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A VIII. menetzászlóaljjal mentem ki el ször a harctérre. A Kárpátokból érkez  riasztó hírek 
hatása alatt alaposan kiöltöztetett a család. Termetem egy cseppet sem hasonlított azoknak az 
er snövésű, széles vállú, nagy pofacsontú orosz katonáknak a termetéhez, akikkel a magyar 
gránicon szembeállított a sors, de így kiöltözve eléggé testes és elfogadható „hegyi harcos” 
benyomását tettem. 1915 március 17-én indultunk Kaposvárról, de, hogy hol szállunk ki a 
vonatból, azt természetesen nem tudhattuk, mert a harci helyzet a Kárpátokban az id tájt 
mindig szolgálhatott meglepetésekkel. Végül is Malomréten vagoníroztak ki bennünket, 
amolyan kis eszményi faluban, ahol én házat sem igen láttam, hacsak nem azokat a 
barakkokat, melyek az állomás környékét nagyszámban tarkították. Itt töltöttük az els  
éjszakát. A puszta deszkán feküdtünk és a fafalak résein csakhamar érezni kezdtük a kárpáti 
szelek fagyos leheletét. Alvásról szó sem lehetett, legfeljebb csak bóbiskolásról, s így nem 
csoda, ha másnap, március 21-én roggyanó léptekkel és álmos, vasalatlan arccal állottunk 
össze. Ekkor tárult fel csak el ttem az els  kárpáti kép. Magas hegyek vettek bennünket körül 
fehér palásttal hátukon, itt-ott tarkítva egy feny erd  sötétzöld foltjával. A vidék 
ünnepélyesen hallgatott, pedig már szerettem volna ágyúdörgést hallani, mert erre voltam a 
legkíváncsibb. A délel tt folyamán megindultunk az országúton Fenyvesvölgy felé. Útközben 
friss orosz foglyokkal találkoztunk, akikkel ugyancsak eltréfálódzott a bakatársaság. - 
Fenyvesvölgy már er sen magán viselte a háborús jelleget. Megrongált házai, golyósebzette 
falai és a templom körüli katonasírok ádáz harcokról beszéltek. Az országút Fenyvesvölgyr l 
Uzsokra visz. Itt azonban letértünk a kövesútról és balra a Lubnya-patak völgyében 
felvágtunk Kiesvölgy felé. Ez utóbbi éppen a határon van. Rongyos kis ruszin falu, 
rendezetlen és piszkos, mint a többi. Emlékezetem szerint itt töltöttük a második éjszakát és 
reggel tovább folytattuk utunkat. Ez az út letagadhatatlanul elárulta, hogy harctéren vagyunk, 
mert agyonjárták azt a hegyitüzérek, valamint a l szer- és élelemszállító szekerek, miért is a 
háborús kényszer és találékonyság „gömbfával” vonta be ezt a kb. 1 km hosszú útszakaszt. De 
döcögött is rajt a kocsi, mint a megfagyott szántáson. Nagyon sok ló kidöglött, mert amikor 
már nem bírták a szegény párák, csak kifogták ket és letaszították a mélységbe. Felpuffadt 
testtel hevertek ezek itt is, ott is, miközbe szemüket szorgalmasan vájták az enyészet madarai. 
