
„Én is jártam Isonzónál”1 

avagy 

Benkő Sándor olaszországi és szlovéniai útja, valamint a magyar katonasírok

 

  

a, 



„Én is jártam Isonzónál” 

Pályázati munka, a Magyar Hadtudományi Társaság által meghirdetett felhívásra, melynek 

címe: „A hadtudomány ifjú tudósa” 

Téma: A történelmi hagyományok szerepe és fontossága a 21. században 

Készítette: Nagy Gábor, 11/Av osztályos tanuló. 

Szombathelyi Műszaki SZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 181106; 9700 Szombathely 

Petőfi Sándor utca 1. OM: 203062 

Felkészítő tanár: Bodó Judit 

  



3 
 

Áttekintés, az olasz front: 

„Olaszország 1915. május 23-án üzent hadat az Osztrák-Magyar Monarchiának, megszegve 

korábbi szövetségesi kötelezettségeit. Olasz részről azonban már kezdettől fogva vezetési és 

szervezési hibák nyomták rá bélyegüket a hadműveletekre. Ezek közül a legsúlyosabb az volt, 

hogy az olasz vezérkar ugyan rendelkezett offenzív elképzelésekkel, a hadba lépés előtt mégis 

úgy döntött, hogy csak viszonylag korlátolt támadási terveket szükséges megvalósítania. Ezt 

sem kívánták elsietni, ezért a hadüzenet utáni első két hét alatt mindössze néhány olasz osztag 

merészkedett az Isonzóig. Ezzel a váratlan hadüzenet minden előnyét elvesztették.”
2
 

A frontvonal: 

„Luigi Cadorna, az olasz vezérkar főnöke később azzal indokolta a kezdeti tétlenséget, hogy 

csapatainak az antanthatalmakkal 1915. április 26-án kötött titkos szerződés szerint egy 

hónapon belül akcióba kellett lépniük, az olasz hadsereg mozgósításához azonban legalább 

két hónap szükségeltetett. Az antanthatalmak vezetői sem állhattak a tervezés magaslatán, 

amikor az olasz fél hadba lépésének koordinálását elmulasztották. Mindez annál is súlyosabb 

hiba volt, mivel a Monarchiának ekkor még egy teljesen intakt szerb haderővel is szembe 

kellett néznie. A Monarchia csapatai főként az Isonzó mentén vonultak fel, kivéve annak 

legdélebbi 10 kilométeres ívét, mivel itt a folyó mindkét partja teljesen sík volt. Ezért itt a 

védelmi vonalat hátrább, a Doberdó szélére jelölték ki.  

Az olasz felvonulás lassúsága időt adott a Monarchia csapatainak állásaik kiépítésére és az 

erősítések felvonultatására. Azonnali támadás esetén képtelenség lett volna az olasz 

egységeket megállítani, mivel a hadüzenet napján mindössze 12 zászlóalj állt szemben az 

Isonzó-arcvonalon 123 olasz zászlóaljjal. Két héttel később az arányok már jelentősen 

módosultak a védők javára: Az Isonzó-arcvonalat támadó kb. 250 000 katonával szemben a 

Monarchia már 100 000 fős védelmet vonultatott fel. Az olasz csapatok június 8-tól 

kezdeményeztek támadásokat, de ezek három hét alatt sem eredményeztek érdemleges 

területnyereséget. 

Az olasz kudarcokat némileg magyarázza a támadás szempontjából rendkívül kedvezőtlen 

terep. Mivel a Monarchia állásai kivétel nélkül uralgó magaslatokon helyezkedtek el, az olasz 

csapatoknak az első hat isonzói csatában (amíg nem foglaltak el némi területet a Karszt 

dombjaiból) teljesen nyitott és sík terepen kellett felfejlődniük a támadásokhoz. Azokon a 

helyeken, ahol át tudtak kelni az Isonzón (alapvetően a Monte San Michele magaslatnál és 

attól délre), első vonaluk néhány kilométeren át a folyótól csak 300-600 méterre húzódott, 

ami azt jelentette, hogy egy lendületesebb ellentámadás az olasz csapatokat a folyóba 
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sodorhatta. Ezért különösen fontosak voltak az olyan magaslatok, és ezek megtartása, mint a 

Monte San Michele (275 m) vagy a Monte Sabotino (609 m). 

A támadók egyetlen előnye az volt, hogy az élelmiszerben gazdag Pó-síkságról viszonylag 

egyszerűen, számos szállítási útvonalon szervezhették meg csapataik ellátását. Ezzel szemben 

a Monarchia csapatainak a terméketlen és kietlen csatatér mellett hasonló hátországgal is meg 

kellett küzdeniük, amelyen csak kevés út és vasút vezetett át, és a vízszükséglet kielégítése is 

komoly feladatot jelentett. Az Isonzó-arcvonal a magyar történelem azon ritka helyszíneinek 

egyike volt, ahol a magyar csapatoknak képzettség szempontjából jóval gyengébb ellenféllel 

kellett megmérkőzniük. Ezt az olasz mennyiségi fölény sem tudta ellensúlyozni. Az olasz 

egységekből hiányzott az a kohézió, amely a Monarchia csapatainak jelentős részét 

jellemezte, hadseregük leképezte az olasz társadalmi különbségeket, amelyeket csak fokozott, 

hogy az alpini egységek kivételével az olasz seregtestek állományát eltérő régiókból sorozták 

be. Az olasz csapatok hadi tapasztalata a nullához közelített. A gyalogezredek eleinte csak 

kevés géppuskával rendelkeztek, és az olasz hadiipar színvonala még a Monarchia 

fejletlenebb felénél is alacsonyabb volt. Ezeket a hátrányokat a szövetségesek hadianyag- és 

nyersanyagszállításai csak részben és elkésve pótolták.”
3
  

Csatatéri viszonyok: 

