
PÉTER LÁSZLÓ 

A katonaélet Tömörkény műveiben 
Válogatást készítettem a Szépirodalmi Könyvkiadó számára Katona a köté-

len címmel, Tömörkény Istvánnak az Osztrák—Magyar Monarchia katonaéletét 
megörökítő írásaiból, köztük olyanokból is, amelyek köteteiben nem jelentek 
meg. Utószavának előzetes közlésével szeretném fölhívni a figyelmet mind a 
kötetre, mind arra, hogy Tömörkény életművéből a leghitelesebben ismerhető 
meg a Monarchia katonaéletének minden lényeges mozzanata. 
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A legrégibb szegedi Hungária Szállóban, amely most a Szegedi Akadémiai 
Bizottság székháza, 1888. szeptember 24-én este búcsúztatták barátai a katoná-
nak bevonuló Tömörkény Istvánt. Ekkor ugyan még Steingassner volt a vezeték-
neve (hivatalosan csak házasságkötése után, 1895-ben magyarította meg), ám 
írásaiból a Szegedi Híradó olvasói már három éve Tömörkényként ismerték. 
Tizennyolcadik évét sem töltötte még be, amikor 1884. november 16-án nyomda-
festéket kapott első írása a Híradóban: Sugárúti séták című tárcáját még (S — r 
I — n) betűjegyekkel írta alá; 1885. június 28-án megjelent Esti séták című 
cikke alatt szerepel először írói álnévként ez: Tömörkény. Még keresztnév nél-
kül. Ugyané néven szerepelt akkor is, amikor a lap kiadója, unokabátyja, Burger 
Gusztáv meghívta a szerkesztőség belső munkatársának. 1886. február 28-án 
lépett Tőrös Tivadar helyébe. 

önéletrajzában, 1913-ban Tömörkény elmondta, hogy a makói algimnázium 
négy osztályának elvégzése után Szegedre visszakerülve gyógyszerészgyakornok, 
majd három év után -segéd lett. Kistelekre került, de valami recept készítésén 
összeveszett a főnökével, otthagyta a patikát, s kiment a csöngőiéi — vagy tán 
a hantházi — pusztán gazdálkodó József bátyjához. „Oda küldtek — írta Tö-
mörkény — lovasembert utánam, hogy menjek haza a városba, mert át kell 
venni egy külvárosi patika vezetését, amelynek gazdája megölte magát." Ez ke-
véssel 1881 után lehetett, mivel Meák Gyula rókusi patikus akkor hunyt el; 
özvegye a csupán 16—17 éves (!) Tömörkény segítségével vezette a patikát. „így 
— folytatta önéletrajzát az író — megint hazakerültem, de nem sokáig provizo-
roskodtam a gyógyszertárban, mert a Szegedi Híradó, amelynek kiadótulajdo-
nosa rokonom volt, belső munkatársnak hívott el 1886 tavaszán. Ezzel azonban 
elveszett az akkori idők szerint az önkéntességi jogom, s 1888-ban, a harmadik 
korosztályból besoroztak hároméves katonának. Mérgemben, még aznap folya-
modtam, hogy a novibazári csapathoz tegyenek le." 

Ebben az idézetben több dolog tisztázatlan. Négy gimnázium után (ez ma 
csak általános iskolai végzettségnek felel meg!) volt-e egyáltalán egyéves „ön-
kéntességre" joga Tömörkénynek? Avagy tán a gyógyszerészoklevéllel szerez-
hette meg? S mit jelent az, hogy az újságírói pályával ez a joga elveszett? Had-
történész sem tudott erre megnyugtató magyarázatot adni. Meg kell elégednünk 
a tényekkel: Tömörkényre mint regrutára a szegedi és környékbeli parasztlegé-
nyekkel azonos sors várt. 
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Október elsején vonult be a normálkaszárnyába, a császári és királyi 46. 
gyalogezrednek a nagyárvíz után, 1882-ben fölépült Mars (ma Marx) téri, min-
tának szánt laktanyájába. 

Az ezred története 1745-ig nyúlik vissza: eleinte Tirolból, 1852-től Szegedről 
és vidékéről toborozta katonáit. Világoszöld zubbonyhaj tokájukról, parolijukról 
a más ezredbeliek levelibékáknak csúfolták őket. A boszniai okkupációkor, 
1878 augusztusában a szegedi negyvenhatosok vették be Szarajevót. A városban 
maradt tartalék pedig az 1879-i Vízkor a védelemben és mentésben tüntette ki 
magát. Az új laktanya fölépülte előtt csak a 4. zászlóalj állomásozott Szegeden. 
1880-tól két, 1885-től három zászlóalja. (A 2. zászlóalj Temesvárott.) Az előző 
ezredtulajdonos, gróf Szapáry László 1883-ban elhunyt, s helyébe Ferenc József 
1887. április 25-én báró komlós-keresztesi Fejérváry Géza honvédelmi minisztert 
nevezte ki. Tömörkény bevonulásakor az ezred parancsnoka nordenhorsti Ha-
leczky Oszkár ezredes volt. Ö 1889. november l-jével a 70. gyalogdandár pa-
rancsnoka lett, helyébe pedig a 60. gyalogezredtől seehofi Müller Adolf ezredest 
helyezték át. 1892-től Trappéi János, 1896-tól Weber Károly ezredes volt az 
ezredparancsnok. Tömörkény mint tartalékos ez utóbbiak alatt is szolgált. 

Az író maga elmondja, mit keresett az alföldi magyar baka a görbe hegyek 
országában. A berlini kongresszus 1878. június 28-án megbízást adott az Oszt-
rák—Magyar Monarchiának Bosznia és Hercegovina megszállására, sőt keres-
kedelmi útjainak védelmére jogot a török kézben maradt novibazári szandzsák-
ban helyőrség állomásoztatására is. A nyár folyamán a Monarchia hadserege 
megszállta Boszniát, Hercegovinát és később a szandzsáknak egy részét is, a Lim 
partjáig, Prijepoljéval szemben. Ez a terület a török aluli fölszabadítása után, 
1913-ban Montenegróhoz került. Plevlje (török nevén Taslidza, mai formájában 
Pljevlja) és Prijepolje, ahol Tömörkényék állomásoztak, ma is Crna Gorához 
tartozik. Magában Novibazárban (mostani nevén Novi Pazárban), a városban, 
sem Tömörkény, sem egyetlen negyvenhatos sohasem járt! Nem szabatos tehát 
az író történeteinek színhelyéül sem Boszniát, sem Novibazárt említeni. 

