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Előszó 
 
A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára az I. világháború centenáriumára 
emlékezve állította össze ezt a forráskiadványt. Az 1914-1918 közötti időszak akkori Nógrád 
vármegyéjére vonatkozó levéltári dokumentumok elsősorban a hátország háborús 
szerepvállalásáról és azok következményeiről szólnak. Legfontosabb célunk ezen források 
közkincsé tételével, hogy hozzájáruljunk Nógrád megye I. világháborús időszakáról szóló 
szakirodalmában tátongó űr betöltéséhez. 
 
 

Nógrád megye I. világháborús irodalmának áttekintése 
 
Nógrád megye történeti szakirodalmában jelen pillanatban kevés I. világháborús anyagot 
találunk mind a tudományos, mind a tudományos ismeretterjesztő területen.   
Általános, több korszakot átfogó szakmai művekben olvashatunk az I. világháború nógrádi 
történéseiről. Ki lehet emelni a Szabó Béla és Horváth István által írt Nógrád megye története 
(1849-1919) kötet vonatkozó fejezeteit, amely 1972-ben jelent meg. A mai megye két 
legnagyobb településének - Salgótarjánnak és Balassagyarmatnak - számos helytörténeti 
művei közül az I. világháborút a Szabó Béla szerkesztésében 1972-ben megjelent Salgótarján 
története, továbbá a Dupák Gábor összeállításában 1996-ban napvilágot látott Salgótarján 
történelmi kronológiája című művek ismertetik. Balassagyarmat esetében erről az időszakról 
többek között a 2014-ben megjelent Civitas Fortissima - Balassagyarmat története írásban és 
képekben című képes történeti albumban olvashatunk.1 De a megyei periodikákban elenyésző 
számban jelentek meg egy-egy település I. világháborús korszakának feldolgozásai. 2 
Az utóbbi évtizedekben megjelenő, településtörténettel foglalkozó kiadványok döntő többsége 
az 1914-1918 közötti időszakot érintőlegesen említi meg, leginkább az I. világháború hősi 
halottait, illetve a világháborús emlékművek(et) ismertetve. 
A háborús időszak egy- egy szeletéről születtek kisebb írások. Ezek közül ki lehet emelni 
Kovács Krisztián tollából a legtöbb nógrádi katonát besorozó losonci cs. és kir. 25. 
gyalogezred első hónapjáról szóló áttekintést. Ez azért is tarthat érdeklődésre számot, mivel a 
gyalogezred története mai napig nem került feldolgozásra, annak ellenére, hogy a két 
világháború közötti időszakban egymás után jelentek meg a különböző ezredalbumok.3 A 
megjelent csapattörténetek közül a másik legtöbb nógrádi férfit besorozó besztercebányai 16. 
honvéd gyalogezredről Deseő Lajos tollából, 1941-ben megjelent ezredalbumban 
olvashatunk. A nevezett két alakulat mellett, más ezredekbe is kerülhettek nógrádiak.4 A 

                                                 
1Civitas Fortissima. Balassagyarmat története írásban és képekben. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 
2014. - Nógrád megye története 1849-1919.  II. Főszerk.: Balogh Sándor. Salgótarján, 1972. Nógrád Megyei 
Tanács Végrehajtó Bizottsága - Salgótarján történelmi kronológiája. I. (Kezdetektől 1944-ig) Összeáll.: Dupák 
Gábor. Salgótarján, 1996. - Salgótarján története. Szerk.: Szabó Béla. Salgótarján, 1972. 
2 Kovács János: Egy palóc falu az első világháború és az azt követő forradalmak idején: Adatok Kazár 
történetéből. In: Palócföld. 1964. 1. 122-125. p. – Belitzky János: A Zagyva völgye életkörülményei 1914 
nyarától 1919 tavaszáig. In: Palócföld. 1979. 4. 23-24. p..  - Kiss Sándor: Pokoli történetek az első 
világháborúból. 1-5. In: Nógrád Megyei Hírlap 14. 2003. febr. 8. 2. p., febr. 12. 2. p., febr. 13. 2. p., febr. 18. 2. 
p., febr. 19. 2. p. – Gyuris Ferenc: Szent karácsony estém és szilveszterem 1914-ben az orosz fronton. In: Nógrád 
Megyei Hírlap. 5. 1994. július 23. 8. p. 
3 Kovács Krisztián: Egy mozgalmas hónap Galíciában. A losonci k.u.k. 25. gyalogezred harcai a Nagy Háború 
első havában. In: Palócföld. 2014. 3. 65-75. p. 
4 A volt cs. és kir. losonci 29. számú tábori vadászzászlóalj rövid története. In: Németh Lajos: Aranylapok az 
egykori magyar tábori vadászzászlóaljak történetéből. Bp., 1940. 51-56. p. - Deseő Lajos: M. kir. 
besztercebányai 16. honvéd gyalogezred története. Bp., 1941 
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hátország háborús szerepéről olvashatunk a világháború kitörésének centenáriuma évében 
megjelent tanulmányokban Pásztó és Romhány kapcsán.5  
Az 1914 és 1918 között megjelent helyi sajtó - politikai állásfoglalásukat ismerve - számos 
információval gazdagítja a háborús időszak életkörülményeiről, a hátországbeli feladatokról 
és azok nehézségeiről, az otthon maradottak és a fronton harcolók kapcsolattartásáról szóló 
ismereteinket. A sajtó feladataként a tájékoztatás az elsődleges: a háború éveiben majdnem 
kizárólagos hírforrás. A célközönség elsősorban a megye két legnagyobb településének, 
Balassagyarmatnak és Losoncnak a lakossága. 
A korszakban még az 1873-ban indult Nógrádi Hírlap (korábban Nógrádi Lapok, Nógrádi 
Lapok és Honti Híradó) mindenkor az aktuális kormánypárt nézeteit képviselte, tartalmát is 
ehhez igazította. Támogatta a megyei hivatalos politikát, vitatta az ellenzéki törekvéseket. 
Tartalmában Balassagyarmatra és annak környékére fókuszált. Az I. világháború frontjait 
megjárt Jeszenszky Kálmán plébános Jeszenei álnéven is publikált benne.6 Szintén a 
kormánypárt szócsövének számított az 1917 júniusáig működő Nógrád. 
Az 1905-től hetente megjelenő Losonczi Újság a helyi Függetlenségi és 48-as Párt 
közlönyeként nemcsak a politikai, társadalmi vonatkozású hírekkel, hanem gazdag és 
színvonalas szépirodalmi cikkekkel elégítette ki az olvasók információéhségét. Szintén 
losonci a Nemzeti Munkapárthoz kötődő, hetente kétszer megjelenő Felsőnógrád, mely pont a 
háború vége felé fejezte be működését. Kezdetben egyértelmű lelkesedéssel üdvözölte a 
háborút, később már csak hadi híreket közölt. 7 
A fent nevezett lapok háborús vezércikkei követték a közhangulatot. Először az ellenségkép 
felrajzolását tartották fontosnak, s a szavakban a gyűlölet jelent meg. A háború 
előrehaladtával a hátország belső problémái, a rezignáltság jelei egyre jobban 
megmutatkoztak. A vége felé a békevárás, a jövőbe tekintés, az elvárások váltak 
hangsúlyossá. 
A háború ideje alatt működésbe lendült a sajtófigyelés intézménye. A m. kir. 
igazságügyminiszternek a m. kir. belügyi és kereskedelemügyi miniszterrel kiadott 12001. sz. 
rendelete értelmében a sajtótermékek ellenőrzésére a mellett a kir. törvényszék mellett 
működő királyi ügyészség volt hivatva, amelynek területén a sajtóterméket előállító vállalat 
(nyomda) volt. Cenzúrázták a heti- és napilapokat. A lapszerkesztők egyre hosszabb listákat 
kaptak olyan témákról, melyeket nem volt szabad leközölni: ilyen volt a nemzetiségi- és 
munkásmozgalmak, az uralkodó utazásai, a csapatmozgások, a hátországi sztrájkok, 
tüntetések, ellátási nehézségek, a katonák hangulata, menekült- és hadifogolyügyek.8 A 
12001. számú rendelet szerint tilos minden olyan hírnek közlése, mely a lakosság körében 
nyugtalanságot vagy izgalmat kelthet, hátrányos befolyással lehet a Monarchia katonai 
helyzetére és a hadviselés érdekeit is veszélyeztetheti. Csak azokat lehet megírni, melyeket a 
miniszterelnökség sajtóirodája közread, vagy amelyhez a nyomtatvány megjelenési helyére 
illetékes kormánybiztos hozzájárulásával lehetett közzétenni.9 

                                                 
5 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón a az első világháború időszakában. In: 
Lakóhelyünk Honismereti Folyóirat. I. évf. I. sz. 3-15. p. – Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első 
világháború árnyékában. In: Lakóhelyünk Honismereti Folyóirat. I. évf. I. sz. 16-38. p. 
6 Jeszenszky Kálmán: Háborús utam emlékei. Lemberg-Lublin-Ivangorod-Krako. Balassagyarmat, 1917. 
7 Nógrád megye századfordulós sajtótörténetét illetően lásd: Praznovszky Mihály: Nógrád megye sajtótörténete. 
1846-1919. Salgótarján, 1985. 1918 sajtótörténetére vonatkozólag további adatokkal szolgál még Puntigán 
József: Losonc sajtója 1918-1944. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XXIV. Köt. 2000. 155-170. p. 
8 Bihari Péter: Kérdések és válaszok az I. világháborúról. Bp., 2013. Napvilág Kiadó. 33. p. (továbbiakban: 
Bihari, 2013.) 
9 Magyarországi Rendeletek Tára, Bp., 1914. 1973-1975. p. 
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A császári és királyi 25. gyalogezred újságja csak 1918-ban jelent meg Losoncon Palóc Baka 
címen. Olvasható benne harctéri visszaemlékezés, elesett losonciak nekrológjai, ezredparancs-
kivonat. 10 
 
 

Nógrád megye I. világháborús levéltári forrásai 
 
Nemcsak az írott sajtóból tájékozódhatunk a világháborúval kapcsolatban, hanem számos 
levéltári forrásból is tudjuk rekonstruálni a történéseket és azok hatásait.  
A kötet elkészítése előtt a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára anyagában, 
Salgótarjánban és Balassagyarmaton történő kutatás során nemcsak az 1914-1918 közötti 
időszak került áttekintésre. A világháború utóéletére (hadifoglyok, hadirokkantak, 
hadiözvegyek, hadiárvák, emlékművek) tekintettel, 1925-ig a vonatkozó dokumentumokat 
feltártuk. Ennek során Nógrád vármegye alispáni iratairól, Nógrád Vármegye 
Törvényhatósági Bizottsága iratairól, a Balassagyarmati Törvényszék iratairól, a mai Nógrád 
megye területén fekvő nagyközségek, kisközségek képviselőtestületi jegyzőkönyveiről, 
iratairól, a kerületi iskolaszékek, a községi óvodafelügyelő bizottságok, az ipartestületek és 
családok iratairól darabszintű jegyzék  és digitális másolat készült.  
Hungarikakutatás keretein belül feltárásra került a történelmi Nógrád megye I. világháborús 
anyaga a Besztercebányai Állami Levéltárban (Štátny Archív v Banskej Bystrici), és annak 
losonci és nagykürtösi fióklevéltáraiban. A kutatás során áttekintettük a Csehszlovákiába 
került Nógrád megyei rész 1914-1919 közötti közigazgatási és alispáni iratait; Losonc város 
1914-1918 közötti képviselő-testületi jegyzőkönyveit, iratait, községi jegyzőségek és 
körjegyzőségek anyagai, oktatási intézmények anyagait, érdekképviseleti szervek, 
egyesületek és személyek fondjait is. Hasonlóan átnéztük a különböző eredetű kéziratok és 
plakátok, röplapok gyűjteményeit is.  
A megye nagyobb településeinek képviselő-testületi jegyzőkönyveiben és irataiban 1914 
nyarától jellemzően Ferenc Ferdinánd trónörökös halálának ténye, a gyász kifejezése jelenik 
meg, folytatva a hadüzenet szembesülésével, a várható élelmiszerhiányra való felkészüléssel, 
a hadbavonult tisztviselők helyettesítésének gondjával. Már ebben az évben megjelennek a 
hadikölcsön jegyzéséről szóló felhívások, az iskolák katonai szállás gyanánt való 
felhasználása, illetve az egyre szigorúbb egészségügyi intézkedések a járványok 
megelőzésére, megfékezésére. Salgótarjánban egyre nagyobb gondot okozott a beszállásolt cs. 
és kir. 65. gyalogezred pótzászlóaljának, később a cs. és kir. 30. gyalogezred pótzászlóaljának 
jelenléte és ebből adódóan szükséges intézkedések a lakosok körében. A kisebb 
településeknél döntően a hadbavonultak családtagjai segélyezése, a hadikölcsön kerül a 
középpontba. A háború második esztendejétől már olvashatók a veszteségek, a 
megemlékezések az elhunyt hősi halottakról. Megérkeznek az orosz hadifoglyok Losoncra, 
Balassagyarmatra, Salgótarjánba és még számos településre, így az alkalmazásukról, az 
egészségügyi ellátásukról, továbbá a velük való bánásmódról számos dokumentum található. 
Egyre hangsúlyosabb a háborús jelenlét: bevezetésre kerül a jegyrendszer az élelmiszereknél, 
takarékoskodni kell a tüzelővel. A katonai beszállásolás és az erdélyi menekültek befogadása 
túlzsúfoltságot okoz Salgótarjánban, problémát Balassagyarmaton. A karitatív tevékenység 
erősödését igen jól érzékeltetik a Vöröskereszt, a különböző segélyalapok (Ferencz József 
Hadisegély Alap) és alapítványok felhívásai.  Nem utolsósorban meghatározó volt a számos 
akció: pl. fém-, gyógynövény-, csalán- és gesztenyegyűjtések, ruhaneműk, fehérneműk, 
bundák a fronton harcolók részére. A háború utolsó esztendejében a jegyzőkönyvi 
bejegyzések és iratok zöme a hadiözvegyek, hadiárvák és a hadirokkantak segélyezésével, 

                                                 
10 Praznovszky Mihály: Nógrád megye sajtótörténete. 1846-1919. Salgótarján, 1985. 61. p. 
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illetve marharekvirálással kapcsolatosak. A négy háborús esztendő alatt számos haláleset-
felvétel, hősi halált halt katona illetőségét kutató dokumentum is keletkezett. 
A településekre vonatkozó iratok egy része a képviselőtestületi jegyzőkönyvek bejegyzésein 
alapszik, más része viszont külön intézkedés részét képezte.  
A fényképek az I. világháborúval kapcsolatban a családok, személyek hagyatékában lelhetők 
fel, elsősorban a frontra vonuló férfi családtagokat ábrázolják, illetve amelyeket a katonák a 
frontról hazaküldtek a szeretteiknek: katonai portrék, katonai csoportképek, életképek a 
frontról. 
A levéltári források részét képezik a nagy háborút legszubjektívebben bemutató 
dokumentumok: a naplók és a levelek (tábori levelezőlapok), melyek szintén a családok, 
személyek hagyatékában lelhetők fel. A MNL Nógrád Megyei Levéltára anyagában található 
naplók közül ki lehet emelni Galos János olasz hadifogságban íródott bőrkötéses kis 
füzetecskéjét, továbbá a Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltárában 
hungarikakutatás során napvilágra került dr. Patak Károly losonci tanár galíciai fronton 
vezetett jegyzeteit.  
A levelezések, elsősorban a tábori levelezőlapok – cenzúrázott voltuk ellenére - számos 
családi hagyatékban felbukkannak és igen informatívak. Levéltárunkban ilyen Boros Pál és 
Zajdó Mária 89 darabos levelezése a 1914-1919 közötti időszakból, mely igen értékes és 
érdekes forrásnak mondható. 
A levéltárak anyagának részét képezik az állami anyakönyvek másodpéldányai, melyekben  - 
a mai Nógrád megye területén - a Belügyminisztérium  és a járásbíróságok által igazolt hősi 
halottak, fronton eltűntek és hadifogságban elhunytak, továbbá egyéni bejelentés alapján 
fronton eltűntek nevei és egyéb adatai rögzítésre kerültek.  
Összességében elmondható, hogy a korabeli írott sajtó és a levéltári források segítségével 
Nógrád megye, mint a hátország része, I. világháborús szerepvállalása felvázolható. 
 
 

A nagy háborúra emlékezve – Nógrád megyei emlék(műv)ek 
  
Az I. világháború kapcsán nem hagyhatjuk ki a mai Nógrád megye 134 településén található 
I. világháborús emlékműveket, melyeken – néhány kivételtől eltekintve – fel vannak tüntetve 
a hazáért hősi halált halt katonák nevei. 
Herczeg Ferenc a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság által 1916-ban kiadott, 
Szabadon álló hadiemlékek, katonasírok, emléktáblák és emléklapok című árjegyzék 
előszavában az emlékműállítással kapcsolatban a következőket fogalmazta meg:  
„Ne legyen az országban olyan kicsi falu, ahol emlékmű nem őrzi a háború hőseinek hírét 
[…] És ne legyen az országban olyan katonasír, amely nem fejezi ki azt a gondolatot, hogy a 
pihenő harcos nemcsak egy család vagy egy népréteg, hanem az egész nemzet kedves 
halottja.” Kijelentését így magyarázza: „Aki a háborúban leli a halálát, az a nemzetért hozta 
meg a legnagyobb emberi áldozatot, azaz áldozatával jogot nyert az utódok hálás kegyeletére, 
az a nemzet halottja. A halál, amely eddig magánügy volt, közüggyé vált.” 
Vagyis az áldozatokra való emlékezés folyamatosan kapjon szerepet a közösség életében az 
emlékművek, a tárgyiasult emlékek révén. 
Az 1917. évi VIII. törvény a településeket kötelezte a háborús emlékművek állítására: 
„Minden község (város) anyagi erejének megfelelően, méltó emléken örökíti meg mindazok 
nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták.”  
A nemzetgyűlés az 1924. évi XIV. törvénnyel szabályozta az 1914/1918. évi világháború hősi 
halottai emlékének ápolását. A törvény május utolsó vasárnapját „Hősök emlékünnepévé” 
nyilvánította, ami aztán új lendületet adott az emlékezésnek, az új emlékművek állításának. A 
Nógrád megyei műemlékek döntő részét ebben az időszakban avatták fel. A két világháború 
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között emelt emlékművek hősi halottainak névsora mellé - számos településen - a II. 
világháborút követően újabb elesettek neveit vésték. 
Az alábbi településeken van I. világháborús emlékmű (az adatok 2015. augusztus 2-án 
lezárva):  
 
Alsópetény   Ipolytarnóc 
Alsótold (Két vh.!)   Ipolyvece 
Balassagyarmat   Jobbágyi 
Bánk   Kálló 
Bárna   Karancsalja 
Bátonyterenye - Kisterenye   Karancsberény 
Bátonyterenye-Nagybátony   Karancskeszi 
Bér   Karancslapujtő 
Bercel   Karancsság 
Berkenye   Kazár 
Bokor   Keszeg 
Borsosberény   Kétbodony 
Buják   Kisbágyon (Két vh. !) 
Cered   Kisbárkány 
Csécse   Kisecset 
Cserháthaláp   Kosd 
Cserhátsurány   Kutasó 
Cserhátszentiván   Legénd 
Csesztve   Litke 
Csitár   Lucfalva 
Debercsény   Ludányhalászi - Halászi 
Dejtár   Ludányhalászi - Ludány 
Diósjenő   Magyargéc 
Dorogháza   Magyarnándor 
Drégelypalánk   Márkháza 
Ecseg, Kozárddal együtt   Mátramindszent 
Egyházasdengeleg   Mátranovák 
Egyházasgerge (Két vh.!)   Mátraszele 
Endrefalva   Mátraszőllős 
Erdőkürt   Mátraterenye - Homokterenye 
Érsekvadkert   Mátraterenye - Nádújfalu 
Etes   Mátraverebély 
Felsőpetény   Mihálygerge (Két vh.!) 
Felsőtold   Mohora 
Garáb (Két vh.!)   Nagybárkány 
Hasznos   Nagykeresztúr 
Héhalom   Nagylóc 
Herencsény   Nagyoroszi 
Hollókő   Nemti 
Hont   Nézsa 
Horpács   Nógrád 
Hugyag   Nógrádkövesd 
Iliny   Nógrádmarcal 
Ipolyszög   Nógrádmegyer 
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Nógrádsipek   Somoskőújfalu 
Nógrádszakál   Szalmatercs 
Nőtincs   Szanda 
Őrhalom   Szarvasgede 
Ősagárd   Szátok 
Palotás   Szécsénke 
Pásztó   Szécsény 
Patak   Szécsényfelfalu 
Patvarc   Szendehely 
Piliny   Szente 
Pusztaberki   Szilaspogony 
Rákóczibánya   Szirák  
Rétság   Szuha 
Rimóc   Szurdokpüspöki 

Romhány 
  Szurdokpüspöki - 

Zagyvaszentjakab 
Ságújfalu   Szügy 
Salgótarján – Zagyvapálfalva, 
Baglyasalja 

  
Tar 

Sámsonháza   Terény 
   Tolmács 
   Vanyarc 
   Varsány 
   Vizslás 
   Zabar 
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Tájékoztató a dokumentumválogatáshoz 
 
Nógrádiak a Nagy Háborúban – Dokumentumok az I. világháború Nógrád megyei 
történetéből forráskiadvány időintervalluma az I. világháború „casus bellijétől”: a szarajevói 
merénylettől egészen 1918. október 17-ig, Tisza István beszédéig – „ezt a háborút 
elvesztettük” tart. 
A kötet tematikája a kronológiát is követi, egy-egy téma köré szervezve az írott sajtót és a 
levéltári forrásokat, amit indokol a levéltári források sokszínűsége: jegyzőkönyvek, iratok, 
plakátok, kisnyomtatványok, fényképek.  
A forráskiadványban a válogatás során törekedtünk olyan dokumentumok kiválasztására, 
melyek a legpontosabban adják vissza az adott témát, illetve korszakot. A dokumentumok egy 
részét eredetiben, más részét átiratban tettük közzé. Az átirat készítése során az adott korszak 
nyelvezetét megtartottuk. 
 
Nógrád megye I. világháborús dokumentumai válogatása során nyújtott szakmai tanácsaiért 
köszönetünket fejezzük ki Sebestyén Kálmánnak. 
A forráskiadvány előkészítésében a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott megtisztelő 
támogatást ezúton megköszönjük. 
 
 
Salgótarján, 2016. június 27. 
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I. FEJEZET 
 

A Nagy Háború kezdete I. 
 
 

A szarajevói merénylet hírére sokakban fel sem merült a háború, főként nem a világháború 
kitörése. Magyarországon és Budapesten a nyugalom jellemezte a hangulatot. Megtartották a 
színházi előadásokat, nyitva tartottak a szórakozóhelyek is. Az ország népének a többsége 
nem gondolt háborús veszélyre a Szerbia elleni hadüzenet beálltáig. Ezt követően azonban a 
közvélemény túlnyomó részét meggyőzte a propaganda. Újságcikkek tucatjai bizonyítják, 
hogy milyen erősen, lelkesítően hatott a pártokon és a társadalmi osztályokon átívelő nemzeti 
érdek, az „önvédelmi” háború. 
Az általános gyásztól és szerbellenes hangulattól eltérő véleményt csak a Népszava, 
fogalmazott meg, amely egyetértően idézte Gavrilo Pricip merénylő szavait: „…nemcsak ez a 
szerb diák, hanem a történelmi igazság is azt állítja, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös volt az 
osztrák-magyar imperializmus legmesszebbre látható feje. Ő volt annak a csoportnak vezére, 
mely a Balkán-válság folyamán a támadást, a háborút követelte. „Felelet ez a merénylet annak 
a sok-sok ezer bosnyáknak a halálára, akiket az osztrák-magyar hadsereg golyói és szuronyai 
öltek meg az okkupáció idején….Felelet arra a nemzeti elnyomásra, amely rettentő súllyal 
nehezedik Dél-Magyarország, Horvátország , Bosznia és Ausztria szerbjeire. Felelet arra a 
politikára, amely gátja a délszláv népek egyesülésének, amely három uralkodó és hat kormány 
fősége alatt töri szét a délszláv nemzetet.”11 
A trónörökös-pár temetésén Nógrád vármegyét Muzslay Gyula, Dr. Szcitovszky Béla, Dr. 
Sztranyavszky Sándor, valamint Hazay Samu honvédelmi miniszter,12 képviselte.13 
Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Prónay Mihály főispán vezetésével július 10-
én délelőtt 10 órakor a vármegyeháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tartott, melynek 
tárgya a vármegye közönségének részvétnyilvánítása volt. Sipeki Balás Lajos a rozsnyói 
megyés püspök körlevelet bocsátott ki, melyben gyászistentiszteletek tartását rendelte el, és az 
egyházi épületekre a fekete lobogók kifüggesztését.  
A gyásznak és a király iránti lojalitásnak számos dokumentuma maradt fenn a levéltári 
iratokban is. Nemcsak Nógrád Megye Törvényhatósági Bizottsága, hanem Losonc városa is 
jegyzőkönyvbe foglalta részvét nyilvánítását.14 
A sajtó a cenzúrának köszönhetően szinte csak a háború mellett szóló lelkesítő cikkeket 
közölhetett, hiszen a hadiállapot beálltával életbe léptették a háború esetére szóló kivételes 
intézkedések (1912. évi LXIII.tc.), köztük a m. kir. igazságügyi miniszternek a m. kir. belügyi 
és kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve kiadott 12001. I.M.E. (1914. július 27.) 
rendeletét, amely időszaki lapok és más sajtótermékek ellenőrzését volt hivatott szolgálni. 
Ennek értelmében a sajtórendészeti köteles példányokat már a szétküldés előtt az illetékes 
hatósághoz kézbesítés útján be kellett szolgáltatni. Az ellenőrzést a területileg illetékes királyi 
ügyészség végezte. Amennyiben ha valamely közlemény a hadviselés érdekeit érintette, a 
sajtótermék szétküldését megtiltotta, és erről a postai hivatalokat értesítette. A tilalom 
megszegésének a következményeiről figyelmeztették a sajtótermék előállítóját.  Ha a 
sajtótermék hivatalból üldözendő más bűncselekmény ismérveit tüntette fel, a királyi 
ügyészség a bűnvádi eljárás megindítását is kezdeményezhette. Tilos volt minden olyan 

                                                 
11 Hajdu-Pollmann, 2014, 65. 
12

A losonci kerület képviselője volt. 
13 Felsőnógrád, 1914.07.05./54.sz., 1. 
14 Őfelsége köszönetét fejezte ki Nagy Mihálynak, Nógrád-vármegye alispánjának, a törvényhatósági közgyűlés 
távirati feliratáért, mely a háború alkalmából királyhűségről, és áldozatkészségről tanúskodott. Losonci Ujság, 
1914.12.03.,/50.sz., 1. 
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hírnek a közlése, amely a lakosság körében nyugtalanságot, vagy izgalmat keltett, továbbá, ha 
a Monarchia katonai helyzetét és a hadviselés érdekeit is veszélyeztette. Az ilyen hírek csak 
akkor voltak közölhetők, ha hivatalos forrásból érkeztek.15  
A fentebb leírtakkal szemben azonban elmondható, hogy a háborús lelkesedés hangulata 
áthatotta az országot, amely csak 1916-ra mérséklődött. Főként a polgárság körében volt a 
legjellemzőbb a háború támogatása. Azonban a társadalom háromnegyedét kitevő munkás és 
paraszti réteg egyáltalán nem lelkesedett, mivel tisztában voltak azzal, hogy a férfiak kivonása 
a mezőgazdasági munkákból óriási terheket ró majd a családokra, és az asszonyokra.16  
Nógrád vármegyében a lelkesedésről, a közhangulatról, a rendkívüli intézkedések gyakorlati 
bevezetéséről a megyei lapokból tájékozódhatunk. A Felsőnógrád c. lap egyik cikke szerint 
Losoncon az emberek nagy csoportokba verődve az utcán éltették a háborút, a királyt és a 
hadsereget, majd nemzeti zászlók alatt hazafias dalokat énekelve járták az utcákat. Az ifjúság 
hazafias dalokat komponált. A Kossuth-nótát átköltve Ferenc József azt üzente címmel.17 
A Losonci Ujság A város képe és a háború c. cikke szerint az egész városon meglátszott a 
lázas készülődés, nem volt olyan ember, aki másról beszélt volna mint a háborúról, mindenhol 
kipirult, lelkes arcokat lehetett látni. Megemlítik, hogy már nyolcvanan jelentkeztek az 
önkéntes ápolónői tanfolyamra. Mindenhol katonákat lehetett látni, de csüggedést sehol sem 
tapasztaltak. A közönség szimpátiája kísérte a hadsereget minden lépésében. A 
közigazgatósági hatóságok reggeltől estig munkában voltak, a városháza tisztikara teljes 
egészében a háború szolgálatában állt. A rendőrség főként az 1912. évi 63. tc.-ben foglalt 
kivételes intézkedések foganatosításával foglalkozott. Intézkedtek a fegyverek 
beszolgáltatásáról. Ez azonban nemcsak azokra vonatkozott, akiknek a birtokában volt, hanem 
a készítőkre és az árusítókra is. Kivételt képeztek a fegyverviselésre jogosultak: a 
köztisztviselők és közalkalmazottak, valamint erdőőrök, vadőrök…stb. A fegyverek, vagy 
robbanóanyagok árusítására vonatkozó engedélyek is hatályukat vesztették, figyelmeztették a 
kereskedőket, hogy ezután külön engedélyt szükséges kérni a belügyminisztertől. A rendelet 
ellen vétőket 2 hónap elzárás, és 600 korona büntetés terhelte.18  
A fegyverek beszolgáltatásán kívül elrendelték az egyesülési és gyülekezési jog korlátozását, 
a postagalambok tartását és egyéb hírhordásra alkalmas állatok használatának korlátozását.19  
Megyénkben a háborús lelkesedést jól példázza az a tény is, hogy egyes népfölkelők már 
akkor jelentkeztek a balassagyarmati honvéd laktanyában, amikor még a népfölkelő zászlóalj 
avató bizottsága nem működött.20 A háború támogatásának ékes bizonyítékai a hadikölcsön-
jegyzések gyakori száma és nagy összegei.21  
A mozgósítást követően a Losoncon átvonuló, katonákat szállító vonatokat zászlókkal és 
gallyakkal díszítették fel, és a kocsikra a legkülönfélébb humoros rajzokat, feliratokat 
festették fel. A legtöbb kocsin Péter szerb király elsorvadt alakja volt látható a legcifrább 

                                                 
15 Szabó, 2009, 157. 
16 Romsics, 2010, 120. 
17

Lásd a dokumentum-válogatásban. Felsőnógrád, 1914.07.30./ 31.sz., 4. 
18 Losonci Ujság, 1914.08.06./32.sz., 2-3. 
19 Felsőnógrád, 1914. 09. 09., 2.p. 
20A lelkesedés legszélsőségesebb példája volt, amikor mozgalmat indítottak az ellenséges országok nyelveivel 
szemben, amely főként a francia, angol, szerb, orosz feliratokra vonatkozott. Ennek köszönhetően a losonci 
Royal-kávéház is megváltoztatta a nevét Király-kávéházra. 
21 A városok, falvak jegyzőkönyveiből nyomon követhető, hogy a háború első két évében nagyobb volt a 
jegyzési „kedv”, mint a másik két évben. 
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körmondatokkal.22 A mozik és szórakozóhelyek is háborús darabokat tűztek műsorukra, ezzel 
is próbálták fenntartani a lakosság lelkesedését.23 
 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. A XXIV. 1. III. Magistrát 
mesta Lučenec. Spisy. 72261914. 
 