„Az olasz hadvezetés három éven át különösebb stratégiai cél nélkül, csupán felőrlő jelleggel 

erőltette itt támadásait. Nemcsak az úgynevezett „isonzói csaták” alatt került sor 

szuronyrohamokra és nagyobb gyalogsági támadásokra ez a háború bármelyik napján 

előfordulhatott. Az összesen 12 isonzói csata azonban az átlagosan is szörnyű csatanapok 

közül is kimagaslott a borzalmakat illetően. Az olasz támadók orkánszerű, napokon át tartó 

pergőtüze idegronccsá tette a kavernákban meghúzódó katonákat, beomlasztotta a 

kőrakásokkal megerődített lövészárkokat. Bár a Monarchia katonái a világháborúban számos 

fronton harcoltak, a legtöbb borzalommal talán ezen az arcvonalon kellett szembenézniük. A 

nyáron tűzforró Karszton, a senki földjén heverő hullák napokon belül oszlásnak indultak, és 

az elviselhetetlen bűz miatt már 1915-ben több szakaszon maszkokat kellett kiosztani a 

legénységnek. Ez azonban nem segített a döglegyek ellen, amelyek rajokban leptek el élőket 

és holtakat. Emiatt a védőket tífusz- és kolerajárvány is tizedelte. Dr. Maks Obersnel 

főhadnagy így emlékezett vissza a Monte San Michele poklára a második isonzói csata során: 

„Kínzott bennünket a szomjúság. A halál minden percben fenyegetett. Mindamellett kövér 

legyek rajai leptek el minket, amelyek a holtakról az élőkre szálltak. Védekezésképp az arcom 

köré tekertem egy szürke fátylat, amit az álcázás miatt hordtam magamnál, így azonban 
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nehezen tudtam lélegezni. Többnyire a fal mögött feküdtem, számoltam a gránátokat, ahogy 

percnyi időközönként hullottak a közelben, és figyeltem az olasz tüzérségi taktikát. Hosszú 

ideig hullottak a gránátok a mögöttünk lévő területre, körülbelül 100 méterre a vonalunktól. 

Az olaszok szisztematikusan lőttek jobbszárnyunkról indítva a balszárny irányába, mindig 

vagy 40-50 méterrel tovább, majd újrakezdték az elejétől, de találataik vonala még mindig 

távol volt a miénktől. Rettegve vártam, hogy lerövidítik a lőtávolságot, és ugyanilyen 

pontossággal meg- dolgozzák a mi vonalunkat is. A harctéren való tartózkodásom alatt most 

először kezdtek cserbenhagyni az idegeim. Biztos voltam benne, hogy az olasz tüzérség a 

legrövidebb időn belül teljesen megsemmisít bennünket.”  

József főhercegnek, a VII. hadtest parancsnokának hasonló volt a benyomása: „Borzasztó e 

sok rothadó hús s a fekete alvadt vér; ami mindenütt hever és tapad. Olyan szörnyűséges, 

hogy a rémülettől jéggé dermed a lelkem. Mindig itt feküdni, csak egyszer kihűlt, romlott 

eledelt kapni, ez irtóztató hullaszag közepette, mely nyelvre s torokra tapad, azt az étellel 

lenyelni, naponta csak egyszer meleggé lett korty vizet kapni, s azt is csak éjjel. S a perzselő 

nap gyilkos, izzó hevében, melyet a sziklák megtízszerezve sugároznak a rothadó bajtársak 

között mozdulatlanul feküdni a nehéz, kábító hullaszaggal tüdejükben: ettől meg kell, hogy 

őrüljenek.”  

Az olasz tüzérségi taktika eredményeképp az első vonalban tartózkodó gyalogság nagy része 

általában elpusztult. A néhány harcképes védő azonban még így is komoly veszteségeket 

okozott a hegynek felfelé rohamozóknak. Ha el is érték az olaszok az első osztrák-magyar 

állásokat, sok jóra ott sem számíthattak. Egyrészt lehetetlen volt számukra a tájékozódás a 

teljesen szétlőtt kőrakások között. Másrészt a védelem azonnal zárótüzet adott, így 

lehetetlenné vált a tartalékok bevetése és a lőszer utánpótlása. Emiatt a védők határozott 

ellentámadásai általában mindenütt az első vonalak visszafoglalásához vezettek. Mindez 

azonban iszonyatos véráldozattal járt, példa erre, hogy a székesfehérvári 17. gyalogezred 

egyik zászlóalja néhány nap alatt 700 embert, létszámának 80%-át vesztette el. „A kőfalak és 

homokzsáképítmények az utóbbi napokban lefolyt heves löveg tűztől teljesen megsemmisültek. 