Veresceagin képei jutottak eszembe … . Végre felértünk a wolosatei hágóra, a magyar 
határra. Itt már jóval nagyobb hegyek meredtek jobbról is, balról is az égnek és közöttük a 
háttérben ott fehérlett a Polonina Wetlinska 1200 m-es gerince. Ekkor még nem is sejthettük, 
hogy ennek a gerincnek a neve nemsokára örök id kre belekerül az ezred történetébe. Itt a 
falu végén találkoztunk Sch...r kapitánnyal, aki egyenesen az ezredt l jött és csakhamar egész 
gyűrű képz dött körülötte a kíváncsi tisztekb l. Mi újság, hol az ezred, meghalt-e valaki? - és 
egyéb hasonló kérdések röpködtek feléje.  azután véres képet festett az elmúlt napok 
eseményeir l: a halálos végű Berdóról, az ég  Tarnawa Niznáról. T le tudtuk meg, hogy az 
els  csoport, mely az1914 aug.-i önkéntes-iskolánkból a harctérre ment, teljesen odaveszett 
A…r, B…cs, S…ny és T…i kadéttok ekkor már nem voltak az él k sorában Mind az ötöt 
eredménytelen berdói támadás vitte el, kit a hó alá, kit valami szakadékba, vagy legjobb 
esetben tömegsírba. K…r barátommal ekkor összenéztünk, mintha csak azt akartuk volna 



mondani: „Pajtás, ennek a fele sem tréfa”, de azután bíztattuk egymást, hogy elvégre nem 
mindenki esik el, nem is volna jó. Szívünkben ezzel a kényszeredett megnyugvással 
meneteltünk tovább. Ustrzky Grn-nál az út kétfelé válik. Az egyik visz Berechy Grn felé a 
Polonina Wetlinska lábához, a másik pedig Berezki felé a Wolosaty patak völgyébe. Mi az 
utóbbin mentünk jobbra. Közben leszállt az est és hozzáláttunk az étkezéshez, mely teából és 
jó hazai szalámiból állott. Sátrunk el tt magasra csapott a feny fa lángja, a távolból pedig 
dörögtek az ágyuk. Másnap (23-án) rövid menetelés után egy völgykatlanban rábukkantunk 
az ezredre. De milyen szánalmas állapotban volt! Egyik-másik század el tt nem volt több 10 -
15 piramidánál. A többiek gazdáját elvitte a Kárpátok: a golyó, a hideg, a betegség. 
A Tarnawa Nizna körüli harcok után az ezred tartalékba került. Itt beosztottak bennünket és 
E...ével a 9. századhoz kerültem. Miután parancsot kaptunk a Berechy Grn-ba való 
menetelésre, délután nekivágtunk m egyszer már megtett útnak, de csak Berezkiig jutottunk 
el. Itt egy rongyos pajta padlásán háltunk meg, hol a sötétségben bakáinkkal összekeveredve, 
testvériesen megosztottuk szegényes fekhelyünket. Itt is veszett hideg volt ugyan, de a 
szénaágy harctéri viszonylatban els rangú volt. S nekem, mint 20 éves álmodozó diáknak 
módfelett tetszett ez a romantikus cigányélet. Másnap (III. 24-én) Berechy Grnba jutottunk a 
kerekekt l felszántott, latyakos úton. Az ébred  tavasz u. i. kezd  harcait vívta a téllel: Az 
utakon feneketlen sár, a hegyeken vastag hóréteg. Berechy Grnban a 9. szddal 5 napot 
töltöttünk, de közben egy éjszaka felmentünk a Wetlinskára lesni az oroszokat, akik csak 
hernyólassúsággal tudtak el rejönni. Ekkor (vagy talán második felmenetelünk alkalmával) 
borzalmas hideg volt. A hegy gerincén kíméletlenül süvített a San fel l a fagyos téli szél. A 
gúlákba rakott fegyverek feltűzött bajonettjének élét tenyérnyi szélességben díszítették a 
jégkristályok. Egy szánalmas fedezékben laktunk, melynek fenekén itt is, ott is víz volt az 
olvadó hótól és falai is nyirkosak voltak az emberi párától. A benne lev  rajkályha u. i. 
sisterg  fadarabjaival inkább jelkép volt, mint használható berendezési tárgy. Igy bels  fűtésre 
szorítkoztunk és az én f hadnagyommal egészen rövid id  alatt úgy bevágtuk egy üveg 
tartalék-konyakunkat, hogy meg sem éreztük. Márc. 29-én azután az egész ezred felkerült a 
hegyre, de most már véglegesen, mert rjárataink jelentése szerint az oroszok a hegy 
oldalában voltak. K.. y kadet hozta ezt a jelentést egy pár orosszal együtt, aki csaknem 24 
óráig volt távol, pedig alig ment légirányban többet 1-2 km-nél. A hóvihar és a vastag hóréteg 
ezt érhet vé is tette. Márc. 31-én d. u. a 25. losonci gy.-e. váltott fel bennünket és én a 9. 