Jelzet: MNL NML IV.402. a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
895/1914, 1914. július 10-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
 
Forrás: Felsőnógrád, 1914.07.05./54.sz. 1. 
 
A koporsónál 
 
Eldőlt a kőszikla, amelyre erős várunkat építettük. Alávaló gaz kezek megdöntötték az 
oszlopot, amelyre bizakodásunk székesegyházát alapítottuk. Szenjevó uccáin egy durranás, 
egy lövés, egy revolvergolyó…és két ország sorsa fordult dermesztő gyászba máról holnapra. 
Lobot vetett egy tébolyodott egy vad káprázata, s mi dermedten kérdezzük egymástól: mi lesz 
velünk? 

Gyászba borult megint a magyarok bús csillaga. Leesett a mi fejünk koronája, és betelt 
rajtunk a sors keze, amely mindig csak ver, mindig csak ver bennünket. Ferenc Ferdinánd 
halálával ismeretlen vidékek felé tekint szemünk, melyről nem tudjuk, jó vagy balvégzetű 
virágunk nyílik-e ott? 

Akinek eljövetelét vártuk, meghalt. Királyunk öreg és betegeskedik, körülöttünk ezer 
éhes fenevad ólálkodik, hogy kifaljon, elpusztítson bennünket. Sötét reménytelenségben 
vagyunk, a gyász, a szomoruság ciprus-ága kezünkben, és még ott csillog a fájdalom könnye, 
szemünkben. De a bánaton, a vigasztalanságon keresztül is él az élet vágya, és a jövő, a 
nemzet jövendőjének a kérdése győzedelmeskedik a halál kegyetlen gondolatán. Mert a 
nemzetnek élnie kell és ha egyik tartó oszlopa eldőlt, a nagy székesegyháznak dacosan kell 
megmaradnia továbbra is a végzet által neki kijelölt helyen. 

Egy fiatal katonatiszt felé tekint repdeső pillantásunk. Egy fiatal katonatiszt felé, ki 
szerényen elvonulva, a háttérbe állott meg eddig, de most a sors hívó szavára előlépett, oda, 
ahol milliók és milliók tekintete fürkész kutatva, mi lakozik benne? Az ifju katonatiszt most 
már több ennél: reménysége két nemzet könnyes szemű fiának, kire „magyar óhajtva néz…” 

Most vége az idilli ifju életnek, vége a nyugalomnak, amely a családi és katonai élet 
egyszerű környezetében nevelte, szilárdra lelkét, más helyre jut: a népek szivének kellős 
közepébe. A magyar nép lelkének egész szeretetével néz jövendő királyának csillogó szemébe 
és bár nem látjuk meg tisztán az alakját, csupán a silhouette, a körvonalak homályos rajza 
látszik felénk a homályból, honnan most lép elő, bízunk és hiszünk benne. Mert mindaz, amit 
eddig mutatott, nemes és szép volt, királyhoz méltó, magyarok eljövendő királyához. 

Siralomnak völgyévé lett a magyar föld, de a nemzetek élete nem ismer megállást. 
Bánatosan állunk a koporsó mellett, de szemünk már a jövőt szemléli, „le roi est mort, vive le 
roi!” Könnyezve nézünk a sötét égre, amelyen magyarok bus csillaga fénylik és ott keressük a 
biztatást. Gyászba borul ez a csillag, de azután új fényre kap, tisztán és világosan ragyog, és 

                                                 
22

A katonák elutaztak. Felsőnógrád, 1914.08. 20. 65. sz., 1-2. 
23 Ferenc József azt üzente címen 4 felvonásos daljátékot, Trónökös, Mindent a hazáért, Losonci Ujság, 
1914.12.17./52.sz./2-3. Háború és szerelem, Losonci Ujság, 1915.02.04./5.sz., 2. Balkán háború aktuális dráma 
4 felvonásban, Nógrád, 1915. 12.11., 2. 
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vezet a jövendő felé. A magyar nép repesve tekint a koporsó mellől a fiatal katonatiszt, 
Károly Ferencz József szemébe és abban keres mindent: - reménységet, jövendőt, életet… 
 
 
Forrás: Felsőnógrád, 1914.07.05./54.sz. 1. 
 
Ma helyezték örök nyugalomra a tragikus véget ért trónörökös párt. Nemcsak az egész 
országnak, hanem az egész világnak részvéte kísérte utolsó útjára a trónörököst és feleségét. 
Losonc városa is gyászban van. Ma reggel a római kath. templomban gyászistentiszteletet 
tartottak, melyen megjelentek a hatóságok vezetői, a városháza egész tisztviselőkara, a 
helyőrség tisztikara és legénysége, és nagyszamu közönség. A díszes rekviemet Dr. Valihora 
János apátplébános végezte.  
Sipeki Balás Lajos rozsnyói megyés püspök a megrázó nemzeti csapás hatása alatt azonnal 
intézkedett, hogy az egyházmegye területén a gyász külsőképpen is kifejezésre jusson. 
Körlevelet bocsátott ki, melyben gyászistentiszteletek tartását rendelte el, és az egyházi 
épületekre a fekete lobogók kifüggesztését. A megyés püspök egyébként az elsők között volt, 
aki részvétnyilatkozattal fordult az uralkodóhoz. 
 Prónay Mihály főispán tegnap meghívókat bocsátott szét a törvényhatósági bizottság 
tagjainak, amelyben rendkívüli közgyűlést hív össze: 

Nógrádvármegye törvényhatósági bizottsága 1914. évi július hó 10-én, délelőtt 10 
órakor a vármegyeháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a törvényhatóság 
tagjait tisztelettel meghívom. 

A közgyűlés egyetlen tárgya: Ferenc Ferdinánd főherceg trónörökös ur cs. és kir. 
fensége és fenséges hitvesének megrendítő halálesetének alkalmából, vármegyénk közönsége 
részvétének nyilvánulása.  

Ballasagyarmat, 1914. július 1-én. 
Hazafias üdvözlettel 
  Prónay Mihály főispán 

 Losonc város képviselőtestülete nem tart külön közgyűlést a gyászeset alkalmából, 
hanem a legközelebbi közgyűlésen fogja kegyeletét kifejezésre juttatni. A rendőrkapitányi 
hivatal rendeletet adott ki, hogy a temetés napján a városban minden zajos mulatság 
szüneteljen, s a kávéházakban a zenélést betiltotta. A város egyébként az őszinte gyász képet 
mutatja. A házakon fekete lobogók lengenek, az üzletek kirakataiban a fenséges pár arcképei 
láthatók. Különösen figyelemreméltó gyászkirakatot rendezett Hegedűs Jenő Rákóczi-úti 
divatáru kereskedő. 
A trónörökös pár temetésére a nógrádvármegyei képviselőház legutóbbi ülése a 
nógrádvármegyei képviselők közül Muzslay Gyula, Dr. Szcitovszky Béla, Dr. Sztranyavszky 
Sándor vett részt, valamint Hazay Samu honvédelmi miniszter, a losonci kerület képviselője 
is. 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. Zbierka plagátov, letákov a 
drobnej tlače. O. V. 1914. 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. A. XXIV. II. Zápisnice 
metského zastupiteľstva. 1914. július 31. 295. sz. bejegyzés 
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Forrás: Felsőnógrád, 1914.07.30./61.sz. 1. 
 
Hazáért, királyért 
Évek óta tart már arcunk pirulása azért, hogy mit türünk gonosz szomszédainktól. 
 A szégyen és elkeseredés volt az, s már-már ugy látszott, hogy a bizalmatlanságnak, 
csüggedésnek fog helyet adni. Minden kérésünkre, hogy „meddig türünk még mindent 
tétlenül?”, az volt a válasz, hogy „türelem és nyugalom!” 
 És a béketűrésben sorvadni kezdett a sorsunk intézőiben való bizalom mellett 
önbizalmunk, nemzeti büszkeségünk. Július 23-ika már úgy hatott ránk, mint a megváltás 
evangéliuma. 
 Ami Őfelsége a Magyar Király és Osztrák Császár nevében tudtára adatott Szerbiának 
és az egész világnak, megmagyarázott minden rejtélyt és eloszlatott minden kétséget. 
 A Monarchia türt, mert méltóságán aluli volt az idegeskedés, 
Béketűrő volt, mert be akarta bizonyítani, hogy a béke nem rajtunk múlik. 
Ma világos minden. Világos a Monarchia példátlan békeszeretete, világos Isten és ember 
előtt, hogy tovább türnünk bűn lett volna gyermekeink és unokáink ellen, bűn lett volna az 
isteni és emberi igazság ellen. 
És amily feltétlen tisztelettel tartozik az emberiség ősz királyunk iránt évtizedekre terjedő 
önmegtagadó békepolitikájáért, ép oly feltétlenül kell elismernie minden égi és földi 
hatalomnak, hogy igazságosabb ügyben még nem apelláltak a Hadak Istenéhez, mint amilyen 
a mi ügyünk. 
 Isten, aki az igazság istene, látta a mi béketűrésünket, s látja, hogy tovább nem 
tűrhetünk. 
 Ami 23-dika óta történt, az visszaadta önbizalmunkat s visszaadta bizalmunkat 
azokban, akik bölcs királyunk bizalmából e jelentőséges időkben vérünkkel, vagyonunkkal 
rendelkeznek. 
 Amit nagy idők sejtelmében türelmetlenül vártunk, nemzeti becsületünk és jövőnk 
biztonsága érdekében megtörténtek az első sulyos döntő lépések felülről. 
 Reánk most az a feladat vár, hogy e történelmi pillanatok nagy jelentőségét átérezve, 
magyar szívvel, lelkesedéssel hozzunk meg minden áldozatot, amit nemzeti becsületünk, 
hazánk és királyunk követel. 
 Hosszu vagy rövid lesz-e az áldozatok hozatalának ideje, csekély, avagy nagy az 
áldozat, egy gonosz szomszéddal kell-e leszámolnunk, vagy lángba borul-e körülöttünk az 
egész világ, az most nem számít. A harcot, amelyet gonosz szomszédaink kényszerítettek 
ránk, állanunk kell s állani fogjuk az utolsó fillérig, az utolsó száll emberig minden poklokkal 
szemben. 
 Lejárt annak az ideje, hogy sírva vigadjunk s tétlen tespedés közepette szavaljuk: 
„Nagy volt hajdan a magyar!” 
 Történelmet kell csinálnunk s arra kényszerítenünk Kliót, hogy a mai magyar 
nemzedékről írja meg:”Nem volt soha nagyobb a magyar, mert nem volt soha szilárdabb 
egyetértésben, egyetakarásban.” 

Ha itt élne köztünk Ferenc Ferdinánd, ugy az ő hadvezéri képességei, páratlan katonai 
erényei vinnék diadalra zászlóinkat s százszorosan érezzük e komoly órákban rettenetes 
veszteségünket. 
De ezért nem csüggedünk! 
 A vértanu trónörökös lelke elkíséri gyermekeinket, testvéreinket az ő nagy utjukra. 
 Szava ott fog harsogni a harci kürtöknek riadásában, a csatamezők ércoroszlánjainak 
földrengető bömbölésében s a jó öreg királyunk galambősz fejére láthatatlan kézzel Ő fonja a 
friss cserkoszorut. 
 Isten adja, hogy úgy legyen! 
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Forrás: Losonci Ujság, 1914.07.30./31.sz., 1-2. 
 
A háboru 
 

Az eseménynek gyorsan torlódó fergetege után felesleges volna most már részletesen 
beszámolnunk arról a nagy átalakulásról, mely az  első komoly  hírek óta közönségünk lelkén 
végbement.  

Annyit megállapíthatunk, hogy a polgárság, mely a háborús eseményeket megelőzőleg 
túlságosan is nyugodt, sőt közönyös hangulatban volt, ma tele van lelkesedéssel, örömteli 
izgalommal és látható elégültséggel, türelmetlen várakozással néz a készülő történelmi 
események elé. 

A háború eddig csak papiroson folyt, de mire e sorok napvilágot látnak, Európa egyik 
legpompásabban szervezett, legkitünőbben felszerelt s jelenleg a hazafias lelkesedés tüzében 
égő hadserege bizonyára megkezdte már a bosszuló igazságszolgáltatás munkáját.  

A város külső képén szemmel látható változás történt. A forgalom nagyvárosi 
arányokat öltött, polgárok, környékbeli lakosok, nagy számmal tolongnak az utcákon, ellepik 
a kávéházakat uj és uj híreket várva. A közhivatalok állandó óriási munkát végeznek. A 
városházán 48 óra óta éjjel nappali permanenciában van a katonai ügyosztály.  

A szabadságon távol volt tisztviselőket, nevezetsen Wagner Sándor kir. tan. 
Polgármestert, Krudy Pál főszámvevőt, dr. Keszler Lipót tiszti ügyészt és Badinyi György 
rendőrforgalmazót az alispán 145 914 szamu rendelete értelmében még szombaton 
visszahívták. 

 Az érvényben lévő kivételes szabályoktól eltekintve, a katonai hatóság külön is 
figyelmezteti a rendőrség útján a helyi lapokat, hogy mindazt, ami a mozgósítással, s a 
katonaság bármely intézkedéseivel összefügg, mellőzzék. A folyamatban lévő intézkedések 
közigazgatási vonatkozásai iránt érdeklődve felkerestük dr Otthal Antal rendőrkapitányt.  

A rendőrkapitány nyilatkozata igen szellemes, de annál rövidebb. Attól eltekintve amit 
nem szabad közölnöm, én is csak annyit tudok, mint minden újságolvasó – mondta finom 
mosollyal. De a közönségnek ezt illetőleg nincs szüksége újsághírekre, mert a közönség lát és 
érez. 

 Minden valószínűség szerint a vasutak menetredje és a közlekedés terén eszközlendő 
s különösen vidékünket érintő intézkedésekkel áll összefüggésben az a tény, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter sürgősen magához rendelte a helybeli kormánylap 
szerkesztőjét. Valószínűleg a Losoncon átfutó vonalakon is meg fog szűnni a forgalom 
normális lebonyolítása.  

Több oldalról hallottunk heves panaszokat, a hatóságok előtt is bizonyára ismert azon 
tény felett, hogy eddig még sohasem tapasztalt hallatlan mérvben drágulnak az élelmiszerek.  

Mindenestre felhívjuk erre a körülményre a hatóság figyelmét s reméljük, hogy a 
rendelkezésre álló kivételes eszközt szükség esetén fel fogja használni annak érdekében, hogy  
az élelmiszerek, különösen a liszt és a cukor árának, a körülmények által nem indokolt 
felcsigázását megakadályoztassék. 
A háborús állapot egyik érdekes jelensége, hogy folyó hó 28-án megtörtént egy esketés a 
kórházban. 
A menyasszony sulyos betegen végezte a fontos aktust, mely után az ifju férj haladéktalanul 
sietett el arrafelé, hol az élet a semmivel, a halál a vakesettel ölelkezik… 
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Jelzet: V.429. b. A Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 65/1914, 1914. augusztus 2-i 
képviselő-testületi puhatolási jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Telefon rendelet 
Érk:1914. aug. 2 éjjel 11 óra 
65/1914 bizalmas 
 
A mozgósítás folyamán egyes népfölkelők oly időben jelentkeztek a balassagyarmati honvéd 
laktanyában, amidőn még a népfölkelő zászlóalj avató bizottsága nem működött, azért 
egyeseket avatni és elhelyezni nem lehetett. Ezen népfölkelők egy része községébe visszatért. 
Azonnal intézkedjék, hogy ezen népfölkelők aug. 3, 4 napján Balassagyarmatra a honvéd 
laktanyába bevonuljanak. 
 
      főszolgabíró 
 
 
Forrás: Losonci Ujság, 1914. 08.06../32.sz., 1. 
 
„Itt a lelkiismeret…ott a szenny és piszok” 
 
Vilmos császárnál senki jobban át nem érzé, hogy milyen kötelességet rótt rá az, hgy 
meggyilkolták, akit ő barátjának nevezett és most le akarják fogni annak a kezét, aki a 
gyilkosság megtorlására kardot rántott. A szövetségi szerződések szentségét se érzi át senki a 
világon jobban őnála. De Vilmos császár több mint barát és több mint katonai szövetséges, 
Vilmos császár a monarchia és a német birodalom kultúrközösségének épp úgy első katonája, 
mint saját népeinek. Amíg a szakadatlan és telhetetlen pánszláv agitáció közepette mégis hitt 
abban, hogy Oroszországgal, mellyel ősei a múltban annyiszor állottak együtt a harctéren, 
szintén lehetséges az együtthaladás az emberi civilizációt szolgáló béke munkájában: addig 
barátjának tartotta a cárt is. A francia gyűlölet behegesztésére is elégszer tett kísérletet Vilmos 
császár, de egyáltalán nem lepi meg, hogy most kiderült ennek is hiábavalósága. Ami meglepi 
az az, hogy az orosz cár meg akarja fogni azt a kezet, mely egy bombavető fajzatra akar 
lesujtani. Éppen az orosz cár, aki egykor kinevezte magát békecárnak, hogy nemzetét a 
nyugati nemzetek kulturközösségébe bekönyörögje…Lehullt az állarc. A békecár csak azért 
könyörgött a német császárnak közvetítésért Oroszország és Ausztria-Magyarország között, 
hogy közben alattomosan, perfidül felkészüljön ne csak a monarchia hanem a német 
birodalom ellen is. És Vilmos császár, akinek a hangja megremegett, mikor elvesztett 
barátjáról, Ferenc Ferdinándról emlékezett meg, kemény szóval levonja a végső 
következtetést: az orosz-német barátságnak vége. Vilmos császár és a cár közötti táviratokat a 
napilapok hozták. Megállapíthatjuk, hogy a cár hazudott, a cár csalt. Nincs tovább. A 
Romanovok összeforrtak a Karagyorgyékkal, a Hohenzollernek nem ismerhetik el többé őket 
rokonoknak. 
A világtörténelem előtt még sohase feküdtek olyan okmányok az emberi türelemről és az 
emberi rabló-vágyról, mit a leváltott öt távirat. Most már elvégeztetett. De amióta táviródrót 
van a világon, az emberi méltóságnak és az emberi gazságnak ilyen örök dokumentumait még 
le nem kopogtatták. 
Most már nincs többé semmi titok a világ előtt: egyik oldalon áll a becsület, tiszta 
lelkiismeret, és a tiszta kéz, másik oldalon évszázadok föltornyosult szennyében a cári 
lelkiismeret, melyet a Princip véres keze fojtogat. 
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Forrás: Losonci Ujság, 1914.08.06./32.sz., 2. 
 
A város képe és a háboru 
 
A várható nagy napok eseményei minden más gondolatokat kiküszöbölő erővel ülnek a 
kedélyeken. Nincsen ember, ki másról beszélne, mint a háboruról, melynek győzelmes 
lefolyása mindannyiunknak erős, sőt törhetetlen hite és reménye. Amerre csak nézünk, 
kipirult, lelkes arcokkal találkozunk. Még a háboruval járó anyagi gondok se látszanak meg a 
homlokon, mert el vagyunk telve mindannyian annak a tudatával, hogy egy szebb és jobb 
jövőnek nézhetünk elébe. Az egész városon meglátszik a lázas készülődés. Ugyszólván 
minden ember talpon van most, várva az újabb híreket, melyekből természetesen sokat ugyse 
tudhatnak. A közigazgatósági hatóságaink reggeltől-reggelig munkában vannak, veszik a 
minduntalan érkező rendelkezéseket, melynek foganatosítása percnyi késedelem nélkül 
nyomban megtörténik.  

A városháza tisztikara teljes egészében a háború szolgálatában áll és meg kell adni, 
hogy lelkiismeretesebb és pontosabb munka alig várható. Gondoskodik a város a 
munkanélküliek elhelyezéséről, kik bizony szép számban keresik fel főjegyzőnk hivatalát. 
Rendőrségünket különösen az 1912. évi 63. t.c.-ben foglalt kivételes intézkedések 
foganatosítása foglalkoztatja. Tegnap vette az alispán rendeletét, mely azok hathatós 
végrehajtását sürgeti. E rendeleteket külön hozzuk és különösen ajánljuk a közönség 
figyelmébe. 

A hazafias munkából a nők is kiveszik a részüket. Eddig már mintegy nyolcvanan 
jelentkeztek az önkéntes ápolónői tanfolyamra. A tanfolyamot ezuttal dr. Korbácska Artur 
kórházi alorvos fogja vezetni és a mai nappal meg is kezdte működését. 
Amerre csak járunk, katonával telve minden. Még az utcákon is fekszenek beszélgetve 
jövőről, melynek megalapozásához mindannyian hozzájárulni lesznek hivatva. Csüggedést 
sehol sem látunk. Minden ember, kit behívott a haza, szinte várva-várja az indulás pillanatát 
délre, vagy északra. Mert – mint mondják – nekik teljesen mindegy: szerbet, vagy muszkát 
kell-e répává apritaniok. Egyforma mindkettő. 

A közönség szimpátiája kíséri a hadsereget minden lépésében. E szimpátiának 
természetesen aztán mindenki részese, ki már bevonult, vagy be kell vonulnia. Nem lehet tán 
kívánsága valakinek derék katonáink közül, mit – hacsak lehet – ne teljesítene bárki is. Annál 
csúnyább persze az ellenkezője ennek. 

Egy bevonult, de még civil ruhában lévő idősebb tartalékos panaszkodott nekünk. Az 
utcán tanyázva egész nap a félreeső helyet kellett felkeresnie. Bement így hát a legközelebbi 
házba. Azonban észrevette ezt az egyik házban lakó. Menten dühbe gurult. És nem elég volt 
az, hogy jól leszidta, de még ki is lökdöste a ház udvarából. Az illető nevét nem mondta meg 
a tartalékos. Nem is vagyunk kíváncsiak rá, de mindenesetre szégyelheti magát ez az uri 
ember. 
Ami egyedül hathat nyomasztólag kedélyünkre,  - az  élelmiszerek drágulása. Kereskedőink 
ezt a szállítási nehézségekkel indokolják.  
Mindenesetre kell, hogy a hatóság behatóan foglalkozzék és kellő körültekintés után 
gondoskodjék az élelmiszerek árának meghatározásáról, és az uzsorások ellenőrzéséről, és a 
megtorlásról. Minden remény megvan azonban arra, hogy a mai helyzet nyomban megjavul, 
mihelyt a katonaság tömeges felvonulásai véget értek és közlekedés megindulhat. 
 A helyzet komoly voltát nem egyszer derűs, sőt mulattató pillanatok is teszik 
változatossá. 
Így: 
Az egyik közeli falut bejárta egy szegény filiszter, ki nem sajnálta az időt arra, hogy egy 
gyarló zöngeményt elkövessen. Amolyan népies kottákat és nótákat árult az illető. A falu 
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baktere nyomban kémet sejtett benne. És mert e gondolatának nem éppen nyájas kifejezése 
közepette futásnak eredt a szegény, a bakter utána rohant és miután jól elnáspágolta, elfogta. 
Persze igazolás után szabadlábra helyezték a szegény kottaárulót.  
Más: 
Tót baka járkál nagy büszkén a korzón, hosszú virginia az agyarában. Most rukkolt be, 
feleséget és gyereket hagyva otthon. Szemben jön egy ismerőse, ki persze tótul szólítja meg. 
-Felrugom tigedet, én magyar vagyom. Velem nem beszélni tótul! Igy büszkén mellét 
kidüllesztve a derék tartalékos.” 
 
 
Forrás: Losonci Ujság, 1914.08.06.,/32.sz., 4. 
 
A mozgósításnak megvan a maga kedves humora is. Egyik szomszéd faluból behívtak egy 
derék fiút, kit az édes anyja sírva kíséri ki fiát az állomásra. A fia már megunta a sok sírást, s 
ráförmedt az édes anyjára. 
- Ne bőgjik keé ides anyám, nyissa ki a bagonyajtót, ha szájjak be. 
- Erigy Isten hírével, mert tudom usse látlak többé Pistyikám. 
- Ne féjjen keé semmit. 
- Pistyikám, ha éhes lesző egyé sunkát, meg kóbászt, van bőven a kufferba.  
-Nem kő nekem ides anyám, mert én máma muszkát eszek vacsorára… 
 
 
Jelzet: Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. A XXIV. 1. Magistrát mesta 
Lučenec. 395/1914 
 
Nógrádvármegye főispánjától 
 
Tárgy: Orosz felhívás a monarchia szlávjaihoz. 
Valamennyi főszolgabírónak és Losoncz R. T. város polgármesterének 
 
 A hadsereg főparancsnokság értesítése szerint orosz részről egy nyomtatott felhívás 
kíséreltetett meg, mely „Felhívás a szlávokhoz”/:”Vyzva k slovanum”:/ cím alatt a monarchia 
szláv elemeit Oroszország melletti állásfoglalásra szólítja fel és ezért jutalmul szabadságot 
ígér nekik. 
 Felhívom a rendőrhatóságokat, hogy ezen felhívásnak esetleges terjesztését 
akadályozzák meg, terjesztőit a legerélyesebben nyomozzák és elfogásuk esetén az illetékes 
királyi bíróságoknak adják át. 
  Balassagyarmat 1914. november 13-án. 
        
      Prónay 
      főispán 
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Jelzet: IV.402.a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 928/1914, 1914. 
november 21-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: IV.402.a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 1914. november 
23-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. Zbierka plagátov, letákov a 
drobnej tlače. O. V. 1914. 
 
Jelzet: Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. I II. 2. Gymnázium v Lučenci. 
1418/1914 
 
A vallás és közoktatási m. kir. Minisztériumfolyó évi november hó 20-án 153420-V. sz. a. 
kelt rendelte értelmében a m. kir. igazságügyminiszter úr Jancsó Mátyás volt késmárki ág. h. 
ev. főgymnasiumi tanulónak nemzetiség elleni izgatás miatti elitéltetését jogerőre mellete. 
Ennek folytán a vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztérium a részére 74276/1914. szamu 
rendelettel megadott magánvizsgálati engedélyt visszavonja s Jancsó Mátyást magyarországi 
középiskolában többé vizsgálatra nem bocsájtja. 
Erről a tek. Igazgatóságot tudomás végett értesítem. 
 Besztercebánya.1914. december hó 6. 
  A főigazgató úr hivat. távollétében 
   Csallóközi Jenő 
   Főgymnas. Igazgató 
 
 
Forrás: Losonci Ujság, 1914.12.17./52.sz./2.p. 
 
