzódó 

felhőbe, igy annak is örültünk, hogy az utat látjuk és a 

(ritkán, de) szembejövő autókat is időben észrevettük. A 

Kolovraton kialakított első világháborús emlékhelyet ebben a 

tejfölben meg sem próbáltuk megtalálni.  

 

Úgy tűnik, hogy nem adatik meg nekünk, hogy a fenséges 
hegycsúcsokban gyönyörködhessünk. Életünkben egyszer 

eljutottunk a 4478 méter magas Matterhornhoz. Viszonylag jó 

idő volt, igy fogaskerekűvel felmentünk a 3131 méteren lévö 
Gornergratig. Onnan szemügyre vehettük a farkasfogszerű 
sziklaképzödményt, de csak a mellkasáig. Sehol egy felhő az 

égen, csak az az egy a feje körül. Jó darabig tartott míg 

visszajöttünk, még Zermattból is látható (lenne) a csúcs, de a 

felhöpamacs csökönyösen odatelepedett a fejére. Ott érezte jól 

magát. 

 

Ugyanígy voltunk itt is. Ottlétünk során egyetlen egyszer sem 

bújtak elő a hegygerincek közül magasra törő éles 

sziklacsúcsok, igy a Krn kétezerkétszázasa sem. Kár. 

 

A túristáknak egyre jobban kiépített Pot Miru (Béke ösvény), 

extrém sportolóknak sziklamászás, rafting, paragliding, 

ideális környék ez a völgyekkel, méltóságos hegyekkel, 



száguldó, ritkán látott, bizar színű vizekkel szabdalt terület. 
De nem katonáknak háborús időkben!   

 

A budakeszi Tiszekker Mátyásra és ezredbeli társaira nem a táj 

szépsége hatott, hanem a félelmetessége. Soha nem láttak 

hasonlót és álmukban sem tudták elképzelni, hogy ilyen 

természeti jelenség létezhet. Miután lepakolták az állomáson a 

viszonylag kényelmes vagonokból a nehezebb harci eszközöket és 

saját felszerelésüket, ami önmagában sem volt kevés, 30-40 

kilós súlyt kellett egy-egy bakának a testén, válán cipelnie. 

Elindultak egyelőre a völgyben szinte libasorban tisztjeik 

után az ösvényen az egységüknek kijelőlt körlet felé.   

  

Továbbra is reménykedtek, hogy a harcokat az ellenséggel nem a 

hegyekben kell felvenniük. De erről a feltevésükről hamar 

kiderült, hogy hiú ábránd. Csak később tudták meg, hogy a 

hadvezetésnek tudatos döntése volt a könnyebben védhető Isonzó 

folyó és a Juliai-Alpok nehezen áttörhető vonalánál 

berendezkedni, lehetöleg egy állóháborúra, igy nem igényel ez 

a frontvonal nagy védősereget, hiszen a szerb területen még 

folytak a harcok, csak az orosz nyomás csökkent egy picit.   

 

Az alföldi fiúknak 

elképzelhetetlen 

volt, hogy miként 

fognak ezekre a 

hegyoldalakra, netán 

hegygerincekre 

feljutni. És főleg 

minek? Ha a 

parancsnokaik támadni 

akarnának, akkor 

onnan le is kell 

vergődniük valahogy 

és ott a következő 

irdatlan nagy hegy, 

vagy annak egy 

magaslata. Mig az eddig általuk ismert keleti hardszintereken 

a katonáknak a terepviszony miatt elvileg volt valami 

reménysugár, hogy áttörjenek, vagy rugalmasan 

visszavonuljanak, itt ez szinte a nullával volt egyenlő. Ha 

beássák magukat, akkor nyilván huzamosabb ideig ottragadnak, 

ha onnan támadásba lendülnek (lendülnek? másznak) akkor 

kiteszik magukat a hegy és az időjárás szeszélyeinek valamint 

az ellenség tüzének. És ha azok támadnak, akkor is teljes 

képtelenség a menekülés. Hova? Magasabbra? Akkor biztos 

célpontjai a másik fél lövészeinek. Lejebb? Akkor is, mert 

jobban rájuk látnak. Ez sehogysem lesz jó – gondolta Mátyás.  

 



Kisebb emelkedőhöz értek, ami rendesen lelassította a menetet. 

Mindenki zihált a megerőltetéstöl, főleg azok, akik a kevés 

málhásállatok miatt saját magukat kellett befogniuk a 

lövegeket és a hadianyagokat tartalmazó kétkerekű kocsik elé. A 
sor vége erősen leszakadozott, a tiszteknek pihenőt kellett 

elrendelniük. Néhány katona bakkancsa kezdte megérezni a 

köves, sziklás ösvények tiltakozását. A hegyek csaknem kopárak 

voltak, de alacsony szúros bokrok itt-ott megkeserítették a 

bakák életét, beleakadva, eltépve nadrágjaikat, véresre 

karmolva a lábszáraikat.  

 

Az ellenség látószögének holtterét kihasználva meneteltek a 

Júlia-Alpok déli lábánál, amennyire csak lehetett a Tolminka 

patak és az Isonzó folyó vonalát követve. De egyszer mégis 

elérték a veszélyes szakaszt és ekkor már csak éjszaka 

vonulhattak tovább. Ez még jobban megnehezítette az életüket. 

Azt sem tudták, hogy merre járnak, merre van a folyó, merre a 

hegy. Sokszor csak találomra indultak el a dombnak, hogy arra 

kerülhetnek feljebb, de a domb csupán egy kiemelkedés volt és 

a másik oldalán megint a folyó kanyargó partjához vezetett az 

út, amit nappal az ellenség tűz alatt tartott. Mindenre löttek, 
ami mozgott. Éjszaka fejvesztés terhe mellett lehetett volna 

csak kezdetleges lámpáikkal világítani, vagy cigarettára, 

pipára gyújtani. Az olasz mesterlövészek előszeretettel 

vadásztak az ilyen fényekre.  

 

Nagyon sok volt a 

sántikáló katona, akik 

a vak sötétben félre 

léptek, megbicsaklott a 

lábuk, de az is 

előfordult, hogy törést 

szenvedtek. A többiek 

irigykedtek rájuk, hogy 

egy darabig a 

gyengélkedőbe megússzák 

a háborút. De nekik sem 

volt rózsás a 

helyzetük, mert a 

szanitécek hevenyészett 

hordágyon, erős fájdalmaktól jajjgatva vitték a sebesülteket 

napokkal később vissza az alaptáborba. Bizonyos távolságig 

szintén csak éjszaka, igy nem volt kizárt, hogy - ha időnként 

megbotlottak – leejtették őket. Még jó, ha nem szenvedett még 

súlyosabb sérülést, mint eredetileg. De az is előfordult, nem 

is egyszer, hogy az éjszaka sötétjében a sebesülthordók 

eltévesztették a lépést és a sebesülttel együtt többszáz 

métert lezuhantak a szakadékba ahol halálukat lelték.  

 



A Batognica hegy Krn-hoz támaszkodó délre nézö gerincén kisebb 

tüzharcba keveredtek Tiszekker Mátyás és osztrák-magyar 

csapattársai az olaszokkal. Az újoncok halálra voltak rémülve, 

legszívesebben tíz körömmel ásták volna be magukat a kemény 

sziklákba, bújtak a legkisebb mélyedésbe is, függetlenül 

attól, hogy ott tüskés bokor húzódott, vagy összegyült 

jéghideg viz volt az alján, hogy menedéket találjanak a 

vijjogva süvitö aknák és puskagolyók elöl. Többen 

megsebeültek. Elöször azt hitték, hogy a Krn hegy észak-

nyugati, lefelé hajló gerincén beásott olasz tüzérek ilyen jól 

be tudták öket mérni. Késöbb, megvizsgálva a sebesülteket 

rájöttek, hogy nem is annyira az aknák-, a golyók-, hanem a 

sziklák repeszei okozták a legtöbb sebesülést leginkább a 

csupaszon lévö karjukon, arcukon és ami a legrosszabb, a 

szemükön. Már aki nem arcra borulva próbálta átvészelni az 

ellenséges tüzet. 

 

És ez a pokoli hangzavar! A sík terepen történő harcokhoz 

valamennyire hozzászokott „öreg” rókákat (mint Mátyást, ö 

ekkor töltötte be a 26. életévét) is meglepte ez a hangorkán, 

amit eddig nem tapasztalt. Egy-egy ágyúlövés döreje és 

becsapódáskori robbanása a viszhanghatással felerősödött és a 

crescendo éktelen moraljlássá gerjesztette önmagát. De soha 

nem egyesével sütötték el az ágyukat, hanem pergőtüzet 

zúdítottak egymás nyakába a szemben állók. Sokszor az egyszerű 
katonák azt sem tudták, hogy barát lő, vagy ellenség, annyira 

nem lehetett megállapítani a zaj irányát. És az egész olyan 

méreteket öltött, ami elől nem tudtak menekülni mégha sikerült 

is valamennyire betömni a fülüket. Olyan volt, mint egy véget 

nem érő velőtrázó sikoly. Nagyobb lelki terhelést jelentett 

számukra ez, mint a halál veszélye. Előfordult, hogy némelyek 

ezt nem is birták elviselni és az agyuk őrületbe menekült.   

 

Nagy néha elhúzott felettük egy-két széllel bélelt két- vagy 

háromfedelű repülőgép. Legtöbben most 
láttak ilyen égi taligát életükben 

először. Nehéz volt az egyszerű paraszt-
gyerekeknek felfogni, hogy miként maradnak 

ilyen szerkezetek egyáltalán fenn a 

levegöben.  Csak remélni tudták, hogy a 

saját pilótáik ezek. Ha közelebb jöttek, 

mert legtöbbször olasz felderítők voltak, 

akkor fedezték fel csak a felségjeleiket. 

Rövidesen megismerték már messziről őket a 

sziluettjeikből, mozgásukból, Simeon 

Petrov szárnyaik számából és a berepülésük 

irányából. Nem tartottak tőlük, csak 

ritkán dobtak le nyított gépeikböl bombát, 

mégpedig kézzel, igy azok nem voltak pontosak. Eleinte itt még 

nem alkalmazták az aeródinamikai ismereteket. Csak később 



vezették be Simeon Petrov százados, bolgár hadmérnök 

találmányát, a szárnyas végű, valamennyire iránytartó bombákat.  
Az osztrák-magyar hadvezetöség 30 nap szabadságot igért 

azoknak, akiknek sikerül, egyet is leszedni közülük. 

Igyekeztek is, de ezt a viszonylag gyorsan mozgó célt nehéz 

volt eltalálni. Megmagyarázták nekik, hogy az ellenséges 

pilóták megfigyeléseiket közlik az olasz parancsnoksággal és 

akár 

légifelvételeket is 

készíthetnek a 

K.u.K. csapatok 

helyéröl, védelmi 

vonalairól, 

mozgásairól. Ezt 

fölhasználva jobban 

megszervezhetik a 

támadásaikat vagy 

esetleges 

védekezésüket. Ezért 

veszélyesek. Az 

olasz repülöket 

idövel képessé 

tették morse jelek 

leadására is. A nyitott gép oldalára szerelték és a géppuskás 

kinyulva kezelte a berendezést. Addig ismételte a 

koordínátákat a parancsnokságnak, mig a tüzérségük meg nem 

semmisítette a célt.   

 

Felderítöik hozzávetöleges becslése szerint az ellenséges 

olaszok legalább kétszer annyian lehettek, mint az egyesített 

osztrák-magyar katonák létszáma. 

Márpedig tudvalevö katonai 

berkekben, hogy támadáshoz legalább 

ennyi kell, hogy sikerre 

számíthassanak. Eleinte az olaszok 

meg is próbálták ezt az elönyt 

kihasználni, de nem jutottak 

messzire, mert a mieink a felsö 

katonai vezetök elörelátó parancsait 

követve hösiesen kitartottak, 

megvédték állásaikat. Pedig 

veszteségeik számottevöek voltak.  

 

Ami a lövedékek, aknák és az általuk millió szilánkra tört 

sziklák által okozott sebesüléseknél nagyobb veszélyt 

jelentett a katonák számára, azok a gázgránátok voltak. Jobb 

esetben idölegesen „csak” harcképtelenné tette az ellenséget, 

rosszabb esetben megvakította vagy meg is ölte öket. Eleinte 

nem volt védekezésre mód, hullottak a lövészárkokban a katonák 

mint a legyek. Egy-egy nagyobb támadásnál többezres egységböl 

jó, ha néhányszáz katona maradt. Késöbb kaptak gázálarcot, de 

azokkal sem tudtak sokra menni, mert az ellenség olyan 



kombinációt talált ki, amelyik levetette a katonával a 

gázmaszkot, különben úgy érzi, hogy megfullad, csak a második 

gázbomba-sorozat okozott halált. 

 

A Nagy Háború elején még nem használták a 

lángszórókat, de késöbb már igen, majd 

nemzetközi nyomásra betiltották. Ez nem 

nagyon érdekelte még a második 

világháborúban sem a hadban állókat. 

Tiszekker Mátyás csapatában is voltak 

ilyen egységek. Borzasztó volt látnia, 

amikor közelharcban az ellenség 

lövészárkaihoz, kiépített védelmi 

állásaihoz érve egy-egy ilyen lángszórós 

belött a lyukakon. Volt aki ott helyben 

elégett, de akit csak kevéssé ért a láng, 

az égö fáklyaként kiszaladt, állati hangon 

ordított mig élettelenül el nem terült. 

 

Amikor visszafoglalták az Isonzó folyó balpartján Smast 

helységet felfedezték az egyik épületben, hogy az olaszok azt  

katonai börtönnek használták. Valaki értett közülük olaszul és 

kibetüzte a faajtóba vésett keserves soraikat, akik ott 

sínylödtek vagy kivégzésükre vártak. Ebböl látták, hogy a 

velük szembenálló katonáknak is milyen szörnyü helyzetük volt. 

(A kobaridi múzeumban ez ma kiállítási tárgy.) 

 

Nem mindig 

volt 

lehetöség a 

fronthelyzet 

miatt, de ha 

igen, akkor 

háromhetente 

hátravitték 

öket 

pihenöbe. 

Bárcsak 

pihenthettek 

volna, de a 

fronton 

átélt 

borzalmak 

miatt az a 

pár nap nem volt elegendö, hogy egyáltalán visszazökkenjenek a 

normális bioritmusba, hogy rendesen aludni tudjanak. A háborús 

trauma miatt álmukban felordítottak, dobálták magukat a tábori 

ágyakon, nem hagyták a társaikat sem pihenni, akik esetleg el 

tudták volna engedni magukat. És persze azért sem volt 

felhötlen ez a néhány nap, mert tudatában voltak annak, hogy 

hamarosan vissza kell menniük ebbe a Molochba. A másik gondjuk 

a tetvesedés volt. Amig a lövészárkokban húzták meg magukat és 



állandóan ki voltak téve a veszélynek, gondolni sem mertek 

arra, hogy ilyen „aprósággal” törödjenek. Ahhoz le kellett 

volna venni a ruháikat, erre meg nem volt lehetöségük. A 

pihenöidejükben igyekeztek megszabadulni apró, de annál 

kellemetlenebb „társbérlöiktöl”. 