Először 1886 őszén ment az ezred 4. zászlóalja — Kónya Sándor őrnagy pa-
rancsnoksága alatt 16 tiszt, 332 főnyi legénység —- helyőrségi szolgálatra a novi-
bazári szandzsákba. Kónya Sándor — „Kónya apánk" —1884-ben az 52. gyalog-
ezredtől őrnagyi kinevezésével egyidejűleg került a negyvenhatosokhoz. Prije-
poljéban volt, amikor 1889. május l-jén alezredessé léptették elő. Tömörkény 
a kis-jókai Udvarnoky Viktor kapitány — az öreg — parancsnoksága alatt álló 
16. század 1. szakaszába került. A Szegedi Híradónak már ekkor volt lent Pljevl-
ján vagy Prijepoljéban közülük tudósítója: bizonyos Cara effendi hasonló be-
számolókat küldött a lapnak, mint két évvel később Tömörkény. A legénység 
egy része mind a három évét ott szolgálta le; mintegy harmadukat azonban 
évente cserélték. Tömörkényék már tudták, hogy ők csak egy évig lesznek lent, 

. mert a lapok megírták, hogy jövőre a szegedieket más ezredbeli zászlóalj váltja 
föl. Tömörkény évjárata volt tehát az utolsó, amely a szegedi ezredből a Balká-
non szolgált. 

Tömörkény szeptember 23-án Utolsó című cikkében, Búcsúzás a rovattól 
alcímmel köszönt el olvasóitól. „Szép Bosnyákország virányos bércein — írta — 
nyájasan béget a speciális bosnyák birka egy marsoló gyalogcsapat után. Mi 
leszünk azok." Gárdonyi Géza (Don Vigole) lépett helyére a szerkesztőségben; 
október elsején ki is kísérte a kaszárnyához a nála három évvel fiatalabb előd-
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jét, és színes írásban (A Mars téren) számolt be a látottakról, ö írhatta október 
6-án a tudósítást a zászlóalj indulásáról is (Boszniába!). Előző nap délben indult 
a nagyállomásra egy főhadnagy parancsnoksága alatt egy kadét, kilenc altiszt 
és 120 regruta. „És a sorban ott lépkedett a mi fiunk is, a lapnak három éven át 
volt buzgó, fiatal belső munkatársa: Tömörkény Pista, aki az író tollat a fegyver-
rel cserélte föl." 

3 

Különvonat vitte őket. Akkor még csak Szarajevóig volt vasút, onnan tíz-
napi gyaloglás után értek állomáshelyükre. „Október vége felé, ködös őszi haj-
nalon érkeztünk meg mint újoncok a századhoz." Első levelét még Pljevljából 
küldte az író a Híradónak, első cikkét pedig október 21-én, vasárnap délután 
már a prijepoljei barakktáborban írta Boszniai bakaélet címmel, s november 
4-én jelent meg a lapban. Három nap óta esik a hó — tudósított Tömörkény; a 
szegedi lapok ugyanakkor „októberi nyárról" cikkeztek. 

Ettől kezdve már katonaideje alatt is több írásban számolt be élményeiről. 
Ám katonaemlékei végigkísérték egész írói pályáját: egyenletesen elszórva újra 
és újra fölbukkannak; a tárca műfajának, az újságírás gyakorlatának megfele-
lően az esetek, a témák gyakran ismétlődnek; az író nemritkán többször is meg-
írja ugyanazt. Nem lehet őt rajtakapni: ha apró-cseprő dolgokban színeződnek 
is az események, cserélődnek is a valódi meg a költött nevek, valóságmagvuk 
a sokszori újramondás után is azonos, és az írások hitelességét erősíti. 

Jellemző a Fecskék esete. Először Vándorfecskék címmel 1890. március 1-
jén jelent meg a Híradóban: alig fél évvel tehát az élmény után. Több mint egy 
évtizeddel később, 1900. április l-jén közölte az Űj Idők az ismert változatot 
Fecskék címmel. Könyvünkben egymás után mind a kettő olvasható, éppen az 
összevetés végett. A lényeg mindkettőben azonos. Mindössze az az eltérés, hogy 
az eseményhez még közelebb álló, így a valósághoz jobban tapadó első változat-
ban, a tárcában vagy ha tetszik, a riportban, valamennyi fecske elpusztul; a má-
sodikban, az érett elbeszélésben — néhány apró színezésen kívül — annyi a köl-
tés, hogy a tanyai parasztbakáknak az otthoni kis jövevények egy részét keb-
lükön melengetve sikerült életre kelteniük. 

De jellemző a realista íróra, hogy ezt a különbséget ő újabb évtized múlva 
nem is érzékelte. A Szegedi Napló 1911. július 30-i számában jelent meg a Kö-
teteiben máig sem szereplő Félszenderben című tárcája. Akkorra Fecskék című 
elbeszélése belekerült a piarista gimnáziumokban használatos irodalmi olvasó-
könyvbe, s az író 16 éves László fia ott olvasta. A tankönyvíró a valóság hű 
tükröződésére Hermán Ottó írását hozta példának: a benne szereplők valóban 
megtörténtek. Szembeállította vele Tömörkényét, mint amelyben a dolgok csak 
olyanok, „mintha azok csakugyan megtörténtek volna". A fiú számon kérte 
apjától: „Kedves apám mindig azt beszélte, hogy amiket a novibazári katona-
korából megírt, azok mind megtörtént dolgok." „Mondom: Az úgy is van, fiam. 
Azok csakugyan megtörtént dolgok." „Az a novella pedig, amit az olvasókönyv 
közöl, tényleg megtörtént dolog." „Ez, fiam, így igaz, ahogy írva. van." „Az igaz-

• ság pedig az volt, hogy ő a valóság párnáján álmodott" — jellemezte írásművé-
szetét pompás metaforával a legpontosabban Móra Ferenc. 