Ferenc József azt üzente címen 4 felvonásos daljáték ment kedden és szerdán este az Apolló 
moziban. A fővárosban nagy sikerrel sokszor előadott alkalmi darabra mindkét este zsúfolásig 
megtelt a színház nézőtere és a közönség jól mulatott az ügyes zeneszámokon. A darabot 
háborús kabaré előzte meg, a felvonásközöket pedig tetszetős mozgóképek töltötték ki. 
 
 
Forrás: Losonci Ujság, 1914.12.17./52.sz., 3. 
 
„Trónökös” c. 4 felvonásos nagyhatásu szinmű lesz bemutatva szombaton és vasárnap az 
Apolló Színházban fényes kísérő műsorral. Kísérő műsor: A sztrájk, dráma, Mindent a 
hazáért, Jan rövidlátó, Vassenvangen völgye. 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici N. IV. 5 
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II. FEJEZET 
 

A Nagy háború kezdete II. 
 
 
A háború kitörésekor az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres ereje az 1867-es kiegyezés óta 
az általános hadkötelezettség elvén épült fel és két haderőnemet foglalt magába. A szárazföldi 
haderő két részre oszlott. Legfőbb eleme a császári és királyi hadsereg volt, amely a közös 
hadügyminiszter alá tartozott és a Monarchia egész területéről egészült ki. Másik eleme az 
1868-ban megalakult a magyar királyi honvédség élén a honvéd főparancsnokkal. 1914-ben 
jött létre a magyar királyi népfelkelés, illetve a Monarchia osztrák felében a Landsturm, ahová 
42 éves koráig minden hadköteles férfi tartozott, és amely külön főparancsnoksággal nem 
rendelkezett.24 Ferenc József 1914. július 28-án kelt proklamációjában hangsúlyozta, hogy 
bízik „Ausztria-Magyarországnak önfeláldozó lelkesültséggel telt vitéz hadseregében”.25 
Ugyanaznap gróf Berchtold a szerb királyi külügyminisztériumhoz intézett táviratában 
közölte: „Ausztria-Magyarország […] a jelen pillanattól fogva Szerbiával hadiállapotban 
lévőnek tekinti magát.” 26A hadüzenettel kezdetét vette a mozgósítás, amely során 1914 
augusztusában 42 éves korig behívták a tartalékosokat, illetve a póttartalékosokat. A július 
végi mozgósítás során a Monarchia hadtesteit hat hadseregbe vonták össze. A mozgósítással 
kezdetét vették a sorozások, népfelkelő bemutató szemlék, bevonulások. Az alábbi táblázat 
segítségével megtekinthetők a nógrádi katonák bevonulási körzetei: 

 
Fegyvernem 1914 1914 1914 

16. honvéd és népfölkelő 
ezred  

 
2. zászlóalj 

Besztercebánya 
 
 

Balassagyarmat 
51. népfelkelő járás Balassagyarmat 
25. cs. és kir. ezred Losonc 1883-tól 

IV. 
Pozsonyi 

29. cs. és kir. tábori 
vadászzászlóalj 

Kiegészítő parancsnokság: 
Losonc 1883-tól 

10. honvéd és népfölkelő 
ezred 

Gyalogság 

III. 
Miskolci 49. népfölkelő járás 

(nógrádi, sziráki) 

Eger 

Kiegészítő területe: 
6. /II. Vilmos württembergi 

király/ cs. és kir. huszárezred 

Klagenfurt 
Póttest: Gyöngyös 

12. cs. és kir. huszárezred Arad 
Póttest: Kassa 

14. /Kolosvári Kolossváry 
Dezső lov. táb./ cs. és kir. 

huszárezred 

Nyíregyháza 
Póttest: Kassa 

Lovasság 
IV. 

Pozsonyi 

15. /Ferenc Salvator 
főherceg/ cs. és kir. 

Gyöngyös 

                                                 
24 Magyarország az I. világháborúban. Szerk.: Romcsis Ignác. Bp., Kossuth Kiadó. 23-25. p. 
25 I. Ferenc József háborús proklamációja. In: Az első világháború. Szerk. Szabó Dániel. Bp., Osiris Kiadó. 
2009. 73-74. p. 
26 Uo. Gróf Berchtold távirata. (1914. július 28. Bécs – Belgrád). 74. p. 
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huszárezred 
5. honvéd huszárezred Kassa 

Tüzérség IV. 
Pozsonyi 

16. cs. és kir. tábori 
ágyúsezred kiegészítő 

területe: 
3. honvéd tüzérezred 

Losonc  
/1885-től/ 

 
Kassa/1914-től/ 

 
1934-ben, Ladányi Miksa szerkesztésében megjelent Nógrád és Hont vármegye 
monográfiájában, a községi főjegyzők által nyújtott adatok alapján rekonstruálni lehet a 
nógrádi településekről bevonultak létszámát.27  
 
Település neve Bevonultak létszáma 
Alsópetény 254 
Alsótold 72 
Baglyasalja 152 
Bánk 105 
Becske 125 
Bercel 300 
Bocsárlapujtő 196 
Borsosberény 108 
Cered 220 
Cserhátszentiván 112 
Csesztve 64 
Csécse 248 
Debercsény 27 
Dejtár 242 
Diósjenő 473 
Etes 160 
Felsőtold 86 
Galgaguta 134 
Garáb 68 
Homokterenye 250 
Horpács 45 
Ipolyszög 40 
Jobbágyi 120 
Karancsalja 152 
Karancsberény 72 
Karancskeszi 149 
Karancsság 114 
Kazár 67 
Kisbárkány 30 
Kisgerge 61 
Kutasó 70 
Liptagerge 76 
Ludány 135 
Magyarnándor 231 

                                                 
27 Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Magyar városok és vármegyék monográfiája. Bp., 1934. 
164-303. p. A településlista nem teljes. 
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Mátranovák 305 
Mátraszele 52 
Mátraszőllős 200 
Mátraverebély 148 
Mihálygerge 81 
Mohora 320 
Nagybárkány 157 
Nagyoroszi 400 
Nézsa 168 
Nógrád 200 
Nógrádkövesd 75 
Nógrádsáp 45 
Nógrádszakál 94 
Nógrádverőce 350 
Ősagárd 101 
Patak 220 
Patvarc 57 
Pogony 60 
Pusztaberki 43 
Rétság 96 
Romhány 212 
Ságújfalu 84 
Sámsonháza 163 
Szalmatercs 65 
Szanda 220 
Szécsény 300 
Szécsénke 35 
Szécsényhalászi 203 
Szupatak 36 
Szügy 69 
Terény 240 
Vizslás 37 
Zabar 120 
Zagyvapálfalva 400 
Zagyvaróna 118 
 
Salgótarjánban – az árvaszéki iratok között fellelt salgótarjáni hadbavonult egyének listája és 
a halotti anyakönyvi bejegyzések salgótarjáni illetőségű hősi halottai adatai összevetése 
alapján 1017 fő vonult be.28  
A 25. és a 60. cs. és kir. gyalogezred először az Északkeleti-Kárpátokban, Galíciában harcolt: 
részt vett 1914-nen a komarovi csatában, a lemberg-ravaruszka-magierowi harcokban, a 
szeptemberi nagy visszavonulásban, majd Krakkótól a Szan folyóig történő előrenyomulásban 
és végül a Krakkó körüli harcokban. 1915-ben a kárpáti téli csatákban, a gorlicei áttörést 
követő támadásban. 1916-ban Bruszilov-offenzíva, majd 1918-ban az olasz hadszíntér 
harcaiban. A besztercebányai 16. honvéd gyalogezred a galíciai őszi hadműveletek után 1914 
decemberében Limanovánál, 1915 májusában a gorlicei áttörésnél, majd a lembergi 
előnyomulás során Breszt-Litovszk környékén vett részt véres ütközetekben. 1916-ban 

                                                 
28 MNL NML IV. 407. Nógrád vármegye árvaszékének iratai. Ikt.n. 
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Sztripa mentén érte a Bruszilov-offenzíva, 1917-ben a Keleti-Kárpátokban a román fronton 
harcolt az ezred s a háborút az olasz fronton fejezte be. A 16-os honvéd népfelkelők  1915 
tavaszán Przemysl feladásakor kerültek hadifogságba.29 
A Magyar Statisztikai Szemle 1927-es kimutatása szerint az Osztrák-Magyar Monarchia 
területéről - 1914. július 26-tól 1918. október 31-ig - 8 millió 322 ezer főt hívtak be 
katonának, közülük 5 millió 61 ezer fő szerepelt a közös Hadügyminisztérium által 
összeállított háborús veszteségkimutatásokban. A Magyarország által mozgósított katonák (3 
millió 614 ezer fő) közül 381 ezren vesztették életüket, 743 ezren megsebesültek, az eltűntek 
száma 400 ezer, hadifoglyok száma 615 ezer fő volt.30 A veszteségek nagyságát illetően az 
ezredalbumok is adhatnak felvilágosítást: a besztercebányai 16. honvéd gyalogezred a háború 
első ütközetében, a komarovi csatában állományának közel harmadát elveszítette. 31 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 303. b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 941/1914 
 
Nógrádi járás főszolgabírájától 
4175/1914 
Jegyző Urnak Alsópetény 
 
A csatolt behívási hirdetmények és utmutatások a f. évi augusztus hó 22-ik napjának délelőtt  
6 órájáig szigoru hivatalos titkot képeznek.  
F.évi augusztus 22-ik napján reggel 6 órakor a behívási hirdetmények a mozgósítási 
hirdetmények módjára kifüggesztendők a többszöri dobszó útján a hadkötelesek és a 
népfelkelők felhívandók a hirdeményben foglalt kötelezettségek pontos teljesítésére. 
Az előljároságnak szigorú felelősség mellett kötelességévé teszem, miszerint lelkiismeretesen 
ellenőrizzék, hogy a hirdetményben felhívottak védkötelezettségeiknek az előírt időben 
pontosan eleget tegyenek. 
F. hó 24-én hozzám távirati jelentés teendő a szabadságolt honvéd legénység, az ujonczok és 
a pottartalékosok bevonulásáról. 
F. hó 28-án távirati jelentés teendő a szabadságolt népfelkelésre kötelezettek bevonulásáról. 
 A népfelkelők bevonulását f. hó 24-től 28-ig az elöljáróság mindennap ellenőrizze.  – és azok 
akik a kötelezettségüknek nem tesznek eleget karhatalmi uton illetékes Parancsnoksághoz 
előállítandók. 
Jegyző urnak szóló átvételi elismervény hozzám küldöncz utján, körjegyzőségekben községi 
bíróknak szóló átvételi elismervények hozzám augusztus 25-én postai uton felterjesztendők. 
Rétság, 1914. augusztus 17-én 
            Főszolgabíró 
 
Sándor Ármin gazdaságába küldött népfelkelő munkások utasítandók, hogy f. hó 24-én d.e. 
11 órakor hivatalomban jelentkezzenek. Elindulásuk ellenőrizendő. 
 
 
Jelzet: MNL NML IV.402. a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
935/1914, 1914. november 21-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 

                                                 
29 Nógrád megye története (1849-1919). II. köt. Salgótarján, Nógrád Megyei Tanács VB. 1972. 199. p. 
30 Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. Nagy Háború. Bp., Központi Statisztikai Hivatal. 2014. 
49-50. p. 
31 Deseő Lajos: Az m. kir. besztercebányai 16. honvéd gyalogezred története. Bp., 1941. 21-36. p. 
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Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
5847/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7537/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7517/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7118/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7537/1914 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš. A. XXIV. 4. 9 Obvodný 
notársky úrad v Modrom Kameni. 10 biz1914 
 
Jelzet: MNL NML V.303.b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 833/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7577/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7627/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
9116/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.303. b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 538/1914 
 
Jelzet: MNL NML V.303.b.  Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 28/1915 
 
Jelzet: MNL NML V.302.b. Romhány nagyközség iratai, 166/1915 

 
 

Jelzet: MNL NML V. 303. b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 929/1915 
 

Tekintetes Jegyző úr! 
Alulírott népfelkelő múnkás azon alázatos kérelemmel fordúlok magas színe elé – 
méltóztassék engem egy más munkás által felváltani. Kérelmem alapjául szolgáljon hogy már 
az ötödik hónapot szolgálom a munkás osztagnál, otthol (sic!) maradt családom a következők 
Feleségem és beteg Apám, nevezettek mind a ketten munka képtelenek, úgy vagyonom 
kivantéve a púsztúlásnak. A Hadnagy úr az osztagúnk parancsnoka kijelentette hogy bármelik 
múnkást nagyon szívesen felváltja, csak kérjük meg a tek. Jegyző úrat méltóztassék hejettünk 
más múnkást küldeni. Ismételten esedezek a tek. Jegyző urhoz méltóztassék kérelmemet 
figyelembe venni mivel felváltásom semmi nehézségekbe nem ütközik, mert van a 
községünkbe elég múnkás ember, és már töb munkások felváltattak a jegyzők jó akaratából. A 
hejettem küldöt múnkást a 11. ezred népfelkelő irodához Jászberény beterjeszteni, és nevemet 
kiírni, hogy nevezet múnkás kit váltson fel. 
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A tekintetes Jegyző úr alázatos szolgája 
Barna Imre Keszegi lakos. 

Szerejevó (sic!). [1915.] Május hó 6ik án 
Ki szolgál a 11ik ezred 2/VII. munkásosztagnál Szerejevóban 
 
 
Jelzet: MNL NML V.302.b. Romhány nagyközség iratai, 1833/1915 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 303. b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 939/1915 
 

Tekintetes Jegyző úr! 
Alulírott népfelkelő múnkások azon alázatos kérelemmel fordulink magas színe elé 
méltóztassék minket más munkások által felváltani. Kérelmünk alapjául szolgáljon hogy már 
az ötödik honapot szolgáljuk a múnkás osztagnál, mindannyian hadkötelesek vagyunk, ahoz 
nincs reménységünk hogy ittléttünk által hadkötelességünket elkerüljük, tehát óhajtanánk kik 
szolgálnak a 11ik Népfelkelő 2/III. múnkásosztagnál Szerejevóban (sic!). 
A küldendő munkások czíme Genie Direktion. Ziv. Arbeiter abteilung 2/III. Sarajevo 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Veľký Krtíš. A. XXIV. 4. 9 Obvodný 
notársky úrad v Modrom Kameni. ikt. n. 

 
Jelzet: MNL NML V.302.b. Romhány nagyközség iratai, 1709/1916 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 302. b. Romhány nagyközség iratai, 55/1916 
 
Valamennyi magyarországi vármegyei és városi törvényhatóságnak. Székhelyeiken. 
Budapest, 1915. évi december hó 17-én. 
Értesítem a törvényhatóságot, hogy a hadügyminiszter úrral létrejött megállapodás értelmében 
török állampolgárok a háború tartamára, mint legénységbeli egyének a közös hadseregbe vagy 
a m. kir. honvédségbe /: illetőleg a cs. és kir. honvédségbe:/ a véderőről szóló törvény 
végrehajtására vonatkozó utasítás I. rész. 136. paragrafusa alatt foglaltak értelmében és a 
folyó évi október 30-ról 15166. elnöki 18. szám alatt kelt rendeletemben az önkéntes 
belépésre törekvő bolgár állampolgárokra nézve megszabott feltételek és módozatok 
hasonlatosságára szintén beléphetnek. Az önkéntes belépés a szerb hadseregből megszökött 
mohamedánoknak vagy török állampolgároknak is meg van engedve. Az önkéntes belépés 
céljából netalán jelentkező ilyen egyének tehát a megfelőleg már utasított legközelebbi 
hadkiegészítési kerületi – illetőleg honvédkiegészítő parancsnokságnak adandók át. Jelen 
rendeletem tudomásul vétel végett valamennyi járási tisztviselővel és községi elöljárósággal 
azonnal közlendő.  
Nógrádvármegye alispánja 
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III. FEJEZET 
 

A Nagy Háború itthoni arca I. 
 
 
A háború nagy változásokat hozott a hátország életében. Anyagi téren óriási terheket rótt a 
lakosságra, de emellett a humanitárius tevékenységekben (az egészségügyi ellátás segítése, 
különböző segélyakciókban) való részvételben is számítottak az itthon maradottakra. Az 
állami segélyezés – a 148000/1914 B.M. sz. körrendelet a 1882. évi XI. tc. 9. pontja alapján  
- ugyanis nem bizonyult elegendőnek.32 
Egymás után szervezték a segélyakciókat a katonák, árvák, özvegyek rokkantak számára, 
azonban az 1915-ben a Kárpátokban az orosz betörés következtében elpusztult falvak 
újjáépítésére ismét országos mértékű összefogásra volt szükség.33 Sáros vármegyében 31, 
Zemplénben 190, Ung vármegyében 15 község pusztult el többé-kevésbé.34 
Számos nógrádi községben megszavazták az anyagi hozzájárulást az újjáépítéshez, Losonc 
város Jóléti Bizottsága 200 koronával kezdte meg a gyűjtést, hogyha a megye felépítene egy 
oroszok által elpusztított falvat, amelyet akár Nógrádfalvának is nevezhetnének.35   
A románok 1916-os nyári erdélyi hadműveletei során ezrek hagyták el lakóhelyüket, így a 
menekültek befogadásáról, foglalkoztatásukról is gondoskodni kellett a nyugalmasabb 
vidékeken élőknek. Nógrád megye alispánja 1916. szeptember 1-jén a Vörös Kereszt 
bevonásával megalakította azt a segélybizottságot, amely a rendelkezési alapból a 
Balassagyarmaton elhelyezett Petrozsény és Brassó városokból menekülteknek 1000 korona 
segélyt utalt ki.36 Ezen kívül előfordultak egyéni akciók is, például Höppner Gyula 
füttymester a Komzsik vendéglőben fütty-előadásával az erdélyi menekültek javára 36 korona 
22 fillért gyűjtött.37 
1916-ban országos kezdeményezés indult a Nemzeti Áldozatkézség Szobra megalkotása 
tárgyában. Ezzel kívánták segíteni a csatákban elpusztult hősök özvegyeit, árváit, illetve a 
megrokkant vak katonákat.38 Hasonló céllal kezdte meg működését az I. Ferencz József 
Király Hadisegély Alap, amelyet 1917-ben alapítottak.  A nógrádi települések - természetesen 
gazdasági erejükhöz mérten, kisebb-nagyobb összegekkel próbálták támogatni az alapot. 
Az egészségügyi ellátásban Nógrád vármegyében  Losoncnak jutott a főszerep, mivel a  
losonci tartalékkórházban a háború kezdetétől 1914. december végéig 14000 sebesült és 
katona fordult meg. Itt volt a gyűjtő állomás, ide érkeztek az északi harctér sebesültjei és 
betegei, és innen lettek az ország minden részébe szétosztva.39 

                                                 
32 A segélyre jogosultak voltak: A bevonult neje, gyermeke (a házasságon kívüli is), mostohagyermeke, unokája, 
apja, anyja, mostohaapja, mostohaanyja, nagyapja, nagyanyja, nejének édesapja, nejének édesanyja, édes, vagy 
mostohatestvére, de valamennyi csak akkor, ha semmiféle állandó ellátásban nem részesül, ha magát 
vagyonából, vagy más keresetéből fenntartani magát nem képes, és ha őt addig egészben, vagy részben a 
bevonult tartotta el saját keresetéből. A segély összege: törvényhatóságonként különböző: legkisebb összege 
naponként: 57 fillér, legnagyobb 70 fillér, Kassán 80 fillér, Fiuméban 81 fillér, Pozsonyban 88 fillér. A 8 éven 
aluliak számára a napi segély fele jár, és annak is akit a bevonult csak részben tartott el. Szabó, 2009, 149-150. 
33 Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyv 1915. június 5. A hadműveletek során elpusztult felvidéki községek 
helyreállítására vonatkozóan megfogalmazták, hogy nem kártérítési akciót, csak segítő akciót szerveznek, amely 
előreláthatólag 7-8 millió koronába fog kerülni, az újjáépítést közmunkával valósítják meg. Szabó, 2009, 159-
162. 
34 Losonci Ujság, 1915.09.09./36.sz., 1. 
35 Felsőnógrád, 1915. 07.22., 2., 07.29. 2. 
36 Nógrád, 1916. 09.17., 1-2. 
37 Nógrád, 1916. 09.17., 3. 
38 A Mátyás király lovagját ábrázoló szobron kívül még a szobor jelvény változatát is tervezték kiadni. 
39 Felsőnógrád, 1914. 10.01., 2. 
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Az állami egészségügyi ellátáson kívül a „Vörös Kereszt Egylet” is gondoskodott a 
sebesültekről. A mozgósítással kelt életre az egylet, a nagyobb településeken kívül 
(Balassagyarmat, Salgótarján) számos helyen hoztak létre fiókegyleteket. A települések 
képviselőtestületi jegyzőkönyveiben végigkövethető az egylet anyagi támogatása, munkájuk 
segítése. Elsődleges feladatuk volt a sebesült katonák ellátása, de ezen kívül számos karitatív 
tevékenységet folytattak. A vasúti állomásokon például frissítőkkel segítették a katonákat. 
Ezen kívül gyűjtéseket szerveztek, Losoncon berendeztek egy varrodát, ahol fehérneműket 
javítottak, kötszereket készítettek. A gácsi kisegítő hadikórházat a posztógyárral közösen 
tartotta fenn a Vöröskereszt. Itt még a katonák meghitt karácsonyáról is gondoskodtak, 
ünnepség keretében osztottak ki ruhaneműt, levélpapírt, „iront”, szappant, gyújtókészüléket, 
cigarettát, szivart, 5 korona készpénzt, édességet…stb.40 A háború kitörését követően szinte 
azonnal megalakították a Hadsegélyező Hivatalt budapesti és bécsi székhellyel. Munkaköre az 
önkéntes segítségnyújtás minden területére kiterjedt, kivéve a beteg-és sebesült ápolást mivel 
ez a Vörös Kereszt hatásköre volt, illetve a katonák családtagjainak segélyezését, mivel erről 
törvény rendelkezett.41 A postaigazgatás hadisegély-bélyegek kibocsátásával segítette az 
özvegyeket és árvákat. Öt és tíz fillér értékben árusították, de az eladás alkalmával még két 
fillért kellett kifizetni, ez jelentette a támogatási összeget.42 
A hátországban gondoskodni kellett arról is, hogy a fertőzéses megbetegedések különböző 
vállfajai ne terjedjenek a polgári lakosság körében. A háború kitörését követően elsőként a 
kolera, más néven hányszékelés jelent meg.  Jellemző tünetei voltak az állandósult hasmenés, 
hányás, levertség, szédülés. A kolera az északi és szerb harctérről került az országba, de a 
sikeres óvó intézkedések hatására ez a betegség 1918 nyarára teljesen eltűnt a harctérről írt 
jelentésekből. Nógrád vármegyében a járványügyi bizottság, Nagy Mihály alispán és a 
megyei főorvos is mindent megtettek a veszély elhárítása érdekében. Losoncon új 
barakkszerű kórházat építettek azok számára, akik a harctéren vérhast kaptak. A Losonci 
Ujság 1914. október 1-jei számában közölte, hogy a Losoncra szállított vérhasban 
megbetegedett katonák közé „véletlenül” kolerások is kerültek, de „ha már így alakult, akkor 
vigyázzunk magunkra és másokra”. Az alispán elrendelte, hogy a városházáról naponta 
pontos jelentést tegyenek a kolerás betegek számáról, továbbá kíméletlenül jelentsék fel 
azokat, akik a kolera elleni védekezés szabályait nem tartják be.” Balassagyarmaton 
hamarosan megkezdték a tömegoltást az ázsiai kolera ellen, az oltás díja 1 Korona volt. A 
Felsőnógrád c. lapban nagybetűs felhívásokkal tették közzé a betartandó higiéniai 
szabályokat, ezzel is segítve a lakosságot.43A háború végén ütötte fel a fejét a kiütéses 
hastífusz (typhus exanthematicus), korabeli elnevezése: a küteges hagymáz és a spanyolnátha. 
Az első betegség egyik változata az ún. flekktífusz volt, amely kór bőrkiütést is okozott, fő 
terjesztői a vérszívó ruhatetvek voltak.44 A magas lázzal járó spanyolnátha szövődménye a 
hurutos, vagy vérzéses tüdőgyulladás végzetes volt. Budapesten 4000-nél többen haltak meg 
influenzában 1918 utolsó hónapjaiban.45Nógrád megyére vonatkozóan nincsenek adataink a 
spanyolnáthás betegek pontos számáról, de azt tudjuk, hogy 1918 szeptemberében érkezett a 
betegség és október-november hónapokban tetőződött.46A legtöbb fejfájást mégsem a fenti 
járványok okozták az országos - és hadvezetésnek, hanem a venereás megbetegedések, más 

                                                 
40 Ne igyunk kútvizet, legfeljebb forralva, és úgy lehűtve! Igyunk ásványvizet és artézi vizet! Kezünket gyakran 
mossuk! Csak jól megfőlt és megsült ételeket együnk! Ne igyunk szeszesitalt! Ne fogjunk kezet senkivel! Ne 
együnk nyers gyümölcsöt! Felsőnógrád, 1914.12.31./84. sz., 1. 
41 Felsőnógrád, 1914.08.20./65.sz., 1. 
42 Ezt a korábbi árvízbélyegek felhasználásával adták ki. Felsőnógrád, 1914.11.12./77.sz., 1. 
43 Felsőnógrád, 1914.10.01./ 71. sz., 1-2. 
44http://nagyhaboru.blog.hu/2012/03/21/fertozeses_megbetegedesek_az_osztrak_magyar_hadseregben_az_i_vila
ghaboru_idejen 
45 Bihari, 2013, 53. 
46 Cs. Sebesstyén, 2007, 21. 
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néven a nemi betegségek. A Nógrádvármegye c. lap 1918. február 6.-i cikke írt a megyében 
feltűnően elszaporodott vérbajos katonák számáról, akik a betegséget főként a vasúti 
állomások körül ólálkodó nőktől szerezték be. 
 
Jelzet: 0 Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. O. V. Zbierka plagátov, 
letákov a drobnej tlače. 1917. 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. O. V. Zbierka plagátov, 
letákov a drobnej tlače. 1914. 
 
Jelzet: MNL NML V. 303. b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 874/1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
128/1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. a. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 55/1914, 
1914. augusztus 5-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: MNL NML XV.34.a. Vegyes plakátgyűjtemény 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
9232/1914 
 
Jelzet: MNL NML IV. 402. a. Nógrád vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
1140/1914, 1914. november 21-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: MNL NML IV. 402. a. Nógrád vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
1237/1914, 1914. november 21-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11185/1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
ikt.n./1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
5648/1914 
 
 
Jelzet: Státny Arhív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. A XXIV. 1. Magistrát mesta 
Lučenec. 1418/1914 
 
Nógrádvármegye főispánjától 
 
Tárgy: Menekültek elhelyezése 
 
Valamennyi járási főszolgabíró és Losoncz R.T. város polgármesterének 
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Az északi és északkeleti határszélen folyamatban lévő hadműveletek következtében a lakosok 
igen nagy számban menekülnek, sokan azonban nem veszélyeztetett vidékekről és 
indokolatlan félelemből az ország belsejébe távoznak. A vagyonosabbak, akik 
életfenntartásukról gondoskodni képesek, továbbá azok, akiknek hozzátartozóik vannak, ahol 
elhelyezést remélhetnek, utazásukat szabadon folytathatják, a vagyontalanok pedig, akiknek 
határozott utirányuk nincs, a vármegye területén rendelkezésre álló férőhelyeken helyezendők 
el. 

Meg vagyok győződve arról, hogy társadalmunk, mely hazafias áldozatkészségének 
eme nehéz időkben már többször fényes tanujelét adta, hathatós és lelkes védelemben fogja 
részesíteni az otthonokból kiűzött, keserves szenvedéseken keresztül ment polgártársainkat. 

Felhívom, miszerint igyekezzenek az ottani lakosságot rábirni, hogy a menekülőket 
vendégszeretettel fogadja és sajnálatraméltó helyzetüket ne nyerészkedésre, hanem 
emberbaráti szeretetnek fokozottabb gyakorlására használja fel. 

A támogatásnak leghelyesebb és legértékesebb módja munka alkalom szerzése, amiről 
különösen azok részére kell gondoskodni, akik esetleg hosszabb ideig kénytelenek ott 
tartózkodni. Csakis ily munka hiánya esetében lehet szó a közsegély igénybevételéről. 
Amennyiben a községek és a társadalom a menekültek gyámolítására képesek nem volnának, 
azoknak, akik az ellenség által megszállott vagy szomszédos területekről jöttek, teljes 
ellátásért legfeljebb a katonai átvonulási illetéknek megfelelő összeget segélyképpen a 
belügyminiszter ur hajlandó engedélyezni. Ennél magasabb ellátási költség az államkincstár 
terhére nem vállalható. Ily körülmények között az élelmezés és ellátás a menekültek kivételes 
helyzetére való tekintettel csak a legszükségesebbre kell, hogy szorítkozzék. 