A tartalékok részére egyáltalán nincsenek védett helyek. Az ellenséges gránátok hatása a 

sziklatalajon és köveken számtalanszor megsokszorosíttatván, a csapatokat annyira vitte, 

hogy lemondanak minden födözékről és a szabad terepre akarnak feküdni. Kőfalakat, 

homokzsáképítményeket és akadályokat a csapatok nem akarnak többé sem építeni, sem 

használni” - írta József főherceg az 1915 júliusában tapasztalt körülményekről.”
4
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Pergőtűz és szuronyroham: 

„A harmadik isonzói csatát rendkívül hosszú tüzérségi előkészítés vezette be, amelyből az 

utolsó 50 óra gyakorlatilag folyamatos pergőtűz volt. Olasz hadifoglyok elmondása szerint 

tisztjeik biztosították őket arról, hogy az ágyútüzet senki sem fogja túlélni, és a védelmi árkok 

üresen tátonganak majd. Ám mégsem így történt: a műszaki előkészítésnek köszönhetően 

minden támadást vissza tudtak verni. Ennek azonban szörnyű ára volt.  A marburgi 26. 

gyalogezred parancsnoka jelentésében így írta le a Doberdón uralkodó állapotokat: „A 

katonák az elmúlt hat napban egyáltalán nem tudtak már aludni. A támponton szerzett 

benyomások a legerősebb idegeket is kikezdik. Az ágyútűzön kívül, amelyet mindig kőzápor 

kísér, és amely éjjel-nappal szakadatlanul hullik állásainkra, más egyéb körülmények is 

veszedelmesen hatnak a legénységre. A katonák sokszor napokig fekszenek a sebesültek és a 

halottak mellett. A nehéz gránátok szétrombolják a sekély sírokat, amelyek gyakran 

közvetlenül a támpontok mögött helyezkednek el, és levegőbe repítik a bomló holttestek 

maradványait, amelyek visszahullanak a patkányoktól hemzsegő árkokba. Az emberek már 

két-három nap után képtelenek enni. A víz hiánya miatt nincs lehetőség az alapvető személyi 

higiéniai teendőkre. Hogy óvóhelyeket találjanak, a sebesültek a közeli mélyedésekbe 

vonszolják magukat, és ha nem találják meg őket időben, a legnagyobb kínok közepette halnak 

meg.” A debreceni 39-es közös gyalogezred és a budapesti 29-es népfölkelő honvéd 

gyalogezred 1915. október 24- én reggel szuronyrohammal foglalta vissza a San Martino 

mellett elveszett, szétlőtt árkokat. József főherceg távcsövön keresztül nézte a támadást: „Az 

olaszok felállnak és a rohamozók elé rontanak előreszegezett szuronnyal. Először borzasztó 

kézigránátharc, minden villog és durrog és sűrű füst födi a küzdőket, azután kézitusa a szó 

valódi értelmében. Az olasz erős tartalékot hoz tartalék után, amelyben már 

előremenetelükkor óriási pusztítást végez tüzérségem. Az egész küzdő tömegnek ide-oda ingó 

tolongása [...] most már csak gyilokkal, ha ez eltörött vagy a kézből kicsavartatott, késsel 

vagy buzogánnyal, végre fogakkal viaskodnak egymást marva. Az elkeseredettségnek, 

kétségbeesésnek oly vad küzdelme ez, amilyet még soha nem láttam, de lehetségesnek sem 

tartottam. A hideg verejték ül ki homlokomra.” A magyar csapatok visszafoglalták ugyan az 

eredeti állásokat, de ez hatalmas veszteséggel járt.  

Az első csaták tapasztalatai alapján Borojevi számára egyértelművé vált, hogy csak az állások 

alapos kiépítése ad esélyt a sikeres küzdelemre. Gyalogsági ásóval a karszton szinte semmit 

sem lehetett kezdeni. A védekező csapatok homokzsákokat, légcsákányokat, műszaki 

szakaszokat és szögesdrótot, valamint faanyagot és bádoglemezeket is kaptak. Mindenütt 



7 
 

drótakadályok épültek. A leginkább veszélyeztetett Doberdón védekező VII. hadtest 

arcvonalán József főherceg, hadtestparancsnok utasítására 100 méterenként beszámozták és ki 

is táblázták a védőszakaszokat annak érdekében, hogy váratlan helyzetekben is pontosan 

lehessen irányítani az erősítéseket.”
5
  

Emberség: 

„Bár az összecsapások a 20. század legszörnyűbb ütközeteinek sorába tartoznak, az első 

isonzói csaták mégis megőriztek valamit a kora újkor háborúiból. Miközben a várostól 1500 

méterre patakokban folyt a vér Görzöt az olasz tüzérség egy ideig megkímélte: nyitva voltak a 

kávéházak, az osztrák tisztek egy része hotelszobát bérelt és onnan járt ki az első vonalba. A 

városban minden reggel lehetett kapni friss zöldséget és gyümölcsöt, amelyet a Wippach-

völgy falvaiból hoztak vállalkozó kedvű földművesek. Ez az idill csak a 3. isonzói csata alatt 

szűnt meg, de ekkor még csak eltévedt lövedékek okoztak kárt a város épületeiben. A múlt 

háborúit idézte az is, hogy az ellenfeleket nem választotta el olthatatlan ideológiai gyűlölet 

vagy a bosszútól való rettegés. Emiatt bizonyos egymás mellett élési szabályok is 

kialakulhattak, mint például a Karsztfennsík egyik, senki földjére eső forrása esetében, 

amelyet mindkét fél használt anélkül, hogy a vízvétel közben egymásra lőttek volna. Ritkán 

ugyan,de frontbarátkozás Is előfordult. Varga István honvéd 1915 nyarán a Monte Kuk egyik 

hevenyészett védőállásában tapasztalt ilyen esetet: „Egészen közel voltak az állásaink, és 

emiatt gyakori volt a kézigránátharc is. Állásokról tulajdonképp nem is lehetne beszélni, mert 

csak összehordott kőkupacok voltak még ekkor, amelyek mögé úgy- ahogy be tudtunk bújni. 