Ugyanígy jellemző egy másik mozzanat is. Tömörkény többször említi „az 
italos kapitányt", aki három évet szolgált Prijepoljéban; ott a sok veszély közt 
nem is érte semmi baj, de itthon kiesett a laktanya ablakából és szörnyethalt. 
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Nevét minden esetben tapintatosan elhallgatja. A szegedi lapok azonban tüze-
tesen megírták, hogy Mendra Ferenc 46. gyalogezredbeli százados 1890. július 
14-én hajnali háromkor kiesett a kaszárnya emeleti ablakából, és halálra zúzta 
magát. Azt is megírták, hogy pár nappal előbb lázra, szédülésre panaszkodott, 
két napig nem is hagyta el szobáját, de előző este a Prófétában tiszttársai közt 
iddogált, és 10 óra tájban kapatosan tért haza. A vizsgálat szerint a párás, fül-
ledt melegtől, láztól, italtól fölhevülve hűtőzni ült ki az ablakba, s onnan szédült 
le a kövezetre. Mindössze 43 éves volt. A lapok szerint közlegényként részt vett 
1866-ban a königgrátzi csatában, az ezredtörténet szerint hadnagyként az okku-
pációban. Bécsben született, magyarul nem tudott, ezért inkább Franz Mendrá-
nak kéne helyesen írnunk; de szerette Szegedet, magyar bakáit is, s nem örült, 
hogy az ezredet ősztől szülővárosába helyezték. A lapok szerint katonái és tiszt-
társai is kedvelték. 

Ebben a gyűjteményben az az újdonság, hogy Tömörkény katonatárgyú 
írásai nem a megírásuk, hanem a tartalmuk, az emlékek megtörténtének idő-
rendjében következnek egymás után. Ebben az összefüggésben számomra is 
meglepő tanulsággal derült ki, hogy az így fölsorakoztatott elbeszélésekből az 
író katonáskodásának minden lényeges eleme megismerhető. Nem hiszem, hogy 
akad még író, akinek a művei ilyen részletességgel és hitelességgel örökítenék 
meg a Monarchia katonaéletét. Magyar biztosan nincs; a cseh Hasek és a horvát 
Krleza csak az első világháború idejéből ábrázolta a katonasorsot. Tömörkény 
sorsának különlegessége, hogy tényleges szolgálatát évenként más és más kör-
nyezetben élte át, s ettől vált számára önmagában is változatossá. Végig csinálta 
a szintén nem szokványos székelyhídi királygyakorlatot; háromszor hívták be 
tartalékos képzésre; végül a világháborúból is látott annyit, amennyit őrhelyein 
— lakásának ablakából és a szegedi kiskocsmák piros abroszos asztalainál — 
megfigyelhetett belőle. 

Török földön ismerte meg életre szóló élménnyel a kétkézi munkást, a pa-
rasztot meg a kubikost. „Ide kellett jönnie — írta szépen első életrajzírója, Ju-
hász Gyula —, hogy most már végképpen megismerje és megszeresse a szegedi 
népet, a magyar parasztot, akivel együtt élt, együtt robotolt, együtt szenvedett 
és együtt tűrt ebben az idegen világban." Később — apósának zákányszéki ta-
nyáján — ismeretei elmélyültek a parasztéletről, a homokból élőket meg a vi-
zecske, a Tisza partján figyelhette meg. De Péter, a kubikos (más írásaiban félre-
érthetetlen azonossága káplár Papp Györggyel avagy Mihállyal) először itt mu-
tatta meg az írónak emberségét, bátorságát, szívós akaratát. 

4 

1964 augusztusában magam is jártam a görbe hegyek országában, Tömör-
kény lába nyomában. Szarajevótól gépkocsivaT azon az úton, amelyet ő gyalog-
szerrel tett meg oda is, vissza is. Az utak még akkor is, az autót is próbára tet-
ték. Gorazdén át jutottunk el Visegradra, ott éjszakáztunk a Drina kavicsos 
partján az Ivo Andric regényéből híressé vált híd tövében, azután másnap ér-
tünk Pljevljára. 

Itt volt a parancsnokság és a börtön. Ezt a brigádáristomot gyakran emlegeti 
Tömörkény, noha — mint akkor rájöttem — ő maga nem láthatta, csak a komák 
elbeszéléseiből ismerhette. Mondja róla, hogy hegybe van bevágva, de nem 
említi, hogy a Szvéta Trojica (Szentháromság) voltaképpen monostor; talán még 
ma is görögkeleti apácák hajléka, nagy múltú, ősi templommal, Pljevljától ne-
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hezen járható úton mintegy két kilométerre. Az áristom mögötte van. Egy öreg 
pópa — két helybeli, Belgrádban egyetemre járó diák tolmácsolásával — ka-
lauzolt bennünket. Nagy volt a meglepetésük, mikor a műemlék templom meg-
tekintése után a börtön felől érdeklődtem. A pljevljai diákok hírét sem hallot-
ták, a pópa meg álmélkodott, honnan tudhatok róla. S miközben elmagyaráztam, 
hogy egy magyar író tolla örökítette meg, az öreg már vezetett is a falépcsős, 
hátával a hegynek szoruló építményre. A cellákon még rajta voltak a vasrácsok; 
a falakon a foglyok szokásos rajzai is (önarcképfélék és női figurák egyaránt), 
de üresek; az egyikben volt valami lomtár. 

Pljevlján más néznivalónk nem is akadt. Most kocsinkat éjjeli szálláshelyül 
a Ceotina locsogó vize mellett rendeztük be: róla is többször esik szó Tömörkény 
írásaiban. De az út, amelyre legjobban készültem, másnap következett. Pljevljá-
tól magas fönnsíkra kapaszkodtunk — meg is kellett állnom, mert a hűtővizem 
forrt —, s azon át vitt az út, amelyen egykor a szegedi bakák cipelték bornyúju-
kat az ismeretlen, idegen világ felé. Ez a Mihajlovic-planina — rajta van az 
osztrák—magyar katonai térképen —; ide jártak Tömörkényék lőgyakorlatra. 
Azután a sokat emlegetett Jabuka, melyen őrház, egy századnak való kaszárnya 
állott. Ez a pont volt az összekötő láncszem Pljevlja és Prijepolje között. Ide jött 
az őrjárat, a patrul, hozta-vitte a postát, a zsoldot, a hazai levelet és a hazai 
csomagot, a „magyarországit". Ide hozta föl a kubikos káplár, Tömörkénynek 
ez a halhatatlan, nagyszerű hőse, a nagy hóban két elalélt társát, elkövetve a 
szabálytalanságot, hogy a rábízott postát harmadik, még vánszorgó bakájának 
nyakába akasztotta. 

A kaszárnya helyét megmutatta az út menti boltból kijövő fiatalember. 
Jabuka most szétszórt házakból álló falu vagy inkább hazai fogalmaink szerint 
tanyaközpont. Az út mellett iskola, bolt, posta, rendőrség. Távcsövezésemre, 
fényképezőgépem kattanásaira ki is jött egy milicista, figyelmesen várta, míg 
megmásztam a Jabuka tetejét, de nem szólt semmit, csak köszönésemet fogadta. 
Az egykori kaszárnya alatt, az országúttól pár száz méterre nagy építkezés folyt, 
sőt kövesút is készült odáig: valami vendéglő vagy szálló épült. 