századdal jobbra kerültem a hegygerinc leszálló részére. Másnap arról értesültem, hogy az 
oroszok az el bbi helyen áttörték arcvonalunkat. Úgy mondták, hogy embereink a nagy 
sötétségben csak akkor vették észre az ellenséget, amikor az már az orruk el tt volt. Óriási 
kavarodás és zűrzavar támadt, melynek hallomás szerint a tartalékban lév  bosnyákok 
vetettek véget. Itt tűnt el R... S kadet. A megváltozott helyzetre való tekintettel a pár nappal 
el bb kiadott parancs, mely feltétlen kitartásra vonatkozott, visszavonulási rendelkezésre lett 
változtatva. Ápr. 1-én a kés  délutáni órákban E…e otthagyott engemet szakaszommal 
meghagyva, hogy csak egy óra múlva követhetem ket, mikor is a Berechy Grn falu végén 
egy patak partján álló barakknál találkozunk. Ez alatt az egy óra alatt kissé kényelmetlenül 
éreztem magamat, mert tudtam, hogy az én 20-30 emberemmel egyedül vagyok olyan 
szakaszon, melyen egy zászlóalj is elférhetne. T lem jobbra a Carynska hegy 1297 m magas 
csúcsán valamelyik ezredünk viaskodott az el nyomuló oroszokkal. Nagyon szép látvány volt 
ez. A fehér havon úgy látszottak k, mintha apró kis hangyák lettek volna. El ttük egy sziklán 
orosz gépfegyver kattogott, amely szinte önműköd leg elhallgatott, valahányszor elfedte a 
köd és a felh . Itteni rövid utóvédszerepem nem bírt komoly jelent séggel, de nekem mégis 
feledhetetlen marad, mert ekkor pillantottam meg el ször az ellenséget. Egy nagyobb orosz 



rjárat lehetett ez, melyre fiatalos hévvel és csekély létszámunkat palástoló taktikából 
eszeveszett tüzelést nyitottam. A megtámadottak fák mögé bújva ugyancsak élénken 
viszonozták üdvözlésünket, s ekkor éreztem el ször komolyan, mit jelent a tűzkeresztségen 
átesni? A megjelentek azután egyenként visszahúzódtak a sűrűbe, s mivel a kitartásunkra 
el irt várakozási id  is letellett, mi is élénk léptekkel hurcolkodtunk el helyünkr l. Mire a 
barakkhoz értünk, már sötét volt. Innen is, onnan is gyülekeztek oda ezredünk részei s mikor 
együtt voltunk, megindultunk Berechy falunak déli vége felé. El bb azonban bekukkantottunk 
a raktárként szolgáló barakkba, s mindegyikünk vitt magával valamit. Fehérnemű és 
húskorzerv az ott annyi volt, hogy valamennyit nem is tudtuk megmenteni. Mikor pedig az 
ezred elvonult, a barakkot visszahagyott embereink felgyújtották. Égett a zsíros hús, a b r, a 
fehérnemű emeletnyi magas lángnyelveket öltögetve s így mi kivilágítás mellett vonultunk 
vissza. Közben az oroszok is kil ttek egy világító-gránátot, (amilyent az egész háború alatt 
többet sohasem láttam) és ebb l a gránátból ezer és ezer, apró csillag ugrott ki, még jobban 
bevilágítva a terepet. Nem mentünk messze, de annál nagyobb összekeveredettségben. A 
kocsizörej és az ágyúdörgés összevegyült a Polonina Carynskáról lehordott sebesültek 
fájdalmas jajgatásával. A falu végén lev  házakba szállásoltuk el magunkat. Közben felkelt a 