    

 

2 Kobarid(Karfreit/Caporetto),  

A sürü felhö burkolta Kolovrát hegyröl észak-nyugati irányban 

lefelé haladva értük el Kobarid helységet. Itt már „csak” 

esett, de legalább látni lehetett valamit. Az isonzói csaták 

sorában a VI. volt említésre méltó, de a világhírt a XII., a 

kobaridi, vagyis olaszul a caporettói áttörés érte el, ami a 

történészek szerint – és ezt Bánkúti Ákos is megerösítette -, 

hogy nem éppen helytálló, mert ugyan ez az arcvonal-szakasz 

Tolmintól Caporettóig húzódott, tehát itt is elindulhatott 

volna az osztrák-magyar-német támadás, de végül is a kezdetét 

Tolmintól lehet számítani. De ezek csak mellékes tények, a 

lényeg, hogy csaknem meg sem állt a létszámfölényben lévö 

ellenséggel szembe nekilóduló tengelyhatalmi hadsereg a 

Piávéig, ami mintegy száz kilométerre van nyugatra Isonzótól, 

mélyen bent az akkori osztrák-olasz határon túl. Ez egy olyan 

huszárvágás volt, amit taníthatnának - ha ugyan meg nem teszik 

- a patinánsabb katonai akadémiákon, mint a törökök elleni 

egri vár védelmét. Azt is persze hozzáteszik, hogy hiábavaló 

volt ez az óriási véráldozattal járó höstett, mert a háború 

végkimenetelében egyáltalán nem játszott szerepet és fel is 

kellett hamarosan adniuk a meghódított területeket, mert erre 

a hosszú állóháború után végrehajtott áttörésre, sikerre, 

elörenyomulásra a hadvezetöség nem számított, nem volt 

megszervezve az utánpótlás sem „emberanyag”, sem löszer, sem 

pedig élelem szempontjából.    

 

A Krn hegy magas állásaiból egyre lejebb húdódtak az osztrák-

magyar csapatok felszámolva Kobarid irányában több sorban 

kialakított olasz lövészárkokat. Elhaladtak a Kozjak vizesés 

mellett, de az állandó fegyverropogás, ágyúdörgések közepette 

fel sem tünt nekik páratlan szépsége. Hogy is lehetett volna, 

mert egy sziklahát mögött ellenséges géppuskafészek volt, 

onnan minden mozgásukat láthatták. Csak úgy hullottak a 

bajtársak a szünni nem akaró golyózáporban. De valahol 



lehetett egy megfigyelö pontjuk is, ahonnan láthatták a 

csapatmozgásukat, mert az irányzójuk megelehetösen pontosan 

mérte be öket. 

 

De súlyos veszteségeik ellenére az osztrák-magyar csapatok 

folytatták az elörenyomulást, egyre-másra hallgattak el az 

ellenséges géppuskák. Most már Kobaridon túl, a Kolovrát 

hegyröl lehetett súlyos tüzpárbalyt hallani. Késöbb tudták 

meg, hogy a tetején körkörös védelmi objektumot a németek 

elfoglalták és közben számtalan olasz 

hadifogjot ejtettek. 

- Te komám! Hallottad, hogy egy fiatal 

német föhadnagy az egységével milyen 

vakmeröen ékelödött be az olasz védelmi 

vonalak közé? – kérdezte Tiszekker 

Mátyás az egyik viszonylag csendesebb 

idöszakban a mellette hasaló 

katonatársát.  

- Azt beszélik, hogy valami Rommel, 

vagy milyen nevü. És ezért nem holmi 

kis- vagy nagyezüstöt kapott, mint 

nálunk az igazán bátran harcolók, hanem 

egy idegenül, talán franciásan hangzót.  

(Pour le Mérite). Ki érti ezt? Mármint 

nem azt, hogy megérdemelte-e vagy sem, 

mert abban nem kételkedem, hanem, hogy egy német tiszt francia 

kitüntetést kapjon, amikor azok az ellenségeink? Ez nekem 

magas. A végén még a mi Svetozar apánk (Borojevic tábornok) is 

kap ilyet, hiszen ö is megállta a helyét a segítségünkkel. 

Talán ezért is látogatta meg Jenö föherceg az olasz fronton 

harcoló alakulatokat, hogy tájékozódjék a helyzetröl? 

 

Amikor német erösítést kaptak, teljes hírzárlatot rendeltek 

el. Nem lehetett az izgalmat a tisztikaron nem észrevenni és 

szájról-szájra terjedt a katonák között, hogy a támadás elött 

elterelö hadmüveletet hajtanak végre. A németek szinte 

mutogatták magukat távolabbi hadszíntereken, mint például Dél-

Tirolban, ott kód nélkül forgalmaztak, vagyis telefonáltak 

egymással, néha még mesterlövész-veszélynek is kitették 

magukat, csakhogy az ellenséges megfigyelök láthassák öket.  

 

Magasrangú katonatisztek leplezetlenül utaztak át oda, hiszen 

tudták, hogy az ellenségnek is müködik a hirszerzése, miközben 

az Isonzó völgyében öszpontosították az erejüket. Itt a német 

tisztek és katonáik is osztrák sisakot használtak, hogy az 

olasz megfigyelök ne fedezhessék fel a német jelenlétet. Ez 

fontos volt, hiszen az erös és lendületes támadáskor 

meglepetés erejével kell, hogy hasson a németek bekapcsolódása 

az isonzói csatákba. A megtévesztés jól sikerült, mert Cadorna 

tábornok egy nagyobb katonai egységet át is irányított Dél-

Tirolba.    

 



Idöközben az egyszerü bakkancsokat a hadtáposok lecserélték 

szögestalpuakra, de ezek leginkább a vékony földtakaróval 

borított sziklás terepeken voltak elönyükre, mivel ott nem 

csúszott, viszont tartósabbak voltak, az eddig csak sík 

terepeken használtaknál. Amig ezeket nem cserélték le, addig 

bizony toldozták-foldozták, a köztük lévö cipész szakmájuak az 

egyre elemi részeire bomló lábbelijeiket és ahogy tudták 

ápolták vizhólyagos, kisebesedett lábaikat.  

 

Eleinte szégyelték magukat, mert arra vetemedtek, hogy elesett 

bajtársaikról lehúzzák a még valamennyire használható 

bakkancsokat. Késöbb, amikor már támadásba lendültek 

hozzájutottak olasz hegymászó csízmákhoz is. Belefásultak a 

halottak látványába, már nem jelentett nekik 

lelkiismeretfurdalást, ha valamennyire jobb felszereléseket 

találtak a rengeteg halotton, akiket nem roncsolt teljesen 

szét a tüzérség, vagy a kézigránátok detonációja, nekik már 

úgy sincs erre szükségük – felkiáltással. A bakkancsok voltak 

a legkeresettebbek, de 

hegymászó kötelek, 

csákányok, meleg holmik, 

például pulóverek, 

kesztyük, de ügyes, 

gyorsan záródó, nyítható 

karabinerek is gazdát 

cseréltek, amik aztán a 

még életben lévöket egy 

darabig segítették, 

legalábbis a következö 

ágyúkból és kézi 

fegyverekböl okádott 

golyózáporig, a 

szertefröccsenö 

borotvaéles és tühegyes 

sziklaszilánkokig, amelyek kiméletlenül szedték áldozataikat. 

 

Szinte mindegyiküknek volt valami szisztémája, talizmánja, 

kabalája, hogy elkerülje a halált, vagy amitöl méginkább 

rettegtek, hogy egy életre megnyomrodjanak. Egyik az aknák 

süvítésekor a katonakabátja gombját csavargatta, a másik 

félhangosan imádkozott, megint mások anyjukhoz fohászkodtak. 

Voltak akik féltve örizték szeretteik, szükebb pátriájuk 

képeit, mások dohányszelencéjüket tették zubbonyuk szív 

feletti zsebébe. Ezek közül több túlélö élete végéig mutogatta 

mindenkinek a golyótól behorpadt fémtárcát, mondván, hogy a 

dohányzás nemcsak egészségkárosító, hanem idönkét lehet 

életmentö is.  

 

Egyik hajnalon a lövészárokban Tiszekker Mátyás és társai 

óriási robbanásra riadtak fel. Az olaszok eltalálták az egyik 

löszerraktárukat. Azon a helyen teljesen átalakult a hegy. 

Láthatóan lejebb csúszott a sziklás hegyoldal magával sodorva 



a körülötte lévö kavernákat, ahova a katonák behúzódtak az 

ellenség tüze elöl. A hegy mélyedéseiben kisebb-nagyobb 

kölavinák zúdultak le, mielött megállapodtak volna egy 

kiszögelésnél, vagy a völgyben. Az altisztek ordítoztak, hogy 

mindenki menjen a helyszínre a sebesültek mentésére. Sokakat 

egyszerüen örökre maga alá temetett a hegy. Akiket 

megtaláltak, azok is borzalmas állapotban voltak. Amennyire a 

terep engedte megpróbálták a több sebböl vérzö, némelyik 

végtagját is elvesztö, kétségbeejtöen jajgató embereket 

óvatosan a frontvonal mögé vinni. Ott a tábori lelkész már 

imádkozva térdelt a hevenyészett, földre helyezett fekvöhelyek 

között és igyekezett megkönnyíteni a haldoklók utolsó perceit.  

 

Aki még valamennyire magánál volt az megáldozott mig a pap 

feladta neki az utolsó kenetet. A halottakat pedig 

beszentelte, miközben igyekezett megállapítani a 

személyazonosságukat. A katonák fém jegytokot viseltek 

magukon, már akinek a testén maradt ez a „dögcécula” a 

sebesülés fajtájától és súlyosságától függöen.   

 

A kobaridi olasz 

emlékmüvet csak 

távolról láttuk, 

viszont a múzeumot 

megtekintettük. 

Mindenkinek ajáljuk, 

aki erre téved, mert 

gazdag anyaggal 

rendelkezik. Nem volt 

más német látogatójuk, 

igy nekünk kettönknek 

játszották le azt a 

durván húsz percig 

tartó dokumentumfilmet 

németül (de lett volna magyar nyelvü is), amely bemutatta az 

itt lezajlott csatákat rengeteg korabeli felvétellel 

füszerezve.     

 

3 Tolmin  

Kobaridból végig az Isonzó partján Tolminba autóztunk, 

mondanom sem kell, hogy mindvégig esöben. Még be sem jutottunk 

a Julia-Alpok déli lábánál fekvö kis városba, máris katonai 

temetöt, pontosabban osszáriumot, csontkamrát jelzö táblát 

találtunk. Mégpedig német katonák földi maradványait. Ezt is 

megnéztük, de nem ez volt jövetelünk célja, hanem a ločei, ez 

pedig a helység másik, eléggé eldugott sarkában található, a 

böséges csapadék miatt fenyegetöen zúgó Tolminka patak 

partján. Vittünk ernyöt, de az fölülröl sem sokat segített, 

továbbá a temetö viszonylag magas füvétöl a cipönk és a 

nadrágunk szára is csurom víz lett. Nem törödve ezzel 

elmentünk az osztrák-magyar katonai temetö közepén álló 

emlékmüig, miközben láttuk, hogy egyetlen sírkövön sincs 



felirat. Itt ugyan meg nem találjuk Klári rokonának (Tiszekker 

Mátyás)sírját. 

 

Ahogy említettem Tolminból indult el a késöbb kobaridinak 

(caporettóinak) elkeresztelt támadás, a tizenkettedik, 

mégpedig 1917 októberében. Olyan jól sikerült, hogy meg sem 

álltak a Piáve folyóig. Az óriási véráldozatot követelö 

áttörés hevességét mi sem bizonyítja jobban, mint a számtalan 

katonai temetö. Maga a csata a hegyekben, a fensíkon folytak, 

de a temetöket legtöbbször a völgyekben jelölték ki, mert a 

sziklás terepen elég nagy kihívás volt a lövész- és futóárkok, 

képpuskafészkek, tüzérségi pontok, megfigyelöállások, 

pihenöhelyek kialakítása. A völgyekben már a termöföldbe 

könnyebben tudták eltemetni az elesettek földi maradványait.  

 

Tiszekker Mátyást és szakaszának katonáit néha kijelölték 

sirok ásására. A ločeihez kerültek beosztásra. Tolmin északra 

esö utolsó (lerombolt) házaitól kellett a jobbra esö Tolminka 

patak partján haladniuk, hogy a nehezen kimondható Mrzli vrh 

égbenyúló hegyének gyorsan emelkedö oldala és a patak között 

megadott viszonylag sík helyre érkezzenek.  

 

Nem volt veszegetni való idejük, mert a többiek folyamatosan 

hozták az elesetteket, vagy ami egyáltalán maradt belölük. 

Annak ellenére, hogy a talaj nem volt sziklás, a területet 

nehéz volt megtisztítani a fütöl. Az októberi hüvös idö és az 

állandó esözés keményen próbára tette öket. Egy földmérésben 

is járatos altiszt 

irányításával igyekeztek 

szimetrikusan felosztani 

a terepet, hogy majd a 

keresztek egyenesen, 

keresztben és átlósan 

nézve is katonás sorban 

álljanak. Az elsö 

sírgödrökbe még egy-egy 

halottat tettek gondosan 

sátorponyvába tekerve, 

de napok múltán már 

annyi összejött, hogy 

kettesével helyezték el 

öket a fejfákra felirva 

a neveiket. Akiket nem 

tudtak azonosítani, azokat egy jó mély közös sírba helyezték 

és a fejfára rovátkákat karcoltak, hogy késöbb meg tudják 

határozni, hogy hány harcos alussza ott örök álmát.  

 

Mátyás társaival szívesen részt vett volna egy kápolna 

építésében, mint egy évvel ezelött Javorcán az elesettek 

tiszteletére, akkor még állóháború folyt, igy a 3. 

brigádbeliek márciustól novemberig fel tudták építeni. De 



most? Most a harcvonal oly gyorsan tolódott Nyugat-Délnyugat 

felé és került egyre messzebb, hogy erre nem kerülhetett sor.  

 

    

4. Javoca 

Tolminból indul fel egy keskeny betonút Javorca felé. Ez 

néhány kilométer után megszünik és inkább gyalogútnak tünö egy 

autó szélességü(„keskenységü”) erdei út vezet tovább. Nem 

akartuk elhinni, hogy ezen kell majd eljutnunk a célunkig.  

 

Egy olasz rendszámú autó állt meg mellettünk szintén az 

információs táblát vizsgálgatva, majd nakivágott ennek a nem 

túl hivogató egyirányúnak tünö makadámútnak. Csak késöbb 

próbáltuk megmagyarázni magunknak, hogy bizonyára bérelt autó 

lehetett, amire nem kell annyira vigyázni, mint nekünk a 

sajátunkra. Gondoltuk ha ö átjut ezen, akkor mi is. De 

legszívesebben ölbe vittem volna fel az autónkat, annyira 

féltettem ettöl a legurult éles kövekkel tarkított, 

vizmosásos, sürü erdövel övezett útszerüségen.  

 

Azt hittük, hogy ilyen helyen egyáltalán nem jöhet szembe 

senki. Nagyot tévedtünk. Ha nem is sokkal, de mégis 

találkoztunk autókkal. Ilyenkor valamelyikünknek hátra kellett 

tolatni. Legtöbbször nekünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 

helyenként igen rövid szakaszon direkt, vagy véletlenül úgy 

alakult az út, ahol éphogy két autó centiméterekre egymástól 

elfér, de úgy, hogy az egyik a sziklát surolja, a másik meg a 

kerekeivel a szakadék szélén áll. Az sem volt túl megnyugtató, 

hogy ezt a poziciót tolatással kellett elérni. A hóolvadáskor 

lezúdúló kö- és hordalékfa lavinát 

vagy letolták gépekkel az útról, 

vagy maguktól zuhantak az út 

szakadék felé esö oldalára, 

mindenesetre ott a fák állították 

meg ezeket. Gondoltuk, hogy ha mi 

is lecsúsznánk az útról, akkor mi 

sem mindjárt a szakadékban 

landolnánk, hanem a fák elöbb-utóbb 

felfognák az autónkat. Sovány 

vigasz. 

 

- Hát!? Nagyon szépnek kell lennie 

annak a kápolnának! – jegyezte meg 

Klári nagyot sóhajtva a felfelé 

vezetö keserves úton.  