Egy alkalommal átrepült valami a mellvédünk felett, és láttuk, hogy egy fehér papír van 

rákötve. Üzenet volt arról, hogy hagyjuk abba a kézigránát-dobálást, ők is így tesznek, ha mi 

is. Ebbe szívesen belementünk és egy darabig teljes nyugalom is volt, sőt még cigarettát is 

dobtunk át egymásnak. Sajnos ez az idill csak néhány napig tartott, mert egyszer egy teljesen 

váratlan pillanatban hirtelen záporozni kezdtek a kézigránátok. Többen súlyosan meg is 

sebesültek közülünk. Természetesen a válasz sem maradt el. Egy nappal később ismét egy 

követ dobtak át német nyelvű üzenettel, és azt írták, hogy sajnálják a dolgot, de egy új tiszt 

jelent meg az állásokban, és az erőltette ki az akciót.” 

 A 4. isonzói csata előtt az olaszok repülőgépről röpcédulákat szórtak le a városra, amelyben 

felszólították a civil lakosságot a menekülésre, mert a továbbiakban a város is hadicélnak fog 

számítani. Több támadással betörtek az első vonalakba: egy visszaemlékező szerint „szurony, 

kés, puskatus, buzogány, ásó, kézi bomba, dorong, puszta ököl, harapó, marcangoló fogak és 

fojtogató, görcs szorongatta ujjak voltak a fegyverek” A közelharc azonban minden esetben 
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az állások visszaszerzésével végződött. Nemcsak ebben a csatában volt jellemző, hogy bár a 

frontvonal semmit sem változott, mindkét fél tetemes számú hadifoglyot tudott ejteni azáltal, 

hogy az ideiglenesen elfoglalt vagy a végleg visszafoglalt állásokban rekedt ellenség nagy 

része a terep- viszonyok és a rettenetes tüzérségi tűz miatt gyakorlatilag mozgásképtelen volt. 

Ellentétben a második világháborúval, amikor az állásharcok során a magukat megadókat is 

felkoncolták, itt még a fegyverüket eldobó katonáknak sokszor megkegyelmeztek.”
6 
 

Végszó: 

Az ütközetek egészen 1918-ig folytatódtak az olasz fronton, az antant oldalán álló olaszok és 

a központi hatalmakat pártoló Osztrák-Magyar Monarchia között. Beszélhetnénk olasz 

sikerekről, a többi isonzói csatáról, vagy a caporettói áttörésről, esetlegesen a piavei 

ütközetről is. 

A háború végeztével az antant győzedelmeskedett, ám Olaszország győzelme egyenlő volt 

egy veszteséggel, nem is beszélve a Monarchia helyzetéről, amit a békediktátumok csak 

súlyosbítottak. 

Az olasz gazdaság romokban hevert, hasonlóan a Monarchiáé is. Az olaszok esetében viszont 

meg kell említeni, hogy hiába álltak a győztesek között, a béketárgyalások során nem kapták 

meg a nekik ígért területek jelentős részét, mivel az európai nagyhatalmak a Monarchia 

területén kis nemzetállamok létrehozására törekedtek, hogy a számukra hatalmi szempontból 

veszélyes Monarchia megszűnjön, és hogy az így kialakuló kis államok (például a kisantant 

országai) még szorosabb szövetségben legyenek velük. Ahogy Orlandó, olasz miniszterelnök 

fogalmazott: „A háborút megnyertük, de a békét elvesztettük.” 

Olaszországban a gazdaság kimerülése és a túlzott háborús erőfeszítések miatt nyomorogtak 

az emberek. Olaszország északi részén gyárfoglalásokra, déli részén földfoglalásokra kerül 

sor, a válságos belpolitikai helyzet pedig a szélső jobb és szélső bal megerősödéséhez vezet. 

Ez pedig a fasizmus megjelenését, Mussolini fellépését, illetve mindezek következményeit 

fogja indukálni. 
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Benkő Sándor olaszországi és szlovéniai útja: 

„Benkő Sándor 25 éves korában kezdett fotózni. A megyei napilapnál, a Vas Népénél kezdte 

pályafutását. Utána kis kitérővel megalapította barátaival a 89-90-es években az első 

független hetilapot, a Tér-Képet, ahol fotóriporter, majd képszerkesztő volt. 1991-től ismét 

visszatért a Vas Népéhez, ahol nem csak fotóriporterkedett, hanem rovatvezető is lett. 2013-

tól a Szombathelyi Médiaközpont munkatársa. 2012-ben és 2014-ben a doberdói fennsík 

temetőiben és egykori csataterén készítette első világháborús, megrázó, ám líraiságában 

a hősök emlékére, az értelmetlen vérontásra fókuszáló fotósorozatát. Kozma Gábor és 

Benkő Sándor kétszer is bejárta ezt az utat.”
7 

Amikor megkaptam a pályázati felhívást, Bodó Judit tanárnő segítségével sikerült időpontot 

egyeztetni Benkő Sándorral egy találkozóra. Úgy gondoltam, hogy a katonasírok, illetve ezek 

ápolása és gondozása, valamint megörökítésük képek formájában az utókor számára magában 

foglalja a történelmi hagyományok fontosságát és megőrzését. Ezen találkozás alkalmával 

kérdéseim alapján az olaszországi út aspektusait, lefolyását, mozzanatait ismerhettem meg. 