Innen már ereszkedik az út, de egyszersmind barátságtalanabbá válik. Most 
következnek a szavin-lakati sziklák, amelyekről Tömörkény annyit írt. A postát 
várók odáig láttak föl: télen a fehér hóban messziről figyelhették a patrult. 
A járőr biztosító részlege meg csak odáig járt föl: onnan ők kísérhették szemmel 
a Jabukáig vitt postazsákot. Szavin-Lakat — mely most szintén kis település 
pár házzal — azért is nevezetes hely, mert itt „dőlt ki" Tömörkény egyetlen-
egyszer katonakorában. A sziklák különben valóban félelmetesek. Azt elfelejtet-
tem megnézni, hogy a kövek alatt vannak-e most is skorpiók. 

Prijepolje a Lim völgyében rendkívül hasonló helyzetben terül el, mint a 
Drináéban Visegrád. Még a híd is, bár ez korántsem oly szép és méltóságos, 
ugyanolyan irányban szeli át a folyót. Ez a helyzeti hasonlóság azóta is meg-
téveszt: emlékeimben összemosódik a két táj, a két város, a két víz. 

Tömörkényék kaszárnyájának helyét nem volt nehéz megtalálnom. Az író 
félreérthetetlen leírást ad. „A tábor egy nagy hegy aljában állott a Lim-parton, 
néhány barakk fából építve, furfangos lőrésekkel, hogy azokon át, aki akar, 
lövöldözhessen; egy hosszú istálló az öszvéreknek, egy kőház a beteg katonák-
nak meg egy másik kőház a maródi lovaknak. Az öszvérek hozták a postát a há-
tukra rakott vasnyeregben, a lovak nem csináltak semmit, a katonák együtt 
álltak posztot őfelsége Abdul Hamid szultán redifjeivel, s olykor a hegyekbe 
mentek rablót kergetni. Unalmas élet volt nagyon . . . " 
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„Oly meredeken emelkedett a tábor mögött a Cadinje-brdo, mint a fal, s vele 
szemközt a Lim vizén túl a Rajnovics-brdo, mintha a kettő egy volt volna valaha 
időtlen idők előtt. Alighanem úgy is volt, hogy a Lim tajtékos vize vágta őket 
ketté." 

A térkép ugyan Ranjevicnek írja a hegy nevét, de nem csudálom, ha a 
szegedi bakák nyelvén Rajnovics lett belőle. Nevezetes is lett: sóhajaikban, át-
kaikban mindig azt kívánták, bár szakadna rájuk, hogy ne szaggassa már a hon-
vágy a szívüket. S a kesernyés bakahumor mást is mesélt róla. „Havas tetején 
az égnek nyúlik egy darab sziklaorom, amelyről azt regéli a baka, hogy arra 
száll, ha erre száll, a híres mesebeli griffmadár. Mikor a griffmadár rászáll, 
mindig kopik a lábnyomától egy darabot a szikla. Azt mondja a baka, hogy mi-
kor a szikla ott apánk, Rajnovics tetején végleg elkopik, akkor hazamegyünk 
Törökországból." Sokszor elmeséli ezt Tömörkény, változatait is, amelyekkel 
a szegedi meg a bécsi kaszárnyában keserítették az újoncok szívét az öreg ka-
tonák . . . 

Maga a városka, Prijepolje, már régen nem az az elhagyatott, „nyomorúságos 
török falu", mint Tömörkény idejében. Gimnáziuma van, s vendéglőkön, kaiá-
nákon, modern üzleteken kívül ipara is jelentős. Egy nagy irodaház valamiféle 
vegyiüzem központját rejti, s a Lim hídjánál, közvetlenül a régi katonai tábor 
mellett hatalmas, de fél kézzel szállítható fehér műanyag tömböket gyártanak. 

Tömörkényék egykori táborhelyén monumentális hősi emlékmű áll. Bizo-
nyára még az egykori lőréses kaszárnyának a romjait öleli körül, szoborcsoport-
tal és domborművekkel, s emléktábla rögzíti, hogy 1943 októberéből a jugoszláv 
antifasiszta harcnak jelentős eseménye fűződik a helyhez. „Itt kezdődött az 
ellenség hatodik offenzívája. Ez a nap a népfölszabadító háború egyik leg-
nagyobb csatájaként került a történelembe. Az 1. sumadijai és a 2. proletár bri-
gád, valamint a szandzsáki partizánok egész napon át szakadatlanul támadták 
a német hegyi ezredet és páncélos hadosztályt. Ebben a harcban az 1. sumadijai 
brigád harcosainak kétharmada elesett: 3. zászlóaljuk teljesen megsemmisült. 
A 2. proletár brigádnak fele harcosa, két zászlóalja elesett, de az ellenségnek 
aznap nem sikerült áttörnie." 

A Lim hídja sem a régi persze, ezt is a fölszabadulás után építették. Tö-
mörkény idejében még a régi, elöregedett, kőlábas török híd szolgált a folyón 
át. A közepe már akkor is fagerendákkal volt megfoltozva. A város felőli végén 
állott két torony, fölül folyosóval összekötve. Itt tartottak őrséget az egyik 
torony előtt az alföldi magyarok, a másik előtt anatóliai törökök. „Így álltak a 
földszinten egymással szemközt igen szigorú formaságok között — odafönt pedig 
a folyosón átjártak egymáshoz kártyázni." 