 

Életünk leghosszabb hét kilométeres autóútja volt ez, ami úgy 

tünt, mintha soha nem akarna véget érni. Felérve találtunk egy 

tisztást, ami parkolónak tünt. Ott állt már az olasz rendszámú 

kocsi is. A tájékoztató tábla szerint húsz perces gyalogútra 

van onnan még a kápolna. Teljesen átázott cipökben felfelé 

kaptatva a meredek gyalogúton nekünk ez jóval többnek tünt, 



vagy ténylegesen több is volt. Mindenesetre zihálva a meredek 

szerpentínes gyalogúttól tünt fel elöttünk a legutolsó kanyar 

után a lépcsösor fölötti kicsi, de annál pazarabb fa kápolna, 

a Szentlélek-Emléktemplom.  

 

Ügyet sem vetettünk a templom körül nézelödö ”olasz” 

házaspárra igy léptünk be ebbe a szentélybe. Különös hatással 

volt ránk. Tényleg megérte ezt a szörnyü útat, annyira más, 

mint az eddig látottak és föleg azért, mert a katonáink 

építették elesett bajtársaik tiszteletére, emlékére. A 

templombelsö fö szine fehér alapon 

égkék, talán szimbólikus jelentése van 

az elesettek mennybemenetelére utalva. A 

falakon teljesen szokatlanúl a nevekkel 

ellátott fa táblákat ki lehet nyitni és 

azok belsején, illetve a belsö falakon 

is további neveket lehet felfedezni. Úgy 

lehet kitárni ezeket, mintha szárnyas 

oltárok lennének. A fa táblák eredete is 

érdekes. Municiós ládákat használták fel 

erre a célra és égették be több, mint 

2500 osztrák és magyar katona nevét. 

Néhány ezek közül: Debreczeni Miklós, 

Elek Albert, Kovács Dániel, Adolf 

Reisner, Szerekes Imre, Stafan Bodura, 

Franz Streubel...     

 

Ahogy igy nyugodtan nézelödünk az „olasz” férfi megszólít 

bennünket tökéletes németséggel.  

-Tudják Önök, hogy nagy szerencséjük van? 

-Hogyhogy? 

-Mert nyitva van a kápolna. 

-Miért? Máskor nem? 

-Nem. Mi a hegy lábánál a Tolminban lévö helyi túrista-

irodánál kaptuk a kulcsot egy euróért. Ott is kell leadnunk. 

-Mi ezt nem tudtuk. 

-Mi is csak egy angol nyelvü prospektusból értesültünk erröl. 

-Jó, de akkor mi adunk érte 50 centet. 

-Nem, hetvenet – mondta a férfi. 

Ezen mindannyian jót nevettünk. Mondtuk nekik, hogy 

igyekszünk, ök pedig türelmesen megvárták, mig mindent jól 

szemügyre vettünk és fényképeztünk. 

 

Rossz még belegondolni is, hogy ezt az autónyúzó és idegeinket 

tépázó útat mégegyszer meg kellett volna tenni, ha ez a tölünk 

sokkal jobban tájékozott német házaspár nem pont akkor jött 

volna fel a hegyre, amikor mi. Mert szerintünk aznap sem 

elöttünk, sem utánunk nem járt arra még a madár sem. A 

szembejövö autók mind helyiek voltak. NINCS VÉLETLEN!   

 

Tiszekker Mátyás járt fenn egy évvel korábban Javorcán, ahol 

az osztrák katonákkal együtt építettek egy kápolnát. - Egy 



osztrák föhadnagy tervei és egy magyar, ha jól emlékszem a 

nevére Jablonszky Géza hadnagy építésvezetö irányításával – 

mesélte Mátyás rövid szusszanásnyi szünetben társainak. Én is 

besegítettem, föleg a magyar nevek beégetésénél. Máshol 

láttam, ahol az osztrák atyafiak tették mindezt, hogy mennyire 

eltévesztik a számukra meröben idegen irású magyar 

személyneveket. A keresztek feliratát a magyarul tudóknak ki 

lehetett találni, hogy mi lehetett az eredeti, mégis furcsán 

néztek ki az elirások miatt. Budakesziröl hozott sváb 

nyelvtudásommal könnyen megértettem magamat a „sógorokkal” – 

meséle Mátyás. Ha kellett tolmácsoltam köztük és az alföldröl 

származó csak magyarul tudó társaim között. Nem csak most, 

hanem már a bevonulás után csodálkozva vettem észre, hogy a 

budakeszi tájnyelvünk mennyire hasonlít bizonyos osztrák 

területröl besorozott katonákéhoz. A németeket is értettem, de 

a hanghordozásuk, söt a szavaik is idegenül csengtek a 

fülemben.   

 

Alapanyagunk a fatáblákhoz elegendö volt, a kilött gránátok 

faládáinak lapjait használtuk fel. Nem kellett még igazítani 

sem rajtuk, pont méretesek voltak. Szépen lecsiszoltuk, 

felforrósított drótokból hajlított betükkel égettük be a 

neveket, az erdöben talált növényekböl fözött lében pácoltuk 

sötétre a táblákat, hogy tartósak maradjanak. Egy ezermester 

társunk zsanérokat készített, azokkal erösítették fel a 

táblákat, hogy nyítható legyen. Szegény elesett társainkon már 

nem tudunk segíteni, de legalább emlékeiket megöizzük, hacsak 

az olaszok szét nem rombolják aknavetöikkel.  

 

-Ha mi meghalunk, nekünk 

is lesz ilyen szép 

emlékünk? – kérdezte az 

egyik társa.  

-Azt nem hiszem, már 

eddig is, ahogy 

hallottam több, mint 

hetvenezerre rúg a 

magyar veszteség és még 

vége sincs a háborúnak. 

A legtöbbjüket még 

azonosítani sem lehet 

annyira 

szétroncsolódtak, vagy 

meg sem találták öket. Volt olyan, hogy az ellenség alagutakat 

fúrt a felettük lévö állások alá, rengeteg robbanóanyagot 

hordtak be oda, mint valamikor a törökök az Egri vár 

ostrománál, és az egész hegyoldalt rájuk robbantották. És ez 

nem is egyszer fordult elö. Elhagyott bányákban meghúzódó 

katonák azt hitték, hogy biztonságban vannak, hogy ott sem az 

idöjárás, sem pedig az ellenséges golyóknak nincsenek kitéve. 

Tévedtek. Kevés maradt épségben. A legtöbbjüket be- vagy 



alárobbantották maguk alá temetve ezreket, akiket már soha nem 

lehet megtalálni. 

 

-Te tudtad, hogy hányféle nációból valók az elesettek? 

-Nem. Nem lehetett ezt pontosan mindenkinél meghatározni, 

ezért a templom külsö falára kézügyes társaink felfestették a 

K.u.K.-s kettös címert. Tudod mi áll fölötte? PAX = béke. No 

hiszen! Azóta sem lett béke. Valamint a kettös monarchiához 

tartozó összes címert, talán husz is lehetett a magyartól a 

dalmátig. Csinos kis kápolna lett belöle. Az alapok köböl 

készültek, viszonylag tágas kilátóterasszal, melyröl pombás 

kilátás nyílt a Rdeči rob csúcsra és a tolmini Bohinjer 

hegyláncra. Egy széles, lépcsösor vezet le a bejáratától.  

 

Nem volt nehéz a katonák között dolgos kezeket találni, mert a 

több éve folyó állandó kavernák, futóárkok, fedezékek, 

pihenöhelyek építésében mesterekké váltak azok is, akik 

korábban ilyen munkát soha nem végeztek, hát még azok, akik 

értettek is a szakmához. Azt mondták rájuk, hogy frontkatonák, 

pedig föleg építömunkásoknak tartották magukat. Mégpedig a 

leggyorsabb fajtából. Mert ha fedezékeket kellett építeniük, 

és ez állandóan napirenden volt a frontvonal szüntelen 

változása miatt, akkor annak mielöbbi elkészülte életüket 

menthette meg. Ezért egy viszonylag békés helyen kijelölt 

kápolna építéséhez felhasználták legjobb tudásukat és 

vallásosságukat, valamint elesett társaik iránt érzett 

tiszteletüket is kifejezték.   

 

-Nekik megadatott az, hogy az utókor 

megtalálja öket. És mit fognak csinálni 

a mi hozzátartozóink, ha majd keresnek 

minket? Hogy fogják megtudni, hogy hol 

estünk el, hol vannak a csontjaink, a 

sírjaink, ahova letehetnek egy szál 

virágot, ahol elsirathatnak bennünket, 

ahol elmondhatnak egy imát lelkünk 

üdvéért? 

-Jobb erre nem is gondolni. Én úgy 

érzem, hogy eddig is megörzött a 

budakeszi babámtól hozott kabalám, ezután is igy lesz. Én élve 

akarok és fogok is hazamenni a családomhoz. 

 

-Te Matyi, öreg róka vagy már. Te biztos ott voltál a múlt 

télen annál a hólavinánál is, amelyik elsorodort embereket. 

Emlékszel rá? Hogy is volt az? 

-Szörnyü robajjal járt, meröben más volt, mint az idegtépö 

tüzérségi párbaj, a hegyek által visszavert és felerösödö, 

dobhártyát repesztö szörnyüsége, amely sokunkat örületbe 

kergetett. Itt mintha a világ vége jött volna el. Elöször 

senki sem tudta, hogy mi ez a hihetetlen, eddig ismeretlen 

morajlás, amely egyre erösödött és hozzá még a hegy is 

remegett. Aztán nemcsak a fák, hanem a sziklák is megindultak, 



nagy fehér hullám száguldott le felénk. A legszörnyübb az 

volt, hogy nem lehetett elöle elmenekülni, mint egy csiga, aki 

felé jön egy ember, tehetetlenül reménykedik abban, hogy talán 

nem lép rá, de nem tudja meggyorsítani a lépteit, nem tud 

elugrani, mint ahogy sokszor álmunkaban nem tudunk elrohanni 

valami veszély elöl, bármennyire is akarnánk.  

 

A hólavina magával sodort mindent, az állásainkat, a súlyos 

harci eszközöket, az embereket úgy dobta fel és temette maga 

alá, mintha csak játékszerek lettek volna. Csak tavasszal, az 

olvadás beálltával lehetett valamennyire képet alkotni arról, 

hogy milyen kárt okozott anyagban, emberben. 

 

Akik csodával határos módon túlélték ezt a katasztrófát, mint 

én is, azok a hegy lábánál próbálták rendbeszedni magukat. A 

lavina nem válogatott osztrák-magyar, vagy olasz katonák 

között. Mindenkit magával sodort aki csak az útjába került. A 

völgyben már senki sem kapkodott a fegyveréhez, ha egyáltalán 

nála maradt, mert az volt a kivétel, mindenki örült, hogy 

egyáltalán túlélte ezt a semmihez sem hasonlítható borzalmat. 

Még olyan is volt, hogy egymást segítették megszabadulni a 

rájukrakódott hótól, függetlenül attól, hogy milyen egyenruhát 

hordtak, vagy nehéz farönkök alól húzták ki egymást. Ebben a 

helyzetben egycsapásra megszünt az ellenségeskedés. Bárcsak 

igy maradt volna mindörökre! De hát mindegyik visszatért a 

csapatához, vagy legalábbis annak a maradványához és a 

borzalomból felocsudva újra kezdödött egymás értelmetlen 

gyilkolása. 

 

Gondoltál már 

rá – kérdezte 

Mátyás a 

lövészárokban 

közelében 

lévö 

bajtársát -, 

hogy ezeknek 

a háborúknak 

amolyan 

tisztító 

hatása is 

lehet? 

-Miket 

mondasz! Hogy lehet ennek bármilyen pozítiv hatása, ha ennyien 

meg kell halnunk. 

-Pont ez az! A történelmet nem ismerem, nem jártam ki sok 

iskolát, pedig azt mondják, hogy az eszem meglett volna hozzá. 

Mindig a legjobb tanulók közé tartoztam, csak hát a szüleim 

nem birták anyagilag a tanulmányaimat tovább finanszirozni, 

igy nekem is el kellett mennem korán dolgozni, hogy az én 

keresetemet is beadjam a család közös kasszájába.  



-Szép dolog ez töled, de ez nem magyarázza meg azt, amit az 

elöbb mondtál, hogy tisztító hatása lenne a háborúknak. 

-Az nem is, de amire gondolok az az, hogy valahogy nem jönnek 

ki a fejesek egymással, nem egyeznek meg gazdasági, területi, 

vallási, politikai vonalon és még ki tudja miért. Provokálják 

egymást, mint a szarajevói trónörökös meggyilkolásával, amit 

nem lehet megtorlás, bosszú nélkül hagyni, mert ezzel 

megsértettek bennünket.  

 

Ilyen lehetett valamikor a párbajozási szokás is. Az egyik 

valamivel megsértette a másikat, vagy annak hozzátartozóját 

ezért elégtételt követelt. Ezt úgy adta tudatára a 

sértegetönek, hogy nem kézzel, hanem csak kesztyüvel arcul 

csapta. Ez nem fájhatott annyira, hogy mindjárt fegyvert 

ragadjanak, de megalázó volt, föleg, ha társaság elött 

történt. Ezt muszáj volt megtorolni. Aztán elöfordult, hogy 

pont a sértett halt meg a párbajban. Lehet, hogy a becsületét 

megvédte, de milyen áron? Azt hiszem, mi emberek a háborúra 

születtünk.    

 

-Ezt miért mondod? 

-Megpróbálom érzékeltetni. Van neked bátyád? 

-Van. 

-Erösebb volt nálad? 

-Jóval.  

-Kiskorotokban elöfordt, hogy komolyan veszekedtetek? 

-Nem is egyszer. 

-Hogy védekeztél vele szemben? 

-Jó hangosan sírtam. 

-Miért? 

-Hogy a szüleink észrevegyék és jól megbüntessék öt. 

-Látod! Pontosan ez a politikusoknak és katonai vezetöknek a 

szövetségi rendszere. Belerángatják egymást a fegyveres 

konfliktusokba. Ezért van most ez a Nagy háború is.   

 

-Te háború párti vagy? 

-Egy frászt. 

-Akkor miért mondod, 

hogy háborúzni kell? 

-Nem kell, hanem 

elkerülhetetlen. 

Szerintem a háború az 

egyes embereknek óriási 

tragédia. Azzal, hogy 

megppróbálom magamnak és 

most neked is 

megmagyarázni ennek a 

mechanizmusát, az még 

nem jelenti azt, hogy 

háborús párti lennék. Mint ahogy az orvos sem betegségpárti, 

mert elmondja a páciensnek a diagnózist. 

 



No, nem akarom az egész gondolatsoromat kifejteni, csak azt, 

hogy ez egy kényszerpálya politikusoknak és mindenkinek, aki 

ebben föszerplö és nem tudnak kitérni a fegyveres konfliktus 

elöl. Tehát az országok vezetöi rákényszerülnek. Ezek után az 

alattvalóikat, polgáraikat halálbüntetés terhe mellett 

rákényszerítik, hogy fegyverrel lépjenek fel hozzájuk hasonló 

szerencsétlen sorsú emberek ellen, amit egyébként eszük ágában 

sem lenne megtenni.  

 

-Tudsz kártyázni? – kérdezi Mátyás a társát. 

-Igen. Miért kérdezed? 

-Mindjárt megtudod. Mit szoktál játszani? 

-Ultit. 

-És pénzre? 

-Hát persze, anélkül nem olyan izgalmas. De nem nagy 

tételekben. 

-Szoktál veszíteni? 

-Persze, nem is kevésszer. 

-És akkor is folytatod, ha már sokat veszítettél? 

-Nézd! Az ember vissza akarja nyerni, azt hiszi, hogy a 

következö játszmákban szerencséje lesz. 

-Nos ez az. Ezt csinálják a háborúban résztvevö katonai 

parnancsnokok is. Végsö gyözelemmel tudnák csak megindokolni a 

magas emberveszteségeiket.  