A következőkben a közöttünk elhangzott beszélgetés részesei lehetnek. 

Hogyan jutottak el (Benkő Sándor és Kozma Gábor) ehhez a témához? Miért gondolták, hogy 

fontos a megvalósítása? 

„Az egész úgy indult, hogy én olvasgattam az I. világháborúról és láttam filmeket ugyanebben 

a témában, és mindig is megdöbbentett és nyomasztott, hogy mekkora károkat és pusztítást 

tudtak okozni a korabeli fegyverek, és mennyi magyar ember halt meg idegen földön. Aztán 

később még arra is gondoltam, hogy amikor megyünk Olaszországba a tengerpartra, akkor 

olyan helyeken megyünk keresztül, ahol ezek a 

katonák a vérüket adták, harcoltak, és akkor 

gondoltam, hogy nézzünk körül, hátha találunk ott 

régi emlékhelyeket, emlékműveket, temetőket. 

Elkezdem ezirányba olvasgatni, és akkor Kozma 

Gábor kollégám mondta el, hogy ő már volt ilyen 

helyeken és menjünk el, hogy ő meg tudja mutatni 

ezeket a helyszíneket. Tehát így indult az egész, 

b, 
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hogy a kollégám már járt ott előttem egy történésszel, aki beszámolt neki a helyszínekről, a 

hozzájuk kapcsolódó eseményekről, Gábor pedig továbbadta ezt a tudást nekem. És így 

jutottunk el szlovéniai és olaszországi emlékhelyekre.”
8 

Milyen útvonalakat jártak be az út során? 

„Szlovénia felé indultunk el, azon a hágón 

keresztül, ahol régen az utánpótlási útvonalak 

húzódtak és ahol a katonák mentek a frontra. Itt 

végigjártuk az erődöket, majd indultunk 

Olaszországba. Doberdó és Trieszt környékén 

fejeztük be az utat. Ezen út alatt próbáltunk a 

legalaposabbak lenni, minden emlékhelyet, 

emlékművet, temetőt felkeresni. Olaszországban 

nemcsak magyar emlékhelyeket, de az olaszokat is 

megnéztük.”
9
 

Milyen hangulatokat és érzéseket ébresztett Önben az út és a látottak? 

„Hát én már az induláskor is elképesztően izgatott voltam, mert én már nagyon régen vágytam 

rá, hogy a témában forgó helyeket meglátogassam. 

Olyan késztetést éreztem, hogy ezeket az 

emlékhelyeket nekem nemcsak megnézni, hanem 

dokumentálni is kell, illetve megmutatni másoknak 

is. Hiszen fontos, hogy legyen mindenkinek 

fogalma róla, hogy hol, mi történt, mert az én 

időmben mi még nagyon keveset tanultunk ezekről, 

az ilyesmi nem nagyon volt benne a 

történelemkönyvekben. Pedig több mint 

hatszázezer magyar katona halt meg akkor. Minden hely megérintett valamilyen szinten, 

mivel kerestem olyan részleteket is, amelyeket esetleg más nem vesz észre. És találtam is 

ilyen dolgokat, amelyek az én szemszögemből is jobban utaltak arra, hogy mi lehetett itt száz 

évvel ezelőtt. És ez sokkal jobb annál, mintha csak egy sima képeslapot készítettem volna. De 

a legerőteljesebb érzés, ami kitört belőlem az a redipugliai hatalmas emlékműnél történt, ahol 

közel ötvenezer olasz katona maradványai nyugszanak. Egyszerűen nehéz volt felfognom, 

d, 

c, 
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hogy az a temérdek ember, akiknek a neve fel van ott sorolva, 

csupán egy töredéke azoknak, akik meghaltak. Ott döbbentem rá, 

hogy az I. világháború ténylegesen akkora pusztítást végzett, 

amekkorát addig semmihez nem lehetett mérni. A másik hely pedig 

a doberdói fennsík volt. Nagyon nyomasztó volt. Ott én éreztem a 

lőporszagot, tehát annyira a tudatomban volt az, hogy itt mi 

történhetett a háború alatt, hogy egy ilyen érzéki csalódásban 

lehetett részem, hiszen lőpor szagot nem érezhettem ténylegesen, 

fizikailag. Az egy borzasztó érzés volt, amit igaz, a második 

kilátogatás alkalmával nem tapasztaltam, ám az első alkalommal, 

amikor kiszálltam az autóból a fennsíkon, akkor a hely szelleme 

megcsapott. Nyomasztó volt.”
10 

 

Megfelelően karban tartják és gondozzák a szóban forgó emlékhelyeket, temetőket? 

„Igen. Szlovéniában is és Olaszországban is. Külön kiemelném, hogy a magyar sírokat nem 

csak a kijáró magyar zarándokok látogatják és gondozzák, - például mi is vittünk mindenhova 

kis, nemzetiszín szalagot és mécsest – hanem a helyi lakosok is. Példaként egy nagyon kis 

kedves, pici, egyszerű temetőt hoznék, ahol nyírva 

volt a fű, tisztaság volt. Ott volt egy magyar 

kopjafa, ami szintén nagyon ép volt. Még, itt 

megemlíthetem a doberdói fennsíkot is, ahol egy 

emlékműre az van ráírva, hogy „Ezek a katonák a 

háborúban ellenségek voltak, de a halálban 

barátokká váltak”. Ez persze nem a pontos 

fordítás. De a lényeg az, hogy a magyar sírokat is 

ugyanúgy tisztelik, mint azokat, amelyekben a 

honfitársaik nyugszanak.”
11 

Tartanak-e megemlékezéseket ezen helyszíneken? 