Megjegyzem, hogy a segélyezés csakis addig tarthat, amíg a visszatérés a jelenleg az 
ellenség által megszállott területekre ismét lehetséges lesz, ami remélhetőleg rövid időn belül 
fog bekövetkezni. A hatóságok kötelességévé teszem, hogy ezen időpontról az érdekelteket 
értesítsék és visszaszállításukról haladéktalanul gondoskodjanak, mert fontos közgazdasági 
érdeket képez, hogy az ország egyes vidékei el ne néptelenedjenek. 

Akik életfenntartásukról gondoskodni képesek, valamint mindazok, akik indokolatlan 
félelemből az ellenség által meg nem szállott és nem veszélyeztetett vidékekről távoztak, 
közsegélyben nem részesíthetők és utóbbiak mielőbbi visszatérésre buzdítandók. 

Fentiek figyelembe vételével felhívom ennélfogva, miszerint sürgősen tájékozódjanak 
és jelentsék be, hogy hatóságuk területén rendelkezésre álló nagyobb épületekben vagy 
magánházakban hány menekült és névszerint mely községekben volna elhelyezhető. 

   Balassagyarmat, 1914. december 10-én. 
       
 

Prónay 
        főispán 

 
 
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 2534/1914 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. O. V. Zbierka plagátov, 
letákov a drobnej tlače. 1915. 
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Jelzet: MNL NML IV. 402. a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 
5/1915, 1915. február 25-i jegyzőkönyvi bejegyzés 

 
Budapest székesfőváros átirata a Veres Félhold felkarolása tárgyában. Nógrád 

vármegye közönsége amily fájó érzéssel gondol az elmúlt századok nehéz szenvedéseire, 
époly büszkeség hatja át azon tudatban, hogy nemzetünkre nehezedett mai élet halál harczban 
a dicső török nemzet velünk önfeláldozó harczot vív a közös ellenséggel, midőn tehát 
megnyugtató azon érzés, hogy a testvér török nemzet nem nézi tétlenül a ránk zúdult óriási 
ellenséggel felvett harczot, hanem a közös veszedelemmel szintén hadba szállt. 

Nógrád vármegye közönsége a közös érdekek kifejezéseképen, de hogy a testvér 
nemzet iránt már századok óta táplált hálájának, szeretetének és ragaszkodásának adjon 
kifejezést, midőn elismeréssel és köszönettel veszi tudomásul a főispán úr azon 
buzgólkodását, hogy e czélra társadalmi úton eredményes gyűjtést indított, elhatározza, hogy 
a rendelkezési alap a Veres Félholdnak 500 koronát adományoz és azt ezen határozat jogerőre 
emelkedése után kiutalványozza és főispán úr utján rendeltetése helyére juttatni rendeli. 

Mely véghatározat a vármegye hivatalos lapjában közhírré tétetik azzal, hogy ezen 
véghatározat ellen az 1901. évi XX t: cz: 2 § a. pont értelmében a Belügyminiszterhez intézett 
fellebbezésnek van helye, ami ezen véghatározatnak a hivatalos lapban történt közhírré 
tételének 8ik napjától számított 15 napon belül a vármegye alispánjánál adható be. 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
2889/1915 
 
 
Jelzet: IV. 402.a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 210/1915, 1915. 
május 26-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Alispáni előterjesztés a kárpáti falvak felépítésére gyűjtött összeg elszámolása tárgyában. 
 
    Véghatározat 
Nógrádvármegye közönsége emez elszámolást, amely szerint 
 
1. A gyüjtött összeg kitesz pénzben, az ugyanebből vásárolt értékpapíron kívül 143.336 k.31 
fill. 
2. Értékpapírban /hadikölcsönkötvény/      6.000 -   
3. A millenniumi alapból megszavazott vármegyei hozzájárulásban  5.000 -  
4. Az állategészségügyi alapból megszavazott hozzájárulásban    30.000 – 
 
         összesen: 184.336 k. 31. 
 Mely összegből a 6000 kor. értékpapír valamint 360 kor. készpénz levonása után 
fennmaradó 177.976 kor. 31. fillért Sáros vármegye Csarnó község javára, 9619/1915 kgy. 
számu véghatározatunk értelmében leendő fordítás végett, a háboruban feldult tűzhelyeket 
újrafelépítő bizottság számlájára, az Országos Központi Hitelszövetkezetnek a mult év 
végével megküldöttük, melyért a nevezett bizottság elnöke folyó évi január hó 8-án 70 szám 
alatt vármegyénknek hálás köszönetét nyilvánította. 
 A visszatartott 360 korona, valamint 1000 kor névértékű hadikötvény Sárosvármegye 
alispánjának küldetett meg, hogy abból Csarnó község szegényebb sorsu óvodás és népiskolai 
tanulói részére 300 kor. értékben vásárolt ruhát osztasson ki, 60 koronát pedig, mint az 1000 
korona alapítvány 1916. évi kamat jövedelmét, az előbb hivatkozott vármegyei th. bizottsági 
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véghatározatunk 5. pontja értelmében meghatározott célra fordítsa, az 1000 koronás 
hadikötvényt, mint ugyancsak az előbb hivatkozott véghatározat 5 pontjában körülirt 
alapítványi összeget vegye kezelés alá. 
A gyüjtött pénzből tehát visszamaradt 5000 kor. névértékű hadikölcsönkötvény, a határozat 4-
ik pontja értelmében leendő kezelés végett továbbá a gyűjtött pénz időközi kamata 3149 
kor.71 fillér, mely összeg a véghatározat 6-ik pontja értelmében fogjuk felhasználni, valamint 
a vármegye alispánja jelentésének többi részét tudomásul veszi a felmentvényt megadja és 
felhívja, hogy 9519/916 számu véghatározatának 4 és 5 pontjaiban foglalt alapítványra 
vonatkozó oklevelet készíttesse el és közgyülésünknek a 6. pont végrehajtására vonatkozó 
javaslatával mutassa be. 
 
 
Jelzet: IV. 402.a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 221/1915, 1915. 
május 26-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Losoncz r. t. város polgármestere 980/917 szám alatt bemutatja Losoncz r. t. város képv. 
testületének Sternlicht Sándor losonczi lakos által a vak katonák javára létesített alapítvány 
tárgyában hozott határozatát.  
     Véghatározat 

A törvényhatósági bizottság Losoncz r. t. város képv. Testületének 1915 év 
szeptember hó 17 napján 184/915 kgy. szám alatt hozott határozatát, amelyben kimondotta, 
hogy Sternlicht Sándor losonczi lakos által a harcztéren megvakult katonák javára létesített 
1000 koronás alapítványt a városi tiszti főügyész által elkészített alapító oklevél szöveggel 
elfogadja és jóváhagyja, miután ellene kihirdetése után fellebbezés nem adatott be, az 1886. 
évi XXII tcz. 24. §-án alapuló jognál fogva felülbírálat alá vette. 

Ennek alapján a törvényhatósági bizottság a képviselő testületi határozatot jóváhagyja 
s erről Losoncz r. t. várost s általa Sternlicht Sándort értesíti. Egyben elrendeli, hogy a 
jóváhagyást záradékkal ellátott alapító levél négy eredeti példánya közül egy az m. kir. vall. 
és közoktatási ministeriumhoz felterjesztessék. Egy példánya a vármegyei levéltárba 
helyeztessék el, egy Losoncz r. t. városnak egy példány pedig általa az alapítónak kiadassék. 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 433. a. Zagyvapálfalva kisközség iratai, 8/1915, 1915. augusztus 26-i 
jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. O. V. Zbierka plagátov, 
letákov a drobnej tlače. 1916.   
 
Jelzet: MNL NML V. 302. b. Romhány nagyközség iratai, 1696/1916 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
9005/1916 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. O. V. Zbierka plagátov, 
letákov a drobnej tlače. 1915. 
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Jelzet: MNL NML IV. 402.a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
706/1917, 1917. október 16-i jegyzőkönyvi bejegyzés  
 
Alispáni előterjesztés a különböző kórházakban ápolás alatt levő katonáknak olvasmányokkal, 
könyvekkel való ellátása tárgyában. 
 
    Véghatározat 
 
  Nógrádvármegye törvényhatósága teljes odaadással méltányolja a hadsereg 
vezetőségének azon buzgólkodását, mely arra irányul, hogy ugy a harcztéren küzdő, mint 
különösen a kórházakban, valamint a távol idegenben sínylődő katonáink megfelelő jó 
magyar könyveket kaphassanak olvasmányul. 
 Ehhez képest utasítja a törvényhatósági bizottság a vármegye alispánját, hogy a Hoehn 
Miksa lovag vezérőrnagy a cs. és kir. sajtóhadiszálllás parancsnoka által összeállított katonák 
könyvtárából egy 300 számból álló sorozatot a vármegye közönsége nevében a rendelkezési 
alapból kifizetendő 400 koronás áron vásároljon meg és illetve az ezen célból is ide juttatott 
ívet a vármegye közönsége nevében a rendelkezési alapból kifizetendő 400 koronának 
egyidejű kiutalásával a mozgalom vezetőjének küldje el. 
 
Jelzet: MNL NML V. 433. a. Zagyvapálfalva kisközség iratai, 3/1917, 1917. december 21-i 
jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, ikt. n. 
/1918 
 
Jelzet: MNL NML IV. 402. a. Nógrád vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
159/1918, 1918. június 7-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
   
 
Jelzet: MNL NML V. 171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11089/1918, 1918. október 22-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Salgótarján nagyközség orvosától 
Községi elöljáróságnak helyben 
 
Jelentem, hogy aluliak járványos náthában /influenza spanyol/ betegedtek meg. 
 Csúsz Pál 21 éves Somló H. 254 sz. 
 Földi Józsefné 32 éves László 8 éves Fő ut 473 sz. 
 Hegyi Józsefné 34 év, Teplán Anna 26 éves 
 Pincsal Mihályné 32 éves Salgói út 428 sz. 
 Lapsánszky Sándorné 52 éves Kassaisor 26 sz. 
 Bozó Istvánné 39 éves Felsőamerika 59 sz. 
 Malomhegyi Matild 20 éves Ujtelep 
 Habacink János 24 éves Gyár 6 sz. 
 Broján Józsefné 54 éves Salgói út 422 sz. 

Horváth Mária 22 éves Acélgyár 17.sz. 
 

Salgótarján, 1918. október 22-én 
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IV. FEJEZET 
 

A Nagy Háború itthoni arca II. 
 
 

Az I. világháború több mint fél évszázados békét követően érte Magyarországot. A 
hadüzenetet követően, a hazafias lelkesültség mámorának elmúltával, az otthon 
maradottaknak számos új szabályozással és nehézséggel kellett szembesülniük. A békés 
életmódnak a háborús üzemmódba való átállását a „Háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről” hozott 1912. évi LXIII. tc. segítette.47 A törvény alapján számos rendeletet 
adtak ki, melyek szabályozták a háborús célokat kiszolgáló hátországot. 
Az első szabályozások közé tartozott a fegyverek és a „robbantó anyagok” kötelező 
beszolgáltatása, a szállásadók bejelentési kötelezettsége minden belföldi, illetve külföldi 
személyről.48 Korlátozták az országon belüli utazásokat, a lakhelyváltoztatást, a gyülekezési 
és egyesülési jogot. 49  A folyamatos behívások miatt a rendvédelmi szervek állománya is 
csökkent, amely a közbiztonság romlásával járt. Ennek megakadályozására a nagyobb 
településeken, pl. Losoncon a nem katonaköteles polgárokból, több mint 200 fővel 
polgárőrséget hoztak létre 1914. november 8-án.50 
 
A kivételes intézkedésekről szóló törvény kihatott a gazdasági élet szabályozására is. Az 
1914. évi L. tc. alapján maximalizálták az „életszükségleti és más elsőrendű közszükségleti 
cikkek” árát és elrendelték a készletek bejelentését. Az élelmiszerellátásban már korán 
megmutatkoztak a problémák. Számos település képviselő-testületi jegyzőkönyvei 
tartalmaznak bejegyzéseket a készletek felméréséről, a várható élelmiszerhiányról. 1915 
tavaszán - Losoncon 1915. április 6-án - bevezetésre kerültek a lisztjegyek, ugyanazon év 
decemberétől - Losoncon 1916. január 11-től - pedig a kenyérjegyek. Az élelmiszerkészletek 
ésszerű beosztása mellett más területen is bekövetkezett nyersanyaghiány (pamut, fonal) miatt 
további intézkedések váltak szükségessé. Állami kezdeményezésre a fontosabb iparágakban 
központi szervek jöttek létre a készletek nyilvántartására, felvásárlására és a hadiszükséglet 
kielégítésére. Ilyen volt például a gabonafelvásárlásban érdekelt, 1915-ben létrehozott 
Haditermény Rt. 
Az 1912. évi LXIX. tc. alapján elrendelték a lovak és a járművek kötelező bejelentését, 
valamint a „lósorozást”: a kiválasztott lovakért (hátas ló, hámos ló, málhás állat) fix árakat 
állapítottak meg.51 
A hadsereg ellátása számos problémát vetett fel, többek között a finanszírozás kérdését is. A 
hadsereg kiadásai még az első évben igen sokat emelkedtek, így ezeket a kiadási többleteket a 
kormány részben papírpénz kibocsátásával - így az infláció elindításával - fedezte, másrészt 
külső és belső kölcsönök révén biztosította. Ez utóbbiak közt igen fontos szerepe volt a 
hadikölcsönöknek. 52 
1914 novemberében adták ki az első hadikölcsön-felhívást: „ha ifjaink a harctéren áldozzák 
fel utolsó csepp vérüket a hazáért, úgy mi itthonmaradottak adjuk utolsó filléreinket a haza 
oltárára.”53 A sajtó mindvégig igen kiemelten foglalkozott a hadikölcsönnel és annak 
elfogadtatásával: „szinte páratlan az a lelkesedés, mellyel a nemzet az új hadikölcsönt 
                                                 
47 Corpus Juris Hungarici. 1912. évi LXIII. tc. Bp., 1913. 
48 Fontos rendeletek. In: Felsőnógrád. III. évf. 63. sz. 1914. augusztus 9. 2. p. 
49 Magyarországi Rendeletek Tára, 1914. Bp., 1914. 1426-1427. p., 1428-1429. p. 
50 Polgárőrség. In: Felsőnógrád. III. évf. 76. sz. 1914. november 5. 2. p. – Felsőnógrád. III. évf. 77. sz. 1914. 
november 12. 1. p. 
51 Lósorozás. In: Felsőnógrád. III. évf. 74. sz. 1914. október 22. 2. p. 
52 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Bp., 2001. Korona Kiadó. 119. p. 
53 Nemzeti kölcsön. In: Felsőnógrád. III. évf. 77. sz. 1914. november 12. 1. p. 
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fogadta. Ez a lelkesedés vezette a haza polgárait, mikor e hét elején a kölcsön aláírása 
megkezdésével tömegesen jelentkezett a jegyzésnél.”„Különösen kell, hogy azok vegyenek 
részt a kölcsön jegyzésben, kik épp a háború által rendkívüli bevételekhez jutottak. Így a 
hadseregszállítók, továbbá gazdálkodók, kik lovaikat, járműveiket, terményeiket sokszor 
busás térítési díjak ellenében adták át a katonaság részére. Ezeknek leghelyesebb, ha nem a 
láda fiában őrzik az így kapott pénzösszegeket…”„Hazafiságunk próbakövét úgy álljuk ki, 
hogy az egész világ csodálja meg.” 54 Az első hadikölcsön után félévenként jött a többi. 
Összesen 8 hadikölcsönt jegyeztek Magyarországon: „a hadikölcsön jegyzés nem áldozat, 
hanem hazafias szent kötelezettség.” „Végül még egyet, az állam nem ingyen kéri a hadi 
kölcsönt, hanem mindenki, aki hadi kölcsönt jegyez, biztos és jól jövedelmező értékpapírba 
fekteti bele pénzét. Nem áldozat tehát a hadi kölcsön jegyzés…”55 A hátországban jegyzett 
hadikölcsönök az infláció következtében elértéktelenedtek, és a hadikölcsön-vásárlók a 
háború lezárultával kárpótlást nem kaptak. 
Az elhúzódó háború miatt szükségessé vált a központosított anyaggazdálkodás, melyben – 
többek között – a hadiipar működéséhez szükséges anyagok is sorra kerültek: fémek, kender, 
gyapot, gyapjú, len, bőr és egyéb „pótanyagok”. Így kerültek sorra a civil élet eszközei, 
köztük a réz.  A nevezett anyag a háborúnak az egyik legfontosabb féme volt, a lőszerek 
készítéséhez nélkülözhetetlen. A Monarchia réztermelése igen alacsony volt, ezért komoly 
behozatalra szorult. A legnagyobb réztermelő az USA volt. Az antant blokádja miatt azonban 
a beszerzése – elsősorban a legnagyobb termelőtől, az USA-tól – lehetetlen volt. 
Az Országos Hadsegélyező Bizottság országos fémgyűjtési „akciót” hirdetett, melyben a vas 
és acél kivételével, minden házi, konyhai és egyéb fémtárgyakat, melyek vörösrézből, 
sárgarézből, bronzból, nikkelből, illetve ólomból készültek benne foglaltattak.56  
Nemcsak fémet, hanem többek között a textilgyártásban igen hasznos csalánlevelet és 
csalánkórót, a gyógyszerhiány mérséklésére gyógynövényeket, vadgesztenyét és az 
élelmiszeriparban a tölgy- és bükkmakkot is gyűjtöttek. 
A háború okozta élelmiszerhiány csökkentésére jelentek meg azok a felhívások, melyek a 
mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területek növelését célozták meg az erdei tisztásoktól 
kezdve a kiskertekig. A zöldséghiánnyal kapcsolatban megjegyezték: „a háborús események 
folytán tavasszal lényegesen kisebb lesz a zöldségneműek, s így minden féle friss főzelék 
behozatala […]. Mindenki, akinek kertje és alkalmas berendezése van, kötelességnek kell, 
hogy érezze, hogy ezeket főzelék termelésre már jókor használja.”57  
A sajtóban számos alkalommal közöltek le olyan felhívásokat, melyek a katonák ruházatának 
a kiegészítését szolgálták. Többek között a katonák téli ruházatának biztosítására felvásárolták 
a juhászbundákat, illetve prémgyűjtésre hívott fel az Országos Hadsegélyező Hivatal, melyet 
a posta ingyen elszállított.58 
A háború itthoni arcához, a hátország életéhez hozzátartozott az egyre szigorodó civil élet, a 
hazafias viselkedés kötelező elemének tartott hadikölcsön-jegyzés, a folyamatos gyűjtési 
felhívások, az élelmiszerhiányból is adódó rekvirálások. 
 
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 3524/1914  
 

 
 

 

                                                 
54 Jegyezzünk hadikölcsönt! In: Felsőnógrád. III. évf. 1914. november 19. 1. p. 
55 Jegyezzünk hadikölcsönt! In: Felsőnógrád. IV. évf. 20. sz. 1915. május 20. 1. p. 
56 Fémet a hadseregnek. In: Felsőnógrád. IV. évf. 15. sz. 1915. április 15. 
57 Háború és kertészet. In: Felsőnógrád. IV. évf. 5. sz. 1915. február 4. 1. p. 
58 Hirdetmény. In: Felsőnógrád. IV. évf. 3. sz. 1915. január 21. 3. p. 
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Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7638/1914  
 
A salgótarjáni járás főszolgabírájától 
 
Gabonakészletek bejelentése 
 
A bekövetkezett háborús viszonyok következtében a földmívelésügyi miniszter Úr kiváló 
gondoskodása tárgyát képezi a hadsereg és a közönség élelmezése. 
Ezen célból szigorúan utasítom összes kör- és községi jegyző urakat, hogy f-évi augusztus hó 
30-tól kezdve további intézkedésemig minden második vasárnapon (vagyis szeptember 13. 
27, október 11, 25 stb.) tegyen közvetlenül a nógrádvármegyei m. kir. gazdasági 
felügyelőséghez írásbeli és a lehetőség szerint valóságnak megfelelő jelentést, hogy külön a 
nagy (100. kat. holdon felül) és külön a kis birtokosoknál hány métermázsa búza, rizs árpa és 
zab készlet áll, mint felesleg rendelkezésre. Egyidejuleg pedig a készleteket saját hivataluknál 
is tartsák szoros nyilvántartásban, hogy a készletekről minden pillanatban felvilágosítást adni 
tudjanak. 
Salgótarján 1914-évi augusztus hó 23-án 
 
 
Jelzet: Státny Arhív V Banskej Bystrici. Pobočka Lučenec. Magistrát mesta Lučenec. A 
XXIV. 1. II. Zápisnice metského zastupiteľstva (1914). 382. 
 
A városi tanács javaslata a polgári őrség megalakulásával kapcsolatosan: 
A közgyűlés a városi tanács javaslatából tudomásul veszi, hogy Losoncz városában 1914. évi 
november 8-án polgári őrség megalakult, tagjai az előírt esküt letették és ezen naptól 
kezdődőleg éjjeli és nappali szolgálat kezdetét vette. 
 
 
Forrás: Felsőnógrád, III. évf. 77. sz. 1914. nov. 12. 1. p. 
 
 „A polgárőrök szolgálat közben – mikoris »Polgárőr« feliratú karszalagot kell viselni – 
hatósági közegnek tekintendők éppen úgy mint a rendőrök.” 
Több mint 200-an jelentkeztek – az éjjeli szolgálatot is megkezdik a rendőrök kisegítésére: 20 
fő polgárőr lesz szolgálatban, felváltva 10-es csoportokban, a tartalékot a városháza 
tanácstermében helyezik el. 
Ezúttal ismét felhívjuk a nem katona köteles polgárokat, hogy úgy saját, mint a város 
érdekében minél tömegesebben jelentkezzenek a polgárőrségbe való felvételre.” 
 
 
Jelzet: Státny Arhív V Banskej Bystrici. Pobočka Lučenec. I. II. 2. III. Gymnázium v 
Lučenci. 841/1914. 
 
Ngos Főigazgató Úr! 
 
Hivatkozással nagyságodnak f. hó 9-én 911. sz. rendeletére, tisztelettel jelentem, hogy intézeti 
épületünket aug. 2-ától fogva katonai beszállásolásra foglalták le. 
A padok legnagyobb részét felhordattam a padlásra, egyes osztályokban egynéhány pad 
egymásra rakva van. A fölszerelés szekrényekbe van zárva, ami pedig szekrénybe nem fért, 
azt az igazgatói irodába és könyvtárba hordattam be. A katonaság u.i. lefoglalta a 12. osztályt, 
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torna- és rajztermet, a fizikai szertárt irodának, a zene- és filológiai szertárt, sőt a tanári 
szobában is van két zászlós, az iroda fogadó szobájában egy hadnagy. Meddig lesz elfoglalva 
az épület azt még nem tudhatni. 
 
Losonc, 1914. aug. 11.  

Kiv. tisztelettel: Kons József 
i. ig. 

 
 

Forrás: Felsőnógrád, 1914. okt. 1. III. évf., 71. sz. 2. p. 
 
„A Losoncra behívott nagyszámú katonaság kellő elhelyeztetése végett az összes losonci 
iskolákat bezárták és azok helységeibe katonaságot fognak elhelyezni.” 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. a. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
170/1914, 1914. augusztus 5-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Az előadó főjegyző előterjeszti, hogy a háborús idők miatt előállhat az az eset, hogy a 
községben az élelmi czikkek kifogynak és a közönség éhezésnek lesz kitéve, czélszerű volna 
ha a község nagyobb mennyiségű búzát vásárolna be, a mely a végszükség esetén kiosztható 
lenne. Ezen ügy hosszas és tüzetes megvitatása után a következő egyhangú véghatározat 
hozatott. 
A község elöljárósága utasíttatik, hogy lépjen érintkezésbe Szilárdy István itteni 
nagybirtokossal, s arra nézve, hogy a f. évi egész búza termését, mintegy 30-35 vagon buzát 
mi módon és feltételek mellett bocsájtaná a község rendelkezésére. S erről a legközelebbi 
közgyűlésnek eleget tegyen. 
 
Jelzet: MNL NML V. 303.b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 785/1915 
 
Jelzet: MNL NML V. 303.b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 1100/1915 
 
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 496/1915  
 
 
Forrás: Felsőnógrád, III. évf. 1915. március 4. 1. p. 
 
„Hogyan kell élnünk aratásig?” 
- „Gondoljatok mindig katonáinkra, akik sokszor az őrhelyen vagy a lövészárokba boldogok 
volnának, ha tarisznyájukban volnának a ti elprédált kenyérdarabkátok.” 
- „A krumplit mindig hámozatlanul, héjában főzzétek, ezzel sokat spóroltok.” 
 - „Szoktassa mindenki magát és családját a kukoricaliszt használatához, ebből is lehet ízletes 
ételt főzni, csak tudni kell a módját.” 
- „Akik lisztet raktároztak el maguknak, azt használják fel, ne a boltból vásárolják, mert 
csökkentik a forgalomba lévő mennyiséget.” 
 
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 60/1915  
 
Jelzet: MNL NML V. 434.a., Baglyasalja kisközség iratai, 7/1915, 1915. augusztus 23-i 
jegyzőkönyvi bejegyzés  
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Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 1547/1915  
 
Jelzet: MNL NML V. 433. a. Zagyvapálfalva kisközség iratai, 2/1915, 1915. október 26-i 
jegyzőkönyvi bejegyzés  
 
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 3258/1915  
   
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 56126/1915  
 
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 73631/1915  
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. O. V. Zbierka plagátov, 
letákov a drobnej tlače. 1915. 
 
Jelzet: MNL NML V. 207. b.  A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 340/1917  
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici. N. V. 1. Župný výbor Uhorského Červeného kríža 
pre Zvolenskú župu. ikt. n. 
 
Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 1983/1916  
 
Jelzet: MNL NML V.303. b.  Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 1490/1916  
 
Jelzet: MNL NML V. 207. b.  Romhány nagyközség iratai, 1900/1916  
 
Jelzet: MNL NML IV. 402. b.  Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
196/1917, 1917. május 26-i bejegyzés  
 
Jelzet: MNL NML V. 429. b.  A Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 2381/1916  
 
Jelzet: MNL NML V. 207. b.  A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 168/1918  
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
5480/1917  
 
 
Jelzet: Státny Arhív V Banskej Bystrici. Pobočka Lučenec. Štátny lesný inspektorát v 
Banskej Bystrici. A. XI. 7.  680/1918 
 
Földmívelésügyi Minister 
128.992. I-A-2. szám 
 
Köztudomású dolog, hogy hazánk erdőségeiben nagymennyiségü gyógynövény és ipari 
célokra /pótszerekül/ felhasználható sok olyan növény /u.n. drog/ tenyészik, amelyeknek 
rendszeres gyűjtése, feldolgozása és forgalomba hozatala, nemcsak hogy sok kisebb 
munkaerővel bíró embernek /asszony, gyermek, öreg, rokkant stb:/ adhat keresetet, hanem 
maguknak az erdőbirtokosoknak is számba vehető jövedelmet biztosíthat. 
A háboru folytán előállott nagymérvű dróghiányra való tekintettel szükségét látom annak, 
hogy a fentebb megnevezett növények előfordulási helyeinek s mennyiségének felkutatására, 
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megállapítására, a növények gyűjtésére, feldolgozására, forgalomba hozatalára stb.re minden 
lehető intézkedés megtétessék. 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
754/1918  
 
Jelzet: MNL NML V. 434. a. Baglyasalja kisközség iratai, 1/1918, 1918. július 11-i 
jegyzőkönyvi bejegyzés  
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V. FEJEZET 
 

A Nagy Háború érzelmes arca 
 
 
A világháború folyamán a bevonultak és a családok, ismerősök között felértékelődött az 
üzenetváltás. Az érintkezés csak egyetlen módon, a postán keresztül, és a tábori postaszolgálat 
felállításával volt lehetséges. Ennek kifejlesztésével a Monarchia járt az élen a többi háborús 
országgal szemben. 
A posta történeti fejlődése szoros kapcsolatban állt az államok katonai érdekeivel. Elsőként a 
XVI. században a német birodalom területén működött posta. A Habsburg-birodalomban az 
1859-es itáliai hadjárat idején szervezték meg a hadsereg számára bérmentes postai levelezést. 
Bosznia-Hercegovina okkupációja során tábori postát állítottak fel, mely egészen 1918-ig 
működött.59  
1913-ban jelent meg az E 47-es tábori postai szabályzat, amely továbbította a hadrakelt 
seregtől és sereghez, részeihez és részeitől, hajóhadhoz és hajóhadtól érkező szolgálati és 
magánküldeményeket. A tábori postabélyegzéseken lévő megjelöléseket nem a csapattest 
megadásával, hanem egy titkosított rendszer szerint, találomra választott számokkal oldotta 
meg. A Monarchia elsőként vezette be ezt a módszert, szemben Németországgal és 
Olaszországgal, amelyek csak 1917-ben tértek át a titkosított számrendszerre.60  
Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy a háború kitörését követően hirdetményt adtak ki a 
tábori postai küldemények helyes címzéséről, és a mozgósításnál kihirdették annak a tábori 
postának a számát, amelyhez a besorozottak utalva voltak, ezt a katonáknak meg kellett 
jegyezni, és a hozzátartozóikkal is tudatni.61 
A háború kezdetén 8 hadsereg-postaigazgatóságot állítottak fel, majd 12-re emelték a cs. és 
kir. hadseregben. Nemcsak a tábori postai rendszert szervezték meg, hanem a levelek 
cenzúrájának központosítását is. A sok száz cenzort foglalkoztató Gemeinzames 
Zentralnachweisbüro (Központi Ellenőrzési Hivatal) minden egyes tábori lapot és levelet 
megvizsgált. A legegyszerűbb módszer az előre kinyomtatott „élek és egészséges vagyok” 
szöveget küldhetett haza. A levélcenzorok arra is törekedtek, hogy a hátország rossz híreitől 
„megóvják” a frontkatonákat.62  
1914-ben jelent meg a „Magyar Vörös-kereszt Tudósító Irodája” által a portómentesen 
feladható rózsaszín, magyar koronás-postakürtös levelezőlap formanyomtatványa, amely 
beteg, vagy sebesült katonáról tudósított, illetve hadifogságba esettekkel való kapcsolat 
felvételt segítették úgy, hogy a Budapesten cenzúrázott leveleket a magyar Vöröskereszt a 
szerb és orosz Vöröskereszttel továbbította a hadifoglyoknak.63  
Napjainkban sok család és különböző közgyűjtemények őrzik ezeket a páratlan forrásértékű 
levelezéseket. Érdekességük abban áll, hogy a legkülönbözőbb hátterű emberektől 
származnak, akik rákényszerültek, hogy papírra vessék gondolataikat.  
Levéltárunk ilyen típusú forrásai is a családi hagyatékokban lelhetők fel, amelyekben a 
levelezés különböző típusai megtalálhatóak, így például a fotóképeslap (vagy a katonáról, 
vagy a családjáról készült portréval) a tábori postai levelezőlap, képeslap, valamint a 
hadifogoly-levelezőlap. 