 

Ahogy beindulnak a fegyveres 

öszecsapások az mint egy 

lendkerekes autó magától pörög 

tovább, magával rántja a harci 

eseményekben résztvevö katonákat. 

Az ellenséggel szemben gyülöletet 

szít és idövel már nem csak 

parancsból, vagy önvédelemöl 

gyilkolnak, hanem bosszúból is.  

 

-Te nem igy voltál, amikor a 

lövészárokban melletted lévö 

társadat, barátodat, földidet egy 

olasz katona szuronyávál átszúrta, 

amikor támadáskor beugrott oda? 

Miért nem mondtad neki nyugodt hangon, hogy ne vacakolj 

pajtás, egyformán be vagyunk csapva, mi sem tettünk neked 

semmi rosszat, te se tegyél nekünk hasonlót. Nem. Akkor ez nem 

jutott az eszedbe, hogy ö is csak egy szegény pára, aki 

parancsra cselekszik és egyszerüen lelötted. 

 

-Jó, jó! De még mindig nem értem miért van tisztító hatása a 

háborúknak.  

-Talán nem jól fejeztem ki magam. Ismered a gözmozdonyok 

rendszerét? 

-Nem. Honnan tudnám? 

-Az is úgy müködik, mint ahogy az emberek be vannak kódolva. 



-Ezt aztán pláne nem értem. 

-Lehet, hogy nincs igazam ezzel a hasonlattal, de én igy 

gondolom. A gözmodonyban a kazánt füteni kell. Mégpedig egyre 

jobban, hogy a nehéz szerelvény elvontatásához eröt adjanak 

neki. De mit gondolsz, mi történik, ha túlfütik a kazánt? 

-Netán felrobban? 

-Pontosan. És mit építettek be a kazánba, hogy ez ne 

történhessen meg?  

-Biztonsági szelepet? Ezt még én is tudom. 

-Akkor visszakérdezlek. Mi a háború az egyes országok között? 

-Csak nem biztonsági szelep? 

-Ördögöd van. Pontosan erre gondolok. Mindegy, hogy azt milyen 

politikai, vagy gazdasági érdekek elözik meg, amit az állami 

vezetök ugyancsak saját cselekedeteikkel idéznek elö, 

egyenesen katonai konfliktusokba torkolnak. Ez egyszerüen egy 

elkerülhetetlen kényszerpálya. 

-De egy dolog még mindig nem világos. Miért megtisztulás ez, 

ahogy az elején mondtad? 

-Mert minden háború után, 

gondolom én, hiszen mi is 

erre várunk és vágyunk itt a 

lövészárkokban, eufórikus 

érzés indul be az 

életbenmaradt emberekben az 

újjáépítésre, az élet 

újrakezdésére, a 

megtapasztalt háborús 

szörnyüségek után a szabadság 

édes, semmivel össze nem 

hasonlítható csodálatos 

érzése. Vagyis biztos vagyok 

benne, hogy egy bizonyos 

megtisztulást lehet érezni. A 

háborús veszteségek, bármily 

fájdalmas is, föleg, ha a 

családjainkat is közvetlenül 

éríntette, a 

hátramaradottaknak új 

lehetöséget ad az 

újrakezdéshez, az eddigiek 

felülbirálására, hogy mit 

tettünk rosszúl. A felesleges 

gazdasági kinövéseket a 

háború elsöpri, az 

újrakezdésnél ezeket nem élesztik fel újra. Csak azok maradnak 

fenn, amelyek alapvetöen szükségesek. A régi, már elavult 

épületeket, ha lerombolódtak, nem építik újjá, hanem 

korszerüeket építenek helyettük. Utakat, tereket szélesítenek 

ki a nagyobb forgalomnak. És ami nagyon fontos: elegendö amit 

a föld termel kevesebb embernek! Nem kell behozatalra 

szorulni. A háború elött ugyanis feszültséget jelentett többek 

között az élelmiszerhiány is.  



 

Minden területen a határtalan tettvágy, az élni akarás a 

jellemzö, mégpedig egy békés világ tartós kialakítására. Én 

legalábbis óriási tervekkel megyek haza, ha a Jóisten is úgy 

akarja. 

-Te úgy beszéltél most, mint egy pap, vagy egy tudós ember. 

Tényleg kár, hogy nem sikerült továbbtanulnod.           

 

Visszafelé útunkon, ugyan tudtunk róla, de csaknem elhaladtunk 

mellette, felfedeztük a Solkan (Solcano) hídra figyelmeztetö 

táblát. Persze rögtön letértünk az útról. A sürü növényzet 

miatt nem látszott, hogy az Isonzó folyó partján kialakított 

parkolótól merre induljunk el a híres híd felé. Egy 

tanulóvezetö autó tévedt arra, tölük tudtuk meg, hogy melyik a 

helyes irány. Nemsokra rá elötünt a vadul vágtató smaragdzöl 

Isonzó folyó felett átivelö impozáns, több, mint 4500 

kötömbböl, építökockaszerüen felrakott híd.  

 

Egyike a több, mint 

százéves nagyarányú 

vasútépési objektumnak, 

az un. Wocheiner Bahn-

nak. Ez a világ 

legmagasabb és 

leghosszabb ilyen tipusú  

vasúti köhídja. A belsö 

ívnek hossza több, mint 

80 méter (teljes hossza 

220, magassága csaknem 

40 méter.) 1906-ban 

adták át ünnepélyes 

keretek között a 

forgalomnak. Elsö utasa 

udvartartásával együtt a nyolc évvel késöbb Szarajevóban 

meggyilkolt Ferenc Ferdinánd volt. A technikai remekmü nem 

sokáig „élhetett”, tíz évvel késöbb az osztrák-magyar utászok 

a hatodik isonzói csata során felrobbantották, hogy az olasz 

támadó egységek ne juthassanak át a túlpartra (és érjenek el 

egészen Budapestig, ahogy tervezték).  

 

Az elsö világ-, vagyis a Nagy Háborúnak nevezett örület 

hihetlen mennyiségü ipari terméket emésztett fel. A harcok még 

javában folytak, amikor 1918 májusában egy kisegítö hidat 

építettek, mégpedig vasszerkezettel, hogy biztosíthassák a 

csapatok ellátását. Történészek összeszámolták, hogy hány 

irdatlanúl hosszú vonatszerelvény kellett a hadianyagok 

frontra szállításához.  

 

Nagyszerü, hogy nem rombolták le teljesen, hanem késöbb 

visszaállították ezt a pazar köhidat! 

 



Egy közeli bombabecsapódáskor valaki állati hangon elüvöltötte 

magát: Gáááááááááááz! A szivünk rémülten kezdett el kalapálni. 

Miközben saját magunk is ordítva adtuk tovább ezt a retteget 

szót hosszú, kanyargós lövészárkokban 

gubbasztó társaink figyelemeztetésére, 

a hátizsákjaink oldaláról amilyen 

gyorsan csak tudtuk lekaptuk a 

gázálarcot, magunkról a sisakot, hogy 

felvehessük ezt a kényelmetlen, de 

sokszor életet mentö borzalmat. Eddig 

sem igazán láttunk jól, de most még 

annyit sem, hiszen pillanatokon belül 

bepárásodott az üveg, fülünkben vérük 

lüktetése dübörgött és nehéz zihálásunk elnyomott bennünk 

minden külsö zajt. Igy nem észleltük a közelgö robbanóbomba 

sívítását sem.    

 

Mátyás egy pillanatig még tudatánál volt. Nem érzett 

fájdalmat, hirtelen pillekönnyünek találta magát, söt amiröl 

már gyerekkora óta mindig álmodott most beteljesült; repült. 

Pörgése közben föntröl látta a bombatölcsérré változott 

állásaikat is, majd elveszítette az eszméletét.  

 

Amikor magához tért már sötét volt, talán napok teltek el. Ki 

tudja? Elveszítette az idöérzékét. Örülten fájt minden tagja, 

arcra borulva saját vérében feküdt. Nem tudta, hogy ilyen 

szenvedés is létezhet egyáltalán az életben. A legkülönösebb 

az volt, hogy fejzúgásán kivül minden olyan csendes lett.  

 

Közelében valaki észrevette, hogy még él. Szanitéc! Szanitéc! 

Szanitéc! Ide gyorsan! – ordították. Látta, hogy beszélnek 

hozzá, de nem hallotta, hogy mit. Megrémült. Vele is az 

történhetett, amit már más súlyos sebesültnél is tapasztalt, 

hogy a légnyomástól megsüketült? Te jó ég! Mi lesz velem? – 

futott át rajta a gondolat. Igy maradok örökre? Élek, de igy!  

Hogy menjek majd haza? Fél roncsként? Inkább a halál. De kár, 

hogy a repülés nem örök sötétségben végzödött. Akkor nem fájt 

semmi. Olyan volt, mintha elaludt volna. De most? Lángol az 

egész testem. Ilyen lehetett korábban az inkvizició 

kinzókamrája. Ezt nem lehet elviselni. Ez borzalmas! Ezt még 

az ellenségeimnek sem kívánom. Legyen ennek vége! Barátom! – 

kiáltott rá a fölé hajló katonára. Ha Istent ismersz löjjél 

le! Ne hagyjál már itt kínlódni! Ezt nem lehet kibirni. Milyen 

bajtárs vagy, hogy ezt sem teszed meg? De azok csak tátogtak, 

nem hallotta amit mondtak. Újra elveszítette az eszméletét, 

amely megváltotta szenvedéseitöl. 

 

Amikor újra magához tért összetákolt fedél alatt a földön 

feküdt valami szalmán, vagy min, mellette számtalan szörnyen 

nyöszörgö, söt hörgö, hasonlóan súlyos sebesült katona 

társaságában. Eleinte úgy gondolta, hogy beleörül ebbe a 

pokoli hangzavarba, de aztán hirtelen elmosolyodott. Ha látta 



volna valaki, nem hiszi el, hogy ez a Michelin baba szerüen 

feje búbjától a lábáig bekötözött magyar katona mit talál 

egyáltalán mulatságosnak ebben a kétségbeejtö helyzetben.  

-Újra hallok! Halljátok! Újra visszatért a hallásom! Hát 

ilyet! Élek is, hallok is! Hát nem nagyszerü? Csak átmenetileg 

süketültem meg.- Ez olyan életeröt adott neki, hogy biztos 

volt benne: felépül. Újra teljesértékü katona lesz és 

egészségesen visszatér szeretteihez. 

 

Ezt az erös 

akaratát 

megtartotta 

annak 

ellenére, 

vagy éppen 

amiatt, hogy 

a lábadozása 

közben 

milyen 

esetekkel 

találkozott 

a 

lazarettben. 

Áldotta a sorsát, hogy neki csak a csontjai törtek össze, 

különben valami csoda folytán minden belsö szereve érintetlen 

maradt.  

 

Egyszer, amikor már botra támaszkodva saját lábára állt és 

néhány lépést meg tudott tenni az egyik szalma-fekvöhelyröl 

rászólt egy sebesült. - Matyi! Te vagy az? 

-Igen én. És te ki vagy? 

-Hát nem ismersz meg?  

-Tudod, ebben és ebben a szakaszban együtt szolgáltunk. Én 

vagyok az M. Sanyi. 

-Ne haragudj, elsö látásra nem ismertelek fel. 

-Akkor bizotsan szörnyen szétroncsolódhatott az arcom. Mondta 

az ezredorvos is, aki megpróbált összefércelni, de tükröt nem 

adott. Talán jobb is. Azt hiszem helyesebb, ha felépülök a 

legközelebbi támadáskor önként jelentkezem a legveszélyesebb 

akcióra, nehogy túléljem ezt a háborút. Hogy mehetnék igy 

haza? 

-Ne gondolj ilyen szörnyüségekre. Minden rendben lesz veled – 

mondta neki biztatóul, de nem túl meggyözöen, hiszen maga sem 

hitt abban, amit mond.         

 

Minél több lépést tudott saját lábán megtenni, annál szörnyübb 

sebesülteket látott a gyengélkedön. Nem lehetett mindig 

megállapítani külsöleg testi fogyatékot, annál inkább a 

mozgásukon. Némelyek egész testükben megállás nélkül remegtek, 

mások csupán idönként, megint mások csak a fejüket rázták, 

mintha mindig nemet mondanának, pedig senkivel sem 



beszélgettek. Amikor kérdezte a szanitéceket, hogy ezekkel mi 

van, csak annyit válaszoltak neki: Doberdó. 

Tiszekker Mátyás addig azt hitte, hogy a hegyvidéki harcok 

voltak a legidegtépöbbek. Csak most látja, hogy milyen lelki 

traumát okozott ezeknek a katonáknak az eddig általa 

szerencsésebbnek tartott fensiki harctér. Csak Doberdóra ne 

kerüljek majd - fohászkodott magában -, ha teljesen felépülök!   

   

Egy nap a mozgásképeseket 

sorakozóra hívták az 

ideiglenes katonai kórház 

elötti nagy rétre. Úgy 

kellett állniuk, hogy a 

sorok között legyen egy 

rés, ott a tisztek 

végigsétáltak az 

adjutánsaikkal és 

mindenkinek a mellére 

tüzték, feltéve, ha a 

felsöteste nem volt teljesen bepólyázva, a sebesülési 

jelvényt. Mátyásnak ez volt az elsö kitüntetése, pedig a 

harcokban mindig derekasan helyt állt. Ezzel a jelvénnyel nem 

tudott mit kezdeni. Ez nem valami érdem, inkább pech, hogy 

elkapta egy gránát. Ezt nem fogja igazán mutogatni majd az 

unokájának, ha épségben hazatér valaha. Talán, egyszer sikerül 

majd egy kisezüstöt összehoznia. -Az igen! Az már valami! No 

de azt meg is kell érdemelni és föleg megérni – mondta 

magában. 

 

Emberfeletti akaratának köszönhetöen nagyon gyorsan javult az 

állapota. Egyre többet segített a szanitéceknek a nála 

elesettebbek ellátásában. Szükségük is volt erre, mert kevesen 

voltak, a sebesültek és a haldoklók meg egyre többen. Remélte, 

hogy rövidesen elbocsájtják a gyengélkedöböl, mert ezt a 

munkát nem birta igazán, de a föorvos még nem látta 

elérkezettnek az idöt. Még nincs minden tagja rendesen 

összeforrva, elég egy kisebb terhelés és megint visszaesö 

lenne. Igy maradt a kórházi kisegítök között, mig teljesen fel 

nem épült. 

 

És amire nem számított, bekövetkezett. Átvezényelték több 

felépült társával a krn-i sziklatömbi csapattesttöl, ahol 

egyébként alig talált már ismeröst, annyian elestek idöközben 

közülük, a doberdói fennsík védelmi eröihez, a VII. magyar 

hadtesthez. Görzön (Gorizián) keresztül kellett volna 

odaérkezniük, de annak hídföjét idöközben heves harcok árán 

elfoglalták az olaszok. 

 

5. Gorizia (Görz, Gorica, ami szlovénül kis hegyet jelent) 

Tolmin után nem a nova goricai szálláshelyünkre hajtottunk 

vissza, hanem a történelmi óvárosba, az olasz Goriziába 

(németül Görz-be). Az elsö világháború után, ugyanúgy, mint 



Nagymagyarországon sok-sok,  egymásra számtalan szálon 

támaszkodó helységet a gyöztes nagyhatalmak egyszerü 

tolvonással egymástól elválasztottak. Az addigi osztrák Görzöt 

kompletten Olaszországhoz csatolták.  

 

Az 1947-es párizsi békediktátum azonban ezt felülbirálta. 