így éltek a magyar bakák „testvéri sorsban" a török katonákkal. Egyformán 
vágyakoztak haza, ki a szegedi tanyákra, ki az anatóliái pusztákra. Ugyanaz a 
humanizmus, mint melyet a Nobel-díjas Andric műveiben értékelt a nemzetközi 
irodalmi közvélemény, ott munkál Tömörkény elbeszélőművészetében is. Olyan 
szeretettel rajzolja meg török, bosnyák, albán figuráit, akárcsak a vele együtt 
szenvedő magyar földijeit. S van abban valami jelképes, hogy a Lim hídján nem-
csak együtt állt a magyar meg a török katona, hanem itt nyújtotta át a nagyon 
várt karácsonyi csomagból, a hazaiból, a magyarországiból a kóstolót, a fonatos 
kalácsot infanteriszt Csukonyi Bálint: 

— ögyél, Ibró testvér. Magyarországi! 
A Lim is nagyon hasonlít a Drinához, amint Visegrádnál fut. Összegyűjtöt-

tem vizének a Tömörkény írásaiban váltakozva ismétlődő jelzőit: dübörgő, ha-
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bos, jeges, ködös, lármás, sebes, tajtékos, tiszta, zajos, zúgó. Magam is megmerít-
keztem a nyári délután is görcsöt ígérően hideg vizében. Napkelte után, akár a 
Drina, a Lim is még órákig párában úszik. A völgybe szorult városokban később 
világosodik, és korábban alkonyodik; augusztusban is, amikor délben forróság 
van, hűvösek az éjszakák, s „a Rajnovics" sziklás taréja még kilenc óra tájt is 
felhőt pipál. Ott aludtunk a régi táborhelyen, szemben a hősi emlékművel, a 
Cadinje lábánál, a híd tövében, a zúgó Lim fölött. 

Ez a párhuzam Visegrád és Prijepolje, a Drina és a Lim, a két híd között 
egyre erősebb lett bennem. Híd a Drinán — ez a regénycím Andric életművé-
nek jelképévé nőtt; híd a Limen — ez Tömörkény írásainak humanizmusát 
szimbolizálja számomra. 

5 

Az 1890-ben Bécsben megjelent (de Szegeden írott) német nyelvű ezred-
történetből tudjuk, hogy az a hadgyakorlat, amelyről Tömörkény tudósít, 1889. 
augusztus 10-től 28-áig zajlott Pljevlja környékén. A 4. zászlóaljon kívül ott 
állomásozó különféle más fegyvernembeliek is részt vettek benne. A 12. század 
védte a várost, a többiek támadták. 

Szeptember közepe lehetett, amikor a szülőföld követei, a vándorfecskék 
megfájdították a honvágyó bakák szívét. De alig egy hónap múlva, október 16-án 
megérkezett a nagyváradi 37. gyalogezred 3. zászlóalja, hogy fölváltsa a negy-
venhatosokat, akiknek egyharmada már két, újabb harmada három évet is le-
húzott a Lim köves partján. A zöld parolisok helyébe piros parolisok álltak. 
A török tisztek 11-én bankettot rendeztek a távozó 4. zászlóalj tisztikarának 
búcsúztatására. Mint Cara effendi tudósításából kitűnik, Salih bej bimbasi, 
Mujin bej kajmakám, Szelmanovics bég, Szelim bég, Ali Kolasz és Hasszán kapi-
tány, valamint Prijepolje előkelő szerb polgárai pohárköszöntőkben méltatták a 
magyar katonák baráti magatartását. A kajmakám pezsgővel a kezében sajnál-
kozott a zászlóalj távozásán. Nem tudni, tréfának szánta-e, de fölvetette, hogy 
táviratban kéri a hadügyminisztériumot, ne vigye el a negyvenhatosokat. (Cara 
effendi érthetően tiltakozott eme szíves marasztalás ellen.) Október 15-én Kónya 
alezredes viszonozta a kedvességet: ő adott bankettot a török tiszteknek. Magya-
rok és törökök összeölelkeztek. 

19-én indultak haza. „Szép őszi reggel volt, mikor megindult a zászlóalj. 
Napfény ragyogott a fák levelein, a fűzeken, a Lim habjain s a kivont kardokon. 
A kis török helyőrség tisztjei díszben mentek el velünk Seljazsnicáig, ahol pa-
takok szakadnak a Limbe, a magas parton faragott mohos turbánkövek alatt 
régi türk vitézek nyugosznak..." Az ezredtörténetből napra pontosan tudjuk a 
350 főnyi legénység hosszú menetelésének állomásait: 20-án Boljanici, 21-én 
Cajnice, 22-én Gorazde, 24-én Praca, 25-én Pale. 26-án ért a zászlóalj Szarajevó-
ba ; onnan ismét különvonaton 28-án este — barátságtalan, hideg időben — 
érkezett haza Szegedre. A fogadtatás viszont meleg volt: a Város megvendégelte 
fiait, a laktanya udvarán gulyás főtt, s kinek-kinek kijárt fél liter jó buckái 
siller. 

6 

Kötetünkben háromféle írás található. Néhány egyszerű tudósítás, riport, 
levél; köztük pedig vegyesen, váltogatva Tömörkény short story-jának két fő 
fajtája, az emlékezés és a tulajdonképpeni npvella, elbeszélés. Az író máshonnan 
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is ismeretes szerénységét jellemzi, hogy még a személyes emlékezéseiből sem 
tudjuk meg, mikor mi volt a rendfokozata. Egyedül az „őrmestör úr!" címűből 
derül ki — jó későn, 1916-ból. De hogy közben mikor kapta csillagjait, erről 
sehol nincsen szó, s beosztásáról is csak elejtett szavaiból következtethetünk. 
Olyanokból, mint hogy kidőlését a kapitány azzal magyarázta: az irodai munkák 
miatt elhanyagolja a gyakorlati kiképzést, vagy hogy amikor a Balkánról vissza-
jöttek a szegedi laktanyába, s egyszeriben csökkent a zsold, fizetéskor a baka 
azt morogta, négykézláb is visszamenne a Lim partjára, ahol — mint Tömörkény 
írja — „aranypénzzel fizettünk". 

Iskolázottsága, hazulról hozott német nyelvtudása és újságírói gyakorlata 
révén természetes, hogy egy-kettőre, nyilván már az első hónapokban a század-
irodába került, s ő intézte a gazdasági, élelmezési és pénzügyeket is. Végzett-e 
valamiféle tanfolyamot, erről sem ejt szót, de 1908. december 31-én kelt Vég-
eibocsátó levele és 1915. a u g u s z t u s 7-i Népfölkelési igazolványt l a p j a s z e r i n t 
rendfokozata „II. osztályú, címzetes I. osztályú, számvevő altiszt", közkeletű 
nevén manipuláns őrmester volt. Ez utóbbi okmányon érdekes a megjegyzés: 
karpaszomány viselésére jogosult. Tehát ekkor már elismerték ún. önkéntes-
ségi jogát. 

