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A REALISZTIKUS FOLKLÖR 
EGY TERMÉKE, DORA EMIL 
VERSES BESZÁMOLÓJA 
KATONÁSKODÁSÁRÓL 

A népi alkotások egy műfajának, a paraszti önéletrajzok, mégpedig 
írásos önéletrajzok publikálása újabb keletű. A szóbeli hagyományokat 
gyűjtő nyelvészek és néprajzosok gyűjtéseik során gyakran találkoznak 
folklór jellegű paraszti írásos hagyománnyal: levelekkel, emlékiratok-
kal, számadáskönyvekkel, daloskönyvekkel, énekeskönyvekkel, önéletraj-
zokkal, katonaságról, fogságról szóló feljegyzésekkel, élmények leírásá-
val. Nagyon sokáig inem sokat törődtek ezekkel az irományokkal a szak-
emberek. Az írástudatlan személy szóbeli megnyilatkozása kedvesebb volt 
nemcsak a nyelvész fülének, hanem még a néprajzosnak is. A gazda-
sági, társadalmi, művelődési körülmények változásával azonban mind a 
népnyelv, mind a néprajz kutatásában ú j embertípussal kell számol-
nunk. Már csak a nagyon öregek között akadunk írástudatlan analfa-
bétára. Az ú j körülményeknek megfelelően az írástudók vannak több-
ségben. A közösségi munkaalkalmak még kedveznek az élő szóban tör-
ténő hagyományos műfajokat hagyományos módon való előadásnak, de 
már az is tapasztalható, hogy a mesét a szubjektív élettörténet, az igaz 
történet, az anekdota, a vicc váltja fel, a népi epikus alkotás kisebb lé-
legzetű, rövidebb műfajai . Olyan reális eseményről folyik már a szó, 
melynek valóság alapja van, s ami csak itt-ott szépül meg a múltat 
megszépítő emlékezetben. Ezekben az élményelbeszélésekben, önéletraj-
zokban a jelen hangja mellett azonban megszólal még a hagyományos 
folklór is. Ezek a mai népi alkotások már egyénekhez köthető alkotások. 
A lassan megváltozó élet kifejezői. A közösségi jelleg azonban továbbra 
is erős marad, mert a valóság, a való élet az alap, az előadó közvetlen 
kapcsolatban áll a valóságos élettel, őmaga éli ezt az életet, ő a szenvedő 
alanya, de mindig ott van a társadalmi háttér, a társadalmi csoport — a 
szegényparasztság-, 'annak a gondolatait, érzelmeit szövi be, azt fejezi ki, 
sokszor akaratlanul is. Annak ellenére, hogy már az egyéniség szerepe 
jóval nagyobb, mint a népi alkotások régebbi műfajaiban, a közösség 
még mindig döntő és meghatározó. A gazdasági, társadalmi, művelődési 
viszonyok változásával megváltozott a tudatforma és az ízlés is, ezt tük-
rözik az élmény történetek, az önéletrajzok, melyek nemcsak prózában, 
hanem versben is jelentikeznek, hisz majd minden faluban találni egy-
két verselő férfit és nőt. Ezek azonban már nemcsak lakodalmi köszön-
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tőket, halotti búcsúztatókat fabrikálnak, hanem saját magukról, a saját 
életükről vallanak. 

A verses önéletrajz már mint műkedvelő irodalmi megnyilatkozás 
átmenet a folklór és a műköltészet között. A szerzők olvasmányaik, is-
kolai emlékeik hatására a műköltészet sablonjait is felhasználják a népi 
költészet eszközei mellett, a műköltészet fráziskészletéből is merítenek 
önkéntelenül is. 

Az előttünk levő szöveg, Dora Emilnek katonáskodásáról szóló val-
lomása kuriózum. A muravidéki Szentlászló nevű helységben fedeztem 
fel véletlenül 1976-ban, mikor is a Tanszék hallgatóival népnyelvi gyűj-
tőúton jártunk a Muravidéken. Véletlenül került elő egy beszélgetés so-
rán a notesz, melyben hajdani kedves adatszolgáltatóm, ma már asz-
szony, Bojnec Ida édesapjának, Dora Emilnek a feljegyzéseire akad-
tunk. 

Dora Emil iszentlászlai, prekmurjei származású legény „művészi 
módszerekkel, művészi tudatossággal, határozott poétikus eszközökkel" 
(Dömötör—Katona—Ortutay—Voigt: A magyar népköltészet, kézirat, Bp. 
1969. 190. 1.) kronologikus sorrendben reális leírását adja 1923-as évi 
macedóniai katonáskodásának. Önéletrajzának egy darabját foglalta vers-
be a muravidéki földműves legény. Reális események alkotják a mű té-
máját, természetesen személyes elfogultság hangján írva, hisz családi tra-
gédiák és az otthon emlékképei árnyékolják a mindennapi aránylag ese-
ménytelen életet. Az író cselekvő szereplője a leírt eseményekneik. A ben-
ne élés, a belülről történő megfigyelés hitelessége és részletessége teszi 
értékessé a környezet és az események leírását. A valódi élet, nem pe-
dig képzelet szülte mese a tárgy. Szerzőnk kronologikus sorrendben rög-
zíti az eseményeket, szinte görcsösen ragaszkodik az időbeli sorrend-
hez. 

A szerző egyéniségére utaló vonások is kibonthatók a versből, meg-
ismerjük gondolatvilágát, érdeklődését, megismerjük a prekmurjai falu 
meghatározta gondolkodást, életszemléletet, az élőbeszéd természetessé-
gét, a szerző egyéni nyelvhasználatát. Bizonyos naivitás is feltör a hang-
ban, a fogalmazásban, a szemléletben. Természetességére jellemző, hogy 
még személyes levelezését is közli versében. Külön meg kell említenünk 
szociográfiai érdeklődését. Felfigyel Macedónia gazdasági, társadalmi és 
művelődési helyzetére is. 

A messzi északnyugatról délre szakadt katonának volt éppen elég 
ú j benyomása. A szokatlan környezet, tevékenység feszítő élményét a 
kibeszélés lélektani szükségletéből pszichikai egyensúlyát visszaadandó 
ír ja meg unalmában a verset, dalt kedvelő legény. Versben teszi, mert 
ezzel is eljátszhat egy ideig, no meg neki különben is könnyen megy a 
verses beszéd. 

A muravidéki Szentlászlóról (Prosenjakovci) vitték el katonának a 
nemrég megalakult, fiatal állam szervei Dora Emil földműves legényt. 
Mint az már szokásban volt, az északon élő fiatalokat levitték délre, a 
délieket felhozták északra. A katonai beosztás regulái szerint került Dora 
Emil magyar katonaköteles személy is az akkor még eléggé elmaradt 
Macedóniába, a 22. gyalogezredhez. Ott esküdött fel a szerbek, horvátok, 
szlovénok királyára, I. Aleksandar Karadjordjevicra, mint legfőbb had-
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vezérre. Hűséget és engedelmességet fogadott -neki. Ugyanakkor megfo-
gadta azt is, hogy feljebbvalóinak parancsait teljesíti, a királyt és a ha-
zát hősiesen védelmezi. Isten őt úgy segélje! 

A bevonuló katona utazása, mint az már régen lenni szokott, nem 
volt éppen a legkényelmesebb. Első állomásuk a szentlászlai regruták-
nak Alsólendva volt. Innen ment falubeli társaival együtt Varasdinba, 
ahol nem siettek jelentkezni, várták, hogy a Macedóniába induló ezred 
létszáma beteljen. Hiába ravaszkodtak, csak oda kaptak beosztást. Zág-
ráb, Bosanski Brod, Zimony, Nis érintésével jutottak el a kumanovói 
kaszárnyába, ahol ideiglenesen felszerelték őket puskával, bakanccsal. 
Innen csomagok, kofferek nélkül tovább indították őket Krivapalánká-
ra. Gyalog tették meg az 52 kilométeres távolságot a rossz, gidres-göd-
rös, kátyúkkal tele úton. A Réka-parti Krivapalánkán, ebben a kis hely-
ségben, ahol „csak követ látni", egy rozoga épületben helyezték el őket. 
Itt kapták meg teljes katonai felszerelésüket, ruházatukat, az oltást is itt 
vették fel. Itt esküdött fel Dora Emil közlegény a királyra. 