Ráadásul oly ügyetlenül, vagy tudatosan?, hogy a város olasz 

területen vasúti pályaudvar nélkül maradt, mig egy vasúti 

pályaudvar a határ másik oldalán város nélkül. Ugyanis akkor 

még Nova Gorica néhány 

házon kivül nem 

létezett, a 

jugoszlávokhoz (késöbbi 

Szlovéniához) került 

pályaudvarhoz építettek 

késöbb egy új várost, 

igy valószínü, hogy az 

olaszoknak meg a 

városukhoz kellett egy 

új pályaudvart 

összehozni. Ezt csak 

gondoljuk, mert nem 

láttuk. Igaz nem is 

kerestük. Ugyanolyan, 

nem igazán vicces, tréfát üztek velük a Párizsban összegyült 

komoly, önmagukat demokratikusnak és elfogulatlannak tartott 

urak, mint velünk Trianonban. Képtelenség! - mondhatnánk ma, 

pedig a csonka Magyarországon „áldásos” tevékenységük folytán 

úgy futottak a semmibe az ország közppontjából minden irányba 

az országútak, vasúti sinek, mint az amputált emberek erei.  

 

Az olasz Goriziában a 

legismertebb túrista 

látványosság a város közepén 

egy magas dombon, vagy inkább 

kisebb hegyen a mintegy 900 éve 

épült várkastély a Castello, 

amely jelentösen megsérült a 

Nagy háborúban, de szerencsére 

helyre tudták állítani. A vár 

alatt, hasonlóan a budaihoz, 

alagút vezet át a másik 

oldalra. Itt nincs 

autóforgalom, csak gyalogos és 

bicikli. A belvárosa is nagyon 

hangulatos. A  Vittoria térröl északkeletre nézve szlovén 

hegyeket látni, azon is, hogy a város lakói el ne felejtsék a 

közelmúltat, hatalmas betükkel TITO név látható, mint Los 

Angelesben a HOLYWOOD felirat.  

 

Ha az épületeken (nem mindig felújított csodás magánvillák, 

amelyeken azonban észre lehet venni a valamikori szépségüket) 



templomokon nem látnánk az olasz beütést, a mediterrán 

növényzetröl azonnal felismernénk, hogy melyik országban 

vagyunk. Szemünknek oly szokatlan és mégis kedves gyertya 

formájában felfelé törö- (amilyeneket a toscánai képekröl 

ismerünk) valamint a lombjukat a magasban szétterítö fákról, 

mint amilyet Csontváry Kosztka Tivadar a Magányos cédrus cimü 

festményén 

megörökített.  

 

Ahogy már 

”megszoktuk” itt 

is spontán 

belénkbotlott 

egy helyi privát 

„idegenvezetö”. 

Igaz sokat nem 

tudtunk vele 

kezdeni, mert 

ugyan nagyon 

kedves volt a 

bácsika, de nem 

tudtunk 

egymással igazán kommunkálni. Az kiderült, hogy mit érdemes 

megnéznünk, meg hogy a nagymamája osztrák volt, de ö már csak 

néhány német szóra emlékezett. És hogy kézzel, lábbal 

elmesélhessük neki, hogy mindent megtaláltunk, amit 

figyelmünkbe ajánlott, véletlenül(?) mégegyszer 

összetalálkoztunk vele a városnak egy távolabbi pontján.  

 

6. Cerje (Lokvica, Loquizza) 

Második nap elsö állomása a még szlovén területen Miren 

városkához közeli Cerje volt. 

Megközelítése nem volt éppen 

könnyü, mert ugyan néha 

elöbukkant távolban a 

négyszögletes torony, de ha 

nem, akkor a szerpentines úton 

nehéz volt tájékozódni. Az 

idelátogató autósokat 

nemigazán kényeztetik el 

útbaigazító táblákkal. Végül 

is intuitiv módon sikerült 

megtalálnunk azt a kövel 

felszórt utat, amely 

viszonylag közel vitt az 

épülethez tartozó parkolóhoz. 

A többemeletes kilátónak (is) megépített emlékhelyröl 

panorámaszerüen be lehet látni az egész doberdói fensíkot, a 

Julia-Alpokat, (máramennyire engedte magát a hegygerincre 

csökönyösen rátelepedö felhöktöl), az adriai tenger öblét, az 

Isonzó völgyét, Goriziat és mögötte a Banjska (Bainsizza) 

fennsíkot, melynek nyugati részét sikerült az olaszoknak  



elfoglaniuk, miután átlépték a folyót 1917 nyarán a XI. Isonzó 

csata során. De a tolmini hídföig egyszer sem értek el, ez 

mindvégig osztrák-magyar kézen maradt. Ahogy említésre került, 

innen indult ki, tehát Tolminból a caporettóiként elhíresült 

áttörés egy-két hónappal késöbb, amit majd az olaszok csak 

külsö (angol, francia) segítséggel tudtak megállítani száz 

kilométerre nyugatra a Piáve folyónál. (Tudom, hogy ezt ebben 

az irásban többször is említem, de azt hiszem nem lehet ezt a 

höstettet elégszer megemlíteni.)         

 

7. Visintini 

Szlovéniából kanyargós erdei utakon átjutottunk Olaszországba 

megkeresni a magyar kápolnát mégpedig Doberdo del Lago falu 

irányába, amely az egész fensiknak a névadója. Vinsinitit 

nehéz megtalálni, éles kanyarral le kell térni az SS 55-ös 

útról egy vele párhuzamos keskeny útra. Lasan kell haladni, 

hogy a házak között felfedezzük bal oldalon a kápolnát. 

Tulajdonképpen az út jobboldalán kialakított csöpp parkoló és 

egy kö párkány, talán egy valmamikori itató adott útmutatást, 

hogy itt kell valahol lennie. Közelebb érve méginkább 

megbizonyosodtunk benne, mert egy kis koszorút és egy szál 

piros-fehér-zöld szinü szalagot fedeztünk fel rajta. Szemben 

egy kis udvar és néhány 

lépcsö vezet a 

kápolnához.  

 

A Magyar Honvédelmi 

Minisztérium 

támogatásával készült 

tábláról kiderül, hogy 

miért van ilyen 

„eldugott” helyen a 

Capella Ungherese: 

„(...)A háború alatt 

Doberdó környékén 

minden templomot 

szétlöttek, minden 

tornyot leromboltak, 

mert ezt követelte a 

háború. De az emberiség 

is követelte a magáét: 

a holtak a méltó 

temetést, az élök a 

megnyugvást. Ezért 

kezdtek a magyar 

katonák 1918 elején egy kápolnát építeni, mely helyének 

kiválasztásához érdekes epizód füzödik. IV. Károly osztrák 

császár és magyar király, amikor megszemlélte Doberdót, maga 

kérte a telek tulajdonosát, hogy engedje meg a magyaroknak, 

hogy egy kápolnát építsenek az udvar végében...”   

 



A háború után a kápolna épülete ugyan megmaradt, azonban nem 

gondozták, más célra használták a helybéliek, de a magyarok 

nem felejtették el. Ahogy a politikai helyzet enyhült 

Magyarországon zarándokok keresték fel, misét mondtak az 

udvarán. Nem sokra rá önzetlen kezek helyrehozták, söt szebbé 

varázsolták. Újkori felszentelésére 2009-ben került sor, 

amelyen jelen volt Sólyom László akkori köztársasági elnök is. 

 

A kápolna fala tele zarándokok, adományozók, védnökök, a 

felújátásában résztvevök táblájával (például Az Emberi 

Méltóság Tanácsa, Széczhelyi Tudományos Társaság, Újfehértó 

Városért Alapítvány, Székesfehérvár városa, Katolikus Tábori 

Püspökség, Missio Tours Utazási Iroda....) Alig lehet belátni 

a belsejébe a rengeteg nemzeti színü zászlótól (némelyik 

felirattal, hogy ki helyezte el ott öket, például Köröstarcsa, 

Székelykeresztúr, valamint a piros-fehér-zöld szalagoktól. Mi 

is felkötöttük a sajátunkat a rács egyik felsö, még számunkra 

elérhetö fokára. 

 

A kápolnán belül többek között Keller János, egy harminckilenc 

éves korában elesett katona fényképe, a kegyelet virágai, 

valamint egy táblán Petöfi híres sorai: Hol sírjaink 

domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett, 

mondják el szent neveinket... Ez a politikai rendszer miatt 

sokáig nem volt lehetséges. Szerencsére fordult a sorsunk és a 

hozzátartozók méltón megemlékezhettek a távolban elhunyt 

katonájukra.     

 
A háború alatt a kápolnával szemben alakították ki a körzeti 

katonai temetöt, hiszen a fennsíkon nem tudták elhantolni az 

elesetteket, mert még annyi földet sem tudtak rájuk borítani, 

ami éppenhogycsak betakarta volna öket. Szekerekkel hordták le 



a rengeteg halottat ide a völgybe. A két világháború között a 

vinsiniti temetöt felszámolták, ma szántóföld. A csontokat 

Fogliánóba vitték.     

 

Tiszekker Mátyást és néhány társát egy századdal együtt 

átirányították a VII. magyar hadtesthez, amelyik a doberdói 

fennsíkon harcolt. Hosszú gyalogmenetben érték el elöször a 

lokvicai frontvonalat. A menetben igyekeztek nem harcba 

kerülni az ellenséggel és föleg nem leszakadni a társaiktól. 

Félelmük nem volt alaptalan, mert könnyen ráfogták az 

elkeveredett, eltévedt katonákra, hogy át akarnak szökni az 

olaszokhoz.      

 

Még Kobaridnál történt, hogy egyik nap a katonai járör két 

rémült arcú, szakadtruhájú honvédet kisért be a táborba, 

akiket bezártak egy örizhetö kavernába. Gyorsan elterjedt a 

hír, hogy dezerötöröket fogtak. Másnap a reggeli napi 

parancsban ki is hirdették, hogy statárilális tábori 

hadbiróság halálra itélte öket és a másnapi kivégzésükre 

kirendelték az éppen nélkülözhetö, szolgálatban, örségben nem 

lévö katonákat is.  

 

Tiszekker Mátyás csak hallotta, nem volt a közelben, hogy a 

szerencsétleneket kikérdezték, miért hagyták el az 

egységeiket. Ök váltig hangoztatták, hogy abban a káoszban, 

amit az olasz támadás okozott elsodrótak a társaiktól. Ezt a 

kihallgatók nem hitték el, vagy nem akarták elhinni, vagy 

példát akartak statuálni és a többieket megrémíteni, 

megfékezni, hogy eszükbe 

se jusson átszökni. 

 

A szemük elött haltak 

meg. Az egyik bátran 

viselkedett, a másik 

sírt és anyját 

emlegette. Mátyás, de 

mások is nehezen tudták 

elképzelni magukat, hogy 

rálöjjenek az 

elitéltekre. A 

kivégzöosztagban látott 

egy ismeröst, akit 

késöbb megkérdezett, 

hogy mit érzett ezalatt 

a borzalom alatt.  

-Szerencsére volt nálam egy vaktöltény – mondta A. József. Ezt 

már régóta magammal hordtam, szinte tudat alatt éreztem, hogy 

majd valamikor jó hasznát veszem. És tessék! Most tiszta 

lelkiismerettel élhetek, hogy nem öltem meg saját testvéremet.  

-De tudod azt, hogy ha kierül, téged is a puskacsövek elé 

állíthattak volna – mondta neki Mátyás. 

-Igen tudom, de nem tehettem mást. Képtelen lettem volna löni. 



-És mi lett volna, ha a többiek is igy gondolkodnak? 

-Hagyjuk ezt! Remélem nem jelölnek ki mégegyszer erre a 

piszkos munkára. Csak azt nem tudom, hogy mit fognak  

szüleiknek irni. Biztos azt a kegyes hazugságot, hogy a fiaik 

bátran hacoltak, nem szenvedtek, amikor hösi halált haltak a 

haza védelmében. Ugyanezt irják azokról is, akik betegségben, 

véletlen közlekedési balesetben lelték halálukat, vagy például 

egyszerüen megcsúsztak és lezuhantak a szakadékba, vagy 

fegyvertisztítás közben elsült a fegyverük, vagy öngyilkosok 

lettek, vagy bosszúból lelötték a másikat, vagy a tisztjüket, 

mert az állandóan packázott velük. Mindenféle elöfordul hosszú 

idegtépö évek során, amikor ennyi férfi össze van zárva.  

 

-Milyen kevéssé vagyunk toleránsak mi emberek – mondja 

Tiszekker Mátyás, hogy másra terelje a szót. Ha meleg van, 

akkor attól szenvedünk, ha hideg van, akkor meg attól. Vagy ha 

esik, ha fúj, ha szárazság van, ha állandó térdig érö sár, ha 

a harci események miatt napokig nem tudjuk kipihenni, kialudni 

magunkat, ha az élösködök lepik el a testünket, ha a férfiak 

kényszerüen egyedül vannak, nök nélkül, ha a logikát kizárják 

a katonaságon kivülre, ha a brutális tisztek és 

tiszthelyettesek (tisztelet a kivételnek) kényének-kedvének ki 

vagyunk szolgáltatva, ha hónapokig, évekig nincs 

sikerélményünk a harcokban, nincs kilátás a gyözelemre, ami 

motiválhatna bennünket, amiért még az életünket is (ha nem is 

szívesen) de feláldoznánk.  

 

Ehelyett minden 

lelkiismeretfurdalás 

nélkül odadobnak 

bennünket a kaszásnak, 

aki biztos, hogy érted 

jön, csak azt nem tudod, 

hogy ma, holnap, vagy 

mikor és hogy milyen 

formában, gyorsan, vagy 

hosszú szenvedést 

okozva. Ez sajnos nem 

kivánságvrseny, hogy 

milyen véget szeretnél, 

pedig jó lenne, ha minél 

gyorsabban, ha már mindenképpen meg kell halni. És ráadásul a 

semmiért, hiszen látszik, hogy itt csak vesztesek vannak, 

nincs egyetlen gyöztes sem. 

-Ne beszélj hangosan, mert meghallják és akkor neked véged! 

-Lassan már mindegy nekem. Nézz körül! Nem látsz mást, csak 

csüggedt, letargikus, belefásult embereket. Hol vannak azok a 

bajársak, akikkel bevonultunk? Már mind elpusztult. Hol van az 

a lelkesedés, amit a háború elsö szakaszában átéreztünk? Már 

senki sem látja az értelmét ennek az évekig tartó, esztelen 

öldöklésnek. Ez emészti fel a még életben lévö katonákban az 



utolsó reményt is, hogy egyszer csak vége lesz és épségben 

hazakerülhetünk.  

 

Mennyivel jobban tudnánk értékelni a békét, mint azelött, 

mielött bevonultunk volna, hiszen csak az tud fájni, ami 

hiányzik. És ez most nagyon. A csönd, a béke, a 

félelemnélküliség, a munka, az asszony, a család, a szüleink, 

munkánk a földön, a mühelyben vagy otthonunk csinosítása, az 

ünnepek, vidámság, jókedv, zene, tánc, a szabadság, hogy 

bármilyen kevés kis szabadidömben is, de oda mehetek, ahova 

csak akarok, nekem tetszö polgári ruhában járhatok, nem kell 

ebben a megutált angyalbörben lennem. 

-Szívemböl szólsz, de én nem tudom ilyen jól kifejezni magamat 

és ha tudnám is félnék attól, hogy valaki beköp a 

tisztjeinknél. Annak nem lenne jó vége. 

-Figyelj ide! Meddig tart szerinted még a háború? Most még 

élünk, de minél tovább tart, annál nagyobb a valószínüsége, 

hogy itthagyjuk a fogunkat. Tudod te, hogy kitöl származik az 

a mondás, amit annyian ismételtek, hogy mire lehullanak a 

levelek, addigra mi már rég otthon leszünk. Erröl is kiderült, 

hogy csak egy üres szólam. 

-Szerinted miért mondták? 