A Mars téri ú j laktanyában kilenc hónap következett. Ez neki könnyű le-
hetett, hiszen itthon volt, s mint manikulás gyakran kapott eltávozást, kimenőt. 
A katonaélet itt új arcával mutatkozott meg előtte. Prijepoljéban is akadt de-
zentor meg szimuláns, de itt ú j jelenség volt a gyakori öngyilkosság. Alig értek 
haza, egymás után adtak hírt a lapok ilyenekről. November elején Pintér And-
rás szabadkai legény a sörházkaszárnyában szétlőtte a fejét. Szabó János alsó-
tanyai regruta ötheti katonáskodás után hazaszökött a tanyájukra, és fölakasz-
totta magát. Decemberben szintén a 46. gyalogezredbeli Scháffer Imre dobta el 
magától az életet. Rendszeres volt, hogy az újoncok nem bírták a hirtelen rájuk 
szakadt kemény, nemegyszer embertelen életformát, s inkább a halált válasz-
tották. Tömörkény írásművészete ennek a testi-lelki gyötretésnek, lelkiállapot-
nak számos változatát megörökítette. Mint publicistát később is foglalkoztatta 
ez a kérdés: gyakran vezércikkezett a katona-öngyilkosságokról, az ezeket rendre 
előidéző kegyetlen szoldateszkáról. Arpint elítélte a fegyelmezésnek középkori 
rekvizítumaként a katonaság körében általános kikötés gyakorlatát is. 

1890. augusztus 2-án a 46. gyalogezred elindult a székelyhídi királygyakor-
latra (vagy császárgyakorlatra — ki-ki hajlama szerint hívta így vagy úgy). Erre 
csak háromévenként került sor. Minthogy őszre a Burg őrizetére rendelték az 
ezredet, hosszabb időre elköltözött Szegedről. Ezért a Város ünnepélyesen bú-
csúztatta háziezredét. Előző este a tisztikar részére búcsúbankett volt a Tisza 
Szálló udvarán. „A kitűnő és dús menü becsületére vált Kassnak." Ekkor ugyan-
is Kass János bérelte az ú j szállodát és éttermet. Szeged két híres prímása, Ur-
bán Lajos és a „zsidó cigány", Fehér Poldi szolgáltatta a zenét. Szabados János 
helyettes polgármester pohárköszöntőjére Müller ezredes „kevéssé töredékes ma-
gyarsággal" válaszolva köszönte meg Szeged vendégszeretetét. „Nagy ugyan 
— úgymond — a kitüntetés, hogy az ezred Bécsbe való meghívásban részesült, 
s ennek örül minden katonaszív; de nehéz a búcsú a szeretett szülőföldtől, a 
szép Szegedtől." 

Sokan kísérték kocsin Deszkig a menetet, Klárafalván pedig a leleményes 
Kass János terített asztallal várta a tiszteket: „itt a Tisza Szálló!". Estére elérték 
Nagylakot. (A Marosban való csajkamosás közben a nagy melegben fürdeni 
támadt kedve Herczog Ágost közlegénynek, s bele is fulladt.) 
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Mint a folyó, amelybe patakok ömlenek, úgy egyesültek az ezreddel a dan-
dár, majd a hadosztály, végül a hadtest különféle alakulatai, s egyre nagyobb 
egységekben folytatták gyakorlataikat. Arad körül az aradi 33. ezred 3. zászló-
aljával „apróbb harcjátékot rögtönöztek", Lippán pedig csatlakozott ezredéhez 
a temesvári 2. zászlóalj. 7-étől ezredgyakorlatot tartottak. Ezt két napon át 
megtisztelte látogatásával báró Waldstádten János táborszernagy, a 7. hadtest 
parancsnoka. 16-án éjjel tüzet oltott az ezred: hajnali 4-kor hagyták ott, s 5-kor 
már frissen kivonultak gyakorlatra. Augusztus 18-án, a császár születésnapján 
a tisztikar táncvigalmat rendezett, az ezred zenekara Müller karnagy vezetésé-
vel térzenét adott. 19-én megérkezett Aradról a 33. gyalogezred, továbbá egy 
század huszár, egy tüzérüteg, s megkezdődtek Kronenbold Ferdinánd tábornok, 
dandárparancsnok vezetésével a dandárgyakorlatok. 25-én vonultak tovább a 
Fehér-Körös völgyébe, ott egyesült a 17. hadosztály. 

Innentől kezdve maga Tömörkény az események krónikása. Nem tudjuk 
okát, miért pártolt át unokabátyjának Híradójától a Szegedi Naplóhoz, de bizo-
nyos, hogy ő a lapnak „saját külön tudósítója": ő írta augusztus 22-től szeptem-
ber 16-ig kilenc folytatásban A 46. gyalogezred hadgyakorlaton című cikksoro-
zatot. Egyik-másik alatt ott is a betűjegye: -a, azaz Pista. 22-én volt az első 
nagyobb manőver. 24-én, vasárnap pihentek. Ettől kezdve nem nyári vászon, 
hanem kék posztónadrágban meneteltek tovább, s ez a nagy hőségben újabb 
megpróbáltatást jelentett. 

A szeptember 5-i tudósításban olvassuk, hogy a „zárgyakorlaton" az ezred 
bemutatja a füst nélküli lőport. E célra Váradon 800 000 ilyen vaktöltényt gyár-
tottak. Szeptember 14-én írta Tömörkény: „öreg katonák beszélik, hogy régen 
volt egy csapatnak olyan hosszadalmas és fárasztó nagygyakorlata, mint most 
a 7-ik hadtestnek." Utolsó beszámolójában pedig megemlíti, hogy a szegedi ez-
red addig 97 falut, várost barangolt be. 

Kevéssel később, már Bécsből, 1891. január 25-én levélben is beszámolt 
élményeiről Burger Gusztávnak. „Éppen negyvennyolc napig evett a fene ben-
nünket Biharban és olyan kutya sorban, hogy mikor odalent Spanyolviaszk-
országban a patrulljáratok alatt egy árva téli pokrócba keveredve hevertem át 
szeles éjszakákat a hegy tetején a hóban, hát komám, csupa istenáldás volt a 
Bihar megyei csatangoláshoz képest." S így folytatta: 

„Mivelhogy mi mindvégig olyan extra ezred voltunk, hogy minden ember 
külön sátort hordott magával, hát mink sohase kerültünk be a faluba, hanem 
kint csavarogtunk a semlyéken, és sokszor örültem, ha kihúzott karddal ki bír-
tam csikarni az oláhtól egy akkora darab málét, amekkora darab pénzt adtam 
én neki érte, amivel elverhettem az éhségemet." Szeged táján, mondja, ilyet a 
koldusnak röstellnének adni, nehogy megszólja érte a háza t . . . 