Az eskü szövegét is lejegyezte noteszében. A leírás mutatja, hogy 
Dora Emil és sok más társa gyengén beszélte a szerb nyelvet. Az eskü 
szövegét magyar helyesírással, hibás szerbséggel, úgy írta le, ahogyan 
hallotta. El lehet képzelni, milyen nehézséget jelentett neki a szerb nyel-
ven való tanulás. „Tanulnék, ha tudnám, hogy mit. De egy szót sem ér-
tek, amit tanulok." A makedón lakosság megértése külön nehézséggel 
járt. Panaszkodik is rá írásában. De felpanaszolja a bolondos klímát is: 
„Márciusban egyszer olyan hideg van, hogy a kezem ráfagy a puskára, 
máskor meg szép meleg napokra virradunk." 

A felettesekkel nagyjában meg elégedett, az emberségesek mellett 
azonban vannak kegyetlenek is. A verés, a „puskatussal való egyengetés" 
hozzátartozik a neveléshez. Nem szokott ilyesmihez emberünk, egy hó-
napos kaonaélet után már számolgatja a még hátralevő hónapokat. 11 
hónapot kell még „komisz mundér ' -ban szolgálnia! 

A Ikoszt, a menázsi nem valami változatos, bab meg bab. Délben 
bab, este bab. Hol birkahússal, hol hús nélkül, böjtben olajjal. Ki is ön-
tik az olajjal készült babot. A kenyéradag legalább bőséges. 

Az elfoglaltság nem megerőltető. A gyakorlatok, az étkezésekre való 
várakozások, a séta, a padlósúrolás, a mosás, maga rendben tartása, a 
redárkodás mellett akad idő bőven unatkozásra, illetve más időtöltésre 
is. Szórakozás nincs, csak „a lassú hervadozás". Dora Emilnek is lassan 
múlik az idő. Verses emlék írására adja a fejét, „hogy a jövőben jusson 
eszembe az az idő". Az írás felejteti a gyötrő hazavágyódást. Rossz han-
gulatában arról is megemlékezik, ha itt halna meg, hozzanak szülei egy 
maroknyi hazai földet, hogy édesebb legyen pihenése. Az örömtelen élet-
be csaik néha hoz valami kis apróság némi örömet, pl. a húsvéti piros 
tojás megpillantása vagy a hazai posta. „Esténként szomorú magyar da-
lokat énekelünk" — vigaszképpen. 

A katonai teendők elvégzése mellett nyitott szemmel jár emberünk 
az idegen világban. Sok neki ismeretlen célú, feltűnő dologra figyel fel, 
pl. .a több mint 200 csengettyűs, éneklő gyermek szerb húsvét előtti, 
nagyszombati processziójára a temetőbe, betér a török templomba, meg-
nézi a szerb templomot, a török fürdőt. Minden érdekli. Érdekli a maga-
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fa j ta szegény ember élete. Látja, hogy ezek még szegényebbek, hisz a 
fatengelyes, egy lovas szekér luxusnak számít, inkább csak kétkerekű 
kordéval járnak. Az üzletek szegényesek. Az emberek pincelakásban 
húzzák meg magukat, az emeletek meg üresek. Feltűnik neki, hogy az asz-
szonyok és az emberek, a férfiak egyforma ruhában járnak. Észreveszi 
a körülötte viruló természetet, a zöldülő határt, az ébredő pacsirta bús 
dalát, a kopár, havas nagy hegyeket, a patakot, a forrást, a hóban, eső-
ben kint legelő birkanyáj at, a kanyargó postautat. De mindez rögtön 
eszébe ju t ta t ja a hazai tájat. Szemlélődése közben észrevétlen tanult is 
sokat, megtanulta pl. hogy Macedóniában sokáig törökök éltek. 

Mint mondtuk, a verses önéletrajz átmenet a folklór és a műkölté-
szet között. Szerzőnk .is öntudatlanul merít olvasmányai, iskolai emlé-
kei hatására a műköltészet fráziskészletéből, sablonjaiból, de a vers-, dal-, 
mesekedvelő család és környezet hatására benne él a népköltészet is. 
Az olvasmányok, az iskolában tanult versek reminiszcenciái csengenek 
vissza az ilyen sorokban: 

„Reszketve száll le a nap sugara 
Palánkának kősziklás tájára." 
„Szentlászlónak szép határa 
Látlak-e még valahára, 
Látom-e még kanyargó határidat? 
Hallom-e még kakukk madár szép hangját?" 

Dora Emil versének van atmoszféra teremtő ereje és töltete, vissza 
tudja adni a messze Macedóniában katonáskodás hangulatát életességé-
vel, hétköznapi nyelvével, egyszerű stílusfordulataival. Olyan stílusesz-
közöket alkalmaz, melyek elősegítik az élmény verssé válását. Használ 
pl. ismétlést, túlzást, cifrázást, nagyítást, kontrasztot. Még a humor is fe l -
felcsillan, az emlékképek derűs átköltése is esztétikai funkciót nyer. 

Nyelve köznyelv, amelybe azonban még belesziirem'kedik a szülő-
föld, a prekmurjai Szentlászló nyelve szóhasználatával, alaktani rend-
szerének egyes elemeivel, mint pl. bőrű, tellött, két pártot (két párt), 
onnand, aggságai vannak stb. De az ú j környezet, a más nyelvű kör-
nyezet is jelentkezik, szerb szavak is bekerülnek a mindennapi haszná-
lat és a nyelvi lustaság eredményeképpen a versbe: manastir, vod, ba-
talion, uzbuna stb. 

Összegezve mondanivalónkat azt kell leszögeznünk, hogy Dora Emil 
verses beszámolója macedóniai katonáskodásáról az 1923-as esztendőben 
a paraszti írásbeliség dokumentuma, ugyanakkor kordokumentum is. 

Következzék most már a mű. 
A szöveget <az eredetihez ragaszkodva, hibáival együtt közöljük. 

* * * 

1923 II. 24-TÖL KEZDVE KATONAI KORBÓL 

Hazulról eljöttem 24 reggel éjjfélkor 12 órakor Alsólendvára értünk 
7 órakor onnand azonnal indultunk Varasdba értünk 1/2 11 órakor es-
tig vártunk nem jelentkeztünk, hogy a Macedóniai létszám teljen ki és 
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mégis a 22. gy.ez.hez kerültünk Macedóniába. Varasdon kaptunk va-
csorát én mentem a 22-gyik gy. ez. és a Pap Dezső Németh János, Ko-
losa Sándor Vörös Ernő és az K . . . öregek a 8 ik századba vagyis cse-
tába lettek beosztva én pedig a 7ikbe itt közbe Zágrábba kaptunk va-
csorát 25én éjfélikor mert varasdból 25én este 5 órakor indultunk 25én 
ebédet kaptunk Varasdon 26án ebédet kaptunk B. Brodba vacsorát é j-
félkor Zimonyba 27én ebédet Nistbe Vs es 5 órakor értünk Kumanovóba 
bementünk a kaszárnyába ott kaptunk vacsorát 28án Kumanovón vol-
tunk egész nap osztottaik bennünket estére kaptunk puskát és bakancsot 
délbe ebédet és este vacsorát lón reggel indultunk Palánkára éjjel meg-
háltunk egy hejen egy kocsmába 2án újból indultunk de menázsit nem 
kaptunk ahol 52 kilométert kellett gyalogolnunk ide értünk 2án este 5 
órakor itt már várt a vacsora a kufferokat kumanovón hagytuk csak 
üresen jöttünk az utak kellemetlenségét leirni nem lehet erre mást nem 
lehet látni mint követ itt vagyunk imost egy rozoga épületbe egy piszok-
fészekbe estélenként szomorú magyar dalokat énekelünk itt Palánkán 
faszol tam. . . (elmosódott rész) ruhát 1 köpenyt 1 nadrágot 1 Blúzt 1 
sapkát 1 sajkát 1 (elmosódott) 1 törülközőt 1 kulacsot 1 oldaltarisznyát 
és egy törülközőt is kaptam (elmosódott). Komisz. Első feladat. 