„Igen. Mi ugyan nem tartottunk ilyeneket az út során, csak ketten mentünk és nem volt 

semmilyen évforduló, vagy ünnepnap, amihez kapcsolhattuk volna a megemlékezést. 

Ugyanakkor, megfigyeltük, hogy itt-ott vannak letéve koszorúk, társaságok és egyesületek 

koszorúi s ezek különböző évfordulókhoz kapcsolódnak. De ezek nem csak külföldön, hanem 

f, 

e, 
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itthon is tapasztalhatóak. Például, amikor hazajöttünk, akkor csináltunk egy előadássorozatot 

közösen Kozma Gáborral, ahol képeket is bemutattam és beszámolók, előadások is voltak az 

I. világháborús emlékhelyekről. Sőt, én vállaltam azt is, hogy az általam készített képeket 

elviszem kiállításokra is, hogy minden ember, főként a fiatalok ráébredjenek arra, hogy 

Olaszországban és Szerbiában is mennyi honfitársunk esett el, és megemlékezzenek 

róluk. Az említett kiállításokon továbbá egy kis ismeretterjesztést is tartunk.”
12

 

  

i, 

h, g, 
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A magyar katonasírok: 

A katonasírok és hadi emlékhelyek helyzete: 

 A magyarországi magyar katonasírok állapota elég lehangoló. Nagyobb részük az évek során 

eltűnt a föld színéről. Vannak helyek, ahol a rengeteg sírból már csak pár áll, de találkozni 

lehet pozitív példákkal is, ahol szeretnék a legtöbbet nyújtani a magyar katonasírok ápolása és 

karbantartása terén. 

 „Itt kell megemlíteni, a teljesség igénye nélkül, Szombathelyet, Kaposvárt és e kettő 

vonzáskörzetét, Székesfehérvárt, Veszprémet, Berettyóújfalut és Balatonföldvárt. 

Magyarországon ma hozzávetőleg negyedmillió magyar katona fekszik, s közelíti a fél ezret a 

jelképes emlékhelyek száma, ahol nem fekszik senki, ám az emlékműre felvésték a 

településről behívott, s a két világháborúban elesett vagy eltűnt katonák neveit. A megmaradt 

magyar katonasírok többségét a családok gondozzák, ám sok az ismeretlen katonákat 

befogadó sír is, amelyeket gyakran nem gondoz senki – noha az az önkormányzatok feladata 

volna. Természetesen tisztelet a kivételnek, hiszen egyre gyarapszik azon önkormányzatok 

száma, amelyek rendezik vagy rendezni kívánják a területükre eső katonasírok sorsát. Más 

nemzetek katonafiai hadisírjainak gondozása változó képet mutat hazánkban. A szovjet 

katonatemetők fele jó, negyede megfelelő állapotban van, ám a fennmaradó hányad 

elhanyagolt. A néhány brit sír gondozott, az amerikaiakat hazavitték, rendben lévő temetőik 

csak jelképesek. A román és a bolgár katonatemetők állapota sok kívánnivalót hagy maga 

után. Kivételt képez a 2000. október 25-én a Rákoskeresztúri Új köztemetőben létesített 

Román Központi Hősi Parcella, amely példaértékű, miként néhány hadifogolytemető is, a 

teljesség igénye nélkül Szombathely, Ostffyasszonyfa, Kaposvár, Sopron és Székesfehérvár. 

A magyarországi néhány olasz és jugoszláv katonatemető, valamint a rákoskeresztúri török 

hősi parcella megfelelően gondozott. Példás a Budai Vár utolsó török kapitánya, 

Abdurrahman Abdi Arnaut pasa végső nyughelyének gondozása is. A hadi emlékművek 

tekintetében jobb a helyzet. A rendszerváltás óta sorra avatják a második világháborús magyar 

hősi emlékműveket. Állapotuk az esetek túlnyomó többségében jó. Magyarország területén 

mintegy 2000 szovjet emlékmű található. Egy részüket 1990 óta áthelyezték a települések 

központjából a szovjet katonasírokhoz. A magyar–orosz kormányközi megállapodás életbe 

lépésétől ez a tevékenység a Magyar–Orosz Hadisírgondozó Vegyesbizottság bevonásával, az 

orosz kormány engedélyével, a Hadisírgondozó Iroda felügyeletével folyik. Előfordulnak 

azonban esetek, amikor megrongálnak, vagy engedély nélkül elbontanak szovjet 

emlékműveket. Ilyenkor az Iroda, együttműködésben a Vegyesbizottság Magyar Tagozatával, 
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intézkedik az eredeti állapot 

helyreállítására. Kisebb számban 

találhatók még hazánk területén lengyel, 

olasz, bolgár, román és jugoszláv 

emlékművek is.”
13

 

Külföldön a sírok, emlékművek, 

emlékhelyek gondozásának mennyisége és 

minősége az adott országtól függ, 

településenként változó. Néhol 

elhanyagolják őket, másutt viszont szívükön viselik ezek állapotát is. Például Olaszországban 

és Szerbiában, ahogyan azt fentebb olvashatták. 

A környező államokban ezen emlékhelyek illetve temetők gondozását a Genfi Konvenció és a 

kormányközi megállapodások alapján végzik. 