                                                 
59 Szoleczky, 2015, 805. 
60 Uo. 
61 Felsőnógrád, 1914. 09.03., 3. 
62 Bihari, 2013, 33. A háború alatt összesen 1,5 milliárd küldemény került a címzettekhez. Portómentesen a 
leveleket és a tábori postai levelezőlapokat, valamint nyomtatványokat, hírlapokat, pénzesleveleket 1000 korona 
értékig továbbították. Szoleczky, 2015, 806. 
63 Szoleczky, 2015, 808, 820. 
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A gyűjteményünkben őrzött, és általunk „vizsgált” levelezések között polgári és paraszti 
sorból származók írásai egyaránt megtalálhatóak. A parasztlevelek struktúrájával, 
felépítésével Hanák Péter foglalkozott elsőként. Ő fogalmazta meg, hogy a levelek többsége 
kisebb eltérésekkel hagyományos formulákat követ: megszólítás, beköszöntés, 
egészségkívánó mondatok, elköszönés. A megszólítás után általában a köszöntés következik: 
jóegészség kívánás, ezt követően a saját család egészségéről a tudósítás.  
A megszólítás egyjelzős, ritkán többjelzős, a köszöntés néha összekapcsolódik a 
jókívánságokkal, egészségi állapotról való tudósítással. A levél nyugtázás, hivatkozás 
részében az író nyugtázza a kapott leveleket, hivatkozik rájuk, vagy panaszolja a levelek 
hiányát. A tárgyalásban a konkrét közlések, tudósítások szerepeltek, legtöbbször szerepel a 
mindennapi élet gondjai, a témák széttöredezettek. Az elköszönés rendszerint a jókívánságok, 
az istenáldás, a hazavárás rövid ismétlése és egyszerű köszönésforma volt.64 
Míg a polgári és nemesi társadalomban a levél a 18. századtól irodalmi műfajjá vált, addig a 
parasztság számára megmaradt egy fontos ok kiváltotta rendkívüli alkalom, fontos üzenet 
közlésére. A levelekben nincs szó királyhűségről, csak hitvesi hűségről, és sem a hazai, sem a 
világpolitika nem jelenik meg bennük. A panaszokban megfogalmazódtak a gazdálkodás 
nehézségei, a drágaság stb. A gazdaság fenntartása nagy erőpróbát jelentett az asszonyok 
számára, amely minden előtt állt, beleértve a hitvesi hűséget is, mivel sok esetben rászorultak 
a férfi munkaerőre.  A parasztok levelezéseikben erősen ragaszkodtak a hagyományos 
levélstílushoz, az Istennel való be-és elköszönéshez, mivel ritka és ünnepélyes pillanatnak 
számított a levélírás művelete. Gyűjteményünkből ebbe a kategóriába sorolhatjuk a füleki 
Urbán István és felesége levelezését, ahol az egészség, a gazdaság és a megélhetési gondok 
egyaránt megjelennek: … kívánom a jó Istentül hogy a legjobb egészségben találjon mink is 
egészségesek vagyunk… az öreg tehenet már eladtuk 4 száz forintért. De már veni nemigen 
tudunk mert drága. Még enyinkbe is bene volt a borjú… Kivánunk egészséget és győzelmet 
minyátoknak és sok szerencsét hogy ne hagyjon el a magyarok királyné aszonya a 
Boldogságos szűz Mária legyen veletek minden veszélyben.65 
A zebegényi Potoczky Lajos és a füleki Tischler Lajos írásain érezhető a rendszeres levelezés 
gyakorlata, a szabályoktól kötetlen egyéni hangvétel. Előbbi reáliskolai tanár, és 
minisztériumi főfelügyelő, míg Tischler Lajos fiatal érettségizettként a mérnöki pályára 
készült, de hősi halála megakadályozta célja elérésében.66 Leveleiben szó esik a tervezett 
jövőről, tanulmányairól. Potoczky Lajos többek között részletesen beszámol sebesülésének 
körülményeiről, kórházi ápolásáról. 
A fentebb leírt kategóriák egyikébe sem sorolható a rimaszécsi Boros Pál levelezése. A 
borbély foglalkozású fiatalember számos levelet írt bevonulásától kezdve szerelmének, a 
rozsnyói Zajdó Mariskának, amelyből végig követhető szerelmük kibontakozása - amit ugyan 
a háború kitörése félbeszakított -  a hosszú éveken át tartó kapcsolattartás, a hazaérkezés, 
majd a házasságkötés. Boros Pál levelei rendkívüli optimizmusról, humorérzékről tesznek 
tanúbizonyságot. Még a legnehezebb helyzetekben is derűsen, szellemesen fogalmaz. A 
bevonulásról ezt írja: …el voltam rá készülve, egy óráig még a magáé leszek, aztán Losoncon 
a királyé…67. A várva várt levelek elmaradásakor sem veszíti el humorérzékét: …Úgy látszik 
megint elfogyott az összes levélpapír magoknál…68,… Kezd hazafiatlan leány lenni…69, … 
úgy veszem észre össze esküdtek, vagy a levél írók, vagy a postások...70 

                                                 
64 Hanák (1973), in.: Szabó, 2009, 659. 
65 Fülek, 1915. május 17. 
66 Böszörményi, 2014, 20. 
67 Rimaszécs, 1915.03.02. 
681916.11.06. 
691918.05.31. 
701918.06.17. 
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A front és a hátország kapcsolatát bemutató magánlevelezésekben a Nagy Háború egyéni, 
érzelmes oldala tükröződik. 
 
Forrás: Magántulajdon (Kovácsné Tischler Tímea engedélyével) 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII.31. d. Urbán István (Stefan Urban) és családja (Fülek) iratai 
 
Beszerczebanya 1914. deczember 15-én 
 
Kedves édes feleségem a leveledet megkaptam mind a kettőt. Nagy szépen kérlek gyere le 
hozám még egyszer szeretnék veled beszélni e héten megyünk csütörtök vagy pénteken 
könyeb lesz a szivemnek csak még egyszer láthasalak aranyos feleségem már ugyis vagy 
látjuk egymást vagy sem csókolom a két kis gyermekemet a Jancsit és a Marcsinkat 
tiszteltetem édes apámat is mond neki hogy csak {…}tégedet pénzt hozál vagy pedig 
küldjetek ha levelet megkapod {…}mégegyszer tisztellek és csókollak kedves édes feleségem 
maradok szerető hű férjed Pista Isten veled. 
 
 
Fülek 1915. márcz. hó 11 
 
Tisztelek és csokolak. Mielőt ezen pár sor írásomhoz fognék kivánom a jó Istentül hogy jó 
egészségben találjon de tudom hogy megfáztatok mikor még ithon is majd meg fagyunk olyan 
hideg idők járnak és esik a hó egy percz nincs hogy ne volnál eszembe még iczaka is ösze 
visza álmodok mindent felüled hogy menyit szenvetek kérjük a Jó Istent hogy segítene meg 
beneteket a leveledet meg kapom de akit én irok a felől nem irsz Kis Marcsának fáj a szeme 
egy kicsit rosz János ő egészséges hála Jo Istenek. A Sarkadi Pista ot van e még mert azt 
mondják hogy a kórházban van. Ha kel még tábori lap irjál majd küldök megint csak irjál ha 
csak lehet egy pár sort még egyszer tisztelek csókolak a két gyermekel együtt. A jó Isten 
segítsen beneteket minden veszedelemben ezel lezárom levelemet maradok szerető feleséged 
Mari 
Isten veled 
 
 
Fülek 1915. máj.17-én 
 
Mielőtt ezen pár sor írásomhoz fognék kívánom a jó Istentül hogy a legjobb egészségben 
találjon mink is egészségesek vagyunk. Hála Istennek mos megint soká nem visz mindennap 
várom ha csak tucz egy pár sort írni légy szives nyuktas meg hogy nincs e valami bajod írjál 
egy már a …megint pesten van az a karja fáj aki az őszel besztercéről elment pestre it most 
nagyon szárazság van elültetünk és nem kel ki a vetés és aba marad. Elkültem két csomagot és 
tábori lapot nem tudom hogy megkaptad e még ara nem írtál az öreg tehenet már eladtuk 4 
száz forintért. De már veni nemigen tudunk mert drága. Még enyinkbe is bene volt a borjú. 
Olyan különös ujság ithon nemigen van mégegyszer tisztelünk és csókolunk minnyájan János 
és a kis Marcsa Isten veled. Kivánunk egészséget és győzelmet minyátoknak és sok szerencsét 
hogy ne hagyjon el a magyarok királyné aszonya a Boldogságos szűz Mária legyen veletek 
minden veszélyben. Mari 
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Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
942/1916 
  
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1915. 
március 2. 
      
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1915. 
március 22. 

 
Jelzet: MNL NML XIII.31. d. Urbán István (Stefan Urban) és családja (Fülek) iratai, 1915. 
április 5. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1915. 
május 21. 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1915. 
szeptember 21. 

 
Forrás: Magántulajdon (Kovácsné Tischler Tímea engedélyével), 1915. november 10. 
  
Forrás: Magántulajdon (Kovácsné Tischler Tímea engedélyével), 1915. december 28. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1916. 
október 5. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1916. 
október 11. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1916. 
október 25. 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai 
 
1916. okt.31. 
Kedves Marcsa! 
24én meleg kályha mellől írt levelet, köszönettel megkaptam. Csókolom érte, pedig hát most 
nemigen érdemli meg, mert nagyon spórolt a tintával. (Azt talán még lehet kapni?) Írjak 
magamról. Igen jó idő jár, a sár bokáig érő, node ez Magoknál is így van. 
Levél is fog menni, csak egy kis türelem nincs papírom. Horváthné asszonynak kezét 
csókolom. 
Marcsát üdvözli Boros. 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1916. 
október 25. 

 
1916. XI.6. 
Kedves Marcsa! 
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Úgy látszik megint elfogyott az összes levélpapír magoknál. Pedig itt nálunk van egy 
Özörenyi ember és mondta, hogy a papír gyár még működik. 
Vagy talán sok a vevő? Nem ér rá írni. 
Üdvözli Boros 
 
 
1916. XI. 27. 
Kedves Marcsa! 
Azok az említett levelek még mai napig sem érkeztek meg. 
Sajnálom talán nem jó czímezte őket? 
  Csókolom 
    B.  
 
 
1916. XII.19. 
Kedves Marcsa! 
Miért nem ír? Megint nincs papír. 
A czím most megint a régi. 
  Csókolom 
    B. 
 
 
1916. XII. 29. 
Kedves Mariska! 
21-én írt levelét köszönettel megkaptam. Levél is megy de előbb megvárom a Maga levelét. 
     Csókolom 
       r. fiú 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 29. Raboczki – Illés család iratai, 1916. december 29. 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31.h. Potoczky Kálmán és családja (Budapest, Szuha) iratai, 1916. 
december 29. 
 
VI. 24. Vittorio .. ker kórház 
Kedveseim! 
Csak kutyafuttában néhány sort, talán akivel küldöm eljut a …. Vele. Tehát 20-án hajnalban 
Nervesánál a Montelló délkeleti csücskében megsebesültem egy gránátszilánktól. 
A vádlim (jobb) ból tépte ki egy darab húst. Csontot nem sértett. Viszontagságos utazás után 
estére már ide érkeztem. Közben 3 kötést itt mindjárt két kötést kaptam 7kor és 11kor. 
Nagy vérveszteségem következtében magas lázam volt étvágyam semmi de most lassan 
javulás mutatkozik. 37,4-39 közt váltakozott a hőmérséklet. 
Wosner hdgy igérte, hogy ír mamuséknak, ő ugyanis 3 napja elment innen és elkérte czímem. 
Zebegénybe már 4 lapot menesztettem de biztatnak, hogy egy sem jut el haza. Ha lázam 
megszűnik kérem magam belsőbb részekre talán sikerül is hazajutni. 
Sajnálom, hogy ilyen rossz hírt írhatok, de most már mindegy. 19-én írtam utolsó egészséges 
lapom és valóban az volt az utolsó nap ….nek ha írni addig nem tudnék minden jót kívánok 
születés napjára. Imádkozzon értem és örüljön, hogy ilyen könnyű sebbel. 
Kézcsók, csak üdvözlet az ismerősöknek ….-tól.  
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Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1917. 
március 5. 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai 

 
Újvidék 20/II.1917 
  Kedves Mariska! 
Újvidéken vagyok kórházban levelet írhat. Üdvözlettel 
       Boros 
 
 
Újvidék 917. III.13. 
Kedves Mariskám! 
Küldött ajánlott levelét igaz köszönettel megkaptam. Én írtam egy levelező lapot, és tegnap 
egy képes lapot küldtem de innét igen lassan mennek a levelek mert czenzúrázzák. De hadjuk 
ezt, nekem már úgy sem sokáig czenzúráznak, e héten valószínűleg haza fogok menni. 
Ezt a levelet olyan embertől küldöm, amelyik megyen haza innét a kórházból, és aztán 
bedobja a postaládába. Igy előbb meg kapja. 
Ide már ne írjon. 
A karom már begyógyult most az ujaimat kínozzák egy kicsit, azért ne ijedjen az nem fáj, 
csak csiklandós. Hanem kedves szoknyás kapitány úr, most haragszom magára ezért az 
illetlen dolognak tartom. ért. 
Ha haza fogok menni, raportra fog jönni a kisasszony, a megérdemelt büntetést meg fogom 
mondani. Tetszik tudni. 
Most már becses engedelmével többet nem írok, tudom hogy az én kuszált soraimat nem 
valami nagy élvezet betűzgetni. 
Horváthné asszonynak küldöm kézcsókomat. 
Mariskát üdvözli, azért csókolom is. 
  Boros 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1917. 
május 27. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1917. 
június 6. 

 
Jelzet: MNL NML XIII.31. d. Urbán István (Stefan Urban) és családja (Fülek) iratai 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai 
 
    Lemberg 1918.II/12 
Kedves Marcsa! 
Lembergben vagyok kórházban a jobb karom van keresztül lőve. Levelet ide ne írjon talán 
tovább megyek. 
   Üdvözlettel 
     Boros 
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Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
május 12. 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
május 15. 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
május 22. 

 
  

Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai 
 
918. V. 31. 
Kedves Marcsám! 
Mi oka annak, hogy a vizsga után az a hosszu levél olyan sokáig jön? Kezd hazafiatlan leány 
lenni. Én jelenleg még elég jól vagyok, este írok levelet is. 
      Csókolom 
        Pali 
 
 
918. VI. 2. 
Kedves Marcsa! 
A vasárnap délutánt erre használom, hogy írok Magának és egyuttal a 26 levélért is küldöm 
hálás köszönetem. Ezzel is bizonyítom, hogy akár milyen nagy áldozatokra képes vagyok 
magamért. Vakáczió tényleg igaz, ha sikerült megírom vagy esetleg lesz aki helyettem 
megírja. Gondolom most Maga a legboldogabb lány Rozsnyón. Egyszerre két vizsgát és ami a 
fő kitűnő bizonyítványt szerzett. Gratulálni személyesen fogok majd?? 
Igen sokszor csókolom  
  Pali 
 
 
918 VI.12. 
Kedves Marcsám! 
Ezt a pár percz szabad időm arra használom hogy meg írok egy táborit, igaz már kezd kissé 
sötétedni, de hát megérdemli az a lány, amelyik engem meg fog siratni valamikor. Ezt csak 
tréfából írom. 
Ezer csókot küld Pali. 
  
 
918.VI.27. 
Kedves Marcsám! 
Már oly régen írtam Magának táborit, és ma kaptam vagy 20 db amint látja a legelsőt is M. 
küldöm. Hanem most én … úgy veszem észre össze esküdtek, vagy a levél írók, vagy a 
postások, mert egy pár nap óta még csak egy lapot sem kaptam. Még Magától sem Marcsa. 
Pedig hát így nehéz az élet. Még két napi türelem aztán ha nem ír örök hűséget ígérek itt egy 
fekete olasz leánynak? 
Később levél is megy. 
   Igen sok cs. küld 
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      Pali 
 
 
918.VII.18. 
Kedves Marcsám! 
Igaza volt mikkor a táborit írta hogy én egy táborért hármat várok vissza. 
De ezt nagyon is megérdemlem jelenleg mikor e sorokat írom. Itt olyan forróság van, hogy az 
ember majdnem elszédül és én nyugodtan írok Marcsának, pedig hát nem érdemli meg mert 
mostanában nagyon spórol a levélpapírossal. Ez ellen panaszt emelek kereszt…nál. Ezért ne 
búsuljon ez csak tréfa. 
   Csókolom 
     P. 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
június 11. 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31.h. Potoczky Kálmán és családja (Budapest, Szuha) iratai, 1916. 
december 29. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31.b. Marton László és családja (Losonc) iratai, 1918 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
szeptember 4. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
augusztus 15. 

 
Jelzet: MNL NML XIII.31. d. Urbán István (Stefan Urban) és családja (Fülek) iratai 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
szeptember 27. 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
szeptember 28. 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1918. 
november 16. 
 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai, 1919. 
január 2. 
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VI. FEJEZET 
 

A Nagy Háború különleges arca 
 
 
Az I. világháború alatt sok, a hétköznapok során addig nem tapasztalt jelenséggel találkoztak 
a hátországban élők. 1914 nyarától számottevő biztonsági intézkedés lépett életbe. Ezek közül 
az egyik legfontosabb: a rémhírek terjesztésének tiltása volt. A Felsőnógrádban közzétették a 
m. kir. minisztérium rendeletét, miszerint az Osztrák-Magyar Monarchia két állama fegyveres 
erejéről, állásáról, mozdulatairól, erejéről és működéséről, az erődök állapotáról, a fegyveres 
erő számára szolgáló fegyverek, hadiszerek és szerelvények mennyiségéről, vagy 
élelmiszerek hollétéről, mennyiségéről, minőségéről, azok szállításáról szóló sajtóhíreket 
közzétenni tilos.71 
A főispáni, alispáni, szolgabírói iratok között találunk erre vonatkozó dokumentumot. A 
fokozott figyelemre utal a Felsőnógrád egy cikke, miszerint Lónyabányán az „elöljáróság két 
vándorló turista diákot, letartóztatott, mert kémeknek nézte s csak hosszas magyarázkodás 
után bocsátotta őket szabadon, amikor ártatlanságukat hitelt érdemlően bizonyították.”72 
A második, legtöbbször előforduló különleges irategyüttes a kémekkel kapcsolatos 
dokumentumok. A hírszerzés igen fontos szerepet játszott, erre utalnak főispáni, alispáni, 
szolgabírói bizalmasan kezelendő irat a kémgyanús személyek személyleírásával és 
tevékenységének ismertetésével. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadbíróságai által tárgyalt 
kémeseteket áttekintő statisztika szerint 1914-ben 58 olyan kém került bíróság elé, aki 
Oroszország javára kémkedett. Közülük 38-at halálra ítéltek, 11-en 10-20 évig terjedő 
büntetést kaptak, nyolcnak pedig 10 évnél rövidebb időre szólt az ítélete. Hasonlóképpen 
jártak el a Szerbia javára kémkedők esetében is. 1915-ben tetőzött a monarchia elleni 
kémkedési láz: 202 bírósági eljárás folyt, ebből tizenkét vádlottat felakasztottak vagy 
agyonlőttek. 1916-ban 182 kémperben mondtak ki ítéletet, ebből 50 halálos volt.  Az angol, a 
francia és az olasz hírszerzők az oroszoknál és a szerbeknél jóval enyhébb ítéletet kaptak. 
1918-ra lecsökkent a kémtevékenység, 11 esetben folytattak bírósági eljárást, és ebből négy 
kapott halálos ítéletet.73  
A hírszerzés során a galambok által közvetített információkra is kíváncsiak voltak. Ugyanis a 
galambokat a nagy háborúban is bevetették a katonai egységek információcseréjének 
biztosításához. Az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadügyminisztériuma a haderő 
kötelékében fenntartott galambtenyészetek mellett a polgári tenyésztést is ösztönözte. Az 
1912. évi LXIII., vagyis a hadiszolgáltatásról szóló törvény 14. §-a értelmében a haderő 
háború idején térítés ellenében a polgári tenyészeteket részben vagy egészben kisajátíthatta.  
Az első világháború kitörésekor a hadviselő felek hadseregeiben már százezres 
nagyságrendben tartották a kiképzett postagalambokat. A könnyen kiképezhető galambokat 
hozzászoktatták a helyváltoztatásra képes, úgynevezett mozgó dúchoz – ami lóvontatású, 
kerekes galambház volt –, továbbá a harctér zajához is. A galambok a domborzati 
viszonyoktól - megfelelő gyakorlat után - és a napszaktól függetlenül is megbízható 
partnereknek bizonyultak. Egyedül csak az időjárási viszonyok akadályozhatták alkalmazásuk 
sikerét.74 
Sokszor az egyetlen megbízható híradási lehetőséget a postagalambok biztosították. Az 
osztrák – magyar haderő német tapasztalatok alapján 1916–1917-ben építette ki a 

                                                 
71 Katonai intézkedések közlésének tiltása. In: Felsőnógrád. III. évf. 61. sz. 1917. július 30. 2. p. 
72 Szöknek a szerb katonák. In: Felsőnógrád. III. évf. 58. sz. 1914. július 19. 1. p. 
73 Ónody György: A hírszerzés története. Bp., 1998. 9. p. 
74 Jacobi Ágost: Magyar híradó csapatok a világháborúban. Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és 
alakulatok a világháborúban. Bp., 1938. 461. p. ; 
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postagalamb-állomások hálózatát. Az alapegységet a mozgó dúccal rendelkező, 60 
galambból, 1 tisztből - aki a parancsnoki beosztást töltötte be –, 1 fő gondozóból, valamint 2 
fő küldöncből álló postagalambszakasz jelentette. Minden hadosztály-parancsnokság mellé 1 
postagalambszakaszt osztottak be. A dúcot a parancsnokság közelébe telepítették, s innen 
küldöncök szállították a meghatározott ezredparancsnokságokhoz a 24 órás szolgálatra 
beosztott, általában 2 db galambot.75 
A hírvivő, katonai szolgálatot teljesítő galambok szerepének fontosságára utalt a 
belügyminisztérium 1914 nyarán kelt – galambok lelövését tiltó és a lelőtt galambok 
beszolgáltatásának kötelezettségét szabályozó rendelete. A Salgótarjáni járás főszolgabírája  
bizalmas utasítása szerint a galambokat, mint a kémek lehetséges információküldési 
„eszközeit” figyelni kellett.76  
Számos biztonsági intézkedés mellett az otthon maradottaknak szembesülniük kellett a 
munkaerőhiánnyal, ami különösen a mezőgazdasági területen mutatkozott meg.77 A 
munkáshiány leküzdésére az Osztrák-Magyar Monarchia hadifoglyait is bevetették, igen 
szigorú feltételek mellett. A Belügyi Közlönyben több rendelet jelent meg a hadifoglyok 
magyarországi jelenlétével kapcsolatban. Az első hadifoglyokat 1914. augusztus 29-én hozták 
Magyarországra.  
Nógrád megyében Losonc – a m. kir. honvédelmi miniszternek 7598/1915. H.M. eln. A. 
számú körrendelete alapján -  1915 áprilisában kérelmet nyújtott be a közös 
hadügyminiszterhez, hogy a környékbeli gazdáknál végzendő mezőgazdasági munkákra, a 
munkáshiány miatt orosz foglyokat adjon ki. Végül 1915. július 11-én érkezett 279 fogoly 
Losoncra, akiket először a nagyobb birtokokkal rendelkezőkhöz (Sacher, Szilassy, Lázár, 
Klein) osztottak be mezőgazdasági munkára. 78 
Szigorú biztonsági intézkedések közepette dolgozhattak a hadifoglyok. Őrszemélyzet mellett 
ügyeltek arra, hogy a munkavégzés helye forgalmas településeken kívül essen, hazai 
munkásokkal együtt nem dolgozhattak, illetve tiltott volt a lakossággal való mindennemű 
érintkezés.79 A hadifoglyok ellátását is szigorúan szabályozták és ellenőrizték, többek között a 
Vöröskereszt. 1915-ben Nógrád megyében járt három Vöröskereszt kötelékében dolgozó 
személy, akik ellenőrizték a hadifoglyok körülményeit. 
A szökött hadifoglyok közvetlen elfogását, illetve a szökevény hollétével kapcsolatos, valós 
információkért a közös Hadügyminisztérium jutalmat ajánlott fel 10-25 korona értékben.80  
A nógrádi sajtóban beszámoltak az orosz hadifoglyok tevékenységéről, a velük való 
bánásmódról és a levelezésük mikéntjéről. Az orosz foglyok 1915 decemberétől orosz helyett 
kizárólag német nyelven levelezhettek.81 A kassai m. kir. kormánybiztos 1915 végén kiadott 
rendeletében kifogásolta, hogy egyre több panasz érkezik az orosz hadifoglyok 
korcsmázásáról és botrányos viselkedéséről, ezért ismételten kihangsúlyozta a hadifogoly-
tartó gazdák felelősségét.82 1915 decemberében hírt adtak az orosz foglyok „szurkálással 
végződött” verekedéséről. A verekedés kiváltó oka az volt, hogy a bolgár származású orosz 
hadifogoly a bolgár sereget dicsőítette, míg a „valódi muzsik” ezt annyira zokon vette, hogy 
alaposan elbánt vele.83 Látható, hogy a háború évei alatt, az itthon maradottaknak a számos – 

                                                 
75 Kovácsné Lebedy Ágnes: Katonagalambok, a postagalambok szerepe a világháborúkban. In: Műszaki Katonai 
Közlöny. XXIII. Évf. 1. sz. 2013. 183-202. p. 
76 MNL NML V. 171. c. 7925/1914; MNL NML V. 171. c. 7764/1914 
77http://nagyhaboru.blog.hu/2015/11/21/hadifoglyok_az_osztrak_magyar_monarchia_teruleten_az_elso_vilagha
boru_idejen 
78 Megjöttek az orosz foglyok. In: Felsőnógrád. IV. évf. 28. sz. 1915. július 15. 2. p. 
79 A hadifoglyoknak munkára való kiadása. In: Belügyi Közlöny. 33. sz. 1915. 197. sz.  
80 A szökött hadifoglyok elfogásának jutalmazása. In: Belügyi Közlöny. 32. sz. 191. sz. 
81 Az orosz foglyok levelezése. In: Felsőnógrád. IV. évf. 51. sz. 1915. december 23. 2. p. 
82 Orosz foglyok kocsmázása. In: Losonci Ujság. 43. sz. 1915. október 28. 2. p. 
83 Orosz foglyok verekedése. In: Felsőnógrád. IV. évf. 52. sz. 1915. december 30. 2. p. 
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békés életre nem jellemző – biztonsági intézkedés ellenére jó néhány különleges helyzettel 
kellett szembesülniük. 
 