AZ ESKÜ 

Ja redov Emil Dóra zaklinyemsze Szbógom szvemogutyom dacsu 
virhovnom zapovjedniku, sze zemalszke orzsane szilé, Králju szerba, a 
Hervata, iszlovinaca, Alekszandra pervan karagyorgyevicsu. Evo gde szvi-
maprilikama biti veren iodan biti, iposzluszen. Dacsu p vrhovnom za-
povjeszti szvimi gorepostaljeni, Sterjesina, sluseti vernó izvrsávat dacsum 
Kralja i otaacsbinu junácski brániti vojnicsku zasztavó nikda nécsu 
izneverti tokom Bokpomagó 

Felszereltek ruháva'k akor mentünk oltásra akor megtörtén és 6án 
kikaptuk a puskákat mert mikor ideértünk másnap beszedték a puskát 
megkaptuk és másnap már mentünk kia gyakorló térre délelőtt első nap 
puska nélkül délután már puskával és attól ment minden nap csak ta-
nulni és tanulni, l l é n fegyver puculás de olyan tisztának kell lenni 
mint a tükör, l l é n találkoztam a Pap Dezsóővel és Vörös Ernővel kint 
a Réka parton a lakásunk előtt 11 én délelőtt kimentünk a gyakorló 
térre és elosztottak bennünk és másik kaszárnyát kaptam 12 én egész 
nap esik az eső szakadatland iskola vón egész nap 18án változik az idő. 

1923 III 13án most jöttünk meg az oltásról bal kézbe és bal hát és bal 
lapocka alá oltottak mert pihenő nap van ma a Réka úgy megvolt árad-
va hogy csak alig bir tunk menni ezér volt 14-én fél kenyér az eső csak 
esik küldtem levelet. 16án esik az eső iskola van én igen rosszul érzem 
magam a fejem nagyon fá j a két lábom nem bir meg, az eső szakadat-
lanul esik reggel kimentünk azonnal jöttünk vissza be. 14-én este vala-
mennyinknek Podbocsisz is vij mert inem volt tiszta a láb nem mostuk 
meg. 18án egész nap esik a hó olyan hideg van hogy a kezem ráragad 
a fegyverre mert pucolni kell most tél Podnárednik a -gombokat hogy 
a szegény bakának legyen dolga, ma 20án voltunk oltásnál 22én dél-
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előtt kaptam tust a hátamra olyait hogy ezer csillagot láttam pedig egy 
sem volt az égen de ez csak reguta élet. most délután kis szünet van 
táncolnak a fiuk. szép meleg van ennek én is örülök. 21én jött egy ú j 
Podnárednik Kumanovóról igen komoly ember. 1823 III/ 23-án ki vótunk 
lüni éleset a Réka par t ra egyik partoldalról a másikra lüttünk. még egy 
nap és már csak 11 holnapot kell szolgálnom komisz mundérba, mához 
egy évre talán én is jobbul érzem magam ha odahaza leszek ma jd nem 
kell menni drága babot enni egy sorba ülni III6 24 kinn vótunk a (ka-
szárnyába felesküdtünk hogy hűen szolgálunk, (itt egy elmosódott vers 
következik az édesanyához). 

1923. III. 28án PALÁNKÁN 

Itt töltöm napjaim nagyszerdán 
Emlékül irok pár sort három óra után. 
A puskám kipucoltam, kint a fojó partján 
Most várom a vacsorát, az is meglesz talán 

Emil Dora 

III/' 2 9 én 

Nagycsütörtökön reggelre 
Elloptak egy fél kenyerem 
Hogy kivitte el azt nem tudom 
De a gyomrából élőiről jöjjön ki 
azt kívánom. 

3. Most haza is gondolok kedves szüleim! 
hogy odahaza hogy telnek napjaik, 
Mi nekünk itt elég jól megy dolgunk 
Hogy meddig lesz így nem tudjuk. 

4. De csak türelem rózsát terem 
Múlik lassan az idő. elmúlik az átok 
Jó szüleim és testvéreim újból látlak 
Ha szabadulok azonnal megyek hozzátok. 

5. Nagypénteken III/ 30án 
Nagypénteken reggel öt órakor felkeltünk 
S Tiz óráig idehaza voltunk. 
S tiz óra után kimentünk lövésre 
S négyet az iskolába lőttem be 
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Délután biz lassan telt az idő 
Mert délbe rosz volt a menázsi 
Hus most nincsen mert böjt van ma 
Olajjal van főzve ami bableves van 

A levest kiöntöztük végig az utcában 
És a gyomrunk azután csak kovájgott 
Kaptunk egy egész és eggy negyed kenyeret 
Ez adta meg a nyugodt életet 

Hogy holnap hogyan lesz azt még nem tudjuk 
De holnap hus is lesz azt reméljük 
írtam én Dora Emil 22 gy ezred 

Palánkába 

NAGYSZOMBATON 

Nagyszombaton reggel felébredtünk 
S lassan azt gondoltuk hogy felkelünk 
A redárok meg hozták a vizet 
Felöltöztünk és meg is mosakodtunk 

S aztán fütyültünk reggelire egyet 
Kinek volt dohánya azután cigarettázott egyet. 
Én is elszívtam egy szálat 
S azután kimostam a ruhámat 

Akkor aztán elmentünk kenyérér 
S uttánna már jött is a menázsi 
Hogy mi is volt nem merem mondani 
Bableves van mindig könnyi eltalálni. 

Délután aztán eggy lapot megírtam 
Nemessépbe az Imre bátyámnak 
Ezt befejeztem akkor jött a mosás 
És padlózsurolás. 



Ugyan én nem mostam de vizet hordtam 
Eggy eggy sajka vízzel szépen besétáltam 
Azután a hajamat kopaszra vágatva 
és utánna magam megborotváltam 

Ezt mind befejeztem és mostan mit látok 
Több mint kétszáz gyermek az utcán masíroz 
Valamennyinek csengetyü van a kezébe 
Ugy mennek ki a Palánkai temetőbe 

Ilyet még én életembe nem láttam 
Hogy mire való ez azt elgondolni nem tudtam 
Sokan vagyunk itt de ilyet még egy sem látott 
Ez nekünk egy egész újság volt 
most ered meg az eső már csöpög 
Dora Emil 7 cseta 22 ezr. 
Krivapalánkába Makedónia 
Most többet nem irok megyek szolgálatba 
Ha rendbe van minden akkor irok újra 
Akkor betöltöm ezt a kis hejet 
És akkor a postára bizom a levelem. 

Most meghoztam a vizet most ujbol irok még ebéd mesze lesz 
A káplárok most igen jó állanak 
Elvoltak a kocsmába egy kicsit boroztak 
Most a rendre ugy látszik nem sokat adnak. 