telihold és aranyos arcával épp oly szelíden tekintett le ránk, akárcsak odahaza. Aludni nem 
igen tudtam, mert alig egy k hajításra t lem egy ágyú egész éjjel irtózatosan ugatott. El is 
kívántam a tüzéreket onnan olyan helyre, hogy nekem fordították volna a csövet, ha hallották 
volna átkozódásaimat. Másnap (IV/2-án) a község végénél lev  914-es magaslati pont körül 
rajvonalba fejl dtünk és kezdtünk árkot ásni a hóba. De alighogy készen lettünk e 
vakondmunkával, parancsot kaptunk, hogy a visszavonulást folytatni kell. Elindultunk tehát 
Ustrzyki Grn felé, de már el bb jobbra levágtunk az útról és hegyen fel, völgyön le, patakok 
medrében, úttalan utakon (hogy sokszor az egész ezred libasorban, kivárhatatlan lassúsággal 
volt kénytelen menni), éjféltájt megérkeztünk Patakujfaluba. Alaposan elfáradva nem igen 
törödtünk a vacsorával, hanem siettünk lefeküdni a piszkos, bűzös csues szobákban. Másnap 
(IV/3-án) délel tt a falu határában lev  Stinka-hegyet szálltuk meg, melynek gerince 
mer leges volt az oroszok el nyomulási irányára. Itt csak egy éjszakát töltöttünk, pedig 
sajnáltam a helyemet, mert szakaszom el tt egy jól belátható és elég meredek lejt  vonult, 
úgyhogy itt elképzelni sem tudtam sikeres ellenséges támadást. Ápr. 4-én d. u. e helyr l 
leereszkedve Csillagfalvára mentünk, hova estére érkeztünk meg. Hatalmas tábortüzek égtek 
itt a sötét éjszakában, s nekem akkor úgy tűntek fel e lobogó lángok, mintha valamennyiünk 
lelkében él , szent tűznek összefogása lettek volna. Itt megvacsoráztunk, konyakot, rumot és 
csokoládét kaptunk. De nem álltunk meg, mert a helyzet nagyon kritikus volt. Mentünk 
tovább és jóval éjfél után érkeztünk Csontosra, hol a roppant fáradtságtól már alig tudtunk 
mozogni. Kérdezgették is a bakáim az úton, hogy mikor leszünk már ott, nézzem meg a 
kártyán, milyen messze van még az az istentelen falu ... én meg - mit tehettem volna egyebet - 
csak biztatgattam ket. Szakácsaink Csontoson babf zelékkel és káposztástésztával vártak, 
amelyb l oly mohón találtam enni, hogy 30 napi betegeskedés lett a következménye. Másnap 
reggel (IV/5-én) nem sokáig engedtek bennünket aludni, mert a wolosatei hágót ekkor már 
nagyon szorongatták az oroszok. Ugylátszik, hogy Szurmaynak már csak bennünk volt 
egyedüli reménye. Elmentünk tehát Malomrétre, honnan azonban csak másfél napi várakozás 
után (IV/7-én) vitt a vidáman pöfög  páncélmozdony a már jól ismert Lubnya-patakig. Az 
elmúlt két hét alatt már annyira hozzá voltunk szokva az általunk lényegében sohasem ismert 
célzatú, ide-oda való dobálgatásnak, hogy a Lubnyapatak mentén Kiesvölgy felé való 
menetelésünknek sem tulajdonítottunk különösebb jelent séget. Nem gondoltunk arra, hogy 
„nuncvenio ad fortissimum”, de Kiesvölgyre érve, a nagy suttogásból és 



zászlóaljparancsnokaink bizalmas tanácskozásából komoly eseményekre kellett 