Jelzet: MNL NML V. 429. b.  Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 81/1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 429. b.  Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 92/1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
124/1914 

 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. A XXIV. 1. III. Magistrát 
mesta Lučenec. Spisy. 331915 

 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7925/1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
135/1915 

 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség iratai, 678/1915 
 
34/1915. bizalmas 
A salgótarjáni járás főszolgabírájától 
  
A mostári cs. és kir. katonai parancsnokság közlése szerint állítólag 52 szerb ifju a 
monarchiába utazott azzal a szándékkal és feladattal, hogy trónörökösünk Ő fensége ellen 
merényletet kövessenek el. 
Közelebbi adatok ezidő szerint még hiányzanak. 
A tervezett merénylet megakadályozása érdekében a külföldiek és idegenek ellenőrzésére 
különös gond fordítandó, a merénylet tervével gyanusitható egyének elfogandók és az 
elfogásukról ide jelentés teendő. 
Salgótarján 1915-évi január hó 23-án 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
685/1915 

 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség iratai, 687/1915 
 
188/1914. bizalmas 
A salgótarjáni járás főszolgabírájától 
 
Mult évi november hó 8-án 188/1914.biz. sz. a. kiadott körrendeletemre utalással, minthogy 
utóbbi időben többször előfordult hogy egyes kereskedők kirakataikban ellenségtől 
zsákmányolt fegyvereket és felszerelési cikkeket állítottak ki, holott e tárgyak feletti 
rendelkezésre a katonai szolgálati szabályzat értelmében katonai kincstár tart igényt. 
Felhívom, tétessék a legszélesebb közhírré, s figyelmeztessék különösen a kereskedői üzletek 
tulajdonosait, hogy ellenségtől zsákmányolt fegyvereket és felszerelési cikkeket sem 
kirakatokban kiállítani, sem pedig egyébként forgalomba hozni nem szabad, hanem azokat a 
legközelebbi közigazgatási hatósághoz be kell szolgáltatni. 
Salgótarján 1915. évi január hó 23-án 



52 

 
Jelzet: MNL NML V. 429. b.  Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 27/1915 
 
Jelzet: MNL NML V. 429. b.  Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 42/1915 
 
 
Jelzet: Státny Arhív V Banskej Bystrici. Pobočka Lučenec. Magistrát mesta Lučenec. Spisy. 
A. XXIV. 1. III. 33/1915 
 
395/914. szám 
Nógrádvármegye főispánjától 
Tárgy: Orosz felhívás a monarchia szlávjaihoz 
 
Valamennyi főszolgabírónak és Losoncz r.t. város polgármesterének 
A hadsereg főparancsnokság értesítése szerint orosz részről egy nyomtatott felhívás 
terjesztése kiséreltetett meg, mely „Felhivás a szlávokhoz” /:Vyzva k slovanum:/ cím alatt a 
monarchia szláv elemeit Oroszország melletti állásfoglalásra szólítja fel és ezért jutalmul 
szabadságot igér nekik. 
Felhívom a rendőrhatóságokat, hogy ezen felhívásnak esetleges terjesztését akadályozzák 
meg, terjesztőit a legerélyesebben nyomozzák és elfogásuk esetén illetékes királyi 
bíróságoknak adják át.  
Balassagyarmat 1914 november 13-án. 
 
Jelzet: MNL NML V. 429. b.  Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 293/1915 
 
Jelzet: MNL NML V. 302. b. Romhány nagyközség iratai, 8291/1915 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 302. b. Romhány nagyközség iratai, 161/1916.  
 
Tárgy: A hadifogoly munkásokkal való bánásmód 
Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. 
 
A cs. és kir. hadugyminiszter úrtól kapott értesülés szerint a nép és főleg a kiskoruak alsóbb 
rendű elemei az utcán átvonuló hadifogolymunkásokat kigunyolták és legotrombább módon, 
sőt becsületsértő kifejezésekkel illették. Minthogy a hadifoglyok a hadijog oltalma alatt 
állanak, amelynek legelemibb követelménye, hogy velük emberségesen bánjunk, bárminő 
tulkapást, amely emberi méltóságukat a legcsekélyebb mértékben is sérti, elnézni illetőleg 
tűrni nem szabad. Ez okból, s a hadifoglyokkal való bánásmód tárgyában folyó évi december 
hó 3-án 41.480 eln szám alatt kiadott körrendeletemre utalással, felhívom alispán urat, a 
legerélyesebben hasson oda, s az I. fokú rendőrhatóságok által hirdetmény utján is 
figyelmeztesse a közönséget, hogy a hadifoglyokkal szemben, bárhol is találkozzék azokkal 
mindennemű sértő magatartástól tartózkodjék és ettől az ifjúságot is tartsa vissza. 
 
Részlet a m. kir. belügyminiszteri 4459/eln. szám alatti utasításból 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. A XXIV. 1. III. Magistrát 
mesta Lučenec. Spisy. ikt.n. 
 
Jelzet: MNL NML V. 207. b.  A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 5/1917 
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Jelzet: MNL NML IX. 214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 1617/1916 
 
Jelzet: MNL NML V. 207. b.  A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 1330/1917 
 
Jelzet: MNL NML V. 207. b.  A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 1759/1917 
 
Jelzet: MNL NML V. 207. b.  A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 2068/1917 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11052/1918 
 
Jelzet: MNL NML V. 503. b. Szécsény nagyközség iratai, 30035/1919 
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VII. FEJEZET 
 

A Nagy Háború szubjektív arca 
 
Az I. világháború történései a kor emberét nem hagyták érintetlenül, számos napló, 
feljegyzés, tábori lap és levél révén rekonstruálhatjuk az otthon maradottak és a fronton 
harcolók háborús életérzéseit. Ha áttekintjük az I. világháborús naplókkal foglalkozó 
szakirodalmat, számos példát találunk: Fülöp Ákos 2012-ben megjelent tanulmányában - 
hiánypótlóként - a „háború töltelékei” parasztok, mesteremberek szemszögéből, számos 
forrásból elemzi a háborús életérzést.84 Különleges kötetnek számít a szarvasi iparos 
családból származó Podani János hadapród 2012-ben megjelent, gazdagon illusztrált naplója. 
Diáriumát jó egy évvel fogságba esése után, 1916. október 20-án kezdi írni. Elbeszélését 
1914. október 2-ával indítja, felidézve bevonulásának, majd kiképzésének napjait, a tiszti 
iskola elvégzését, a frontra indulást, az orosz fronttól az olaszig tartó útját, végül a krni 
harcokat és a fogságba esést. 85 Azért is egyedi naplóról van szó, mert a szerző a kézzel írt 
füzetét színes rajzokkal illusztrálta és ez a kiadásban is megjelent. 
Szintén érdekes a háborút végigküzdő, s annak mindennapi borzalmait a népi mesemondók 
nyelvén írt különleges történetekben, s emellett rajzokban, versekben megörökítő Kovács 
György „öreg honvéd a világ háború harczossa” naplója.86 
Szenti Tibor szerkesztésében, Tények és tanúk sorozatban jelent meg a szintén az „egyszerű 
származású” hódmezővásárhelyi Dombi Kis Imre Pokoljárásom című visszaemlékezése.87 
Ugyancsak a fent nevezett sorozatban Szenti Tibor állította össze Vér és pezsgő címmel a 
harctéri naplókból, visszaemlékezésekből, frontversekből és tábori levelezőlapokból álló 
kötetet.88 Nagyon sok adalékkal szolgál a tüzérségben szolgáló katonák életmódjáról a Pápa 
város első világháborús emlékkönyvében megjelent „Egy pápai tüzér első világháborús 
naplója” Huszár János gondozásában.89   

                                                 
84 Fülöp Ákos: Az I. világháború a magyar közkatonák szemével. In: A történelem peremén. Adalékok 
Magyarország történetéhez. Szerk.: Illik Péter. Bp., 2012. L’Harmattan Kiadó. 271-306. p. 
85  Egy hadapród naplója az első világháborúból. Szerk.: Kutas Ferenc, Tatai László. Szarvas, 2012. Szarvasi 
Krónika Alapítvány – A szerkesztők a napló eredetije mellett  közlik az átiratát is. 
86 http://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/26/kovacs_gyorgy_haborus_naploja_1_resz - számos érdekes adalékkal 
szolgál a nevezett honlapon közzétett bihari parasztgazda B. Sárközi Gergely és a jogász Dr. Szojka Kornél 
visszaemlékezései. 
http://nagyhaboru.blog.hu/2013/12/17/_edesanyam_kedves_anyam_arra_kerem_szepen_extra_ruhat_extra_ruhat
_csinaltasson_nekem 
87 Pokoljárásom. A szöveget gondozta, bevezetőt írta: Szenti Tibor. Bp., 1983. Magvető Könyvkiadó 
88 Vér és pezsgő. Harctéri naplók, visszaemlékezések, frontversek, tábori és családi levelek az első 
világháborúról. Bp., 1988. Magvető Könyvkiadó 
89 Egy pápai tüzér első világháborús naplója, 1914-1918. Horváth Pál kereskedősegéd, tartalékos tüzér naplóját 
sajtó alá rendezte Huszár János. In Pápa város első világháborús emlékkönyve. Szerk. Huszár János. Pápa, 1998. 
– Bár nem az egyszerű ember naplója, mégis érdemes megemlíteni Jékey Ferenc írását. 1993-ban a Belgiumban 
élő Jékey Elemér a Jósa András Múzeumnak ajándékozta édesapja, dr. v. bulyi és jékei Jékey Ferenc szolgálaton 
kívüli huszárszázados (1895-1986), 1938 és 1944 között Szabolcs vármegye főispánja I. világháborús naplóját és 
kitüntetéseit. Jékey Ferenc naplóját, kockás lapos noteszba írta ceruzával. Az I. kötet 1915. augusztus 8-ától – a 
frontra indulástól 1916. december 31-éig, a II. kötet pedig 1917. január 1-jétől 1918. november 10-éig, ezrede, a 
császári és királyi 14. huszárezred, békehelyőrségébe, Nyíregyházára való visszaérkezéséig követi végig a 
regiment és a naplóíró mindennapjait. Az élvezetes stílusban megírt, jól olvasható napló azonban nemcsak a hadi 
helyzet alakulásáról, változásairól tudósít, hanem számos érdekes információt közöl az illető táj, a harctér 
jellegzetességeiről, a lakosság szokásairól, a katonák és a civilek viszonyairól is. Bene János (Jósa András 
Múzeum) előadása a 19. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napokon Nyíregyházán.  
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A visszaemlékezések nemcsak a fronton töltött időszakokról íródhattak, hanem a 
hadifogságban töltött napokról. Erre igen szép példa Hermann Ernő önkéntes katona által - 
többek között Szibériában -  írt hadifogolynaplója, mely 2014-ben látott napvilágot.90  
Érdekesség gyanánt meg lehetne említeni a „naplóarchívumot”, mely Németországban 1988 
óta működik. Gyűjti a naplókat, a visszaemlékezéseket és a levelezéseket. Számos első 
világháborús megközelítésben jelentek meg tanulmányaik, ezek közül ki lehet emelni az 
„asszonynaplók”-ról, a keleti fronton harcoló német katonák ellenségképeiről, a német nép 
háborús tapasztalatairól szóló tanulmányaikat.91 2008-ben látott napvilágot a tábori 
levelezésekből és naplókból álló nagy háborús válogatásuk.92 2014-ben jelent meg szintén egy 
válogatás a naplókból „Verborgene Chronik” címmel.93 
 
Tehát a rendelkezésre álló források egy része különböző személyek és családok hagyatékában 
lelhető fel naplók és levelezések formájában, más része pedig az írott sajtóban az ún. harctéri 
levelekben olvasható. Az írott sajtó esetében számolni kell a háborús cenzúra jelenlétével. 
Ellenőrizték a front és a hátország közötti levelezést is, gyakorlatilag minden egyes tábori lap 
és levél megvizsgálásával. A cenzorok nemcsak a frontról küldött leveleket, hanem a 
hátországból küldött leveleket is átnézték, hogy az otthon maradottak nehézségeitől távol 
tartsák a fronton harcolókat. 94 
A kormánypárt újságjában, a Felsőnógrádban a háború első két évében számos alkalommal 
közöltek harctéri leveleket. Ezek a levelek a tartalmuk alapján valószínűleg fiktív eredetűek: 
nem a fronton, hanem a szerkesztőségi szobákban íródtak és céljuk a közvélemény 
megnyugtatása volt a katonák ellátását és körülményeit illetően.  
A fronton papírra vetett hadinaplókból többek között a besorozás, a kiképzés, a felszerelés, a 
frontra történő utazás, az első ütközetek, a visszavonulások, az elhelyezés, a kvártély, az 
élelmezés, a higiéniai körülmények, a hadsereg és a helyi lakosság kapcsolata, az alá és 
fölérendeltségi viszonyok „olvashatók”. Ilyen dr. Patak Károly losonci gimnáziumi tanár 
1915 első felében írt hadinaplója, mely hungarikakutatás keretében került feltárásra. Ki lehet 
emelni Galos János orosz hadifogságban vezetett bőrkötéses kis füzetecskéjét is az egyszerű, 
tömör feljegyzéseivel, a hadifogság jellemző momentumaival (embertelen körülmények, 
pszichés megterhelések, hosszú, monoton menetelések, igen kevés étel).  
Figyelmet érdemlő a füleki kötődésű Tischler Lajos hagyatékában található levelezése is. 
Tischler Lajos, a besztercebányai 16. honvéd gyalogezred I. századában hadapródként 
szolgált az orosz fronton, számos levelét testvéréhez, Ilonkához írta. Az Ilonkához írt 
sorokban gyakran utalt a háborúra és a háborút követő terveire, és nemcsak írt, hanem 
ceruzarajzokkal is illusztrálta a „muszkát”, a kozákot.  

                                                 
90 Hermann Ernő: Hadifogolynapló 1914-1918. Bp., Zrínyi Kiadó. 2014. 
91 Ha a német I. világháborús napló- és memoárirodalmat nézzük, ki lehet emelni a Német Szövetségi Levéltár 
Hadilevéltár (Bundesarchiv-Militärarchiv), a Német Nemzeti Könyvtár (Deutschen Nationalbibliothek) nagy 
háborús anyagát. A szövetségi levéltárosok a közelmúltban elkészítették az első világháborús dokumentumaikat 
tartalmazó online adatbázisaikat – köztük a naplókat tartalmazókat is. -  
Dr. Alex Watson (Research Fellow, Universität Cambridge): „Erfahrungen der deutschen Bevölkerung während 
des Ersten Weltkrieges“ - Judith Smuda (RVB Dortmund): „Frauentagebücher aus dem Ersten Weltkrieg“ - Nora 
Kamm (Geschichtsseminar-Teilnehmerin bei Frau PD Goltermann, Universität Freiburg): „Feindbilder deutscher 
Soldaten an der Ostfront im I. Weltkrieg“ - http://www.tagebucharchiv.de/texte/nutzung.htm 
92 Bechmann, Denis/ Mestrup Heinz (Hrsg.): "Wann wird das Morden ein Ende nehmen?" Feldpostbriefe und 
Tagebucheinträge zum Ersten Weltkrieg, Erfurt 2008. 
93 Lisbeth Exner – Herbert Knapfer: Verborgene Chronik 1914. Herausgegeben vom Deutschen Tagebucharchiv. 
Ausgewählt aus über 240 Tagebüchern des ersten Weltkriegs. Galiani Berlin. 
94 Bihari Péter: Kérdések és válaszok az I. világháborúról. Bp., 2013. Napvilág Kiadó. 33. p. – Magyarországi 
Rendeletek Tára. 1914. Bp., 1914. 1973-1975. p. 
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Hogyan élték meg a katonák az otthontól való távollétet, a folyamatos harci készültséget, a 
nehézségeket, a viszontagságokat? Ezekre a kérdésekre a háború legszubjektívebb 
forrásaiban: naplókban, feljegyzésekben és a levelekben kapjuk meg a választ. 
 
 
Forrás: Lados Ferenc. Losonci Ujság. 1916. május 11. 3. p. 
 
Tiroli hegy ormán… 
 
Mit mozgat ott a téli szél, 
A havas tiroli hegy ormán? 
Talán fa, mely koronáját,  
Leszaggatta a sivító orkán?... 
 
Magyar baka áll ottan őrt, 
Dacol a faggyal, a széllel; 
A fekete éjszakában, 
Vigyáz és néz szerte széjjel. 
 
Majd mozgást hall és arra néz, 
Düh csillan meg a szemében; 
Egy fohászt küld hazafelé,  
Mely tova száll a zugó szélben. 
 
Föl emeli a puskáját, 
Céloz, majd lő hamarjában, 
Aztán jön egy másik golyó, 
És ő eldől úgy hosszában… 
 
Szeretett szép felesége, 
Haza már hiába várja; 
És hiába sír utána, 
A négy gyönyörű árvája… 
 
Forrás: Magántulajdon (Kovácsné Tischler Tímea engedélyével) 

 
Jelzet: MNL NML XIII. 31.b. Marton család (Losonc) iratai, 1918 

 
 

Jelzet: MNL NML XIII. 31. c. Boros Pál és Zajdó Mária (Rimaszécs, Rozsnyó) iratai 
 
1918. június 8. (olasz fronton) 
„Ezt a levelet a 34. bakáknak a szivességéből írhatom Magának. Az összes vagyonom egy 
kenyér zsák, benne 3 konzerv. És ami a legnagyobb baj, ezt nem szabad mégcsak meg se 
enni.[…] földön járó szentek közt laktam de hát ennél felmondás nélkül kidobtak. Fönt 
laktunk a 3.emeleten, alattunk laktak az apáczák, vólt az iskola. Hát szombat délután zsurálták 
a fiúk a szobát, egy vödör víz csak addig vólt a deszkán míg leöntötték, persze mink erre 
hirtelen nem jöttünk rá, hogy hová tűnik el. Csak egyszer  szalad föl egy apácza beszél angyal 
nyelven hozzám, és int hogy menjek utána. Hát jó van, megyek utána, lemegyünk a második 
emeletre, hát az iskolába a kis lányok ugyancsak ugrálnak jobra balra, most már tudtam, hová 
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tűnik el a víz. A kutya fáját itt ugyan elég későn csináljuk a húsvétot. […] A másik szobánk 
alatt lakott 2 drb főtisztelendő úr. Mind a kettő a javából olasz volt, a víz először ennél is 
megtette a hatást, hanem ez nem mondta, hogy bite schön. […] 4-5 zólyomi fiú hozzá fogot a 
bozse bucskit tánczolni csupa passzióból, ők meg azt hitték, hogy az emeletes házat akarjuk 
összedönteni.” 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31. e. Galos család (Alsófalu) iratai. 1918 

 
Forrás: Magántulajdon (Kovácsné Tischler Tímea engedélyével) 

 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. M. II. Spisy Karol Patak 
 
 
Patak Károly levele Hildenstab Györgyhöz 
 
Hajmáskér-Tábor, 1915. január 8. 
 
Kedves Gyurikám! 
Megkaptam leveledet és nem mondhatok mást mint, hogy kedves és derűs perceket szereztél 
vele. A te jó kedélyed, humorod csak nem tagadja meg magát, és érezd hát, hogy ez mennyit 
nőtt előttem értékben ma, amikor a humor iránt való kevés érzékem is végképpen elkopott. Ha 
savanyú és fájó a hang, amelyen írok, ne vedd csüggedésnek, de ellenállhatatlanul hatnak rám 
az események, amelyek velem és körülöttem történnek, az egyformaság, amely a gépé és a 
csend, amely a temetőé. 
Mi az a Hajmáskér? Egy nem földrajzi hely, ez fogalom. Képzelj el pl. egy indián katona-
telepet: megvannak a rendes házak, tisztességes utcák, magában a kaszárnyában villany adja a 
fényt, van egész rendes fürdő – megvan a civilizációnak minden vívmánya, de maga a 
civilizáció az van elérhetetlen messzeségben. Itt van aztán az az állandó, az a bizonyossá vált 
bizonytalanság, ma reggel még úgy volt, hogy 2-3 nap múlva megyek harctérre. Megint 
lefújták. Mit hoz a holnap, nem tudhatom. És ott van az újság, amelyben mindennap olvasom, 
hogy támadásaink előbbre haladtak. Csak az a baj, hogy Höfek úr alighanem Bécs fordítva 
ezeket a jelentéseket.  
Látod, én így vagyok: nem tudok másról írni, másra gondolni, mint a háborúra és 
katonaéletre, és azt mondom. elég, elég! Te egy szót sem írsz minderről: nem a hangulatról és 
az érzéseitekről. Vagy persze úgy vagytok ezzel, mint minden egyébbel, a téma unalmassá 
vált! Ok. Nekem is! Téged csak irigyelhetlek, hogy ilyen szomorú viszonyok közt is 
megőrizted a kedélyed. Hja persze családod. Na most mindjárt fölcsillan a szemed, 
megolvastam, leveledben hatszor fordul elő ez a kifejezés: családom… […] Az adóhivatal 
nagyon megbosszantott, hogy 10 krajcárt nem tudom, mi címen levont a fizetésemből. Cím: 
adó. Talán hadmentességi? Légy szíves, érdeklődjél iránta és ha csakugyan ez, akkor kérem 
mondd meg, hogy ez szemtelenség. Tudasd velük hivatalosan, hogy katona vagyok, nem 
pedig „hadmentes”. 
Ha pedig jobb dolgod nincs, ne sajnáld a fáradságot és örvendeztess meg írásoddal. Írj arról, 
ami jólesik, akár Évikéről, akár a könyvtárról, akár a diákjaimról és az utódomról, akit 
tiszteltetek és ekképp örömmel fogadom. Tőlem ne várj sokat: ha arról írok, amit látok, itt ez: 
katona és ló, ló és katona…. 
Őnagyságának add át kézcsókomat, kislányaidat csókoltatom, bár nem tudom, hogy Évike 
nem veszi-e már sértésnek, téged meleg szeretettel ölel, Károly 
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Patak Károly naplója (1915) – Kezdet 
 
Január 30. Délben indulás Mórról. 
Január 31. Bécsből Märisch Ostraunak.95 Alig látni, hogy háború van. Csak töméntelen 
drótsövény és geschützstand96 Bécs körül. A gondolataim mindig otthon járnak, de aránylag 
nyugodt vagyok, mintha nem is tudnám, hogy hova megyek. 
Február 1. Ostrauban a pályaudvaron találkoztam Szél[lel], Ocskay[val] Golddbergerrel. 
Velük megye vissza Weisskirchenbe97 a II. Armee Sammelkommandójához. Negyed 4-kor 
érkezés, 4-kor már indulás. Meghálunk Kattowitzban98, gyönyörű szállóban. Hatalmas 
pályaudvar, csodálatos egészségügyi szolgálat, egyenruhás vöröskeresztesek, intelligens 
emberek hordozzák csomagjainkat. Alighanem ez az utolsó éjjel ágyban, fűtött szobában. 
Február 2. Félóra alatt az orosz határnál. A háború első nyomai: robbantott hidak, fölperzselt 
épületek. A lakosság mindenütt a vasúthoz tódul. Megszállunk Nowo Radonakban99, piszkos 
zsidó családnál. Találkozunk a trónörökös autójával. 
Február 3. Katonai vonat Pietrohawig, mi az udvari vonat paklikocsiján.100 Egy nap itt, egész 
jó, nyugodt városi élet. Beafsteak, pulyka, fürdő. 
Február 5. Suraner, az Am. Hd II. parancsnoka, három kocsin küld minket Morgetus 
kapitányhoz, egy orosz gróf kastélyába. A gróf nincs otthon. Tovább Kronbergerhez vagy 20 
km kocsin, jó hidegben. Itt meghálunk. 
Február 6. Éppen egy hete, hogy indultunk. Kocsin kiérünk Csissnoviára101, ahol az 
ezrediroda van. Elszállásolva a b[at]t[erie] III., IV., most már komisz menázs, ehetetlen hús. 
Ugyan mi lesz velem? Apatikus vagyok, elkészülve piszokra és minden rosszra. Ma érkeztem 
és kérdem: mikor lesz vége? Este jelentkeztem Anderle kapitánynál (V. Batterie). Nyugodt, 
kedves embernek látszik. 
Február 7-9. Reggel Ocskayval kilovagoltam a stellungba102. A dechnungban103 
meglátogattam tisztjeinket, zöld, posztós íróasztalon írtam. Meglátogattuk a szomszéd faluban 
Tell kapitányt, pár száz lépésre a shützengrabenektől104 leégett házak. Közelünkben egy golyó 
fütyült. A IV. és III. batterie dechnungjait is meglátogattuk. A harmadikban függönyökkel 
eltakart hálóhely. Még aznap délután 5-kor abmarsch105. Össze sem tudtam holmimat pakolni. 
Senki sem tudja, hova megyünk, csúszós úton a lovak alig bírtak menni, este 10-kor ebéd.  
 
 
Patak Károly naplója (1915) – Menetelés hóban, sárban 
 
Március 6. Kispereszlő.106 3-án délben végre indulhattunk. A transzport négy emberből állt. A 
kapitány szívességből négylovas kocsit adott, meg egy lovas káplárt, aki a kocsit visszahozza. 
Ugartól Ladomérig rettenetes út. Sár, az út tele rettenetes gödrökkel. Egyszer az út el van 
állva, óra hosszat várakoztunk. Végre 4 órakor Ladomér.107 Befordulunk egy házba, a 
                                                 
95 Mährisch Ostrau: ma Ostrava (Csehország). 
96 geschützstand: (löveg)állás 
9797 Weisskirchen: ma Holič (Szlovákia) 
98 Kattowitz: Ma Katowice (Lengyelország) 
99 Novo Radonak: Feltételezhetően el van írva, 1815 és 1915 között  Nowo Radomsk, ma Radomsko 
(Lengyelország).  
100 Pietrohaw feltételezhetőem Piotrków Trybunalski, (Lengyelország) 
101 Csissnovia feltételezhetően Cieszanów (Lengyelország) 
102 stellung: állás 
103 deckung: fedezék 
104 schützengraben: lövészárok 
105 abmarsch: indulás 
106 Kispereszlő: Príslop (Szlovákia) 
107 Ugar: Ladomér: Ladomirová (Szlovákia) 
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fordulásnál a nyújtó eltörik, ki kell cserélni, itt éjszakázunk. A gazda elesett a harctéren. A 
család még hat személy, mi heten , két katona még az éjszaka jött be: tizenöten feküdtünk a 
kis szobában. Én az asztalon. 4-kor fölkelünk. Útközben a sárba fagyott muníciós kocsik, 
keréktelen, otthagyott hintó, döglött lovak, friss keresztek: katonák sírja. Taksány, 
Cirókaófalu.108 Itt gyalogos tisztek rakják föl holmijukat kocsinkra, különben maguknak 
kellene vinni. Félméteres vastag sárréteg, tapadó agyagos. A lovakkal minden öt méteren meg 
kell állni. Leszállunk, előre akarok menni, térdig süllyedek a sárba. Alig bírtam kikászálódni. 
Újra kocsira ülök, pár métert megyünk, a továbbhaladás lehetetlen. Az üres kocsit négy ló 
nem bírja. A kocsit visszaküldöm, 4 km-t gyalog teszünk meg. Az I. Res. Batt a 40 tiszti 
tüzérzred ötödik batt[eriáj]ául beosztva. A kapitány nem fog kezet. Kérdései: Kennen Sie 
ungarisch? Kennen sie das neue Geschütz?109 Bárgyú nézése van, a határozatlanság lerí róla. 
A hadnagyok meghívnak a tiszti menázsba, egy óra múlva korrigálják: a kapitány előbb meg 
akar ismerni. Altisztek között lakunk, velük eszünk. 
Nagy hideg, mindenütt hó. Tömérdek ló freie Lagerben.110 A foglyokat, de éppúgy 
sebesültjeinket ezerszámra szállítják. Cirókaófalusiak mondják, hogy Baligródért111 
elkeseredett harcok folynak, s a mieinket megint kiverték. Utunkon számtalan sebesülttel 
találkozunk, aki a maga lábán vánszorgott naphosszat a vasúti állomásig. Egyiknek oldalába 
ment a golyó.  
Öt nappal ezelőtt kaptam az első postát. Kínos elgondolni, hogy most újra hetekig kell 
várnom, míg új címemre hír jön. Ugaron nem volt más hely, a segédjegyzővel fölnyittattuk 
egy útmester irodáját. 
 