A „zárgyakorlat", amelyen Ferenc József is részt vett, szeptember 13-án 
kezdődött. A lapok előre megírták, hogy a császár és király 10-én érkezik Szé-
kelyhídra, és négy napra Stubenberg gróf kastélyában száll meg. Hat szobát 
rendeztek be neki, mégpedig Szegedről Seifmann Mór udvari szállítótól 12 va-
gonnyi kárpitozott bútorral. A kíséret rendelkezésére negyven szoba állott. 
A király 10-én érkezett Nagyváradra, s este különvonaton Székelyhídra. 11-én 
megérkezett Szapáry Gyula gróf, miniszterelnök, és megjöttek a külföldi ka-
tonai attasék is. 12-én Ferenc József Debrecenbe látogatott, este tért vissza 
Székelyhídra. 

A királygyakorlaton a déli felet, a temesvári 7. hadtest két hadosztályát 
Nagyvárad déli részén összpontosították. Az északi fél, a kassai 6. hadtest Brau-
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müller altábornagy parancsnoksága alatt három hadosztályával Tokaj felől Ér-
mihályfalva irányában tört előre. Az „ütközet" a Székelyhídtól (ma Sácueni 
néven található a térképen) Margittáig (Marghita most az írása) húzódó út men-
tén zajlott. A király lóhátról figyelte a hadmozdulatokat. 16-án, a gyakorlat vé-
geztével megdicsérte az alakulatokat; érdekes, bizonyára a nemzetnek szóló 
udvarias gesztusnak szánta, hogy külön kiemelte a honvédcsapatok szereplését. 

A királygyakorlat végeztével a 46. gyalogezred 1. zászlóalja visszatért Sze-
gedre, a többi három 19-én megérkezett Bécsbe. 

7 

„Magyar emlékek és magyar nevezetességek után kutatva Bécsben, termé-
szetesen legközelebb voltak szívemhez és érdeklődésemhez azok a nyomok, ame-
lyek Tömörkény István felé vezettek" — írta 1926. május 30-án a szegedi Dél-
magyarországban Juhász Gyula. Első bécsi útjának első bécsi útja a Stifts-
kasernéhoz vitt. Tömörkény Bécsben című cikkében ezt írta: „kegyelettel néz-
tem ódon bagolyvárát egy eltűnt monarchiának és egyik kirepítő fészkét az i f jú 
Tömörkény álmainak". Pár szál virágot helyezett el a kapualjba a régi katonára 
gondolva, „aki innen indult el meghódítani a szíveket és elméket". 

Itt közölt írásain kívül Tömörkény frissen is beszámolt első bécsi élményei-
ről már idézett levelében Burger Gusztávnak. Sógornőjének szólt ez a bekezdés: 
„Hát mondom, húgomasszony, olyan soványak voltunk, mint a bőregér, mikor 
ideértünk. Azóta aztán itt vagyunk, és hát hízunk, mert 12 vas egy létra* sör. 
És mivel hogy nagyon iszunk, hát fölemelték két vassal literjének az árát." 

Más írásaiban is emlegeti, hogy kegyetlen hideg volt azon a télen. Levelé-
ben ezt írta: „Amúgy szörnyen sok a szolgálat, s hideg idők járván, kinek hogy 
a füle fagyott le, örült, hogy ép egészségben maradt a lába. A Burgban lenni 
főőrségen például fölér egy gyöngéd, a jelenkornak megfelelő akasztással, és 
van olyan őrség is, amely 13 kilométernyire fekszik a kaszárnyától, ami éppen 
a makó—szegedi útnak a fele." Katonák idegenben című cikksorozatában, amely 
kötetben itt jelenik meg először, 1903-ban is fölháborodva ír az ostoba és ember-
telen szabályzatról, amely csikorgó hideg téli éjszakán is értelmetlenül azt kö-
veteli, hogy ne csak az őrszem álljon a posztján, hanem 18—20 baka vékony 
bélésű köpenyben dideregje át a farkasordítóan hideg éjszakát, s még csak nem 
is toporoghat a lábával, mert ha szöges bakancsa a Burg gránitkövén zajt csa-
pott, rögtön rászólt a burgzsandár. „Az idegenbe vert katona — írja Tömör-
kény — sóhajtva ül vissza a padra, és csendben mulatozik azzal, hogy miként 
fagyogatnak a. lábujjai." 

Őrség a Burgban, a schönbrunni kastélyban, a bécsújhelyi tüzérségi szer-
tárakban, különféle egyéb katonai Amt-ok, hivatalok előtt — ezzel telt a nap. 
Sok baka ki sem ment a városba. Nem véletlen, hogy a mesélés katonaszoká-
sáról az író mindig a bécsi emlékei kapcsán szól. 

ő azonban kijárogatott részint az operába meg a Burgszínházba, részint 
meg a Burgszínház mellé, Nagy Terka vendéglőjébe, amelyben csak magyarul 
folyt a szó, mert a császárvárosban szolgáló hétezer magyar katonán kívül a 
legtöbb bécsi magyar közember — testőr, burgzsandár, iparos, színházi gépész — 
odajárt. Juhász Gyula már nem találta meg e nevezetes emlékhelyet, ahol Tö-
mörkénynek a készülődő verekedés elől tán az életét mentette meg egy bécsi 

* A liter tréfás változata. P. L. 
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Mircli, fölszolgálólány. A kétféle „fejérvári" bakák (a szegedi Fejérváry-ezred 
katonái és a székesfehérváriak) nemegyszer szólalkoztak össze. 

1891 nyarán az ezred Alsó-Ausztria hegyei között „kódorgott" hadgyakor-
laton. Ösz elején azután végleg letelt „az a három esztendő". Az 1888 őszén be-
vonult regruták szeptember 11-én hazaérkeztek a Városba, Szegedre. Leszerel-
tek, tartalékos állományba kerültek. Rezorvista lett Tömörkény is, ahogy a sze-
gedi népnyelv a rezervistát kifordította. Katonavonat és Három év című tudó-
sításaiban névtelenül bár, de maga az író számolt be ezekről a napokról. 

Már kétszer is idézett bécsi levelében még januárban így adta elő jövőjével 
való kételyeit Burger Gusztávnak: „Nem vagyok tisztában, cibilségemben hova 
szegődjek be? Fölmenjek-e Pestre, avagy hogy megtiszteljem enszemélyemmel 
a Naplót. A magam részéről azt hiszem, Szegeden több időm maradna az iro-
dalmi munkásságra, mint Pesten, mert Pest — ámbár nem ismerem — hamis 
város lehet, amennyiben Hazafy Veray János megírta már, hogy ő este indult 
Pestre, s mégis Budára ért." 