következtetnünk. A cseremhai harcok, melyek Kiesvölgy mellett zajlottak le, az ezred 
történetének dics  fejezetét alkotják. A természet mostohaságával való dacolás, a hiányos 
élelmezés ellenére tanúsított kitartás, az ellenség sikeres megállítása és az egyes századok 
részér l véghez vitt h sies küzdelem felejthetetlenné teszi minden résztvev  számára azt a 
hetet, melyet ott a magyar határon, égbenyúló hegyek tetején, kemény viszonyok közt 
eltöltöttünk. Én is, ha visszaemlékezem a Cseremhára, úgy érzem, mintha az ott eltöltött 
napok nem is ezen a földön peregtek volna le. Az egyheti hóban lakás, a zajos, nyugtalan 
éjszakák; az els  tábortüzek, az els  ágyúgolyók, az els  halottak; az a tudat, hogy most talán 
egész Magyarország sorsa a mi kezünkbe van letéve; a zászlóalj parancsnokoméba, az 
enyémbe, a káplároméba, a legutolsó bakáméba; mindezek kitörölhetetlen nyomot és igen-
igen kedves emléket hagytak vissza lelkemben. A helyzet veszélyességét érthet vé tette az a 
kés bb kitudódott tény, hogy 4 orosz ezred vette fel velünk a küzdelmet és annak világos 
meglátása, hogy az ellenségnek az itteni harcok árán Ungvár e kapujának megszerzése volt a 
célja. De mintha Hungaria szelleme öntött volna az ezredbe er t és öntudatot, egymás után 
fúlt vérbe az oroszok minden er ltetett kísérlete és egy heti küzdelem után már biztos volt, 
hogy a cári hadsereg elvesztette ezt a thermopylei csatát. Kiesvölgyön Sárkány ezredes 
fogadott bennünket. Úgy mondták, hogy az egész Cseremhai védtelenül áll és ha nem 
tartóztatjuk fel az oroszokat, akkor az ellenségnek hazánkba való beözönlése elkerülhetetlen. 
Az ezredes magához kérette a zászlóaljparancsnokokat egy rongyos vityilóba és tájékoztatta 
ket a helyzetr l, kiadva egyben a szükséges parancsokat, melyeknek lényege ez volt: „Es 

giebt kein Zurück” (vissza nincs). Zászlóalj parancsnokom K…1 volt, kiben csakhamar 
felismertem a bátor és ügyes katonát, s ez némi önbizalommal töltött el. De erre szükségem is 
volt, mert E lábfagyással visszamaradt és így az els  fontos szereplésem századparancsnoki 
min ségben ért. Ahogy K…l kijött Sárkány ezredest l, megindultunk a hegynek felfelé. 
Egymás után mentünk az általa kitiport úton, aki azonban talán maga is csak jóérzékére bízta, 
hogy hova vezet bennünket. Zörgés, világítás tiltva volt, mert azt sem tudtuk, hogy vannak-e a 
hegyen oroszok és ha igen, hol? A hegytet re való felérkezés el tt egy helyen K…1 
megparancsolta nekem, hogy maradjak ott biztosításul a többieknek, kik a hegyre tartottak. 
Este 10-11 óra lehetett, a többiek elmentek, én pedig ott maradtam 5-6 bakámmal, kiket a 
legcélszerűbbnek látott módon helyeztem el egy-egy fa mögé azzal az elhatározással, hogy 
most már jöjjön, aminek jönnie kell. Az éjszaka azonban eseménytelenül vált hajnallá. Csak 
kissé fáradt voltam, mert az egész éjszakát éberen a hó tetején töltöttük. Másnap reggel (IV. 