 
Patak Károly naplója (1915) – Húsvét után 
 
Április 4. húsvét. Reggel ½ 4-kor alarm. Mikor föltápászkodtunk, akkor tudtuk meg, hogy 
csak a lovaknak kell Cir[ókaófalur]a menni, Feldhaubitzeket112 vontatni. 
Április 6. Kistopolya. 4-én délután csakugyan indulás, Cir[ófalun] freie Lager. Éjszaka már 
parancs, hogy vissza Kistopolyára. Sappeurök113 mesélik, hogy az oroszok 
Zemplénorosziban114 vannak, a barakkok fölgyújtva. Különben föltűnő, hogy az egész 
rückzug115 alatt, hogy gyalogságot alig látni. A 25-ösök szétszóródtak, más ezredbeliek 
mondják, hogy az ezred összevissza 500 emberből áll. 5-én hajnalban indulás Kistopolyára116. 
Lábam föltörve, alig tudok járni. Este érkezünk, mindnyájan teljes kimerültségben. Jól 
vacsorázunk, meleg bor. Az oroszok túlnyomó erővel áttörték a vonalat, gyalogság nem volt, 
sappeuröket állítottak az ellenség feltartóztatására. Órák hosszat várakozunk fölszerszámozva, 
mert ordonáncok mentek parancsokért. A fassungstellén mindenkinek osztogatják a készletet. 
Gyönyörű húsvét, napsugaras meleg. Mi lesz velünk? 
Április 7. Kistopolya. Az abmarsch elmaradt, ágyúink vissza a stellungba, rajtunk és a feles 
batt[erie]n kívül azonban minden elment. Mi teljes készenlétben vagyunk, de tüzelünk. 
Éjszaka szabad ég alatt, a tisztek is. 2000 emberünk áll, az oroszok 8000-ével szemben. 7-én 
délelőtt erősítés: egy honvédezred, még zászlóaljnak sem látszott. Haubitzok is érkeznek, 

                                                 
108 Takcsány: Stakčín (Szlovákia), Cirókaófalu: Starina (Szlovákia) 
109 Kennes Sie ungarisch? Ismeri a magyar nyelvet? 
Kennen Sie das neue Geschütz? Ismeri az új löveget? 
110 Freie Lager: szabad tábor (értsd: szabad ég alatt) 
111 Baligród (Lengyelország) 
112 Feldhaubitz: tábori tarack 
113 Sappeur. árkász 
114 Zemplénoroszi: Ruské, Takcsány azaz Stakčín része  (Szlovákia) 
115 Rückzug: visszavonulás 
116 Kistopolya: Topoľa (Szlovákia) 
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egész nap folyik az ágyúk tüzelése. Két ágyúnk előre tolva, a második a schwarmliniáig117 
meglepetésül. Az oroszok csakugyan kolonnában (?) vonulnak föl, a két ágyú osztja rájuk a 
srapnelt és kartácsot, a haubitzek parancsot kapnak Juhászlak fölgyújtására, mert mindig ott 
húzódnak meg az oroszok, visszavonulásuk esetén. Azt mondják rengeteg orosz halott maradt 
a völgyben, a többiek menekültek. A gyalogság alig szólt bele, a helyzet lényegesen javult. 
Mi állandóan szabad ég alatt táborozunk. Lábam miatt maródi vagyok. 
Április 11. Hatodik napja szabad ég alatt táborozunk. Majdnem mindig esik, a szél fúj, az 
éjszakák kegyetlenül hidegek. Kis sátrunkba húzódzkodunk, ahol alig lehet mozogni. 
Csaknem két hét multán, tegnap kaptam postát. A hazulról érkezett süteményt úgy költöttem 
el, mint a farkas. 
 
 
Patak Károly naplója (1915) – Srapnellek, gránátok 
 
Április 23. Dobringernél. Dobr[inger] telefonon adja a parancsot. 3-kor kezdődik a nagy 
tüzelés. A ház előtt üldögéltem. A tisztek is kinn. 3 előtt valamivel rettenetes süvítés a 
levegőben.  25 lépésre tőlünk robbant egy srapnell. Mindjárt utána, még közelebb két gránát 
az orosz schwerből. Mindenki kitódult, ijedt, halálsápadt arcok. A második lövésnél, amint 
lehajoltam, hogy az ajtó felé menjek födél alá, a robbanáskor egy földdarab csapódott a 
koponyám közepére, jól megütött. Utána még egy lövés az istállóba. Mondhatom, a hatás 
félelmetes volt. Szerencsére az utolsó lövés nem robbant föl, 3 méterre volt a háztól. 
Megnéztem a robbanások helyét: 1 méter mély, 2 méter széles, szabályos örvény a földben. 
Csodák csodája, hogy sebesülés nem történt. Egy órával utóbb az egész parancsnokság 
kiköltözik a házból, egy ágyúállás mellé, fedezékbe. 
Április 24. ½ 12-kor egy negyedórai általános tüzelés. Az egyik üteg golyói fölöttünk 
süvítenek. Közülük három érthetetlen módon, idő előtt explodál118. Kettő éppen fölöttünk. 
Szerencsére senkinek nem történt baja. Halljuk, hogy a tegnapi ágyúzásnak borzasztó hatása 
volt, az oroszok tömegekben fekszenek holtan. A déli órákban egy parlamentaire119 ment az 
oroszokhoz, egy tiszti zászlóval és kürtössel, hogy fegyverszünetet kérjen a halottak 
eltemetésére. Az idő napok óta nyári meleg. 
Május 4.  Április 26. Nagyberezna120. Fáradtan jöttem haza este ½ 10-kor, bemegyek a faluba, 
a batterie-tól senki sincs ott. Hallom, hogy az oroszok gránátokkal lőtték a falut, egy csomó 
ember meghalt és megsebesült, az egész katonaságot kilakoltatták. A mieink közül egy 
telefonista, két tisztiszolga meghalt. Kinn a falu mellett, aztán megláttam a mieinket. Puszta 
földön aludtam, nagyon fáztam. 28-án Nagybereznára vittem egy ágyút. Az úton lovam egy 
autótól megijedt, én leugrottam, nagy nehezen elvezettem az autó mellett, hirtelen jön egy 
másik. A ló annyira megijedt, hogy első lábaival karom fölött átugrott, engem elrántott. A ló 
lábai alatt feküdtem, de a ló nem lépett rám. Vendéglőben túrós csuszát ettem. Találkoztam  
[Josef] Bolemannal. Úgy örültünk a viszontlátásnak, mint a gyerekek. A peronon egy 
ösmeretlen női utast láttam, kisgyerekkel, egész meg voltam hatva. Mikor láttam én női utast? 
Most napokon át szabad ég alatt vagyunk. Minden harmadik nap ordonánc vagyok a 
Gruppenkomm[andans]nál.  Az idő szép, elég jól telnek a napok. Újra két batt[erie] érkezik, 
most már vagy 10 batt[erie] van a faluban. Azt mondják tegnap Gorlicénél 8000 oroszt 
fogtunk 50 ágyúval. 
Május 7. A Gorlicénél fogott oroszok száma eddig 50.000 emelkedett, nagy hadizsákmánnyal. 
Várjuk az oroszok visszavonulását. Nálunk mindennap veszteségek. Az orosz schwerével 

                                                 
117 Schwarmlinia: vonal 
118 Explodál:fellobban, szétpattan 
119 Parlamentair: itt közvetítő 
120 Nagyberezna, ma Великий Березний [Velikij Bereznij (Ukrajna) 
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tüzel ágyúinkra, egyik emberünk elesett. A szomszéd ütegnél (44-es) egy hadnagy, 4 ember 
meghalt egyetlen gránáttól. 
[…] 
Május 9. Az oroszok az egész frontról visszavonultak. Az újságok, az ország lázban vannak. 
Óriási hadizsákmány. Mi még 8-án este behozattuk ágyúinkat. Kist[opolya] határában hálunk. 
9-én kora reggel indulás Juhászlakon keresztül Zemplénorosziba. Juhászlakot ágyúink 
borzalmasan összelőtték. Egyetlen ház maradt, az iskola. Nemcsak a tetők, a falak is 
szétzúzva, kő nem maradt kövön, abroncsok, konyhaedények szétzúzva, a házak helyén csak 
kis építmény, a kemence olyan, mintha temető volna, kriptákból. 
 
 
Patak Károly naplója (1915) – Az utolsó napok 
Az oroszok mindent fölgyújtottak. Az úton, a folyókban tömérdek orosz muníció. Dögszag 
mindenütt. A kapitány mindenáron tovább masíroz, pedig félő, hogy lovaknak, embereknek 
nem lesz mit enni. Kenyerünk már kifogyott. Egy főhadnagy figyelmeztetett erre, de hiába. 
Fárasztó, keserves kapaszkodás után elhagyjuk Luhkot (régi emlékek!) és Savolyba egy 
völgybe érünk, ahol két üteg és rengeteg kocsitábor áll. De a kapitány, aki most már bajuszt 
növeszt, mindenáron első akar lenni, a völgyből hajnali ½ 4 órakor fölvontatja a batteriet egy 
kis tisztásra, az út mentén, ahonnan aztán se előre, se hátra. Az előttünk levő óriási 
kapaszkodó megrakva járművekkel, melyek csigalassúsággal mennek előre, utánuk új és új 
végeérhetetlen sor és mi itt ki tudja meddig leshetjük, mikor mehetünk tovább? Nagy-nagy 
győzelmi hírek, 100 000 fogolyról, nagy hadizsákmányról, de nekünk, mi örömünk van 
nekünk a győzelemből? Délután 3-kor végre megkezdhettük a vontatást és 6-kor indultunk a 
hegytetőről. (Mi gyalog mentünk Antallal, így aztán szakadatlanul masíroztunk este 9-ig, 
étlen-szomjan. Egész nap étlen-szomjan, a rongy menázsból nem lehetett enni, csak pár kanál 
levest, este aztán keserű kávé.  
Május 15. Ez a marsch hetedik napja. Tegnap Sedlacekkel a batterie elé leragadtunk Carnára, 
ott telt a nap kellemesen, nem kellett nézni a batterie kínlódását egy borzasztó, csupa sár erdei 
úton keresztül. Végre 4 óra tájt megérkezett a batterie, mindjárt tovább marscholtunk a 
legközelebbi faluba éjszaka. Ma kenyeret is kaptunk, miután napok óta nem volt. A kávé 
kifogyott, cukor nincs, este a legénységnek üres tea, rum, cukor nélkül. Az emberek 
kiöntötték.  
Ma 9-re volt kitűzve az Abmarsch, mert eddig mindig 3-kor keltettek, de ma is 7-kor 
befogattak. Négy lovunk kidőlt, az én lovamat is befogták, naphosszat gyalogolhatok. 
Steinfels-ben ebédelünk. Tiszta, gazdag község. Innen Novorán keresztül lassú úton gyönyörű 
vidék fenyveserdők és viruló dombok. A kapitány éjszaka is akart marschalni, de újabb lovak 
dőltek ki, végre megháltunk. 
Május 16. Gyönyörű vidéken át, ahol vásárolni is mindent lehet, elérünk Stari Samborba121. A 
pusztításnak alig van nyoma. A vasúti épületek azonban, meg egy nagy vasúti híd teljesen 
elpusztítva. Végre újra látunk vasúti sínt! Meg is borotválkozom (10 nap óta nem tehettem, 
borzasztó képem volt), vendéglőben ettünk. Éjszaka Novi Samborban122. Még szebb, mint 
St[ari] S[ambor]. Este kávéházban.  
Május 17. 5-től 2-ig csaknem megszakítás nélkül nyeregben ülök, sok trapp, nagyon kimerült 
vagyok, még ebédhez se jutottam. Az orosz nagyon lő, mieink is, sok falu lángban áll. A 
lakosok a házak előtt vermekbe ássák holmijukat, mind kinn van a házból, marháikat 
elhajtják, sokan sírnak. Mi előre megyünk állást keresni. 
Május 18. Alig, hogy ágyúinkat tegnap fölvontattuk, parancs stellung változtatásra. A stáb 
előre lovagol a schwarmliniák mellett, az orosz észrevett s fölöttünk néhány srapnell. Nosza 
                                                 
121 Stari Sambor 
122 Novi Sambor 
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galopp, aztán folytonosan trapp, mikor visszamegyünk a falun át, melyből alig áll már ház. 
Egy percre megáll a csoport, közvetlen mellettünk egy gránát. Ijedten ugrottak a lovak, de 
csodára nem esett baj. Tovább galopp, trapp, őrült hajtás késő estig. Akkor odaállítanak egy-
egy lóval az ágyúkat markírozni.123 A batterie csak késő éjszaka érkezett, s mi kettőkor 
feküdtünk le, miután egész nap nem kaptunk enni, csak magammal levő holmit ettem kicsit, 
de azt sem igen lehet, mert nincs kenyér. Másnap össze vagyok törve, de már 4-kor 
fölzavarnak. Iszonyú, soha nem hallott hevességű tüzérségi harc. 
 
 
Antal János levele a főigazgatóhoz 
 
Folyó hó 2-ról kelt kedves soraiban kifejezett kivánságának óhajtok eleget tenni. Egyszerű az 
egész történet, mely szeretett önkéntes bajtársam eleste alkalmával játszódott. A dolog így 
történt: 
Május hó 17-én éjjel érkeztünk az üteggel ide. Egészen éjfél után (vagyis már 18-án) 2 óráig 
tartott, amíg itt mindent elrendeztünk. Már 3 órakor ismét talpon kellett lennünk, mert most 
korán világosodik. Egy félóra múlva fellovagoltunk kapitányokkal együtt, és még néhány 
lovas kiséretében az u. n. tüzérségi megfigyelő állásra. E hely természetszerűleg egyike volt a 
legexponáltabb tereknek, ahonnan az ellenség állásait látni lehetett, és ahová épp így az 
ellenség is beláthat. Egy kis emelkedés, rajta néhány szalma födeles viskó, előtte és mögötte 
saját gyalogsági lövészárkaink. Itt voltunk mi már kora reggel 4 órakor. Az ellenség ekkor 
már erősen tüzelt. Alig értünk oda, máris gyalogsági fegyvertűz fogadott bennünket, a golyók 
körülöttünk csapódtak le és fúródtak a földbe. Szerencsénkre ezek semmi kárt nem okoztak. 
Annyival veszedelmesebb volt aztán a tűz, melyet az ellenséges tüzérség szórt ránk. Ez ellen 
úgy próbáltunk védekezni, amint arra már a tapasztalat bennünket megtanított: a földhöz 
tapadva mozdulatlanul, kis fölemelkedés, mint az anyaföld által nyújtott természetes paizs 
mögött. Hiába volt!  Az ellenséges gránátok csapkodtak körülöttünk, félelmetesen szórták és 
röpítették magasba a földdel sötét füst és porfelhőt alkotva, srapnellek robbantak felettünk és 
szórták széjjel gyilkoló golyóikat, szerencsénkre egy ideig ártalmatlanul. Egyszer aztán jön az 
eltévedt ágyúlövedék. Rémisztő csattanással széjjelrobban fejünk felett. (D. e. fél 8-kor 
dördült a lövés). A robbanás utáni pillanatban kérdem bajtársamtól: hol robbant a lövedék?, 
de kérdésemre - ismétlés dacára – nem kaptam feleletet. Igen! Mert a fölöttünk robbant 
lövedék egy golyója elvágta szíve gyökerét. Csak az előbbi pillanatban fúródott belé. Ajka 
egyszerre elnémult. Orrán-száján eleredt a piros vér. Egy hangot nem adott. A kisujját sem 
mozdította többé. Egy pillanat és vége lett a fiatal, reménydús életnek. A temető éppen 
mellettünk volt, kihűlt tetemét még aznap egyszerű deszkakoporsóba téve az éj leple alatt, 
szép csendesen a temetőnek egy külön sírboltjában helyeztük nyugalomra általános részvét 
mellett. Ime a befejezése egy szép élet történetének. Rövid, de szép! 
Eképpen igyekeztem mélyen tisztel igazgató úr kívánságának eleget tenni, alázatos tisztelettel 
Antal János önkéntes 
 
Forrás: Magántulajdon (Kovácsné Tischler Tímea engedélyével) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Markiren: kijelölni 



63 

Tischler Lajos levele Tischler Ilonához 
1915. november 3. Galícia 
 
„[…] a mostani napokban is óriási tüzérharc volt, mely az előnyomuló orosz rajvonalat 
pozdorjává szórta. Több száz halott és sebesült volt az oroszok vesztesége… Mi tehát kitűnő 
tüzérségünk fedezete mellett vígan élünk, az orosz itt soha nem fogja áttörni a frontot… 
Dezsőről annyit tudok, hogy szakaszvezető lett. Egyébként már lassan két hete lesz, hogy vele 
utoljára beszéltem.” 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 31.b. Marton család (Losonc) iratai, 1918 

 
 

Válogatás a Nógrád megyei sajtóban megjelent harctéri levelekből 
 
Az orosz harctérről írt Szabó L. hadnagy a barátjához. 
„ […] Fél úton semmi esetre sem fogunk megállani! Minden akadályon keresztül haladunk 
tovább a megkezdett úton, vissza nem fordulunk. Előttünk akadály többé nincs! Ha a poklok 
összes ördögei utunkba állnak, azokat is félre rúgjuk, s megyünk előre! Nagyon 
megharagudtunk! S ki tudna a magyar haragjának ellenállani? Egy pár millió rongyos 
muszka? A puskák tusa nagyot tud ütni, s millió muszkák szaladnak tőle! Így hát én is azzal 
fejezem: Istennel a királyért és a hazáért! Tovább! S a haza élni fog!” 
 
Forrás: Felsőnógrád, 1914. december 3. 1. p. 
 
Az orosz harctérről Zsíros István százados levele Török Zoltánnéhoz 
 „anyák […] csókolják meg unokáik homlokát abban a tudatban, hogy a gyermekek jövőjének 
volt szentelve az apák vére. Az orosz cár bosszúvágya tehetetlenül vergődik a nógrádi fiúk 
félelmetes és halált megvető vitézsége előtt. Mily boldogság ily férfiaknak anyja lenni. Majd 
egykor, ha kivívtuk a döntő győzelmet, vezessék el unokáikat a szent sírokhoz, hol térdre 
borulva közösen áldják a Magyarok Istenét, aki atyai jósággal őrködött édes hazánk igazságos 
ügye felett….” 
 
Forrás: Felsőnógrád, 1915. november 4. 2.p. 
 
Levél a szerb harctérről 
„Már megint majdnem meglőttek…a zaj oly nagy, hogy a tőlem öt lépésnyire álló főhadnagy 
nem volt képes ordításomat sem meghallani. […] E napokban kellemetlen esetem volt. Egy új 
állást mentem keresni szakaszomnak, ahogy járkálok az erdőben, valami ruganyosra léptem: 
első pillanatra nem törődtem vele, de azután gondoltam, hátha fegyverek vannak ott elásva. 
[…] talpammal félrehúzom a leveleket és egy sárgás barna emberi kéz tűnik elő […]” 
 
Forrás: Losonci Ujság. 1914. november 12. 2.p. 
 
Harctéri levél 
Északkeleti harctéren tüzérzászlós 
„Ágyuink dörgése közben írom e levelem. Három napja, hogy itt vagyunk és mondhatom, 
sohasem fogom sajnálni, hogy ide kerültem. Először is gyönyörű vidéken vagyunk, fenyves 
erdőkkel teli hegyek között egy völgyben. Innen lövünk át az oroszokra 3-4 hegyen át 10-11 
kilométerre. Az oroszok azt sem tudják, honnan lövünk.  […] Először láttunk elhagyott 
lövészárkokat, mellettünk eldobott patrontáskákat és több helyen ép töltényeket garmadával a 
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mienkből. […] Egyszer csak megjelent egy német repülőgép, az oroszok felé ment és amit 
akkor hallottunk az fenséges volt. Zúgott a hegyoldal a puskák, gépfegyverektől, majd az 
ágyúk is megszólaltak. A gyalogsági támadások is éjjel történnek, nappal csak ritkán 
lövöldöznek. […] A hegyoldal megremegett: ez a mi ágyúnk volt! Egy lövésre 400 
orosz….fejek, lábak, kezek röpködtek a lövészárokból…azt hiszem egy falut szétlőttünk tíz 
lövéssel.” 
 
Forrás: Losonci Újság, 1916.03.30./13.sz., 2.p. 

 
 

Forrás: Magántulajdon (Galcsikné Bukai Barbara engedélyével) 
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VIII. FEJEZET 
 

A Nagy Háború igazi arca I. 
 
 

Ahogy teltek a háborús évek, a hátország helyzete egyre rosszabbodott. A háborús 
veszteségekkel való szembesülés, az egyre nagyobb mértékű élelmiszer- és tüzelőanyag-
hiány, a megfeszített hadimunka, a katonaság jelenléte a civil élet területein nyomasztó 
hatással volt a lakosságra. 
A közvéleményt a korszak legfőbb információforrásai: a szóbeli tájékoztatások mellett a 
hirdetmények, felhívások és a sajtótermékek is formálták.  
A sajtóban számos alkalommal olvashatók olyan cikkek, melyek tanácsot adnak – német 
példákra hivatkozva - hogyan lehet takarékoskodni az alapvető élelmiszerekkel. Például: „ne 
etessétek marháitokat a kenyérnek gyümölcsével”, „egyék mindenki hadi kenyeret, éppen úgy 
táplál és éppen ugy jól lehet vele lakni, mint a másikkal”, „a krumplit mindig hámozatlanul 
héjában főzzétek”.  Ezt követően jönnek a speciálisan magyar területre szánt tanácsok: 
„szoktassa mindenki magát és családját a kukorica liszt használatához, ebből is lehet ízletes 
ételt főzni”, „lélekbe írott törvény legyen, hogy gabonát a forgalomtól elvonni: hazaárulás”.124 
Nemcsak gabonaneműekkel kapcsolatban születtek takarékoskodási előírások, hanem a 
marha-, a borjú- és a sertéshús fogyasztásával és árusításával kapcsolatban is: pl. húshagyó 
napok bevezetése.125 A bevezetett jegyrendszer és az élelmiszerkészletek központosítása mind 
a háborút szolgálta. 
1916-ban Kováts Gyula a falvak és a háború viszonyáról a következőket írta: „… legyen 
szabad a világháborút, mint a falun itthonmaradottak szempontjából figyelembe jövő tényezőt 
úgy felfognom, mint egy vitális villamos áramot, mely falvaink morális és materiális 
idegzetein-izomzatain végigcikázik! Mármost a villamos áram vagy életet ad, gyógyít, 
vilgosságot, fényt áraszt – vagy pedig lever sorvaszt, beteggé tesz, öl! Hasonlóképen a 
világháborúnak falvainkra gyakorolt hatásai is kétfélék lehetnek.” Pozitívnak emeli ki a 
vallásosság élénkülését, a lakosok összefogását az eredményes rézgyűjtésért (iskolacsengők, 
harangok felajánlása) és a hadikölcsön jegyzését. Negatívnak ítéli: „az apai tekintély jótékony 
nevelő hatása nélkül utcára dobott, züllő-vonuló mindkét nemű gyereksereg és a szintén züllő-
vonuló serdülő ifjúság” helyzetét.126 
Az iskolába járó gyerekek és tizenévesek szempontjából a háborús évek az oktatás terén 
számos nehézséggel jártak. Ezzel kapcsolatban érdemes látni, hogy már 1914-től a nagyobb 
településeken - Losoncon, Balassagyarmaton - a máramarosi 85. pótkeret parancsnokság és 
11. honvédzászlóalj, továbbá Salgótarjánban a cs. és kir. 65. gyalogezred pótzászlóalja, majd 
a cs. és kir. 30. gyalogezred pótzászlóaljának jelenléte okozott túlzsúfoltságot. A lembergi 31. 
gyalogezred 1915 őszétől Fülekre, Somoskőbe, Ragyolcra és Salgótarjánba helyeztetett el.127 
Az állomásozó katonaság miatt szállást kellett biztosítani és ez legtöbbször az oktatási 
intézmények hátrányára történt. Már 1914 második felétől elkezdődtek a iskolákban történő 
elszállásolások. 1915 nyarán, a szünidő alatt, Losoncon az összes iskola épületét katonai 
célokra használták. 1915 őszétől a losonci gimnáziumban 4 termet és az összes elemi iskolát 
igénybe vették. Az elemi iskolai tanulók délután a főgimnáziumban, az iparostanoncok pedig 
kora este (!) a polgári lányiskola épületében tanultak.128 A közvélemény nem nézte jó 

                                                 
124 Hogy kell élnünk aratásig? In: Felsőnógrád. IV. évf. 9. sz. 1915. március 4. 1. p. 
125 Takarékoskodjunk a hússal. In: Felsőnógrád. IV. évf. 30. sz. 1915. július 29. 1. p. 
126 Kováts Gyula: Falvaink és a háború. In: Nógrád. VI. évf. 26. sz. 1916. június 25. 1-2. p.; 28. sz. 1916. július 
9. 1-2. p.; 30. sz. 1916. július 27. 1-2. p. 
127 A lembergi háziezred Nógrádban. In: Felsőnógrád. IV. évf. 47. sz. 1915. november 25. 3. p. 
128 Iskolák katonai célokra. In: Felsőnógrád. IV. évf. 33. sz. 1915. aug. 19.  
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szemmel az iskolák katonai célra történő igénybevételét, számos cikk jelent meg ennek 
kapcsán: „erősen a gyerekek rovására megy ez, mert két esztendei hiányos tanítást pótolni 
már nem igen lehet. Különösen rosszak nálunk a viszonyok.”129 1917-es tanfelügyelői jelentés 
szerint fűtőanyag hiányában több iskolában több napig szünetelt a tanítás. A gyermekek télen 
a cipőhiány miatt nem járt iskolába, hiába próbálkoztak szalmacipőkkel. Sok községben 
elhasznált ruhadarabokból fatalpak segítségével csináltak papucsot és cipőket. 1916-ban 
kiadott vallás és közoktatási miniszteri rendelet alapján utasították az iskolákat, hogy az 
iskolai udvarokon, az iskolák körül, vagy a községek mellett parlagon heverő területeken a 
gyermekek segítségével zöldségféléket termesszenek.130 Az iskolák működését nehezítette, 
hogy a tanárok kb. egyharmadát 1914-1915-ben behívták, és később ez az arány 50%-ra 
emelkedett. 
A háború igazi arcához a háború nehézségei – az élelmiszerhiányból adódó megszorítások 
betartása, a jegyrendszer, az árak emelkedése, különösen a fix fizetésű alkalmazottaknál a 
reálbérek csökkenése – mellett hozzátartozott a férfi nélkül maradt családok egyre 
kilátástalanabb helyzete, a folyamatos gyűjtési „akciók”, az erdélyi menekültek és a katonaság 
elszállásolásából eredő problémák. 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7645/1914 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. a. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületi iratok, 
162/1915, 1915. december 10.-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
162/915 kgy. 
 