Tegnap délutánról irok eggy újságot 
Hogy tegnap délután én itt mit láttam 
Tegnap ugy lehetett körülbelül három óra 
Kitekintettem, eggy kicsit az utcára 

És mit láttam ottan több mint kétszáz gyermek 
gyermek az utcán masíroz 
Valamennyinek csengetyü van a kezébe 
Ugy mennek ki a Palánkai temetőbe 



Ének szóval és négyes sorokba 
Ugy masíroztak végig palánkába 
Hogy mire való ez azt nem tudom 
Elképzelni azt semmikép sem birom. 

Kedves bátyám e pár sort most unalmamba irom 
mert nincs mivel az időt eltöltőm 
Ma nem teszünk semmit csak sétálunk és irunk 
És ha van mit akkor eszünk. 

így ha irok eltelik az idő, 
Nem kell gondolkodnom, hogy soká lesz az ebéd idő 
Mert figyelmem ide adom 
És elfelejtem a but ami engem gyötör 

í r tam én Dora Emil Krivaipalánkán 
1923 IV/1-én Husvétnapján. 

1923 IV 2 NAPRÖL 

Húsvéthétfőn reggel szépen csak felkeltünk 
S azután megmosakodtunk 
És ezután csak hevertünk 
Délig semmit sem tettünk 

Megjött a dél megettük a bablevest 
Ami elfelejtette velünk a delet 
Ebéd után egy kicsit pihentünk 
És azután lassan útra keltünk. 

Derékszijj és bajnét mindenkinek legyen 
Mindenki a sorba ugy kilépjen 
És igy azután megvan az induló 
Ki a macedóniai hegyek közé 

Egy másfél kim. mentünk a postaúton 
És azután eggy vízfolyáson 
Mert itt másfelé nem lehet menni 
Amerre a víz foly arra van az ut is. 



Jó ideig mentünk és hová értünk? 
A nagy partok közt két templomot találtunk 
A templomok elég szépek voltak 
Szerb vallású embernek elég jó bevágnak. 

Énis átvizsgáltam minda kettőt, 
Mert volt hozzá idő jókor ide értünk 
Egy jó órát itt töltöttünk 
És azután haza sétáltunk. 

Hogy mijén hejeken jártunk, 
Azt leirni nem tudom 
Mert a hegyek között néha 
Nagy partnak is mentünk. 

í r tam én Doro Emil IV 8án 
Krivapalánkán 

923. IV/3napról 

Ezen a reggelen korán volt a felkelés 
Mert a napot nem is láttam 
hogy a gyakorló térre értünk 

4én 

4én szintén korán kimentünk 
A hidegség az túlságos volt 
Hogy a körmünk alig hogy 
le nem potyogott. 

5én szinte ugy van 

6án. 

6án 8tól csak lOig van gyakorlat 
És azután szegény baka pihend ki magad 
Hogy holnap jobbul gyakorolj 
És holnapután a padlót tisztán mosd. 



7én 

7én csak délig voltunk ki, 
És délután a ruhánkat mostuk ki 
Hogy tisztán léphessünk be. 
A szerb húsvétba. 

8án 

Nagy ünnep van ma itt 
Piros tojást is láttam 
Amikor az elob pozsárnik voltam 
A bőrömből jó kedvembe majd kiugrottam 

A palánkai lapokba is bfutott a napsugár 
A barackfa is kezdi tolni virágjának szirmát 
Fehér virága már egészen kinyilt 
És a fűzfa is már egészen kizöldült. 

Zöldül a határ is ahol nincsen kő 
És ahol a hó nem boritja a hegyeket 
A marhák itt minden nap kijárnak 
Ha hó esik vagy eső azok azért mindig 

csak kint vannak. 

EGY EMLÉKVERS 

Szomorú napom van ma énnékem 
Hogy mi az oka? 
Azt is mindjárt elmondom 

Tegnap hogy elvoltam és 8ik századba 
ott beszéltem jó koleggákal 
és ők rossz újságot mondtak 
Hogy a Dora Viktor tőlünk elbúcsúzott 



Elbúcsúzott idegen földre 
Ahonnét nincs visszatérés ez életbe 
Nincs visszatérés de nincs szenvedés 
Vigaszunk csak egyedül a felejtés 

Felejteni óh de ha nem lehet 
A macedóni hegyek köz a felejtés 

igen nehéz 
Pláne egy ilyen jó barátot elfelejteni 
Kinek jóságát papirra nem lehet leirni 

Kedves jó barátom ki már most nem hallasz 
Kint a temetőkertbe a porokkal porladsz 
Porladsz de a hazai földbe 
Édes az álom mint az édes anya ölbe. 

De lehet émmeg majd 
Itt hagyom a fogamat 
És a Palánkai kövek közé ássák 
Meg az én siromat. 

Ha itt ássák is meg bele kell nyugodni 
mert én már akkor nem parancsolok 
Kedves jó szüleim hejettem 
E könyvecskét adom. 
Ha kell maroknyi földet a hazai földből 
Hozzatok erre az idegen földre 
Hogy édes legyen a pihenés a Palánkai temetőkertbe. 

Kedves jó barátom újból rád gondolok 
Ki már tőlem messze vagy 
Veled beszélni többet nem tudok 
És többet jó estét én sohsem mondhatok. 



Idegen földre tudtam meg halálodnak hirét 
Palánkai hegyek közé hogy nem vagy már az élők között 
Hogy mikor is költöztél azt nem tudom 
Mer arról énnekem senkisem szólott. 

Zuditó árt látok hömpöjögni szivemen 
Hogy most kellett ilyen híreket itt megérnem, 
Itt Palánkába macedoni hegyek között 
Itt kell kisírnom a két szemem a kaszárnya előtt. 

Ilyen híreknek halatára a szivem megreped 
És megöl a bánat, 
Mert eggy jó barátot elveszíteni nem nehéz 
De azt megtalálni ezt már nem zudja elgondolni az ész. 

Kedves jó barátom i f j ú életednek 
Legszebb idejébe hagytál itt bennünket 
Itt hagytál mert a sors szólított 
És a halál hozzád közel jutott. 

Ha bár én nem kisérhettelek utolsó utadra 
Halálod hirére itt halltak könnyeim Palánkába 
Itt gyászollak és siratlak 
Itt töltök szomorú és vig napokat. 

Itt nékem másképp nincsek vig napjaim 
Ha hazulról, jó hírt tudok hallani 
Egyedül csak az vigasztal engem 
Mert már tizenegy napja hogy levelet kaptam 

í r tam én Dora Emil 
923. IV/8án Krivapalánkán Macedóniába 
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EGY EMLÉKVERS IV/ 9én 

A palánkai hegyek körül 
Nagy sötét köd fut körül 
Az eső is lassan csepereg 
így én is most a könyvemre teszem kezemet 

Reszkető kezemmel a tollat felveszem 
És lassan az irást is megkezdem 
Drága olvasó ha elolvasod 
Jusson eszedbe, hogy Palánkába készült 

Palánkába üres hassal 
Komoly de mély mélasággal 
Itt sirok és itt vigadok, 
így lassan csak hervadozok. 

Ma ünnep van igy csak heverünk 
Az eső is esik igy az idő igen lassan telik 
Az idő másképp nem bir elmenni 
Pár sort a könyvembe muszáj most beirni 

Ugyan mit látok az ablakon ha kinézek 
A cserepzsindeljes házak felett. 
Kopár hegyeket és havasokat 
Mindenhol csak ez van az ember ezt láthat. 

Hol van a rózsa? hol a szép határ, 
Hol dalolgat mostan a csalogány? 
Üditő tavaszban minden madár vig most 
És énnékem ezt nem szabad hallanom. 

Gyönyörű fenyves téged hogyan feledjelek 
Fenyő illatot itt pénzér sem vehetek 
Kakukszót sem hallok este hajnalba 
Nem zeng a fülemile szomorú bus dalt 



Nem hallom nótáját a fecskemadárnak 
Sikító erős hangját a szép pacsirtának 
Nem láttam erre meg Goját sem elszálni 
Vagy a házak kéményén szépen kelepelni. 