-Hogy amolyan hösies, de futó kalandnak 

vegyük a háborút, megmutassuk a világnak, 

hilyen jó katona a magyar. Ez is egyfajta 

ködösítés volt, hogy mi örömmel, vidáman, 

lelkesen vigyük a börünket a vásárra. Ne 

kelljen nekik mindig kényszert alkalmazni. A 

háborúk soha nem a mi, a kisemberek érdekeit 

szolgálják, hanem a pénz- és a politikai 

hatalom birtokosaiét. És sokan a besorozottak 

közül, de föleg az önkéntesek ezt nem 

ismerték fel és dalolva meneteltek az 

értelmetlen halálba. 

-De hát a tábori papjaink megáldottak 

bennünket és a fegyvereinket is? 

-Mit gondolsz az olaszoknál nem?  

-Hogy is van ez? Ha mindkét oldalról papi 

áldással zudítjuk egymásra a halált hozó lövedékeket, 

gránátokat, gázbombákat, akkor Isten ki mellett áll? 

-Ez nem olyan egyszerü. 

-Te hivö ember vagy? 

-Igen, de nem itélem el a tábori lelkészeket. A háborút az 

országok vezetöi rendelik el és a papok is csak 

kiszolgáltatottaik, ugyanúgy, mint mi. A sakkjátszmájukhoz 

mindannyiunkra szükségük van, csak az a baj, hogy ez nem 

játék. És nem az ö, hanem a mi börünkre megy. Milyen jó lenne, 

ha ök (a fejesek) egymás között döntenék el a problémáikat, 

mégpedig (szellemi és fizikai) bajvívással és minket 

kihagynának a dologból? Annak az országnak, vagy szövetségi 

csoportnak lenne igaza, amelyiknek a vezetöje gyöz. 

-Miket nem mondasz?  



-Mert mi van ma? A kontraszelekció uralkodik. Nem azok (a 

vezetök és népük) kerülnek ki gyöztesen valamilyen 

konfliktusból, akik a jövö generációjára jó hatással lennének. 

Vagyis nem úgy müködik a dolog, mint kint a természetben, ahol 

a túlélésre alkalmas egyedek kerülnek olyan helyzetbe, hogy a 

korábbinál (is) életképesebb utódokat hozzanak a világra, 

miután megküzdöttek egymással a nöstények birtoklásáért. A 

többiek, a gyengébbek, kimaradnak ebböl a folyamatból, vagyis 

természet – mig az ember nem szólt bele – önmagától 

alkalmazkodott az állandóan változó környezetéhez és igy élte 

túl a legnehezebb idöket is. 

-Most jó sötéten irtad le a jövönket. 

-Ez nem pesszimizmus, hanem objektiv megfigyelés. Az emberiség 

jövöje nem túl rózsás, még akkor sem, ha ennyire 

kultúrlények(?) vagyunk. Vagy pont emiatt nem? Olvastál, vagy 

hallottál már Madách Imréröl? 

-Nem. Ki volt ö? 

-Egy iró, ügyvéd, politikus ember valamikor nem is olyan 

régen. Ha jól tudom egész fiatalon (41 évesen) halt meg.  

-És mikröl irt? Gondolom olyasmikröl, amelyekröl te is 

beszélsz. Különben nem említetted volna a nevét. Igy van? 

-Igen. Az ember tragédiája cimü müvét az iskolában kaptam a jó 

tanulmányi eredményem miatt. Szinte rongyosra olvastam, 

elölröl-hátulról végig tudnám idézni a versekbe foglalt 

mondanivalóját. Hihetetlenül jól látta az emberi természetet 

valamint a múltat, a jelent és megjósolta a jövöt, amit én sem 

tudom másként elképzelni, mint ö.     

   

8. Fogliano-Redipuglia 

volt a következö állomásunk. Elöször a monumentális olasz 

emlékhelyet fedeztük fel. Nem volt nehéz. Végeláthatatlan 

lépcsösor az olasz 3. Hadsereg útján. (Majdnem azt irtam, hogy 

a Vörös hadsereg útján, hiszen fiatalkorunkban minden Budapest 

központjába vezetö utat igy hívtak, nem véletlenül  

„keresztelték” el ezeket igy a háború után).  

 
De nagyot nem tévedtem volna, ha még Garibaldi idöket irtunk 

volna, hiszen Garibaldi önkéntesei vörös ingben harcoltak. 



Egyébként Garibaldi emléke elkisért bennünket mindenhova, 

föleg utcanevek által. Goriziában emléktábláját is 

felfedeztünk az egyik ház falán.  

 

Az ö idejében még az ellenségtöl való megkülönböztetés 

céljából hordhatták az élénk színü egyenruháikat. Ezek a 

hadászat fejlödése révén egyre inkább elszürkültek, terepszint 

vettek fel. Az elsö világháború kezdetén a német fényes 

sisakokat és a valószínüleg még páncélos idökböl örökölt 

kardvágásokat elhárító és egyben a szellözést biztosító 

tüskéket (Pickelhaube) is hamarosan szürke vászonnal fedték 

be, ahogy a vietnámi háborús képeken is látható az amerikai 

katonák sisakjain, nehogy a nap sugaraitól csillogjon és igy 

az egyre távolabbra hordó és pontosabb fegyverek célpontjaként 

szolgáljon. 

 

Az elsö világháborúban az olaszok vesztesége durván másfélszer 

volt több az osztrák-magyarokénál. Létszámban is többen 

voltak, de ez még nem indokolná ezt az arányt. A helytelen 

katonai vezetésre és a rosszabb felszereltségre hárítják a 

felelöséget. Mindenesetre a kettös város redipugliai részében 

kialakított emlékhely nemcsak monumentális, hanem az ott 

eltemetett olasz katonák száma is: 100.000! (Sacrario dei 

Centomila.) Nem mindegyik esett el a közelben, hanem késöbb 

áttemették öket ide. Ezzel egyidöben az osztrák-magyar kisebb 

temetöket is megszüntették és áthelyezték mintegy 15.000 

katona földi maradványát az olasztól néhányszáz méternyire 

lévö fogliánói katonai temetöbe a Cimitero Mil. Austro-

Ungarico-ba.  

 

Egy archiv kép lebegett lelki 

szemünk elött, hogy majd a 

kö(fejfákra) rögzített fém 

táblákra a kézzel felfestett 

neveket nem fogjuk tudni 

elolvasni. Ezzel szemben 

láthatóan frissen gravírozott 

táblákat találtunk, amit 

tökéletes minöségü volt. A temetö 

elötti tájékoztatóból tudtuk meg, 

hogy elöször 1974-ben, majd 1989-

ben az osztrákok újították fel a 

temetöt. Azt már csak én teszem 

hozzá, hogy akkor a magyarok még 

az elözö rendszer miatt nem jutottak el ide, hogy ök is részt 

vehessenek ebben a kegyeletteljes munkában. Annál 

dicséretesebb a legutóbbi idök lelkes együttmüködése különbözö 

magyarországi szervezetek részéröl, hogy minél többet 

tudhassunk meg történelmünkröl, minél több emléket mentsenek 

meg az utókornak, mindél többet törödjenek eddig elfeledett, 

hösi halottainkkal. Hogy is mondja a fogliánói temetö bejárata 

feletti mondat? „IM LEBEN UND IM TODE VEREINT...”  



 

A sírok között úgy haladtunk végig, hogy Klári is kettöt, én a 

következö kettöt ellenöriztük, amit még beláttunk és igy 

értünk el az utolsó sorig, hátha ráakadunk nagyapja 

testvérének sírjára. De nem volt szerencsénk. Viszont érdekes 

táblákat olvashattunk, hiszen az osztrákok nem ismerhették a 

magyar nevek helyesírását. Például: Szilagji Laszio, Kamman 

Gergety és igy tovább. Elképzelhetö, hogy a dicséretes módon 

egyre komplettebb internetes elesettek-listáin sokszor azért 

nem lehet a keresett hozzátartozóinkat megtalálni, mert a 

nevüket akaratlanúl is eltorzították a nem anyanyelvi irnokok.  

 

Persze ha a rokon itt is lett volna eltemetve, akkor sem volt 

sok esélyünk, mert az itt örök nyugalomra helyezett 15.000 

elesettböl csak néhány ezer volt ismert névszerint. A többi 

tömegsírba került és csak annyit irtak a föléjük emelt nagyobb 

méretü sírkövekre, hogy 2500, vagy 7000 ismeretlen katona 

csontjai találhatók alatta. Egy számunkra ismerös családi 

névvel is találkoztunk. Hozzátartozóikat visszaérkezésünk után 

értesítettük. Erre a sirra feltettünk egy nemzeti szinü 

szalagot. Ha nem is rokon, de bizunk benne, hogy az akkori 

hösök föntröl a felhök szélén ülve lábukat lóbálva láttak 

bennünket ott botorkálni a sírok között és megnyugtatta öket 

az a tudat, hogy nem felejtették el öket örökre, csak hosszú 

ideig hátráltattak bennünket a nem éppen elönyös politikai 

körülmények.         

 

Nem akármin lépegettünk ebben a 

temetökertben, hanem szent füvön, amelyet 

Ferenc pápa lába is érintett elöttünk. De a 

látogatásával egy kicsit megelözte a 

centenáriumi évfordulót, hiszen 1914 

októberében még béke honolt a környéken. Bár 

nem az a lényeg, hogy kerek legyen, hanem, 

hogy gondolt az elesettekre, ha már arra 

járt. Szép töle, hogy fejet hajtott, mert el 

lehet képzelni, hogy a legtöbben még a 

tábori lelkészt sem látták közvetlenül a 

haláluk elött, hiszen nagyon kevés volt 

belölük a rengeteg elesetthez képest, 

egyszerüen nem gyöztek mindenkivel törödni. 

 

-Tudtad, hogy jelentéseket irnak rólunk? – 

kérdezte Tiszekker Mátyás egy csendesebb 

idöszakban az elöretolt megfigyelöállásban 

mellette lévö társát. 

-Nem. Ki kinek és miért? 

-Minden egységnél van egy ezzel megbízott tiszt, hogy 

jelentsen a felsöbb katonai vazetöségnek: milyen a 

hangulatunk, milyen az áldozati készségünk, mennyire vagyunk 

bátrak, mennyire vagyunk leharcolva, vagy éppenséggel 

pihentek. 



-De hát ilyen tiszttel nálunk még nem találkoztam. 

-Nem is jár le hozzánk. Ha jól tudom az irnokától akarja 

megtudni az aktuális helyzetet. Ha ez az egyszerü katona nem 

látja helyesen, vagy direkt nem osztja meg vele a 

tapasztalatait, hanem csak általánosságokat mond, akkor el 

tudom képzelni, hogy milyen téves jelentések mennek fel 

hadmüveleti csoporthoz. Onnan meg harminc napos szabadságokat 

igérnek mindenféle öngyilkos hadmüveletre, amelyekböl szinte 

lehetetlen élve kikerülni, vitézségi érdemrendeket 

adományoznak az életüket kockáztató embereknek, hogy ezzel 

öket további értelmetlen támadásokra motiválják és példaként 

állítsák társaik elé.  

 

És ez tényleg hatással van az egyes kiskatonákra, mert ki ne 

szeretne úgy hazamenni, hogy fényes kitüntetés ne díszítse a 

mellét, hogy a vállapját ne halmoznák el krumplivirágok, 

vagyis az egyszerü bakáktól megkülönböztetö tizedestöl felfelé 

haladó rangfokozatok. Mennyire ki tudná húzni magát a falu 

lányai elött? Többre értékelnék öt, mint a társait, akikre 

esetleg rásütnék a gyávaság jelét.  

-De hát téged is már elöléptettek! 

-Elöször még büszke voltam rá, irtam is a szüleimnek erröl. 

-Miért? Most már nem? 

-Egyáltalán nem. 

-Hogy hogy? Neked nem lenne jó, ha felnéznének rád otthon? 

-Ne ezért becsüljenek majd engem, ha egyáltalán élve 

hazajutok, hanem a személyemért, a szorgalmas munkámért és 

hasonlókért. Egyébként is a plecsniket otthon az ember nem 

hordja a mindennapokban. Hogy is néznének ki civil ruhán ezek 

a fityegök? Nevetséges lenne. A másik, hogy egy értelmetlen 

háborúban elért sikerek kétes értéküek. A fenének kellett ez 

az öldöklés! Miért ne élhetnénk békében a taljánokkal? Soha 

nem volt köztünk problémánk! 

-Majdnem ugyanúgy beszélsz, mint az olasz pilóták által 

leszort röplapok szerkesztöi.  

-Te el szoktad olvasni ezeket? Hiszen kemény büntetés jár 

érte. 

-Igen. Miért te nem? 

-Bevallom én is. De ez maradjon 

köztünk!  

-Persze, persze. Ahogy látom senki 

sem tartja be. Ha van egy kis 

idejük és nem látják öket, 

mindenki átfutja és csak utána 

adják le a tiszteknek. Szóval 

abban olyan mondatokat fogalmaznak 

meg, amelyeket te is mondasz, 

amelyek egyre többször az én 

fejemben is megfordulnak: -Miért 

viszitek a börötöket a vásárra? Azért, hogy a 

politikusaitoknak, bankárjaitoknak és más vérszívóknak 

feláldozzátok az életeteket? Hol vannak ök? Együtt veletek 



télen-nyáron, fagyban, forróságban a lövészárkokban? Vagy 

otthon a kényelmes karosszékeikben, kandallóval fütött 

lakásban? Hagyjátok abba egymás eszetlen mészárlását! Menjünk, 

menjetek haza! – és hasonlókat 

 

9. Doberdó fensík 

Mint említettem: A körzet a nevét Doberdo del Lago falutól 

kapta. 

 

A fensíkot úgy kell elképzelni, mint egy óriásméretü szikes 

talajt, amikor már régen nem esett az esö, azaz adott egy 

karszt-fennsík (olaszul Carso, ezért hívják a településeket xy 

del Carsonak - például San Marchele del Carso -, hogy 

megkülönböztessék máshol is megtalálható hasonló nevü 

helységtöl) amit keresztbe kasul szabdalnak a kisebb-nagyobb 

völgyek. Vagyis ha autóval járunk arra mindig le-föl vezet az 

út, tele kanyarokkal, soha nem unalmas. Ezt az akkori katonák 

biztos másként látták, de a helyi lakosok is. 

Szerencsétleneket elüldözték a falvaikból, amit aztán földig 

romboltak a „felperzselt föld” taktika miatt. Egyrészt, hogy a 

tüzérség látóhatárát ne akadályozzák, másrészt meghiúsítsák az 

ellenségnek, hogy fedezéknek használják. Ez a módszer az 

itteni történelemben is felbukkan. Többek között a kor eröd-

sztárépítésze Vauban márki által is továbbfejlesztett 

Philippsburg város több védelmi gyürüjénél is. Békeidöben a 

belsö és a külsö eröd falai közé is települtek civil polgárok. 

Amikor viszont ostromgyürübe fogta az ellenség a belsö 

bástyákon, falaknál elhelyezkedö tüzéreknek fontos volt, hogy 

mindenfelé jól láthassanak és tüz alatt tarthassák a terepet, 

ezért ezeket a házakat feláldozták. Lakóikat áttelepítették 

máshozva.  

 

Egyik-másik társuknak annyira 

elegük volt már a háborúból, 

és csak adandó alkalomra 

vártak, hogy megcsonkítsák 

magukat. Sokaknak sikerült is 

észrevétlenül a támadások, 

visszavonulások zürzavarában 

ezt meg is tenni, mert 

ilyenkor mindenkinek 

legkisebb gondja is nagyobb 

volt annál, hogy másra 

figyeljen és nem tünt fel, ha valaki ilyenben mesterkedett. 