8 

Így is döntött, Szegeden maradt. Érdekes, hogy a Szegedi Napló már július 
30-án bejelentette, hogy az időközben, 1890 májusában a Híradótól szintén a 
Naplóhoz átállt, de most az Aradi Hírlaphoz távozó Gárdonyi Géza helyébe a 
szerkesztőségbe Tömörkény István lép. Tehát megint egymást váltotta Gárdonyi 
és Tömörkény! 

Írásaiból úgy tűnik ki, hogy három ízben hívták be tartalékos kiképzésre: 
1893 májusában 28 napra, 1895-ben és 1897-ben nyaranta 13 napra. Talán lett 
volna még egy, de ez a kolera miatt elmaradt. Valamennyi tükröződik életművé-
ben. Ennek a fajta katonáskodásnak két jellemző tanulságát örökíti meg. Az 
egyik, hogy míg tényleges szolgálati ideje leginkább irodákban telt el, tartalé-
kosként a csapathoz került: bornyúval a hátán végig kellett csinálnia a többiek-
kel a gyakorlatokat — mégha őrmesterként is. A másikat szintén gyakran föl-
emlegeti: más a rang itt, más otthon. Itt káplár úr Bunda, az alsótanyai juhász 
parancsol a budapesti fiskálisnak vagy a pénzügyminiszter bizalmas képviselő-
jének, ha nekik csak egy csillagjuk van, vagy egy sincs. Csupán egyetlen kü-
lönbség van: ki hánybeli. Mégpedig nem a születés, hanem a sorozás esztendeje 
szerint. 

32. évének betöltése után már nem hívták be a tartalékost: „A harminckét 
esztendőnél pedig a katonaságnál több nem volt, aminthogy a magyar kártyá-
ban sincsen annál több levél." Tömörkény számára 1898 őszén volt az Utolsó 
hapták. 1908-ban, mint írtam, megkapta az obsitot is, az elbocsátólevelet. 

Csak a háború, az első világháború szólt közbe. László fia, még műszaki 
egyetemi hallgatóként, már az elején bevonult: 1916 szeptemberében mint az 
5. honvéd gyalogezred zászlósa nagy ezüst vitézségi érmet szerzett. A Monar-
chiának már 1915-ben szüksége lett az idősebb korosztályok kiképzett tartalé-
kosaira. Még 1886-ban rendszeresítették a népfölkelő katonaság intézményét; 
ez eleinte 42, később 50, még később 51 éves korig is beszólíthatta a rezervistát. 

Móra Ferenc írta 1922-ben a Célszerű szegény emberek címmel válogatott 
posztumusz Tömörkény-kötet életrajzi bevezetőjében: „Mikor a háború harma-
dik nyarán az öreg katonákat is bekívánta a császár, Pista is menni akart erő-
vel, s úgy felkészült, hogy már a hivatali pénztárakat is átadta nekem." 

Tömörkény — háború alatt született írásai bizonyítják — nem volt háború-
párti. Ügy gondolkodott, ahogyan hőse, akit nem találtak alkalmasnak hadi-
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szolgálatra. Félt, mennyi szemrehányást kap majd a háború után azoktól, akik 
a frontról hazakerülnek: „Ameddig csak élők, ott lössz a nyakamon a vád, hogy 
kend né szóljon semmit, mert kend nem volt oda a nagy háborúba, kend nem 
védelmezte a hazát." Tömörkény sem akarta magára venni a gyávaság látszatát. 
Ahogy gróf Károlyi Mihály sem, amikor ezzel a megfontolással jelentkezett ön-
ként harctéri szolgálatra: „Azt is éreztem, hogy nem azonosulhatok egészen egy 
jövendő demokratikus Magyarországgal, ha nem osztozom a kiváltságok nél-
küli emberek szenvedéseiben." Avagy ahogyan a 19 éves pályamunkás, Veres 
Péter döntött hasonlóan: ne tartsák őt sunyi bujkálónak. „Fel tudom-e én egy-
általán nyitni a számat mint parasztvezér vagy mint író, ha kimaradok a há-
borúból? Hiszen mindenki lenéz és kinevet mint felmentett lógóst." S ahogyan 
Balázs Béla okolta meg hasonló lépését: „Menj, és szenvedj te is!" 

Népfölkelő igazolványa szerint Tömörkényt 1915 októberében alkalmasnak 
találták. Érdekes, hogy nem a közös hadsereghez, hanem a honvédséghez osz-
tották be. Mégsem vonulhatott be. Juhász Gyula bizonyára még hiteles szájból, 
magától Somogyi Szilvesztertől tudhatta, hogy az ő polgármesteri tilalma tán-
torította el Tömörkényt szándékától. A Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum 
igazgatója a Város cselédje volt: hivatali főnökének engedelmeskedni tartozott. 

Ezért mondhatta 1916-ban némi szorongással és elszomorodva az új ra mun-
dérba bújt öreg katonatársának, cukszfűrer Korányinak kérdésére, hogy miért 
nem katona: „Lefújtak." 

Első világháborús írásaiból külön kötet telnék ki. Ide főként azokat válogat-
tam, amelyekben az öreg regrutákkal, a hajdani katonatársakkal való találko-
zásait, eseteit örökítette meg. S néhányat a legjellemzőbbekből, amelyek Tömör-
kénynek a háborús nézését — Ady kifejezése ez — a leghívebben jellemzik. 
Tömörkény írásai mellett Juhász Gyula ünnepi költeménye, az 1918-ban kelet-
kezett Negyvenhatosok őrzi legméltóbban az első világháború szegedi mártír-
jainak emlékét. 

Véres idők terhét hordozza borongva, lemondva 
E sereg, és neki már mit hoz a vak diadal? 

Kedveseik vérén váltságot nyert Magyarország 
S szörnyű dicsőségük fénye ragyog Szegeden. 

Talán fölösleges külön fölhívni az olvasó figyelmét, hogy ennek a kötetnek 
az írásai nemcsak egy nagy író életrajzának dokumentumai, nemcsak fontos 
források az Osztrák—Magyar Monarchia hadseregének hiteles történetéhez, ha-
nem — és elsősorban — művészi alkotások. Emberi tartalmukkal és ragyogó 
stílusukkal egyaránt a magyar irodalom klasszikus kincsei. 
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