Ijjeneket Palánkába álmodni kell 
Ezt meglátni már Prekmurja kell 
Mert ijjenről itt szó sem lehet 
A kövek között Gólyamadár nem élhet. 

Nem bír megnyőni a fenyő sem 
Mert a kövek között kevés az erő neki. 
A kakukk madár sem bírja a levegőt 
A fülemile sem ad zengő hangot itt. 

Fecskemadár az van itt is már láttam 
Nem olyan mint nálunk 
Szomorú bus mint az árva 
Nem dalol víg nótát az ereszre szálva. 

Nem látok zöld mezőt bármerre is nézek 
Csak a birkanyáj zavarja meg a csendet 
Ezek mekegése és a Kakasok szólása 
Ezt lehet hallani itten Palánkába 

Hiány van mindenből csak kövekből nem 
Az van elég az ember akármerre megy 
Követ azt találhat bár parton és lapon 
Csak azt nem ami vigasztaljon. 

Fris forrás vizet azt is talál az ember 
Oly hideg, hogy a foga majd megreped 
A kövek az utcákon igen rosszul vannak 
Hogy a bakának lába jobban szóljon. 

Palánka IV 9én Emil Dora. 



IV lOén EBÉD UTÁN 

Megkezdem az irást az ebéd elfogyott 
így már erre sincsen gondom. 
Délelőtt ki voltunk a gyakorló térre 
De az eső bekergetett minket. 

És azután iskola volt ithon 
Az iskolába Matija káplár elnökölt 
Hosszú volt az idő mert én beleuntam 
Az iskolát már én megutáltam 

Csak legalább az eső mindig ne esne 
A szegény bakának is jobb kedve lenne 
Esik az eső rá is fagy a fegyverre 
Szegény bakának a keze ezt szenvedje. 

Szenved az szegény maga is 
Mert a bakancsa sáros egész térdig 
most pucolni, ha volna mivel. 
De a kefém Kumanovóba hever. 

A pénzem is fogytának indult már 
Szegény vagyok mint a kanász bojtár 
De annál is szegényebb vagyok 
Mert az kint a mezőn nagy ur. 

Én is urnák tartom most magamat 
Mert nem kell pucolnom marhákat 
Nem kell elmennem szántani 
Krumplit vagy kukoricát kapálni 

Csak a gyakorlat itten az én dolgom 
Mennél jobbul legyen arra van gondom 
Mert ha jól megy 
Keveset kell ugrálnom. 

í r tam Dora Emil 
Krivapalánka IV/ lOén 



923. IV/15én PALÁNKA 

B.eszketve száll le a nap sugára 
Palánkának kősziklás tájára 
A csendet kanyargó Réka zavarja meg 
Sok szegény bakának a szive itt reped meg. 

Megreped mert nem tudja 
Hogy mért él e világban 
Hogy itt kell lenni Palánkába 
I j j nagy elhagyatottságba. 

Palánkai köves határ. 
Sok piros vért te már megittál 
Sok bakának holttestét takarod 
Néma sóhajjal mondom ez te csendes sirhalom 

Ünnep van ma mi ünnepelünk 
Puskánkat már valamennyien kipucoltuk 
Most már tizeneggyre jár az óra 
Lassankint eltekintünk a konyhára. 

Megnézzük ha megfőtte a bableves 
Jó birkahússal ma délbe az lessz 
Nagyon jól nem izlik, azért csak csúszik 
Katonának jó hogyh az dög is. 

Már két nap volt jó finom birkahús 
Máskép jó csak a szaga egy kicsit nagy volt 
Nem szabad szagolni csak kanalazni 
Csak a gyomrom teljen arra kell gondolni. 



Reggel van a finom Papara 
Vizben a kenyér fel van foralva 
Ez is jó csak keveset adnak 
Nem igen telik meg gyomra a bakának. 

Emil Dora. 

923. IV/15én DÉLUTÁN 

Elfogyott az ebéd de igen jó izlett 
Mert a birkahús mártegnap elfogyott 
így ma marhahús volt ebédre 
Váljék a gyomrunknak egészségére. 

Palánkai török templom! 
Fala mellett körül zöld gyöp 
Ott hevernek a 22es bakák 
Amig a parancsot meg nem kapják. 

Ha adják ki a parancsot, 
Nem tudja eggy sem, hogy hova szaladjon 
Egyik erre ugrik másik arra. 
Mig mindeggyik a héjét megtalálja 

Hegyekről lefutó kis kanyargó Réka 
Hányszor mosom meg még, 
benned az arcomat, hányszor sétálok még 
Végig partjaidon szombaton ha ruhámat mosom. 

Hányszor mosom még meg benned a lábamat 
Este ha megvetem ágyamat 
Hányszor sétálok ki sötét éjszakába 
Lábom mosni a Födeles aljába. 

Palánkai köves utca! 
Ej de sokszor masírozok rajta 
Mindennap négyszer a gyakorló térre 
Ki és be megyek. 



A gyakorlat minden nap erősebb 
Szegény bakának a lába szenved 
Mert a bablevestől nem könnyű szaladni 
Szegény bakának azért muszáj kitartani. 

Sarkon van a Palánkai 22 kaszárnya 
Mellette hömpöjök a Rékának árja 
Sok anya sirva gondol fiára 
Akik távol vannak itten Palánkába. 

Sok levelet elhoz naponta a posta 
Prekmurjéből Macedóniába 
Prekmurjéból baka gyerek cimére 
Sok édes anya könnyét sirja bele. 

írják a bakáknak kedves édes fiam 
Magadra vigyáz hogy egészséged legyen 
Gondolj testvéredre és a jó anyádra 
Akinek csak te vagy minden sóhajtása. 

Palánkai köves utcán ha zörög a posta kocsi 
Minden baka az ajtóba áll ki. 
Mindegyyik nézi ha nincsene csomagja 
Neme gondolnak rá eggy kis hazaival. 

Lerakják a postát és ha nincsen semmi. 
Szegény baka föltekint a kövek közé 
Bár az égre akar nézni, de szeme megakad 
Csúcsain a magas kőszikláknak. 

Alasony kis cigány lakások 
Titeket az Isten már régen megáldott 
Megáldott és el is felejtett 
Gondoljátok el, hogy én most itt szenvedek. 



Unalmamba mostan Pár sort firkálok 
Esik az eső most mást mit csináljak. 
Isten veletek szentlászlói leányok 
Titeket az Isten kicsit jobban megáldott. 

Mert odahaza vagytok nem is szomorkodtok 
Talán Miránk nem is gondoltok 
Akik othon hagytuk szép termő földünket 
Itt tiporjuk a Palánakai köveket. 

Szentlászlónak szép határa. 
Látlake még valahára? 
Látom e még kanyargó határidat? 
Hallómé még kakukk madárnak szép hangját 

Elmegyeke én még a mezőre szántani 
Vagy erre most nem is jó gondolni 
Itten Palánkába a hegycsúcsok között 
Minden baka szomorúan sóhajt fel. 

Hazámnak szép földje Isten veled 
Búcsúzom mert a vágyam erre kerget 
Mért kell katonáskodnom itten Palánkán 
Régi török földön Makedóniába. 

Itt az asszonyok is nadrágot viselnek 
Ebédet és vacsorát az emberek főznek. 
De csak bab és rizsa ezt lehet itt látni 
Az is drága mint nálunk a sofrán. 

Kenyeret azt nem tudnak sütni 
Viszik a pékhez ha akarnak sütni 
A pék süt nekik kenyeret 
Ami csak kell egyszóval mindent. 



Itt az emberek biz szegényesen élnek 
Fatengejes szekéren szekereznek 
De az sincsen mindenkinek 
Ha egy lova van az már jó élet. 