Milyen idegállapotban lehettek ezek a szerencsétlenek, akik 

inkább vállalták az önkezükkel magukon ejtett fájdalmas 

sebesüléseket, minthogy tovább maradjanak az elsö vonalban, 

hogy ezzel kikerüljenek ebböl az örületböl. Legalábbis egy 

ideig, ha nem sikerült komolyabban megsérteni magukat. Az 

igazi cél az volt, hogy alkalmatlanná tegyék magukat a további 

harcra és igy hazakerülhessenek. Igen ám, de parancsnokság is 

résen volt és súlyosan megbüntette azokat, akikröl kiderült, 



ezzel is fékezni akarták a hasonló esetek megismétlödését, 

elburjánzását.  

 

Tiszekker Mátyásnak is eszébe jutottak ilyen gondolatok, de 

nem tudta rászánni magát erre a lépésre. Nem volt gyáva, csak 

nem akart maradandó sérülést magának, hogy a civil életben se 

tudja megállni a helyét.  

-Te Matyi! Úgy irigyellek téged – mondta egyik csapattársa. 

-Ugyan miért? 

-Mert mész szabadságra. 

-Honnan tudod? 

-A századirnok felsorolta a neveket és a tiéd is köztük volt. 

-Tudo már hányszor szerepeltem a listán? 

-És mindig hazamentél? 

-Egy csudát! Itt kellett maradnom. Mindig zárolták a 

szabadságot, valamilyen elöre nem látott harci esemény miatt.  

-Most mindenképpen el fogsz tudni menni. 

-Lehet, de nem bizom a szerencsémben. Egyébként sem birom a 

szabadságot. 

-Ezt meg hogy érted? Velem együtt mindenki epekedik, hogy csak 

innen el. 

-Azt én is szeretném, de úgy, hogy legyen vége már ennek az 

átkozott háborúnak. 

-De miért nem szeretnél szabadságot kapni? 

-Azt nem mondtam, hogy nem szeretnék, csak magát az 

otthonlétet nem kívánom. 

-Furcsa egy ember vagy te Matyi! És elárulnád, hogy miért nem? 

-Neked elmondom. Mert itt teljesen megváltozik az ember, 

mintha kiforgatták volna. Az otthoniak meg élik megszokott 

életüket és akkor jön valaki a frontról. Egy csodabogár. Hány 

embert öltél már meg? Milyen érzés az? Mesélj a harcokról! 

Milyenek ott a szlovén, vagy az olasz lányok? Na ne mond, hogy 

nem jöttél össze eggyel sem! Mikor fogjátok végleg megnyerni a 

háborút? Láttad-e, találkoztál-e ezzel, meg ezzel a 

falunkbelivel? Tudsz róla valamit? Meghalt? Él? Sebesült? 

Mondjál már valamit Minden szót úgy kell kihúzni belöled – meg 

ilyesmiket kérdeznek, 

mondanak.  

 

Azalatt a pár nap alatt nem 

tudod kipihenni magadat 

otthon, a távolabbi 

családtagokat is meg kell 

látogatnod. Degeszre 

etetnek, itatnak téged, 

sajnálgatnak miközben 

mesélni, mesélni, mesélni 

kell. Már az elsö nap a 

hátam közepén jött ki a sok 

kérdés. És még magunk sem 

hisszük el, hogy milyen 

borzalmak történnek velünk 



itt nap mint nap, hogy milyen rettenetes dolgokat tud az egyik 

ember a másiknak okozni közvetlenül, vagy lövegekkel hatalmas 

távolságokból, repülöröl a magasból,  hátmég azok, akik 

puskaport sem szagoltak eddig. Ezt nem lehet érzékeltetni, aki 

nem éli át, az nem is érti meg. Azt kivánom, hogy ha ennek a 

világégésnek egyszer vége lesz, akkor ne is tudják meg soha az 

utánunk következö nemzedékek, hogy milyen eszeveszett 

pusztitást tudunk mi emberek egymásnak, magunknak, mindenkinek 

okozni. Azt már elhatároztam, ha lesznek gyerekeim, föleg 

fiaim, azok még puskát, kardot, pisztolyt, vagy ezekhez 

hasonló gyilkoló játékokat nem kapnak a kezükbe, nehogy valaha 

is eszükbe jusson katonának állni.  

 

Szóval ha most nem törlik el a szabadságolásokat valamilyen 

fontos katonai manöver miatt és hazamehetek, legszívesebben 

kimennék a földekre egyedül dolgozni, ahol nem kellene 

visszaemlékeznem ezekre a véres jelenetekre, amik itt 

történnek, ki tudnám kapcsolni magamat. Máramennyire lehet, 

hiszen állandóan ott motoszkál majd a fejemben, hogy már csak 

hat, öt, négy, három és igy tovább napom van hátra és vissza 

kell mennem a halálgyárba. 

 

Az elsö szabadságom elött még imádkoztam, hogy csak most ne 

találjon el egy halálos golyó, csak megússzam azt a pár napot, 

amig elmenekülhetek, elutazhatok innen. Akkor még 

megkeserítette az életemet, hogy a kijelölt napot 

elhalasztották valamilyen oknál fogva. A világ dölt össze 

bennem. Késöbb már nem vettem a parancsnokság igéretét 

komolyan, mert a szabadásot újból és újból eltörölték, késöbbi 

idöpontra halasztották.  

 

Aztán mégiscsak eljött a várva-várt 

nap, a hazautazás napja, az az 

örületig felfokozott várakozás a 

csodálatos otthon töltendö napokra, 

amit elképzel az ember, hogy mi 

mindent fog csinálni, hogy milyen 

nagyszerü lesz. Aztán jön a hideg 

zuhany, vagyis a valóság és az 

addigi lelkesedés nagyon hamar 

lelohadt. Azt nem mondom, hogy 

otthon alig vártam a visszajövetelt a frontra, mert ki szeret 

állandó halálfélelemben élni, de mint szabadságos katona nem 

éreztem magam jól otthon, mert féllábbal még mindig itt voltam 

a fronton. Nem voltam teljesértékü ember a civilek között, nem 

találtam a helyemet. Azt csinálhattam (volna) amit akartam, 

oda mehettem volna, ahova akarok, mégse ment könnyen. Mert 

amióta katona vagyok nem lehettek egyéni gondolataim, önálló 

cselekedeteim, döntéseim. 

 

-Te ezeket legalább olyan jól tudod mint én, de azért hogy 

kerek legyen a történet, ezt is hozzáveszem: Reggeltöl estig a 



feletteseim szabják meg, hogy mi a dolgom, mikor mehetek 

étkezni, mikor mehetek a latrinára, mi az aznapi feladatom, 

milyen hamar kell azt végrehajtanom. Mikor fekhetek le, hol és 

meddig alhatok, vagy nem, mert pont éjszaka kell sáncot ásni, 

vagy menetelni, vagy, vagy, vagy. Ha netán lenne valami 

kérdésem is, akkor is úgy kell mondani: XY örmester úr, 

alázatosan kérek engedélyt ezt vagy azt csinálni. Attól 

függöen, hogy milyen hangulatban van vagy megengedi, vagy sem. 

Szóval minden percünket más osztja be.  

 

Soha nem sikerül megmagyarázni magamnak az egyes katonai 

részfeladatokat, soha nem tünnek logikusnak. Ha látják rajtam, 

vagy más bakán, hogy tétovázik, akkor ráordítanak: A parancsot 

végrehajtani! A parancs az parancs! Vagyis nem lehet azzal 

vitatkozni, hogy az mekkora hülyeség, vagy jobb megoldást 

javasolni. Ha egy kiskatona értelmetlennek talál valamit, amit 

végrehajtatnak vele, akkor annak a minösége olyan is. 

 

Lehet, söt biztos, hogy az esetek többségében a felsö katonai 

vezetés tudja mit csinál és koordinálja a csapatmozgásokat, de 

erröl az alsóbb szinteken nincs tudomásunk. De az is lehet, 

hogy tehetségtelenek a fötisztek, vagy becsvágyóak, vagy 

egyéni sikerekre törnek nem törödve a veszteségekkel és még 

lehetne sorolni.    

-Valóban sok mindenröl beszéltél most, amit én is tapasztalok, 

csak nem tudom ilyen jól elmondani. De miért is kanyarodtál 

ehhez a témához? 

-Igazad van. Arról beszéltem az elején, hogy otthon 

elveszettnek éreztem magam. Nincs mit tenni. Engem már az 

itteni rendszer beidomított. Ebben a katonai hierarchiában nem 

számit az egyén, az csak egy szám, ami valamelyik szakaszhoz, 

századhoz, ezredhez és még nagyobb csporthoz tartozik, amelyik 

ennyi és ennyi fövel rendelkezik, akiknek nincs és nem is 

lehet egyéni akarata. Ide, vagy oda küldik, parancsolják, 

átcsoportosítják, tartalékba veszik, támadásra indítják, 

munkára szorítják, leirják, mint sebesültet, halottat, vagyis 

közönyösen nem egy érzö, szenvedö embernek, hanem csak 

veszteségnek veszik. 

  

Biztos a háború után, amikor már végleg otthon leszek, akkor 

kigyógyulok majd ebböl a „betegségböl”, de a szabadság rövid 

ideje alatt erre semmi esélyem nem volt. 

-Most már értem, hogy miért nem vagy felhötlenül boldog, hogy 

szerepelsz a szabadságolási listán. Ezeket én még nem éltem 

át, még csak újjonc vagyok, igy nem tudom, hogy velem igy 

lesz-e, vagy másképp, csak ha megérem, ha egyszer, valamikor, 

végre hazaengednek.   

 

  

 

 

 



10. San Martino del Carso  

 

Hullámvasúthoz hasonló utazás után házak között, szük utcákban 

kanyargunk egyre feljebb. Nem könnyü megtalálni a Località 

Chiusa Direta táblát amely a 4. magyar királyi honvédezred 

emlékmüvére utal. De sikerült. Parkolásra egy hely sincs, igy 

a bokrok alá húzódva hagytunk helyet a keskeny 

utcakeresztezödésben éppen arra elhaladó autóknak. Nem tudom, 

hogy buszos kegyeleti látogatás során hogy jutnak ide fel a 

vendégek és méginkább a javorcai kápolnához, amely még 

lehetetlenebb odavezetö úttal rendelkezik. 

 

A tábla útbaigazító részét 

(100 méter) csak visszafelé 

fedeztük fel a sürü lombok 

miatt, ezért azt gondoltuk 

elötte, hogy javorcai 

távolságot kell megtennünk. 

Ott húsz perces gyalogútról 

játékoztatták a gyanútlan 

látogatókat. Mindezt 

természetesen meredek 

emelkedöre kalkulálva. Lehet, 

hogy fiatal, jó kondiban lévö, 

túrázáshoz szokott emberek 

teljesítik ezt az idöt, de 

nekünk jóval tovább tartott. 

De itt San Martinoban szerencsénk volt, mert néhány perc múlva 

már megpillanthattuk a nemzeti színü szalagokkal borítot 

kögúlát. Elötte olasz és magyar nyelvü tábla hirdeti, hogy  

 

DICSÖSÈGES VISSZAEMLÈKEZÈS A KIRALYI HADSEREGRE, A MAGYAR 

GYALOGEZREDRE AKI HÖSIESEH KÜZDÖT ÉS BÁTRAN ESET EL A BECSÜLET 

MEZEJÈN 1915 -1918. (sic)  

 

Itt is, úgy mint idönként az irásaimban nem a nyelvtant kell 

nézni, hanem értékelni a jószándékot.  

 

Tiszecker Mátyás a környéket akaratlanúl összehasonlítja 

Budakeszivel. De csak a domborzatot, mert a növényzet itt 

teljesen hiányzik. Bármerre is néz csak fehér sziklák, néha 

fák csontvázai, de aztán semmi. Nehéz elképzelnie, hogy 

valamikor itt zöld lehetett minden, hogy a tüzérségi 

lövedékek, bombák, gránátok ilyen pusztítást tudjanak végezni. 

A lövészárkából látja San Marino del Carso házmaradványait, 

sejti merre lehetnek az olaszok állásai, a templomdombon ég 

felé nyújta üszkös falait a bombatalálattól kiégett San 

Michele. - Biztos nagyon szép lehetett, amig el nem sodorta ez 

az esztelen háború, de biztos nem annyira, mint az otthoni 

Havas Boldogasszony templomunk – gondolta magában - ami a 

legszebb a világon! 

 



A völgyek felöl, ahol valamennyire fedve voltak az ellenség 

tüzétöl, nekiláttak felfelé vezetö futóárkokat ásni a dombon, 

az elsö védelmi vonalnak kijelölt helyre. Ásni? Ezen a sziklás 

területen? Lehetetlen. Valmennyire ki tudták mélyiteni a 

természetes gödröket, de legföképpen építeni kellett a 

lövészárkok és a dolinák ellenség felé nézö oldalát. Dolina? 

Ezt a szót azelött nem 

ismerte, a katonaságnál 

került a zsargonjába. 

Megtanulta, hogy a 

dolinák olyan 

kialakított állások, 

amelyek  általában a 

harcosok védelmét 

szolgálják, ahol az 

ellenség nem láthatja 

öket. De Tiszecker 

Mátyás és társai hamar 

rájöttek, hogy 

Doberdónál ez nem nagyon 

müködik. Az olaszok a 

kopár területen hamar 

észrevették, ha az éjszaka elmúltával valamilyen új, emberi 

kéz által kialakított tereptárgy tünt fel a reggeli fényben és 

máris azt kezdték tüzérséggel belöni. Ezért inkább felhívta 

egy-egy ilyen dolina az ellenség figyelmét, semhogy védelmet 

nyújtott volna.  

 

Azt hitték, hogy a legszörnyübb helyzetük az Isonzó folyónál  

lezajlott csatákban volt. De a doberdói minden képzeletüket 

felülmúlta. Itt nemhogy megtizedelték soraikat a magaslatokon 

felállított olasz géppuskafészkek, hanem szinte mind egy 

szálig lekaszabolták öket. A 197-es magaslat és környéke volt 

a legszörnyübb. Itt volt a fö védelmi vonal, ahol a halál 

„kedvére” arathatott. Mátyás többször hallotta, hogy úgy is 

nevezték sokan a katonatársai közül ezt a területet, hogy a 

földi pokol, vagy a pokol tornáca. 

 

Elöfordult, hogy a 

gyalogság és a tüzérség 

parancsnokai nem 

hangolták össze a 

támadást és ahelyett, 

hogy az ágyukkal az 

ellenség sorait lötték 

volna, a saját - 

támbadásba lendült - 

katonáik kapták nyakukba 

a halált hozó 

gránátokat. Vértöl síkos 

bajtársaik holttestén 

törtek elöre, miközben 



folytatódott a saját tüzérségük ereje. A pergötüzben mintha 

feléledtek volna a halottak. Újabb és újabb detonációk további 

végtagjaikat szakíotta le, amik szerterepültek a 

bombatölcsérekböl.     

 

Egyik roham után csodával határos módon néhányan 

visszajutottak a lövészárkaikba. Az olaszok állandóan tüz 

alatt tartották a köztük lévö terepet. Periszkóppal kinézett a 

tiszthelyettesük az ütközö zónára és felfedezett ott egy még 

mozgó sebesültet. 

-Önkéntest kérek! – csattant fel a hangja. 

-Jelentkezem! – mondta Mátyás, pedig tudta jól, hogy 

öngyilkosság ez az akció.  

-Hozza be azt a sebesültet, amelyik úgy húsz lépésnyire 

elöttünk integet a karjával.  

-Igenis! – válaszolta katonásan, de kérnék zárótüzet.  

-Meglesz, meglesz – 

mondta a tiszthelyettes. 