8.) egy küldönc parancsot hozott K…l t l, hogy vonuljak be hozzájuk a hegy tetejére. Er s 
hófúvás volt, s így küldönc nélkül bizony aligha találtam volna hozzájuk. Ök ekkor még nem 
álltak harcban, mert az ellenség nem volt látható. Felderítésére B…i szakaszvezet  kapott 
rendelkezést. Nem sokkal azután, hogy eltávozott, heves golyózápor indult meg felénk a 
völgyb l, mire rajvonalba fejl dtünk és kezdtük magunkat beásni. K…lt, hogy jobban lássa a 
terepet, az árok tetején állott s mivel mint kezd  azt hittem, hogy egy tisztre nézve ez így 
stílszerű, én is odaálltam melléje. E helyzetben kissé er t vett rajtam a harci izgalom s úgy 
látszik K..lt is elfogta a rangján felüli megbízatásának komoly felel sség érzete, mert 
egymásután gyújtott rá a cigarettákra, pedig nem is volt dohányos Kés bb a kiküldött jár r 
szerencsésen megérkezve némi híreket hozott az ellenségr l, s úgy látszik ennek 
következtében rendelte el K…1 az el nyomulást. Nem mentünk messze, mert az ellenség 
észrevett bennünket, s így a Cseremha egyik lefelé tartó mellékgerincén véglegesen beástuk 
magunkat. Ezen új állásunk a Cseremha-tet n lev  ezredrészeinket és a t lünk jobbra es  
frontrészt ívalakban kötötte össze. Helyzetünk így eléggé kedvez  volt és talán ennek 



tulajdonítható, hogy ezalatt az 5 nap alatt, amíg itt voltunk, emlékezetem szerint az orosz csak 
kétszer indított ellenünk támadást éspedig teljesen sikertelenül. Az említett el nyös 
fekvésünkt l eltekintve u. i. az ellenségnek el bb le kellett ereszkedni egy kis patakocskáig, 
majd kissé felfelé kellett másznia állásaink felé, az pedig a nagy hóban és gyilkos 
puskatüzünkben sehogy sem ment. Kegyetlenül érdekes volt látni a hóbasüllyedt, vagy a fák 
mellett guggoló helyzetben megfagyott hullákat, mint munkánk sikeres eredményeit. T lünk 
balra azonban nem ment ilyen simán a dolog. A frontot ezen a helyen nagyon szorongatták, 
s t át is törték, s ezért kétségbeesett er feszítések indultak meg elvesztett fölényünk 
visszaszerzésére. Századomból is elvittek egy szakaszt B…i szakaszvezet vel az élén, aki 
különben egyike volt azoknak, akiknek nevéhez a legjogosabban fűz dik az ezredet ért 
dics ség. Sajátságos, hogy az augusztusi önkéntes iskolára ekkor is érzékenyen lesújtott a 
balsors, mert F...Ó, dr. H…th, O…i és R…i kadettokat ragadták el t lünk e küzdelmek, míg 
M...r Pali igen súlyosan megsebesült. Jóllehet a III. zászlóalj megtámadása a 
legkedvez tlenebb volt az ellenségre nézve, annyival mégis vonzóer vel bírt, hogy ezen 
keresztül vitt a legközelebbi út Kiesvölgyre. Ezért a legénységet fokozott éberségre 
buzdítottuk és ez, meg a nagy hideg és az élelmezésben jelentkez  zavarok igen kimerít  
hatással voltak reánk. Az állandó izgalmat mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy ha a front 
valamelyik részén a legcsekélyebb tüzelés kezd dött, akkor az árkokban - mint valami 
gyújtózsinórban - a gyalogsági tűz tovaterjedt és csakhamar az egész Cseremha 
puskaropogástól visszhangzott. Helyzetem tűrhet bbé tétele céljából igen szegényes, de a 
cseremhai viszonyokhoz mérten els rangú fedezéket építettem magamnak. A lakhelyem 
ugyanis közönséges hógödör volt a földig leásva, sátorlappal befedve, nem több, mint egy 
köbméter űrtartalommal. Pedig e díszes lakásban hárman tanyáztunk: én, a küldöncöm és a 
szolgám. Fűtésr l természetesen nem lehetett szó, mert ha a tábori kályhák ezt meg is 
engedték volna, de nem az építkezés modora, mert akkor lakásom úgy eltűnt volna, mint az 
eloszlott buborék. Eltekintve attól, hogy hármunk lehellete a teljesen zárt teret némileg 
felmelegítette, a megfázás ellen úgy alattunk, mint hátunk mögött több rétegre összehajtott 
katonapokrócok védtek. Fedezékünkben persze csak ülni lehetett. Még így is kénytelenek 
voltunk éjszakánként számtalanszor felkeresni a kivételesen engedélyezett tábortüzeket, 
melyeknél egy kissé felmelegedtünk, ha mindjárt egy-egy bakancs árán is, amely nem egyszer 
egészen észrevétlenül megégett. Minden reggel személyesen tettem jelentést K...1-nek, aki 
ekkor gyengélkedett, de hogy talán kórházba vonuljon, ilyent persze még gondolatban is 
visszautasított. Többször megkínált teával, kávéval, amiben nekem a rajvonalban nem igen 
volt részem, hanem a lakása csak árnyéka volt az enyémnek. Négy sarokra egy-egy er sebb 
ág volt a földbe szúrva s közük kitöltve zizeg  lombokkal, a feje felett pedig egy sátorlap volt 
cigányosan kifeszítve. S hogy a hasonlat teljesebb legyen: lábai el tt nedves ágak füstölögtek. 