í r tam én április 15én esik az eső 
Palánkán 

923. IV/18án DÉLUTÁN 

írom e pár sort itt Palánkán 
Kint az udvaron a nagymosás után 
Mert ma délután nem mentünk ki 
Idehaza vagyunk lopja a napot kiki 

De én nekem nincs időm a nap lopásra 
Redár vagyok ma a kaszárnyába 
A szobatisztaságról és vizről felelek 
Ez az én kötelességem 

Telik múlik az idő lassankint 
Sok ökröt viszek és adok el naponkint 
Hol hetet hol többet egész eggy keresztet 
Megolvasni mesterség a petéket. 

Hiány van ma papirosból. 
Igy nem cigarettázunk 
azt megspóroljuk magunktól 
Az Isten majd éltet talán igy sokáig. 

Most parancs a cipőnek tisztasága 
Mert mingyár megyünk molitvára 
Molitván osszák ki a leveleket 
Ez vigasztalja meg szivünket 



Vigasztal még más is a szilvafa virágja 
Kék iboja a nagy kősziklákba 
Ma délelőtt kimentünk lövésre 
De visszajöttünk a gyakorló térre. 

Tegnap délelőtt kivoltunk gyakorlatra 
Megmásztuk a kősziklás partokat 
A víz kivert majd eltikkadtunk 
Mégis uráhvolt amíg csak kibírtuk 
Urráh urráh neki a nagy partnak 
Előre csak rajta itt van az ellenség 
vágja ki hogy bírja. 

Palánka 

923. IV/ 20án 

Nó jonapot kolegák és szomszédok 
Mimár a bablevest elfoggyasztottuk 
Mert amit kaptunk leirom könnyen 
Eggy fél kenyeret és eggy fél sajka levest 

így volt ez tegnap is meg ma is 
A menázsit naponta kevesebbre veszik 
Kevesebbre veszik parancsba van 
Hogy a bakának a gyomra ne legyen dob. 

Mert akkor nem tud gyakorolni 
Nem tud lezit és dicsszet gyorsan megcsinálni 
Nem bírja a marsot tercsencsin korakot 
Amikor naponta a hegyeket másszok. 

Ez a baka élet itten palánkába 
Tegnap voltunk föl a magas kősziklákra 
Másztuk a partokat aki a hogy tudta 
Akármilyen magas csak előre rajta. 



Urrárrá úrrá rajta fiuk rajta. 
Itt van az ellenség vágja ki hogy tudja 
Ugy kapaszkodtunk a kősziklákba 
Mint minálunk a mókus a fára. 

Egyik oldalon föl a másikon le 
S akkor azután megvolt a pihenő 
A póstautra lepakoltunk 
S egy kicsit magunk kifujtuk. 

Volt még más is a nagyszerű lövés 
A 6ik és Tik század lőtt mint a menydörgés 
Egyik partoldalról áti a másikra 
Azokra a szép piros babákra 
Ötöt lőttünk mind valamennyien 
Most csak az Isten áldjon meg 

Emil Dora 
Palánkán irtam 

923. lV20án 

A Palánkai baka kaszárnyába 
Sok fiu van akit üz a vágya 
Sok fiú van aki itt masíroz 
Palánkai köves utcán naponta párszor 

Én is már egy párszor mentem végig rajta 
Hogy az Isten süjjesztette el volna 
Mert a kő az ugy van oda rakva 
Hogy a bakának a lába elbicsaklik rajta. 

Megbicsaklik és nem bir menni szegény 
Nem marha és szamár fia igy hozza a tény 
Mert itt olyan az utcának kövezete 
Mint nálunk a földesjuk kerülete. 



Az utcán keserves menni az embernek, 
Nem szabad felnézni a csillagos égre 
Nem szabad elfelejteni hogy az ember megy 
Mert észre sem veszi hogy hever a kövezeten 

Kocsi, ha megy rajta az giceg göcög 
Hogy az embernek a mozgája majd kilötyög 
Két kerekű górdét azt látok naponta többet 
De négy kereküt néha ritkán ha eggyet. 

Ma a melegség az túlságosan erős 
A napsugár most ugy éget mint a tűz 
A fejem is elszédül már tovább nem birom 
így az irást is el kell halasztanom. 

Most elmegyek kicsit lepihenek 
Hogy 2 óra után könnyebben mehessek 
És könnyebben eltűrjem azt a kis iskolát 
Melyet ugy szeretek mint a galamb a búzát 

Emil Dora 
7 cseta 22 pes puk Krivapalánka 
Makedónija 

923. IV. 26án Palánkán. 

Jónapot kolegák és barátok! 
Szép meleg van most csak borotválkozzatok 
Gondoljatok haza is pár sorral. 
Majd szüleitek is gondolnak jó hazaival. 

Tüzesen süt a nap le Palánkára 
Palánkának a köves tájára. 
Kanyargó völgy, 
E partjainak csúcsára. 



Sok magyar fiu most irja levelét 
Amelyet haza küld Prekmurje felé 
Feladja a postára s utánna kiált 
Isten veled szép Prekmurjei táj: 

Én is most tettem fel a Postára kettőt 
Jó szüleimnek és testvéremnek küldöm, 
Palánkáról, hogy az Isten áldja meg 
Mert minket itt úgyis ugy ver meg. 

Palánkai kaszárnya előtt. 
Sorakoznak a bakák a podnarednik előtt 
Kapcát fásulnák mindannyian 
Két pártot kapnak meleget és ujjat. 

Már én megkaptam igy most irok 
Jó szüleim rátok is gondolok 
Gondoljatok rám ide Palánkára 
Hogy itt van a fiatok a baka kaszárnyába 

Itt ir meg sok zárt és nyilt lapot, 
így telnek napjai kint a réka parton 
Itt eszi kenyerét a Sándor Királynak 
Itt eszi bablevesét a szedma csetának. 

Node ez mind semmi múlnak a napok 
Már 2 holnappal kevesebbet számitok. 
Mi Atyánk, ki vagy a bablevesbe. 
Szenteltessék meg a te neved, hogy ne legyen sok krumpli 

és bableves 
Jöjjön el a te országod itten Palánkába a baka kaszárnyába. 
Ne hagyj minket a kísértetbe de vigy el minket Prekmurjébe. 
Szabadíts meg a gonosztól A Palánkai kövektől. 
Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket mert így 

éhezünk keveset 
Mert tied az ország és hatalom azért van kevés bab és 

rizsa kása. 
Ámment mondok mostan Palánkába 
A palánkai baka kaszárnyába, ámmen. 
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Hiszek eggy. 

Hiszek eggy Istenbe az ezredesünknek szigorú rendeletébe. 
Menynek és földnek teremtőjébe A komisz kenyérnek 

kicsinységébe. 
Mi urunkba Pódnarednik Ljubimér Arezsminba 
Ki tanit minket nappal és egyenget puska tussal. 
Szenvedünk a gyakorló téren a Palánkai hegyekre még 

felérek 
Szállunk alá a bokrokra a hegyről ha lejövünk a lapba 
Minden harmadnapon a puskánkat pucolva. 
Most újból felmegyünk a hegyekre. S onnan nézünk le 

a völgyekbe 
Hiszek Szentlélekbe. a közönséges lezi és disszebe. 
Hiszek egy közönséges rendeletet a baka kaszárnyából 

sohasem szabadulunk meg 
bűneinknek bocsánatát majd, ha az eggy évünk lejár 
Testünknek feltámadásáta komisz kenyérnek fogyását 
És az örökéletet ki nem hord komisz öltözetet. 
Most és mindörökké Áldja meg az Isten Palánkába mindenko. 

Ámmen. 