Telefonján utasította a 

szomszédos 

géppuskafészket, akik 

neki is láttak. Az 

olaszoknál egyre halkabb 

lett a puskaropogás. Ezt 

kihasználva kúszva 

megközelítette sebesült 

bajtársát, majd erösen 

meggörnyedve amilyen 

gyorsan csak tudott a 

hátán visszacipelte a 

katonát, aki elöször 

nagyon jajgatott 

fájdalmában, de ez 

alábbmaradt minél 

közelebb kerültek a 

kötözöhelyhez. Mátyás 

közben két-három ütést is 

érzett a hátán, de nem 

tudott vele törödni. 

Amikor terhével együtt beugrott a lövészárokba mindjárt 

közrefogták öket a társaik. A csöndes sebesültet lefektették a 

hevenyészett fekvöhelyre.  

-Minden renben veled? Nem sebesültél meg? – kérdezték 

Mátyástól, mert látták, hogy mindenhol véres. Tapogatta magat, 

de nem talált semmit, ami fájt, vagy hiányzott volna. 

-És mi van a sebesülttel, akit behoztam? – kérdezte.  

-Már halott – jött a válasz. 

Ekkor döbbent rá, hogy a sebesült akaratlanúl is, de 

megmentette az életét azáltal, hogy a saját teste felfogta 

azokat a golyókat, amelyeket neki szántak. Most már 

megértette, hogy ezek lehettek azok a tompa ütések, amit a 

hátán érzett. – Szegény fiú! – sóhajtott fel.  



 

És ha már kiélte magát fegyveres öldöklésben a halál a harcok 

szünetében sem tétlenkedett. Tiszecker Mátyásék lapos 

lövészárkokba kuporodtak, megpróbáltak pihenni, kiheverni az 

állandó csatazajt, rendbeszedni magukat, tetvektöl 

megszabadulni, levelet irni 

szeretteiknek, naplót 

vezetni, rajzolgatni az 

átélt borzalmakat, már 

akinek erre idegei voltak, 

miközben az utánpótlás 

akadozott, élelemhez szinte 

lehetetlen volt hozzájutni. 

És a vizhiány! Ez volt a 

kínok-kínja. Ha hideg volt, 

akkor befagyott fém 

kulacsaikba, ha meg meleg, 

akkor ihatatlanságig 

felforrósodott, megposhadt, 

ha tartogatták. Voltak akik 

nem az ellenségtöl, hanem a 

szomjuságtól szenvedtek leginkább. Nem volt ritka az éh- és 

szomjhalál. És még valami keserítette az életüket. Az otthon 

ritkán látott, inkább csak hallomásból ismert viperák itt 

rendesen elszaporodtak. Akit megcsíptek, annak annyi. 

Ellenszérum? Orvosi segítség? Honnan? Miként? 

       

Tiszecker Mátyás idövel már nem ismert senkit az egységében. A 

régiek, nem is beszélve a vele egyidöben az orosz frontról 

idevezényelt bajtársairól, már mind rég elestek, vagy 

áthelyezték öket, vagy a sebesülésük után nem kerültek vissza. 

Mindig újabb és újabb „ágyútöltelékekkel” töltötték fel az 

erösen lecsappant létszámot. Már teljesen kicserélödött a 

tisztikar is. Legnagyobb örömére Kratochvil Károly alezredes 

vele együtt túlélte a borzalmakat, mellettük maradt, nem 

kimélte magát és ezzel példát mutatott nekik a hösiességben, 

még az egyszerü közkatona is érezte, hogy ügyesen vezeti a 

rábízott ezredet. Ezért is sikerült hosszasan védeni a San 

Michele magaslatot. Megérdemelne Kratochvil egy magas katonai 

kitüntetést is – beszélte meg társaival Tiszecker Mátyás.  

 

Te Matyi! Mi lenne, ha itt, San Martino del Carso egyik 

magaslatán emléket hagynánk magunkról? – kérdezte egy nap az 

egyik társa. A gondolatot tett követte. Elegendö gyakorlatot 

szereztek már a dolinák építésénél, ezért nekiláttak és 

kövekböl több, mint két méteres kúpot építettek, amit 

cementtel összefogtak és elnevezték szeretett parancsnokukról 

Kratochvil gúlának. Késöbb hallották, hogy többen követték 

páldájukat és igy reménykedtek, hogy talán egyikre, másikra 

rátalál az utókor. 



Maga Kratochvil Károly A magyar gyalogság című kötetben igy ir 

erröl: 

„A Monte San Michele és a Monte 

San Gabriele maga két hatalmas 

háborús emlék. Mindkettő örökké 

fogja hirdetni a m. kir. 20. 

honvéd hadosztály dicsőségét, 

hősiességét. 

Vándor! Ha egyszer végigjárod 

azokat a véráztatta nekünk oly 

szent helyeket, akkor a Monte San 

Gabriele déli lejtőjén, a Monte 

San Michele északi lejtőjén, a 124 

mp-on, San Martino del Carson és 

Nova Vasnál egyszerű cementtel 

összeragasztott, karsztkövekből 

épített két és félméteres gúlákat 

találsz, mindegyiken e felírással: 

»A m. kir. nagyváradi 4. honvéd 

gyalogezred hősi halottainak és dicsőséges harcainak 

emlékére.« Állj meg egy pillanatra, vedd le a kalapodat s 

mondj egy rövid imát azokért, akik mindhalálig harcoltak 

Istenért, Királyért, Hazáért!” 

Forrás: nagyhaboru.blog.hu (negyedik nagyváradi emlékgúla) 

Klárival mink is egyike voltunk azoknak a „vándoroknak”, 

akiket Kratochvil Károly megszólított. Megálltunk, nem is egy 

pillanatra, és képzeletben levettük a nemlévö kalapunkat, 

valamint mélyen fejet hajtottunk mindazok elött, akik itt 

harcoltak és áldozták életüket. 

Az egyik ritkaságszámba menö csöndes estén búsan és egész 

halkan a lövészárok mélyén elkezdett valaki énekelni. A szomrú 

kesergést átvették a többiek is. Hamarosan az egész dolina 

zengett az énekszótól. 

 

Ha kimegyek a doberdói harctérre 

feltekintek a csillagos nagy égre 

csillagos ég merre van a magyar hazám 

merre sirat engem az édesanyám 

 

jajj Istenem, hol fogok én meghalni 

hol fog az én piros vérem kifolyni 

Galícia közepébe' lesz a sírom 

édesanyám arra kérem ne sírjon 

 

feladom a levelem a postára 

rátalál az édesanyám házára 

olvasd anyám vérrel írott levelemet 



doberdónál hagytam az életemet 

 

édesanyám mért szültél a világra 

kilenc fontos ágyúgolyó számára 

kilenc fontos ágyúgolyó főbe talál 

édesanyám azt se tudom hogy voltál 

 

székvárosban van egy öreg halastó 

benne úszik egy fekete koporsó 

gyertek lányok húzzuk ki azt a koporsót 

hadd tudjuk meg ki babája fekszik ott 

 

doberdónál van egy szomorúfűzfa 

magyar tüzér holtan fekszik alatta 

bajtársai kivont karddal ássák sírját 

jó szülei odahaza siratják 

 

bemegyek a doberdói kocsmába 

rágyújtok egy honvéd cigarettára 

cigaretta füstje száll a levegőbe 

magyar tüzér vére hullik a földre.  

 
Forrás: http://www.zeneszoveg.hu 

  

Oly közel voltak az ellenséges állások, hogy nem lehetett ott 

nem hallani. Az olasz katonák csöndben ültek a helyükön, az 

ének alatt egy puskalövést sem adtak le, hallgatták az idegen 

dallamot és szöveget, de ha nem is értették, azért nekik is 

szívbemarkoló volt.  

 

Miután elcsitult az utolsó hang még hosszú ideig hatása alatt 

maradtak. Majd ök is szenvedélyesen belekezdtek a sajátjukba, 

az „O Monte Nero*, fiatalságom elárulója” kezdetübe. Sem a 

sajátjuk, sem az ellenség szeme nem maradt szárazon.  
 
(*Krn olasz neve Monte Nero) 

 

Tiszekker (Tiszecker/Tisecker...aszerint, ahogy a budakeszi 

papok hallották és lejegyezték a nevüket) Mátyás fiktiv 

történetét itt befejeztem. Sajnos nem sikerült megtalálnunk a 

sírját. Ki tudja hol és milyen körülmények között esett el. A 

budakeszi Hösök emlékmüvén ott található a neve a hazáért 

életüket áldozó sváb és magyar budakeszi fiatalemberek között. 

Ha a szülök kaptak is értesítést a haláláról ez a családi 

dokument sajnos az idök folyamán elkallódott. 

 

100.000 magyar halott az olasz frontokon. Ez ez nem cak ennyi 

emberi tragédia, hanem hozzá kell venni a szülöket és máris 

háromszoros számot kapunk, plusz még azoknak a családtagoknak 

is a számát, akik nösként, gyerekkel odahaza vonultattak be.   

 

Minden egyes háború után feljajdúl a nép: Soha többé! Aztán 

jön egy újabb, mégnagyobb véráldozattal járó. Szerencsésnek 



mondhatjuk magunkat, hogy a mi generációnknak ´56-on kivül nem 

kellett ezt a szörnyüséget megtapasztalnia. Minek köszönhetö? 

Paradox módon egy hihetetlenül pusztító fegyvernek, az atom- 

és hozzá hasonló bombáknak. Mégpedig elrettentö hatása miatt, 

hiszen az indítógombot megnyomó számára és népére is 

életveszélyt jelentene, ehhez senki sem mert eddig 

hozzányúlni. Szerencsére! 

 

Nem idörendi sorrendben irtam le a fenti eseményeket és nem is 

pontosan követve az ismert történelmi eseményeket. Nem is ez 

volt a célom, hanem képzeletben felidézni, hogy mit élhettek 

át ezek a szerencsétlen emberek ezen a gyönyörü és egyben 

pokoli hadszintéren. És nem mondhatták, hogy köszönik szépen, 

nekik ehhez semmi közük, 

nekik ebböl elegük volt.  

 

Miután elhagytuk San 

Martinot az út szélén 

álló Trincea delle 

Frasche tábla vonta 

magára a figyelmünket. 

Ez a szabadtéri 

múzeumként szolgáló száz 

év óta fennmaradt 

futóárok-rész volt az 

olaszok számára az elsö 

doberdói csaták egyik 

legerösebb osztrák-

magyar védelmi vonala. 

Egy évig tartott itt az öldölö harc sokszor csak egész kis 

terület megszerzéséért, amit aztán a következöben el is 

veszíthettek. Vagyis a semmiért kellett itt meghalnia tiz és 

százezreknek.  

  

József föherceg, miután az olaszoknak sikerült elfoglalni 

Goricát és attól északnyugatra fekvö területet, 1916 augusztus 

közepén úgy döntött, hogy feladja a doberdói hadszinteret, 

visszavonja a magyar csapatokat is a Komeni (Comeni) 

fennsíkra.  

 

Kik harcoltak a doberdói harctereken a nevesebbek közül? 

Például Zalka Máté, a valamikori katonai föiskola névadója. 

Akik oda jártak okulni biztos tudták, hogy ki ö, de szerintem 

az utca emberét hiába kérdezték volna. Legfeljebb annyit 

gondoltak róla, hogy valami mozgalmi ember lehetett, különben 

ilyen intézetet nem neveztek volna el róla. De akkor méginkább 

nem, ha valaki mondjuk Frankl Béláról, vagy Lukács Pálról 

érdeklödött volna. Pedig mindegyik név Zalka Mátét takarja 

különbözö idökben és tevékenység során. Mert iró is volt, de 

az orosz kommunista párt tagja is és tábornoki rangban 1937-

ben a spanyol polgárháborúban halt meg.    

 



Márton Áron, a késöbbi híres erdélyi 

püspök is járt Doberdón, a 

székelyudvarhelyi 82. gyalogezredhez volt 

beosztva. Akkor még talán nem is gondolt 

papi pályára. Söt tiszti iskolába is 

beiratták, majd visszaküldték a frontra. 

Többször meg is sebesült. A háború után 

elöször civil foglalkozást üzött és csak 

évek múlva iratkozott be egy papneveldébe 

nagyon sok hívönek örömére. Sokaknak 

segített és mégtöbbet szenvedett. 

 

Jelmondatául a „Non recuso laborem” – nem 

futamodom meg a munkától – mondatot 

választotta. „Ez a latin nyelv gazdagsága 

alapján akár így is fordítható: nem 

utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést. Mély értelmű 

utalás volt ez munkával és szenvedéssel teli életére. Áron 

püspök a bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt, 

Gyulafehérvárról kormányozta egyházmegyéjét. A háború alatt, 

és az azt követő nehéz években az emberi jogok és a keresztény 

szeretet következetes, kiegyensúlyozott, bátor képviselője 

volt”. 
 

Forrás: wikipedia  

 

11 Nova Gorica  

 

Egyéni pechünk volt, hogy pont Nova Goricában romlott el a 

navigációs készülékünk, igy hagyományos módon kellett 

tájékozódnunk, ami eleinte nehezen ment, mert a városnak nem 

találtuk a jellegzetes támpontjait, amik útba igazítottak 

volna bennünket. Néhol segítséget kellett kérni a 

járókelöktöl, sajnos kevesen beszéltek idegen nyelveket, igy 

kézzel-lábbal próbáltuk megértetni magunkat. De nagyon 

kedvesek voltak, mindig készségesen igyekeztek segíteni.  

 

Egy átláthatatlan csomópontot még a rosszakaróinknak sem 

kivánunk, mert borzolta az ideiginket. Egy köralakú hidat kell 

elképzelni, amelyröl számtalan leágazás van. A Nova Gorica 

felé vezetö utat kilenc éve, a schengeni egyezmény miatt a már 

nem használt széles, lebetonozott határállomáson vezették 

keresztül, de mint egy labirintus halad és hullámos vonalban, 

egy autószélességü terelö betonszegélyek között mire számtalan 

körforgalom és leágazás után kijuthatunk egy autóútra és onnan 

be a városba. Ha a megfelelö kivezetöt utat elpasszoltuk akkor 

tovább bolyonghattunk, hogy visszatérjünk a kiindulási 

pontunkhoz és kezdjük az egész müveletet elölröl. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9csi_d%C3%B6nt%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA


 

Ahogy már említettem ez 

az egyébkén kaszinóiról 

híres város mindössze a 

második világháború óta 

létezik. Az 1947-es 

párizsi békeszerzödés a 

vasútállomást, amit 

akkor a jugoszláv 

partizánok tartottak 

megszállva és bizonyára 

nem adtak volna fel 

önszántukból, 

leválasztotta az 

Olaszországnak itélt 

Gorizia (osztrák nevén Görz) városról. Mintha egy embernek 

valamelyik fontos szervét vették volna ki, ami nélkül nem 

létezhet, vagy legalábbis nagyon nehezen egy város és annak 

közlekedési rendszere.  

 

Tehát Nova Goricában számos játékterem található, vonzó lehet 

mindazoknak, akik az ilyenfajta szórakozást kedvelik. A fiatal 

város nem büszkélkedhet túrisztikai látványosságokkal, 

legalábbis mi nem fedeztük fel ezeket. A nagyvonalúan széles 

belvárosi útjaik, parkjaik tüntek fel leginkább. Ezen kívül 

rengeteg a köztéri egészalakos és mellszobor is, amelyek 

partizán hösöket ábrázolnak. Azt hallottuk, hogy azokat a 

nemzetközi rendezvényeket nem támogatják a szlovénok, ahol az 

egyház jelenlétét is igényli a külföldi résztvevö. A 

partizánok emléke még ma is elevenen él és ez szerintük nem 

egyeztethetö össze a vallással. 

 

ga 

 
Felvételek: nagyrészben Albrecht Kláritól, valamint a kobaridi múzeum filmjéböl, wikipedia, 

fortepan, nagy háború blog, könyvekböl, magazinokból, Budakeszi-Wudigess Heimatbuch, stb.    

 

 