A magyar hadisírgondozás Oroszországban: 

„Oroszországban minden munkálat, anyag- és pénzfelhasználás a Magyar–Orosz 

Kormányközi Hadisírgondozó Vegyesbizottság határozata alapján és felügyelete mellett 

történik. A munka egyik része a hadifogoly- és munkatáborok temetőinek kutatása. A 

„Vojennije Memoriali” Társaság az orosz adatok alapján eddig 66.324 hadifogoly-nevet 

tartalmazó adatbázist bocsátott a magyar fél rendelkezésére. Az orosz nyilvántartások HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumban történő pontosítása után a magyar emlékhelyeken 

megjelennek a nevek. A magyar hadifogoly-temetőket a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

az eredeti helyükön hozatja rendbe. A másik fő munka a hadműveleti területhez kötődik. A 

korabeli magyar hősi temetők egy része még megtalálható. Jellemző a szétszórt, egészségügyi 

okokból végzett lakossági temetkezés is. Bevett eljárás, hogy a maradványokat az egykori 

hadszíntéren kialakított központi temetőkbe temetik át, mivel a sírok többsége nehezen 

megközelíthető helyen van, ahol nem biztosított a háborítatlanság, a gondozás és a 

látogathatóság. 

A többi volt szovjet tagállam közül az együttműködés – szintén kétoldalú kormányközi 

megállapodás alapján – Ukrajnával és Moldáviával indult meg. A legtöbb problémát a 

kormányközi megállapodásokban foglaltak pénzügyi fedezetének biztosítása okozza.”
14

 

j, 



15 
 

Általános elképzelések és tervek a hadisírgondozás területén: 

 „A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ismeri a magyarországi magyar és idegen, illetve a 

külhoni magyar katonasírok helyzetét, tisztában van a problémákkal s feltérképezte a rövid-, 

közép- és hosszú távú feladatokat, hogy a hadisírgondozás és a hadi emlékművek fenntartása 

a társadalmilag jogosan elvárt szintre emelkedjék. A tevékenységét alátámasztó jogszabályok 

azonban hézagosak, nem foglalják egységes rendszerbe a hősi sírok fenntartásának 

kötelezettségeit, nem tartalmazzák a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kötelezettségeit és 

jogosítványait. További súlyos problémát képez a finanszírozás kérdése. Szükséges, hogy a 

magyarországi magyar katonasírokat egyszeri alkalommal felújítsák, illetve azokat, 

amelyeknek fennmaradása jelenlegi helyén nem biztosított, központi magyar katonatemetőkbe 

telepítsék át. Ezzel párhuzamosan – a helyszíntől függően – el kell gondolkodni emlékparkok 

kialakításán, amelyek elgondolkodásra késztetnék az elkövetkező generációkat és 

hirdethetnék: soha többé háborút! A társadalmi szervezetek, a Bajtársi Egyesületek Országos 

Szövetsége, az első fokú katonai tanintézetek hallgatóinak és a polgári iskolák tanulóinak 

bevonása – más országokban bevált módon – részben biztosíthatná a katonasírok és a hadi 

emlékhelyek ápolását, s jelentős szerepet tölthetne be a magyar katonai hagyományok 

ápolásában. E pedagógiai célzatú kegyeleti tevékenység kiegészítené a háborúkról, az 

emberségről, a békéről, az emberi jogokról, a katonai hivatásról tanultakat. A HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum – kellő létszám biztosítása esetén – képes e tevékenység 

koordinálására. A hadisírgondozás széles társadalmi alapra helyezése megkívánja, hogy a 

kiemelkedő, nem a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományába tartozó személyek 

erkölcsi elismerést kaphassanak. E célt szolgálja a Magyar Hadisírgondozásért Emlékérem 

tervezete.”
15
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„Az elmúlt időszakban igen szoros és jó színvonalú együttműködés alakult ki a hazai hadisír- 

és emlékműgondozás területén. A Bizottság hatékony segítséget nyújt a jogi háttér részbeni 

biztosításával, a közös rendezvények szervezésében és nem egy esetben az egyes projektek 

közös finanszírozásában. A hadisírok védetté nyilvánítása, újraváltása a Nemzeti Kegyeleti 

Bizottság hatáskörébe tartozik. Intézményünknek ilyen jogosítványai nincsenek, ezért 

részvételük nélkülözhetetlen ezen tevékenység során. A tartalmas együttműködést jól 

példázza a mai konferencia is, amelyet közös előkészítő munkával sikerült megrendezni.”
16 
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Megszépülnek a hadisírok: 

A Vas Népe megyei napilap 2017. április 5-i számában egy érdekes cikkre lettem figyelmes, 

amely éppen kapcsolódott a pályázat témájához, így hát úgy döntöttem, hogy felhasználom. 

Az előbb említett cikkben azt olvastam, hogy összesen 10,6 millió forintot nyert a kormány 

által meghirdetett pályázaton Szombathely önkormányzata és a Vas Megyei Temetkezési Kft. 

„Ilyen nagy volumenű pályázat még nem volt, hiszen országosan 2 milliárd forint állt 

rendelkezésre”, nyilatkozta a Vas Megyei Temetkezési Kft. vezetője, az egyébként tavaly 

meghirdetett pályázatról. Kevés kivétellel az ország szinte valamennyi települése pályázott, 

de kistelepülések, falvak is indultak, hogy felújíthassák I. világháborús emlékhelyeiket. 