Tehát inkább csak jelkép volt az egész, mint fedezék. Egy éjjel a manipuláns vert fel lázas 
álmomból. Olyasvalamit mondott, hogy a legfels bb helyen nagyon meg vannak elégedve 
szereplésünkkel s azért mindenkit, akinek a legcsekélyebb része van is e határharcokban, 
adjunk be kitüntetésre. Én örültem ennek az alkalomnak, mert így legalább 
megjutalmazhattam egyeseket, akik engem is támogattak és akik bakáimat is jobb kedvre 
hangolták, akiknek hiányát nagyon is megéreztem volna. Valami 10-15 embert adtam be 
kitüntetésre, köztük D…ó szakaszvezet t (Báta) és Gy...s káplárt (Tamási). A már el bb 
említett B…i szakaszvezet r l maga K...1 gondoskodott, amikor aranyéremre terjesztette fel. 
Mikor azután egy hét múlva a harci helyzet megállapodottá vált, felváltottak bennünket IV. 
13-án a brassóiak. Alig vártuk, hogy lemehessünk Kiesvölgybe, mert a nyugodt alvást, a 
meleget, a magunkról való emberibb gondoskodást már nagyon áhítoztuk. Ekkor már E…e is 



ott volt, mert lába némileg meggyógyult. Bizony mi nem igen tör dtünk az égett tej- és 
krumpliszaggal, mely a rutén szobákat betöltötte, sem azok egészségtelen, bűzhödt 
leveg jével, hanem lefeküdtünk a szobájukba úgy, mintha rendes családtagok lettünk volna.  
Azokkal a kis állatkákkal, amelyek az egész háború alatt kisérték a katonákat, mint a hajót a 
cápák, kezdtünk lassanként megbarátkozni. A pihen  azonban csak 3 napig tartott, majd a 
leteltével újból felmentünk a Cseremhára és ott voltunk kb. ápr. legvégéig. Ez az id szak 
eléggé unalmasan telt. Teát, groggot, krampampulit stb. annyit ittunk, mintha kizárólag csak 
azért lettünk volna a harctéren. Ekkor már T…cs volt a zászlóaljparancsnok, majd kés bb 
S…y kapitány, míg K…1 a IV. zászlóaljnál kapott egy századot. Víz nem állván 
rendelkezésünkre, hólét ittunk, de meg is volt az eredménye valamennyiünknél. Különösen 
nálam, aki az egész id  alatt betegeskedtem. Borotválatlan szakállammal és beesett arcommal 
10 évvel öregebbnek látszóttam. Talán május elseje lehetett, amikor újból lementünk 
Kiesvölgybe, ahol kissé rendbe szedtük magunkat és elindultunk immár harmadszor 
Fenyvesvölgy felé. Malomrét, Csontos, Végaszó, Utczás, Dara volt az útirány. Darára 
alkonyattal érkeztünk meg. Itt mindjárt sátrat vertünk, nagy tüzeket gyújtottunk és valami 
jófajta vacsorán törtük a fejünket. Itt osztották be a X. menetzászlóaljat, mellyel az utánam 
következ  iskolából is jöttek föl egyesek, de kadetti ranggal, amelyen nagyon meglep dtünk. 