1923. IV 27/én délután 

Elfogyott a bableves igy most pihenek. 
Reszkető kezemmel a tollat felveszem 
Leirom a tegnapdélutai jókedvem 
Most mindjárt el is kezdem. 
Tegnap délután nem gyakoroltunk 
A török kaszárnyába kisétáltunk 
És ottan volt egy kis iskola 
Volt annak ki a tisztek nevét nem tudta 

Engem szerencsére nem is kérdeztek 
így a büntetésbe nem részesültem 
Estére volt eggy gyakorlat 
Bodi és bodin ez volt a feladat 

Ezt befejeztük meg volt a molitva 
És utánna mentünk vacsorára 
Vacsora után újból csak iskolás 
Amig meg nem volt a felkilenc óra. 



923. IV/ 27én 

Ez az élet betyár élet. Szent lászló Isten veled. 
Itten vagyok Palánkába 22 cs. kaszárnyába 
Itt töltök el bus és vig napot. 
Komisz ruhába óh én mért is járok. 

Szép élet a komisz élet! 
Csak nem itt a Bolgár határszélen 
Csak nem itten Palánkába 
A csúnya hegyeknek aljába. 

Szentgyörgynek szép napja már elmúlott 
És ha körülnézek még mindig havat látok 
A hegyekre ha felnézek 
A szivem is majd megreped. 

Nem vigasztal a csalogány 
Gyönyörű zöld sik határ. 
Nem ad sikitó hangot a fekete Rigó 
Nem zavarja meg a csendet a kaukk szó. 

Nem látok én itten vigtársaságot 
Sem ünnep vagy hétköznapi imádságot 
Itt mellettünk a templomba a varjak fészkelnek 
Ahol a törökök imádságot zengenek. 

És mindennap rendesen az eső csepereg 
Másik percbe pedig már a nap eléget 
Most is már csepereg az eső 
így most többet nem is lehet irni emlékül. 

Épen a szél most vágta fel az ablakot 
Egy szem belőle ki is törött. 
Ez is a mi kárunk mert most a szél lefu 
És a szegény bakának nincs maradása sehol. 



923. IV/ 29én EBÉD UTÁN 

Az ebéd elfogyott bableves volt ma 
Ebéd után elvoltam a konyhára 
Kazánt zsurolni babot válogatni 
És vizet vinni hogy este legyen mit enni. 

Most hazaértem és mit látok, 
A társaság elnyújtózott az ágyon 
Alusznak mind az egész banda 
Csak eggy páron vagyunk elmaradva. 

Pedig az éllyel én keveset aludtam 
Éjféltől reggelig én Strázsa voltam 
De azért most nem birok aludni 
Pár sort most jól esik firkálni. 

Szép életet töltünk mi itt Palánkán 
Melegségtől mind meg feketültünk már 
A partokról a hó kezd olvadozni 
A réka naponta jobban kezd áradni. 

A melegség most itten oly nagy, 
Hogy az embernek a zsirja olvad 
Hárman irunk itt az asztal mellett. 
Evvel töltjük az időnket most lehet. 

Tegnap délután ki voltunk a kaszárnyából 
A tisztek bennünket megvizsgáltak 
Hogy, hogy tanultunk meg mindent 
Ami eggy katonának kell. 

Kint volt mind a négy század 
Ami itt van a 22ik ezredből 
a 5-6-7 és 8ik század 
Az egész gyakorlat csak fegyverfogás volt. 



A gyakorlatot végig nézték és el is hajtottak 
Kívánok nekik szerencsés utat. 

Emil Dora 7 cseta 22 pes púik 

SZÉP VASÁRNAP DÉLUTÁN HOARÁD GONDOLOK 

Odahaza most, hogy tölteném e napot • 
Nem volnék ilyen fogságba, 
Bezárva baka kaszárnyába. 

Bár igaz, hogy itten ur vagyok, 
Naponta mást nem teszek mint gyakorlatozok 
Az ebédet megeszem várom a vacsorát 
A vacsorát megeszem várom a jó nyugvást. 

A mi kaszárnyánk előtt van négy hosszú asztal 
Ott pihenjük ki magunkat ha raszt van 
Szemközt előttünk van eggy török fürdő 
Ősi hagyomány még a törököktől való 

Jobb kézfelől van eggy török templom 
A hollók fészkelnek benne mindenhol 
Ettől száz lépésnyire van eggy másik torony 
Itt minden este 7 orak. ellőnek eggy gojót. 

A Puska eldördül hangoznak a kövek. 
A torony óra is elüti a hetet 
A templom tornyán is meggyújtják a gyertyát 
Most mink is hozzuk már haza a vacsorát. 

Utánna néha iskola néha pihenő 
ezután megyünk ki a Rékába lábat mosni 
Itt minden mutatja a háborúnak nyomát 
Mert az emeletet kevés házba lakják. 

Kevés ház hogy ablakja van az emeleten 
Csak áll pusztán mint az üres fecskefészek 
Jobbára csak pince lakásba laknak 
És az emeletek mind üresen vannak. 

Az üzletek is itten szegényesek 
Nem ugy mint mifelénk hogy csinosak és fényesek. 



923. MÁJUS 1-én EBÉD UTÁN 

Szép reggelre virradtunk ma itten Palánkába 
Májusnak első napja van. 
Szép tavaszt mutat a május 
Rengő szelek szárnyán a porfelhő száll. 

Szép májusnak első napja 
Szép napokat hozz e tájra 
Hogy ne leggyen nagyon meleg 
Mert akkor szegény baka sokat szenved. 

Tegnap voltunk a Kancelláriába 
Nyári ruha faszulásra 
Kaptunk ujj nadrágot és blúzt 
De paszul rendesen és feszt. 

A Réka is már kezd kicsit apadni 
Mert a hó a hegyekről kezdett fogyni 
Most már szépen zöldül a határ 
Palánka sok 22 est magába zár. 

Sok magyar fiu tiporja palánkai utcát 
Sok szegény anya siratja a fiját 
Palánkába gondol nagy elkeseredéssel 
Ott szenved a fia onnan irt levelet. 

Édes anyám ne sirassál engem. 
Majd újból megláthatsz ha az időm eltel. 
Nem leszek örökössen Palánkába 
Haza megyek a magam falujába. 

Két holnapot már letöltöttem az eggy évből 
Jaj de lassan telik ez a komisz idő 
Nem merem gondolni, még 10 h van hátra 
Most oztán nem tudom, hogy mit is csináljak. 

IV/ 30 án kaptunk nyári felső ruhát 
Emil Dora V/lén írtam. 

írom e pár sort Palánkán 

Május lOén az nagy Űrnapján. 
Kint irom e pár sort a Réka partján 
Kufferomon ülök, eggy pad az assztalocskám. 



Most visszaemlékszek vasárnapra 
Hogy, hogy is telt el az a szép vasárnap 
Reggel korán volt poszujsze 
És aztán indulj ki a hegyekbe. 

Kisétáltunk monastirba 
Hogy ott töltsük el vasárnapi napunkat 
Kaptunk ottan 20 eggy sült birkát 
És fejenkint 1/4 kenyeret. 

Dél elmúlt mire haza értünk. 
Itthon már az ebédünk is kész volt 
Lassan az ebédet elfogyasztottuk 
S azután eggy kicsit pihentünk. 

így elmúlt az idő lassacskán haladott 
S a levél Írásra idő nem is jutott 
De most tekintsük át azokat az utakat 
Amelyen mentünk míg elértük a tájat. 

A postaúton igen keveset mentünk 
S azután eggy vizfojáson haladtunk 
Két nagy part között mentünk egész addig 
Amíg el nem értükazt a kis monastirt. 

Kaptunk fejenkint 12 éleset 
így bátran járhattuk be azt a hejet. 
De mást nem láttam mint követ 
Csuppa kőszikla az egész hegy. 

Ezen a napon hallottam kakukszót 
A sárga rigó is szépen fütyölt. 