Számomra, már csak a pályázati munkám, illetve a Benkő Sándortól hallottak miatt is 

örömteli hír volt, hogy országszerte törődnek még a száz éve történt eseményekkel, őrzik és 

továbbadják az emlékeket, valamint tőrödnek a sírokkal és emlékhelyekkel. 

Szombathelyen a Jáki úti temetőben biztos, hogy megszépülhetnek a sírok. A cikkből kiderül, 

hogy a nyert összeget tisztításra és konzerválásra használják majd. Emellett láthatóvá teszik a 

sírfeliratokat, neveket. Ez pedig azt jelenti, hogy 596 magyar hős, illetve olasz, osztrák, 

montenegrói, szerb és román katona előtt tiszteleg a város vezetése. 

A munkálatokat májusban kezdik és év végéig tart majd. 
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Személyes vélemény: 

Száz éve történt, ám, bizonyos szinten még ma is a napjaink része. Nem kérdés, hogy az első 

világháború átformálta világunkat, az azt vívó katonák szokásai, tevékenységei pedig mára 

már hagyománnyá váltak. Néptáncos hagyományőrzőként egy egyszerű példának 

felhozhatom a korabeli toborzó táncot, a verbunkot. Számos fajtája van, manapság mégis egy 

célja van, hogy emlékeztessen bennünket a történelem első, az egész világot megrázó 

háborújára. A legtöbb hagyomány szerepe hasonló. S ezt kell megemlítenünk akkor is, amikor 

a katonasírokról és emlékművekről beszélünk. Igaz, ezek nem hagyományok, de az embert 

ugyanúgy emlékezésre késztetik. A hozzátartozókban személyes élményeket elevenít fel, a 

közönséges szemlélődőt a korra emlékezteti, és talán kérdéseket is felvet benne. Ki volt ő? 

Mit tett életében? Mi életének története? 

Ami volt, elmúlt. Ez igaz? Valamikor volt egy háború, de ma már nincs. Igaznak kell hát, 

hogy legyen, de ha belegondolunk, nem teljesen az. Az állítás főként a fizikai világra 

érvényes, de ott is vannak kivételek, hiszen az emlékhelyek még ma is állnak, noha nem 

mindegyik. Ez pedig azt bizonyítja, hogy ami volt, teljesen nem múlt el, hiszen az ember 

emlékszik. Emlékszik, mert úgy érzi, hogy nem mehet el sorsok ezrei mellett csak úgy. 

Emlékszik, mert azt mondták neki, hogy kell. Emlékszik, mert kötelességének érzi. Vagy ha 

másért nem, emlékszik, mert ránéz egy sírra, egy tárgyi emlékre, vagy ismer egy hagyományt. 

Tehát, ami elmúlt, azt az ember mégis fenntartja emlékezete és történelmi emlékek által. Ez a 

történelmi hagyományok szerepe, hogy tudassák velünk azt, hogy mi volt. 

Miért fontos tudni, hogy mi volt? Szerintem azért, mert tanulhatunk belőle, láthatjuk mi a 

helyes és a helytelen. Ha az ember hallgat ezen tanácsokra, elkerülheti az I. világháborúhoz 

hasonlatos események bekövetkeztét. Ahogy szokás mondani, a történelem az élet 

tanítómestere. A régi hagyományok és emlékhelyek pedig maguk a történelem. Érdemes tehát 

odafigyelni rájuk, mivel szerepük, hogy emlékeztessenek és tanítsanak minket. 

Ugyanakkor emberi kötelezettségünk, hogy ne csak saját volt honfitársainkról, de az olasz 

katonákról, ha tetszik hősökről is megemlékezzünk, akik saját otthonaikért harcoltak. 

Diákként úgy látom, hogy a múlt feldolgozásának egyik útja az, ha beleéljük magunkat az 

ellenséges fél helyzetébe is. Hiszen ott is voltak otthon hagyott szülők, szerettek, gyermekek, 

szerelmek. Dicsérendő az olasz hozzáállás: „a háborúban elesett, hazájuknak tett esküjükhöz 

híven harcoló katonák mind hősök, akiket tisztelni kell, függetlenül attól, hogy melyik 

oldalhoz tartoztak. Ennek szellemében tartják rendben az ellenséges katonák temetőit is, és 

ezt a szellemet tükrözi a foglianoi temető emlékművén lévő felirat megváltoztatása. Az 
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eredeti táblán ez állt: „Itt fogadta be a győztes Itália testvéri szeretete az ismeretlenség 

fényében az osztrák-magyar hadsereg 7000 vitézét, akik hazájukért estek el.” Az emlékmű 

felújításakor a győztes szót barátira cserélték, ezzel is kifejezve: a háborúban elesett katonák 

mind hősök, akik hazájuknak tett esküjükhöz hűen harcoltak. Az elesett hősök nem 

ellenségek, hanem itt is, ott is áldozatok.”
17 

Búcsúzva tőlük és tisztelegve előttük Somogyváry Gyula sorait idézem:  

„Aludjatok hát Isten katonái, 

aludjátok csak, boldog pihenők, 

ringassanak szelíden, mint az álom, 

idegen földek, távoli temetők!” 

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom Benkő Sándor és Kozma Gábor, illetve az Isonzó Baráti 

Kör útjait, hiszen bejárni a csatatereket és szembesülni az ottani körülményekkel többet jelent 

vizualitásban és élményekben is, mintha könyvből olvasnánk. Másrészt a táj szépségének és 

az ott történteknek a szembenállása felveti az élet és a halál körforgását is, melyre 

egyértelműen utal eme munka témája… a katonasírok és emlékművek. 
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