Mi ugyanis ekkor még csak aspiránsok voltunk. De ilyenekben K…1 f hadnagyon nem 
lehetett kifogni, ahol pld. presztízskérdésr l volt szó, mert az csak természetes, hogy reánézve 
is lekicsinyl  volt, hogy növendékei így mell zve lettek. Azonnal el léptetésre terjesztett fel 
bennünket, persze a fentiekénél korábbi ranggal. Pár nap múlva én is felvarrhattam az 
aranyzsinórt. Másnap megindult az ezred fel a hegyre, az ú. n. Koziolatára. Az a hét, melyet 
itt töltöttünk, aránylagos nyugalomban telt el, de a jelek arra vallottak, hogy nemrégen itt is 
kemény harcok dúltak. Az oroszok fent voltak a hegytet n, mi pedig talán 2-300 lépésre t lük 
a hegyoldalban. Ezt a hátrányt drótakadályokkal, fokozott éberséggel és azzal ellensúlyoztuk, 
hogy mindenfelé aknákat helyeztünk el. No meg a harminc és feles is leadott a hegytet re 
mindennap egy-két lövést, így hát a muzsikoknak eszük ágában sem volt okvetetlenkedni. 
Május 7-én este E…e sürg sen magához hívott telefonon. Tudtam, hogy ennek valami 
megbízatás lesz a következménye, mert  nekem általában csak „barátságos” üzeneteket 
szokott küldeni, melyekb l a „sürg s” szó hiányzott. Azt a feladatot kaptam, hogy másnap 
korán reggel látogassam meg az oroszokat mert - úgy lehet - akkorra talán már meg is lógnak. 
Nem tudtam elgondolni, hogy mi e vélelem alapja, persze akkor még nem hallottam hírét sem 
a gorlicei áttörésnek, Mackensen e mestermunkájának. Május 8-án kora hajnalban léptem ki 
az árokból pár megbízható emberemmel. Óvatosan, fülelve csúsztunk el re, nehogy 
észrevegyenek bennünket, mert akkor bakanyelven szólva „nekünk régen rossz”. De lövést 
bizony nem kaptunk s ekkor kezdtünk kissé szemtelenebbek lenni. Végül már fel is álltunk. 
Ekkor megrendít  látvány tárult szemeink elé. 40-50 megfeketedett holttest feküdt ott 
el ttünk a monarchia hadseregéb l, egy sikertelen támadás maradványai. Az ilyen 
hekatombákhoz nem lévén még hozzászokva, kissé rossz hatással volt rám ez a jelenet, de 
amint sok mást meg lehet szokni, úgy ehhez is lassan hozzászoktam. Az oroszok valóban 
faképnél hagytak bennünket. E jelentéssel visszaküldtem egy embert s azután mohón vetettük 
rá magunkat az ellenséges lövészárokra, hogy valami háborús emléket szerezzünk 
magunknak. De ott bizony nem találtunk egyebet egy-két értéktelen hulladéknál. Hanem 
piszok ebben az árokban volt annyi, hogy csak a disznóólhoz lehetett hasonlítani. 
A két lövészárok összehasonlításából úgy vélem - egész bátran meg lehetett volna állapítani a 
magyar és az orosz kultúrák színvonalának arányát. Amint így böngésztünk az elhagyott 
állásokban, egy golyó vágódott le mellettem a partba. Tisztában levén, hogy ez a lövés hova 



lett címezve, azonnal fedeztük magunkat és tüzelni kezdtünk támadóinkra. Egy két orosz 
gyalogos okvetlenkedett t lünk 150-200 lépesre, amolyan elkeseredett utóvédek. Gyors 
egymásutánban leadott lövéseinkre azonban csakhamar elszaladtak. Nemsokára azután már 
jöttek felénk az egyes századok is. Itt azután a hegytet  egy tisztásán összeállt az ezred és a 
szükséges biztosítások megtétele után nekivágtunk Galíciának. Ezzel az Északkeleti Kárpátok 
végleg megszűnt harctér lenni. Többet ide az ellenség nem tette be a lábát. Kemények voltak a 
harcok, melyek itt a háború eleje óta lezajlottak, mostohák az állapotok melyek e véres 
küzdelmeket fekete keretbe foglalták, de végül mégis tehermentesült a magyar határ és ezzel 
az orosz „g zhenger-elmélet” végleg dugába d lt. Mindvégig büszke leszek arra, hogy ennek 
a dics  önvédelmi harcnak valamikor én is egyik jelentéktelen szerepl je lehettem. 
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