Főjegyző előterjeszti, hogy f. évi nov. 25-én a cs. és kir. 30. gyalogezred pótzászlóalja Nagy-
Szalontáról Salgótarjánba helyeztetett át, ez oly súllyal nehezedik a község lakosságára, hogy 
a helyzet tarthatatlanná vált a község közönsége azon kívánságának adott kifejezést, hogy az 
elöljáróság kövessen el mindent, hogy ezen pótzászlóalj innen elhelyeztessék, mert itt 
nemcsak hogy el nem szállásolható, de a hadi szereket készítő munkások ezreinek 
létfentartását és egésségét veszélyezteti és fontos munkájukban akadályozza. Gerő Nándor 
mint a salgótarjáni kőszénbányák igazgatója, Jónásch Antal mint a Rimamurány-salgótarjáni 
vasgyár igazgatója és még több képviselőtestületi tag hozzászólása után a következőleg 
hozatott meg az egyhangú 
 

Véghatározat: 
Salgótarján község képviselőtestülete kéri a felsőbb hatóságot és a katonai parancsnokságot, 
hogy fontos köz és katonai érdekből fent nevezett pótzászlóalj Salgótarjánból távozzék. 
Salgótarján község épületeinek száma és befogadó képessége sokkal kisebb minthogy 2-3000 
katonát elszálásolni képes lenne, naggyá csak a kiterjedt vállalatok teszik, azonban a 
kőszénbányákban melyek katonai parancsnokság alatt állanak – a széntermelés a háború 
folytán annyira megnövekedett, hogy az alkalmazásban levő, mintegy 4000 bányamunkás és 
ezek családtagjai valósággal össze vannak zsúfolva, a Rima-murány-salgótarjáni vasgyárban, 
a Hirsch és Frank vasöntödében hadiszerek készíttetnek a munkások ezrei összeszorittattak, 
már pedig a katonaság nem volt elhelyezhető a nélkül, hogy ezen katonai szempontból is igen 
fontos vállalatok épületei, iskolái és egyébb férő helyei a katonaság részére le ne 
foglaltassanak, ahol egy helységben 50-60 galícziai katona van összezsúfolva. Tudvalevő, 
hogy a legveszedelmesebb fertőző betegségeknek a fészke Galicziában van. […] 

                                                 
129 A losonci iskolák. In: Felsőnógrád. IV. évf. 42. sz. 1915. okt. 21. 2.p. 
130 Tanfelügyelői jelentés. In: Nógrád. VII. évf. 10. sz. 1917. március 11. 2.p. 
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Az állami, községi és társulati iskolák és óvodák mind levannak foglalva, az itteni óvoda, 
elemi és polgári iskolás gyermekek már második éve nem részesülnek oktatásban. 
Salgótarján község határa terméketlen, földmívelők nincsenek, a piaczról élő munkásság 
részére messzevidékről hordják az élelmiszereket, amióta a katonaság itt van az élelmi 
szerekben beállott szükség tarthatatlan.  
Nemzetiségi szempontból sem tartatik helyén valónak, hogy Galiczia éjszaki vidékére való 
katonaság vegyüljön az itteni mindenféle ajkú és nemzetiségű bánya és gyári munkás közé.  
Ezen okoknál fogva nem alkalmas Salgótarján községe katonai elszállásolásra. 
 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
2893/1915 

 
Jelzet: MNL NML IX.214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 212/1915 
 
 
Jelzet: MNL NML V. 171. b. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 4. köt., 
10/1916, 1916. április 11-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Felvétetett Salgótarjánban 1916 év aprilis hó 11-én a községi pénzügyi és gazdasági 
bizottsága a községház tanácstermében tartott ülésén. 
10. Katonai sírok jó karban tartása 
Tekintettel arra, hogy a 65 ik gyalogezred halottjait a községi temetőben szórványosan 
temette el, a sírok megjelölve nincsenek, javasolja a bizottság a közgyűlésnek, hogy ezen 
sírok maradandó emlékkel megjelöltessenek, ezzel a községi elöljáróság bizattik meg. Ugy 
ezen sírok további karbantartásáról, mint a 30 ik gyalogezred által kerítéssel körülvett 
szabályszerűen megjelölt egy helyen emeli. Síroknak további fenntartását és ápolását a község 
vállalja magára, a karbantartásáról esetről esetre gondoskodjék. 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
5950/1916 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
2485/1916 
 
Jelzet: MNL NML V.302.b. Romhány nagyközség iratai, 1752/1916 
 
Jelzet: MNL NML V.302.b. Romhány nagyközség iratai, 1736/1916 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
9004/1916 

 
Jelzet: MNL NML V.171.a. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
326/1916, 1916. december 20-i jegyzőkönyvi bejegyzés 

 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
5537/1917 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
1375/1920 
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Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
3471/1918 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7568/1918 

 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11091/1918 
 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11045/1918 
 
 
Jelzet: MNL NML XIII. 4. Schrecker család (Legénd) iratai, M. Kir. 216. honvédgyalogság 
dandárparancsnokság - Dr. Rezek Román csoportoktató tiszt írása, 1918 
 
„Ellenségeinknek több volt a katonája, ágyúja, hadihajója, repülője mint nekünk s mégis 
minket vádolnak militarizmussal. De miért? Azért mert a haderejük dacára is levertük őket. 
Nekik is megvan a militarizmusuk, nekünk is. […]A mi militarizmusunk győzött, az övék 
pedig kudarcot vallott. Legyőztük az oroszt, valamennyi ellenfelünk közül a legerősebbet, 
levertük Szerbiát, Montenegrot, az olaszt messzire kergettük saját földjén s Romániát békére 
kényszerítettük. Megmutattuk, hogy a mi országunkból senki sem hasogat ki területet, mert a 
hazát védő katonáink legények a talpukon. […] Mi nem akartuk a háborút. Az ő lelkükön 
szárad, hogy végtére is betelt a málék annyira izgattak.” 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11210/1918 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
10539/1918 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11171/1918 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

ILLUSZTRÁCIÓK 
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IX. FEJEZET 
 

A nagy háború igazi arca II. 
 
A béke. A világháború kitörésekor senki nem gondolta, hogy 4 évig tart. De immár ez is 
elvégeztetett. A biztató sugár megjelent beborult egünkön, s elhozta számunkra a reményt, 
hogy ezek után az események rohamos egymásutánban, s feltartóztathatatlan erővel törnek a 
végcél – az általános béke felé.131 Ezekkel a szavakkal köszöntötte olvasóit a 
Nógrádvármegye című lap szerkesztője 1918 februárjában. Azonban a várva várt béke után 
sem volt könnyű helyzet, az országra szinte leküzdhetetlen szociális terhek nehezültek. A 
háború hatásait, következményeit kezelni kellett. 
A korábbi lelkesedésnek a csökkenése már 1916-ban érezhető volt. A közhangulat változását 
a háború elhúzódása, az elesettek, hadiözvegyek, hadiárvák, rokkantak, sebesültek és 
hadifoglyok számának növekedése okozta.132  
Az államnak nemcsak az özvegyekről és árvákról kellett gondoskodni, hanem a visszatért 
hadirokkantak foglalkoztatásáról is. Százezrek tértek haza sebesülten, megcsonkítva. Az 
orvostudomány fejlődésével javultak a túlélési lehetőségek, azonban akik a tartós tüzérségi 
tűz miatt betegedtek meg, és idegsokkot kaptak, azoknak a kezeléséről csak a háború második 
felétől gondoskodtak. A hadirokkantak munkába állítását „hadigondozó-kiállításokkal” 
segítették, ezeken keresztül mutatták be a lehetőségeket.133 Számos példája maradt fenn a 
községi jegyzőkönyvekben is, hogy hadirokkantakat alkalmaztak, illetve előnyben 
részesítették őket az állások betöltésénél. A háború „károsultjai” érdekképviseleti szervezetet 
is alakítottak Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége néven.134  
1915-ben felállították a Rokkantügyi Hivatalt, 1916-ban az Országos Hadigondozó Hivatalt. 
A háború befejeztével elkezdődtek az országos összeírások erre vonatkozóan. Az állami 
juttatáson kívül a civil lakosság is segítette a nehéz helyzetűeket felajánlásokkal, illetve 
gyermekek örökbefogadásával. Megyénkben 445 hadiözvegyet és rokkantat, valamint 1700 
hadiárvát számláltak össze 1918-ban.135 Voltak egyedi, és nem túl humánus elképzelések is az 
árva gyermekek foglalkoztatására vonatkozóan. Ilyen volt Ullmann Adolf (a Hitelbank 
vezérigazgatója) terve, mely szerint vállaljanak a nagyobb ipari üzemek és mezőgazdasági 
vállalatok nagyobb számú árvákat nevelésre, és képezzék ki azokat gyakorlati életpályákra. 
Dr. Dóczi Sámuel (az Országos Iparegyesület ügyésze), ezzel kapcsolatban javasolta, hogy 
célszerűbb lenne egy minimális korhatárt szabni és kimondani, hogy az elemi iskola 
elvégzéséig az árvákat árvaházi, vagy családi nevelésbe kell beutalni. Szerinte helyesebbnek 
látszik a szerepeknek az árvák koruk szerinti osztályozása és annak kimondása, hogy a 6 éven 
alul lévő, a 6-10 és 10-14 éves korban lévő árváknak más és más jellegű gondoskodás 
kívánatos. 136 
A háború kitörését követő két évben gyors ütemben megindult a népesség fogyása. Az okok 
között szerepelt a születések számának csökkenése, halálozások magas aránya, amelyhez a 
csatatéren, kórházakban, fogságban elpusztult katonák nagy száma is hozzájárult. A 

                                                 
131 Nógrádvármegye, 1918. 02.16. 1-2. 
132 Hajdú-Pollmann, 2014, 176. 
133 Uo, 60. 
1341929 januárjában Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége címén újból 
megkezdte működését. A HONSZ feladatai között volt a jogi tanácsadás és orvosi segítségnyújtás, adományok 
gyűjtése és szétosztása, a hadigondozottak részére kedvezmények kieszközlése stb. Hadirokkantak, 
Hadiözvegyek, és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Levéltára 1920-1949, in: A Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárának fondjegyzéke, https://Inyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=3824 
135Gróf Majláth Gézáné Zichy Marietta grófnő és Hanzély Mártonné Prónay Mária jótékonysági 
kezdeményezéséből olvashatjuk a számokat. Cserhátsurányi körjegyzőség iratai MNL NML V.207. 2135/1918 
136 Losonci Ujság, 1917.01.18., 2.  
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csecsemőhalandóság elleni munkálatokat a háború félbeszakította. 1915-től 21-22 ezerrel, 
októbertől 26-28 ezerrel csökkent a születés, mint a békeévben. Magyarországon 140 000 
olyan csecsemő halt meg, aki a szülei, hozzátartozói tudatlanságának, vagy a nyomornak 
áldozatává vált. A csecsemőhalandóság elleni fellépés hozhatott csak előrelépést. Erre 
vonatkozóan dolgozták ki azt a belügyminiszteri tervezet, melyben megfogalmazták, hogy a 
csecsemőhalandóságot nagy részben a tájékozatlanság, a régi szokásokhoz való ragaszkodás 
okozza.137A védőnők működését a közigazgatási szervezetbe kívánták beállítani, valamint 
képzésükről is gondoskodni kívántak. A 2000-3000 lakosú településeken, ahová nem 
jelentkezik védőnő, a rendelet szerint kellő képzés után bábát is lehet alkalmazni. Erre, 1916-
17-re 800 000 koronát irányoztak elő, melyből 250 000 koronát a védőnők díjazására szántak, 
150 000 koronát az orvosok és védőnők képzésére, valamint 400 000 koronát a gyermekágyas 
anyák és csecsemők higiénikus segélyezésére.138 Nógrád megye településeinek 
jegyzőkönyveiből is egyértelműen látszik, hogy eleget tettek a miniszteri rendeletnek, hiszen 
számos községben a községi bábák bérének emeléséről gondoskodtak. 
A Monarchia területéről bevonult 8 millió 322 ezer főből 5 millió 61 ezren szerepelnek a 
háborús veszteséglistákon. Ebből a halottak aránya 18, a sebesülteké 36 százalék volt, 17 
százalék eltűnt, 29 százalék hadifogságba esett. A történeti Magyarország139 vesztesége 
pontos számokban a következőképpen alakult: 381 ezren vesztették életüket, 743 ezren 
megsebesültek, eltűntek 400 ezren, hadifogságba estek 615 ezren.140 
A hősi halottak emlékének megőrzéséről már 1915-ben meghozták az első intézkedéseket. 
Elrendelték, hogy a hatósági eljárásban is megkülönböztetett megjelöléssel emlékezzenek 
meg a harctéren elhunyt hősökről, ezért a halotti anyakönyvekben „Észrevételek” rovatban az 
anyakönyvvezető számára szánt helyen az elhalt katonai jellegét, s azt, hogy hősi halált halt, 
minden egyes esetben pontosan fel kellett tüntetni.141 Ezt hamarosan követte egy újabb 
rendelet, amely előírta, hogy az igazságügyi hatóságok és közegek azokban a hivatalos 
irataikban, amelyek a harctéren elesett egyének név szerint, vagy mint örökhagyók 
szerepelnek, az elhunyt kifejezés helyett az illető családneve előtti jelzőként „a hazáért hősi 
halált halt” kifejezést kell használni.142 Az 1917. évi VIII. tc. 2. §-ában megfogalmazták, hogy 
minden község/város, anyagi erejének megfelelően, méltó módon örökítse meg mindazoknak 
a nevét, akik a hazáért életüket áldozták fel. A vagyonos városok állítsanak emlékművet, a 
szegényebb települések pedig táblával emlékezzenek az elesettekre.143 
 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. M. II. Spisy Karol Patak 

                                                 
137 Az anyákat már a szüléstől kezdve tanáccsal, tettekkel kellene segíteni a védőnőknek, továbbá a gyermek 
állapotát figyelemmel kísérni, az ártalmaktól megóvni. A rendelet szerint átmeneti segélyben kell részesíteni az 
anyát, aki nem tud dolgozni a gyermekágyas időszakban, hogy úgy mint csecsemője, megfelelő táplálásban 
részesülhessen, és a legszükségesebb higiénikus eszközökkel ellátható legyen. Csecsemőkórházak és szülőházak 
felállítása is szerepelt a tervezetben. Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyv 1916. május 5. , Szabó, 2009, 166-
169. 
138 Uo. 
139 Horvát-Szlavónországot is beleértve. 
140 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/haboruvalsag/nagy_haboru.pdf A mai Nógrád megyére vonatkozó 
pontos számok még nem állnak rendelkezésre a veszteséget illetően, az ezzel kapcsolatos feldolgozó munka még 
nem zárult le. 
141 A magyar kir. belügyminiszter 1915. évi 200 562/1914./ IV. –c. sz. körrendelete a háborúban hősi halált halt 
katonai egyéneknek a halotti anyakönyvekben megkülönböztetett megjelöléséről. 1915. január 26. Szabó, 2009, 
400. 
142 A magyar kir. igazságügy miniszter 1915. évi 15 146 I.M. sz. rendelete a hősi halált halt egyének 
megkülönböztetett megjelöléséről 1915. április 20. UŐ., 401. 
143 1924. XIV. tc. elrendelte, hogy május utolsó vasárnapja a „Hősök emlékünnepe” legyen. Az 1938. évi IV. tc. 
kimondta, hogy „Tűzharcos” minden magyar állampolgár, aki 1914-18 között teljesített arcvonalbeli szolgálata 
alapján a Károly-csapatkereszt igazolt tulajdonosa. UŐ., 401-402. 
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Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. M. II. Spisy Karol Patak 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
7871/1915 

 
Forrás: Magántulajdon (Kovácsné Tischler Tímea engedélyével) 
 
Jelzet: V.429. b. A Somoskőújfalui körjegyzőség iratai, 67/1915 
 
Jelzet: V.431. a. Somoskő kisközség iratai, 2/1916, 1916. január 8-i képviselő-testületi 
jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
6759/1916 
 
Jelzet: MNL NML V.414.a. Homokterenye kisközség iratai, 24/1916, 1916. szeptember 6-i 
jegyzőkönyvi bejegyzés 

 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. O. III. Zbierka písomnosti 
rozlicnej proveniencie. 1916. december 25. 
 
Jelzet: MNL NML V.302.b. Romhány nagyközség iratai, 1820/1916 
 
Jelzet: MNL NML IX.214. A Szécsényi Járási Ipartestület iratai, 52815/1916 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
9344/1916 
 
 
Jelzet: MNL NML V.171.a Salgótarján nagyközség Képviselő-testületének iratai, 154/1916, 
1916. április 11-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 

Jegyzőkönyv 
 
Felvétetett Salgótarján nagyközség képviselőtestületének 1916. évi április hó 11-én d. u. 3 
órakor tartott rendes közgyűlésében.  
Katonai sírok jó karban tartása. 
Főjegyző előterjeszti a főszolgabíró úr 95 bz. sz. rendeletét a mely szerint a katonai 
parancsnokság arra kéri a közönséget, hogy a katonai sírok létesitését fentartását és 
feldiszitését vállalja el a polgári lakosság, és a katonai sirok telkei engedtessék át örökidőkre a 
katonai kincstárnak. 
 Véghatározat 
A község képviselőtestülete kimondja, hogy a katonai sirok fentartását és feldiszitését a 
község közönsége egyszer s mindenkorra magára vállalja, ugyanis a cs. és kir. 30. gy. ezred 
egy helyre temette az elhunyt katonákat, a sirokat fakereszttel megjelölte és a sir helyeket 
körül keritette, ennek tehát csupán a fentartásáról kell gondoskodni, azonban a mult év 
folyamán itt állomásozó cs. és kir. 65. gy. ezr. elhunyt katonái a temetőben szétszórva lettek 
eltemetve megjelölés nélkül a temetőőr által vezetett nyilvántartásból kiléttük meg sem 
állapítható, ennélfogva a képviselőtestület elrendeli, hogy minden egyes elhunyt katona neve 
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vastáblán tartós betűkkel jelöltessenek meg, a sir helyei a község költségén hozassanak 
rendbe, és mindenszentek napját a kegyelet jeléül kivilágíttassanak, ezen teendőkkel a község 
elöljárósága bizatik meg. 
A sirok telkei át nem engedhetők, mert annak itt semmi czélja nincsen, de a temetkezés 
szétszórta miatt sem teljesíthető. 
Ezen véghatározatról a jár. főszolgabíró úr útján a kassai katonai parancsnokság értesíttetni 
rendeltetik. 
 
Jelzet: MNL NML V.207.b. A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 907/1917 

 
 

Jelzet: MNL NML V.207.b.  Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 2407/1917 
 
Nógrádvármegye alispáni hivatalának Balassagyarmat 1917. évi március hó 15-én.  
Hivatalos tisztelettel megkeresem, sziveskedjék a közönséggel alkalmas módon tudatni, hogy 
a katonatemetőben nyugvó hős fiaik részére ne állítsanak ők maguk keresztet, vagy egyéb 
emléket, mert ezzel a hősök temetőjének művészi, és jellemző vonását rontják, - s főképp 
ártanak azon eszmének, hogy a hazáért elesettek közös nyughelyén egyenlőség uralkodjék. 
Aki mégis mindenáron külön akarja hősi hozzátartozójának emlékét megörökíteni, az 
hantoltassa ki, és szállíttassa haza az illető tetemét, és otthon tetszés szerint megteheti azt. A 
katona temetőben viszont teljes egyenlőség kívánatos. 
       A balassagyarmati járás főszolgabírájától. 
2407/1917. szám. 
További eljárás végett másolatban közlöm. 
Balassagyarmat, 1917. március hó 30-án 
        
   
        főszolgabír 
 
Jelzet: MNL NML V.207.b. A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 2534/1918 

 
Jelzet: MNL NML XIII.31.d. Urbán István (Stefan Urban) és családja (Fülek) iratai, 1917. 
május 29. 

 
 

Jelzet: MNL NML IV.402. a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
379/1918 
 
379 jkv. Alispáni előterjesztés az 1914 évi szeptember 1-én Kulikov melletti ütközetben eltűnt 
Miskolczy Simon János vármegyei főlevéltárnok neje illetve gyermekei részére folyósítandó 
ideiglenes ellátás megállapítása tárgyában. 
    

Véghatározat: 
 
 Nógrádvármegye törvényhatósági bizottsága a nyugdíjintéző választmány javaslatának 
elfogadása mellett 1914 évi szeptember hó 1-én a Kulikov melletti ütközetben eltűnt 
Miskolczy Simon János vármegyei főlevéltárnok feleségét és gyermekeit megillető polgári 
ellátások megállapítása tekintetében a következőkben határozott:  
 A m. kir. besztercebányai 16-ik gyalogezred pótzászlóalj parancsnokságának 1915 évi 
december 9-én kelt hivatalos értesítése szerint Miskolczy Simon János vármegyei 
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főlevéltárnok a m. kir. 16. népfelkelő gyalogezred hadnagya a 1914 évi szeptember hó 1-én a 
Kulikov melletti ütközetben eltűnt. Azóta nevezett közel négy év alatt életjelt magáról 
egyáltalán nem adott, sőt a Przemysli cs. ls kir. kerületi bíróság 1639/kt. 1916 szám alatt 1916 
évi július 5-én a füleki, helyesen a salgótarjáni kir. járásbíróságot mint hagyatéki bíróságot a 
további hivatalos hagyatéki eljárás megindítása végett azzal kereste meg, hogy Miskolczy 
Simon János népfelkelő hadnagy a hazáért hősi halált halt. 
 Ezen hivatalos értesítés alapján a balassagyarmati kir. járásbíróság, mint hagyatéki 
bíróság 2772/917 szám alatt a hagyatéki eljárást megindította, Balassagyarmat nagyközség 
előljárósága 1916 évi december 28-án a haláleset felvételi ívet kiállította, s a hagyatéki 
vagyon az örökösök javára fenti szám alatt jogerős bírói hagyaték átadó végzéssel át is 
adatott, illetve beszavataltatott 6000 korona életbiztosítási összeget is az örökösök felvettek. 
 Ily körülmények a m. kir. pénzügyminister urnak 150/914 P.M. szamu mozgósítás 
folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult s a katonai szolgálat tartama alatt vagy annak 
következtében elhalt /eltünt/ polgári közhivatali alkalmazottak családját megillető polgári és 
katonai ellátásoknak megállapítása és folyósítása tárgyában kiadott körrendelete 5 és 6 pontjai 
valamint a belügyministernek 40061/III. c. 1915 e tárgyban kiadott körrendelete értelmében 
továbbá az 1912 évi LV. tcz. 74§-ának intézkedését véve figyelembe a törvényhatósági 
bizottság Miskolczy Simon János vármegyei főlevéltárnok feleségét és gyermekeit megillető 
polgári ellátások mérvének megállapítását indokoltnak tartja. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat 
valamint nevelési járulékokat a következőkben állapította meg. 
 Tekintettel arra, hogy Miskolczy Simon János 1906 évi június 4-én lépett 
Borsodvármegye szolgálatába, mint allevéltárnok s mert nevezett főiskolai végbizonyítványát 
1912 évi junius havában  szerezte meg, a nyugdíjintézetről szóló szabályrendelet 18§-ának 1 
és 2 pontjai, továbbá a 64 § - végül az eltüntekre vonatkozólag a 21§ 4 bekezdése értelmében 
a nyugellátmány szempontjából beszámítható szolgálati idő 10 évet tesz ki, miután pedig 
nevezettnek legutóbb élvezett törzsfizetése 3600 korona volt, a szabályrendelet 28 és 38 § - ait 
véve figyelembe, az ideiglenes özvegyi nyugdíj 3600 kor 40 %-ának felében, vagyis évi 720 
korona azaz Hétszázhusz kor. állapíttatik meg. 
 Tekintettel arra, hogy eltünt vármegyei főlevéltárnok nejével a jelenleg érvényben levő 
nyugdíjintézetről szóló szabályrendelet életbe lépte előtt kelt egybe, ezen szabályrendelt 38 §-
ának 3. bekezdése és a 28. §.III pontja értelmében évi 200 kor. azaz Kettőszáz korona 
ideiglenes lakbér nyugdíj állapíttatik meg Miskolczy Simon Jánosné részére. 
 Végül a szabályrendelet 45 és 46 § -ainak intézkedései értelmében az 1910 évi április 
28-án született Pálma Sarolta nevű leánygyermeke után 1934 április 28-ig évi 142 kor. azaz 
Egyszáznegyvenkettő kor. – 1911 évi október 15-én született Edith Auguszta nevű 
leánygyermeke után 1935 évi október 15-ig szintén évi 142 kor. azaz Egyszáznegyvenkettő 
kor ideiglenes nevelési járulék állapítatik meg. 
 Az ideiglenes özvegyi nyugdíj, lakbér nyugdíj s nevelési járulékok folyósításának 
kezdő időpontját a törvényhatósági bizottság 1918 évi julius hó1-ében állapítja meg az 
ideiglenes nyugellátmányok havi előleges részletekben fizetendők ki a lakbér nyugdíj pedig 
előzetes negyedévi részletekben. Az időközben felvett fizetések közötti különbözeti összeg 
visszatérítés iránti intézkedés megtételét szükségesnek nem tartja, s a közigazgatási bizottság 
3053/916 K számu itélete értelmében. 
 Miről a vármegye alispánja további intézkedések megtétele végett értesíttetik, 
Miskolczy Simon Jánosnéval pedig azzal közöltetik, hogy ezen véghatározat ellen az 1896 évi 
XXVI. Tcz 45 §-a értelmében a közig. bírósághoz intézett panasznak van helye, ami ezen 
véghatározatnak a kikézbesítésétől számított 15 napon belül a vármegye alispánjánál adható 
be. 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 761/1918 
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Jelzet: MNL NML XIII.31.d. Urbán István (Stefan Urban) és családja (Fülek) iratai, 1917. 
július 22. 
 
 
Jelzet: MNL NML V.310.b. A Diósjenői körjegyzőség iratai, 1307/1918 
 
Hazatérő foglyaink magatartása. Bizalmas. Kassa 1919 évi március hó 4-én. 
Kétségtelen, hogy Oroszországban a hadifoglyok felette kártékony befolyásnak vannak 
kitéve, amely a hadifoglyok jelentékeny részénél a fegyelmet és a lojális gondolkozás módot 
sulyosan aláásta. A nagy anyagi nélkülözés és a forradalmi eszmék hatása az ezekkel járó 
veszélyeket utóbbi időben még növelte. Állambiztonsági szempontokból minden eszközzel 
meg kell akadályozni azt, hogy a felforgató eszméktől befolyásolt egyének a lakosságot 
ugyszóllván politikailag megfertőzzék. Tisztelettel megkeresem tehát, hogy a hadifoglyok 
fogságból hazatérő katonáink által eszközlendő esetleges propagáló tevékenységre 
szüntelenül figyelemre lenni méltóztassék. A fogságból hazatért számos katonáinknak sikerült 
lakhelyét elérni annélkül, hogy az előirt egészségügyi s egyéb eljárásoknak alá vetették volna 
magukat, s ezek a fennálló szabályok ellenérre valószinűleg hosszabb időn át bujkállni fognak 
külön ellenőrzés nélkül. Az ilyen egyénekre nyomatékosan hivom fel szives figyelmét. 
Feltehető továbbá, hogy az ellenséges hirszerző szolgálat nem fogja elmulasztani az alkalmat, 
hogy a központi hatalmak területére ügynökeit becsempéssze ama feladattal, hogy itt 
antimilitarisztikus, állam ellenes, vagy forradalmi tevékenységet fejtsenek ki, esetleg 
közvetlenül kémkedjenek. Ezokból különös figyelmet kellene fordítani a felbukkanó gyanus 
egyénekre. Adott esetben kérem, hogy a legközelebbi katonai helyet értesíteni sziveskedjék. 
Megküldetik a katonai Parancsnokság területén székelő összes alispánoknak. Hartvich sk. flm. 
 
   A nógrádi járás főszolgabírájától 
 
1307/1918 szám 
 
 Jegyző Ur! 
 
Közlöm azon utasítással, hogy a hadifogságból hazatérő katonáinkat állandóan figyelemmel 
kísérje és mihelyt rendellenes magatartást észlelne, ugy arról hozzám azonnal jelentést tegyen. 
  

Rétságon 1918 évi március hó 15-én 
       főszolgabíró 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
11200/1918 

 
Jelzet: MNL NML V.207.b. A Cserhátsurányi körjegyzőség iratai, 22135/1918 

 
Jelzet: Státny Archív V Banskej Bystrici – Pobočka Lučenec. A XXIV. 1. III. Magistrát 
mesta Lučenec. Spisy. ikt. n. 
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Jelzet: MNL NML IV.402. a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
130/1919, 1919. november 18-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
130 jkv  
Sztranyavszky Sándor tvh. bizottsági tag indítványa a harcztérről hazatért várm. tisztviselők 
üdvözlése tárgyában. 
   Véghatározat 
 
A törvényhatósági bizottság az állandó választmány javaslatával bemutatott indítványt 
magáévá téve a harcztérről hazatért tisztviselőit nevezetesen: dr Huszár Aladár th. 
kormánybiztos volt másod főjegyzőt, Pongrácz György főjegyzőt, Krudy Ferenc 
másodfőjegyzőt, báró Jeszenszky Ödön árv. ülnököt, dr. Sajó Lajos tiszti főorvost, Balássy 
Ferencz aljegyzőt, Veres Zoltán, Gellén Olivér, Hanzély László, Szabó Kornél, Kovács János 
szolgabírókat, dr. Schenk József járás orvos, Benke Béla és Pokorny Kálmán közig. 
gyakornokot, Sztresskó János, Rab Lajos, Torbicza Miklós, Csipkay Imre, Plachy Géza, 
Mészáros Andor, Barabás László irodatiszteket, illetve irodasegédtiszteket a törvényes 
jogrendnek közel egy évi megszakítása után a háboru befejeztével eme legelső ülésből 
hazájuk iránt teljesített hü és odaadó katonáskodásuk befejeztével meleg szeretettel köszönti. 
 Egyben Nagy Mihály alispán tvh. bizottsági tag indítványára elhatározza a tvh. 
bizottság, hogy a haza védelmében részint az ellenség előtt, részint a harcztéren szerzett 
betegségben elhunyt azon tisztviselői emlékét, kik hősi halált haltak, neveztesen báró 
Jeszenszky László, dr. Cservenyák Sándor szolgabírák, ifj. Beke Lajos várm. aljegyző, 
Miskolczy Simon János főlevéltárnok emlékezését mindenkoron tiszteletteljes és szerető 
kegyelettel őrzi meg. 
 
Jelzet: MNL NML IV.402. a. Nógrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 
9116/1919, 1919. november 18-i jegyzőkönyvi bejegyzés 
 
 
Jelzet: MNL NML V.303.b. Az Alsópetényi körjegyzőség iratai, 8418/1919 
 

Másolat távirat. Főszolgabíró Rétság. 8418/1919 szám. Naponként érkeznek haza 
olasz hadifogságba esett hős fiaink. A hatósága területére érkezőknek fogadtatása iránt a kellő 
intézkedéseket tegye meg annak bizonyságául a melyel irántuk a haza minden fia adózik. – 
Alispán 
 
   A nógrádi járás főszolgabírájától 
 
3813/1919 szám 
   Jegyző Ur! 
 
Miheztartás és rendeletszerü eljárás végett közlöm. 
Rétságon, 1919 évi október hó 13-án 
 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
3096/1920 

 
Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
3822/1920 
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Jelzet: MNL NML V.171.c. Salgótarján Nagyközség Képviselő-testületének iratai, 
3822/1920 

 
Jelzet: MNL NML V.530.c. Nógrádsipek kisközség iratai, Lőwinger Samu 

 
Jelzet: MNL NML V.508.c. A Karancssági körjegyzőség iratai, Hamaridesz Györgyné iratai 
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