1923. V/ lOén UNALOMBÓL 

Űrnapja van ma így ünnepelünk 
Ma a gyakorlótérre nem masírozunk 
Ma reggel igaz hogy kimentünk 
De hamarosan vissza is jöttünk. 

S azután nem tettünk semmit 
Csak ettük a királynak a kenyerét 
Három levelet lassacskán megírtam 
Ezt befejeztem s már unatkoztam 

S most pár sort irok emlékül 
Hogy a jövőben juson eszembe az az idő. 
Szép idő járt most itten Palánkán 
Csak nagy a melegség ez nem jó ám. 



Május 4 kére is vissza gondolok 
Ezt a napot eszembe tartom mindig 
Mert ez a nap olyan erős volt 
Máskor 3 napra sem jutott több. 

Pedig nekem ez az élet tetszene 
dehát miért kell oly sokat szenvedni 
Szigorú a parancs minden katonának 
Sokat kell tanulni eggy szegény bakának 

Tanulnék ha tudnám hogy mit 
De eggy szót nem értek amit tanulok itt 
Pedig nehéz megtanulni ilyen kérdéseket 
Mikor nem tudja az ember soha mit felel. 

Ma is kellene Tanulnom 
De nincs türelmem ahhoz sem hogy ... 
De azért elmúlik az idő 
Nem örököm ez a kelepció. 

í r tam én Dora Emil Palánkán 
Űrnapján eggy szép délután. 

1923. V/ 12én. 

Szép májusi napok gyönyörű szép reggel 
Ébredő pacsirta ébreszt fel 
Ébredő bus dala elhangzik a tájon 
Végig szalad a magas kősziklákon 

12én reggel is megzavarta a levegőt 
A bakatársaság is elfogyasztotta a reggelit 
S azután útnak indult ki a hegyek közé 
Hogy ott töltse el a szép napot. 

Együtt ment az egész Batalion 
A hegyek közé bementünk egy szük uton 
S ottan neki indultunk a nagy partnak 
Mert fönt a parton volt a gyakorlat. 

A gyakorlat igen könnyű volt. 
Egy kis fegyverfogás s azonnal volno volt 
Hanem m.ig felértünk addig szorultunk 
A part nak eggyszer meg is pihentünk. 

Útközbe csúnya hejen mentünk 
Akkora köveket láttam hogy lenne 1.00 m. 
100 mázsa pedog nagy suly. 
Lehet nem hazudok ugy gondolom. 



Fönt a parttetőn egy kicsit szebb a táj 
Nincs, ott van egy kis homok is már 
Szép hangot ad ott a sárga rigó 
S üdítő levelet ad a fű. 

Délre értünk haza s utat változtattunk 
Hazafelé másik uton jöttünk. 
Eggy nagy sziklaormon leereszketünk. 
S dél lett mire hazaértünk. 

í r tam én 1923. V/13án 
ebéd előtt és után 
Palánkán. Dora Emil 

1923. V/ 19én EBÉD UTÁN 

Szép májusi napon irom e sorokat 
Szép májusi harmat mossa a partokat 
Az ebédet már elfogyasztottuk 
Most eggy kicsit pihenünk. 

De térjünk vissza az előbbi napokra, 
Ami elmaradt, hogy nem irtam soha 
E hó 13án kaptunk 50 éleset. 
Azután a ruhánk nem vetettük le. 

Azután minden éjjel felszerelve alszunk 
Este a töltényt a táskába rakjuk 
A köpenyt is este ránk vesszük 
így van ha uzbuna 1 perc s készen vagyunk. 

Mert készen kell lennünk mindig arra 
hogy mikor lessz uzbauna 
Ilyenkor 1 perc sorba kell állni az udvaron 
S ott várni a további parancsot. 

Már pár napja mindennap esik az eső. 
Hogy ezeket a szép köveket eggy kicsit nevelje 
Erős mennydörgéssel jár erre az idő 
Erőssen zuhog a viz a Palánkai partok előtt. 

Ma délelőtt beszéltem a kolegákkal 
Mert eggyütt gyakoroltunk kint a Réka parton 
Kint volt az egész, a 2ik Batalion 
Mert vizsgálta a G. major. 



Eggy kis fegyverfogás na levő és Desznó 
Minden vod külön gyakorolt. 
Es eggy kis masirozás ez is vele jár 
S Isten veletek zuhogó vizek. 

í r tam én Dora Emil 
7 cseta 22 pes puk Krivapalánkán 
Makedónija V 19én. 

PÜNKÖSD HÉTFŐN 

Pünkösd napja elmúlt 
Szép májusi nap volt 
Az idő lassan haladott 
Mert dolgozni kellett a bakáknak 

Reggel először a puskánkat pucoltuk 
Azután pedig a ruhánkat mostuk 
Bár igaz a viz zavaros volt 
De parancs volt rá azért csak mostunk 

Délután eggy kicsit pihentünk. 
S mindig csak a cigányokat néztük 
Néztük mert meg lehetett nézni 
Hogy hogy ugrálnak az utcákon végig. 

Két nap tartott nekik ez a nagy vigalom 
A Banda húzta ugy hogy a táj hangzott 
Volt is nézőjük százszámra 
Hogy hogy tudnak vigadni a szük utcákba. 

Jó volt ez nekünk is igy nem unatkoztunk 
Szép pünkösdnek napján zene szót is haltunk, 
így elmúlott lassan szép pünkösdnek napja 
Talán a másikat nem töltöm Palánkába. 

Ez vigasztal engem most a mai napon 
Pünkösd hétfőn hogy e sorokat irom. 
Ma itten már nincs ünnep 
A cigányok már pingetik az ülőket. 

Mink is ma reggel eggy börüt javítottunk 
Azt elvégeztük azután pihenünk 
Némejik ir némejik alszik 
így tellött el a szép Pünkösd hétfő. 

í r tam Emil Dora 
Krivapalánka V/ 21én délelőtt 
szép meleg van. 



1923 V/ 22én 

Reggel korán kellett felkelni 
Mert reggelit kaptunk ezt is meg kellett enni 
De mégis korán el kellett menni 
Ki a hegyek közé. 

Fölmentünk eggy 1030 méteres hegyre 
Lövészárkokat ástunk kény szer éltségünkbe 
S erősen ástunka hegy oldalon 
Mindenféle régiséget szedtünk ki a föld alól. 

Ember csontokat és ép koponyákat 
Mindenféle katonai dolgokat csutorát, sajkát 
Bakancsot derik puska és nadrág szijjat. 
Muníciót amit csak eggy katona magával vihet. 

Még ami a legfőbb el is felejtem mondani 
is vót eggy kevés 

Mert ahol dolgoztunk előbb is lövészárok volt 
Csak hogy már mind az egész beomlott. 

Egy tölgyfa alatt volt több mint 50 drb ezüst 
És teljes hadicélra szükséges felszerelés 
Itt biztosan jómódú fiu lehetett 
És itt szűnt meg élni a Palánkai hegyeken. 

Másik hejen eggy sirt ástak feli 
Találtak ben csontvázat egész koponyát 
Puska és nadrág szijjat és eggy aranyat 
Ez 40 dinárt ér a mai korszakba. 

V. 23 án 

Elvoltunk 20án messze 
Egy vizfojáson a rém nagy üredésbe 
söprüágot szedtünk jó nyírfából 
Délbe meg is kötötük unalmunkból 

így most még az udvart kell összepucolnunk 
És azután már ki is rukolhatunk. 

Én Emil Dora 7 cseta 22 pes puk 
Krivapalánka V/23 án 



EGY LEVÉL A NAGYBÁTYÁMNAK 

Neked irok most pár sort Palánkáról 
Rád bizom odahaza az édesanyámat 
Legyél gyámja és vigasztalója 
Mer a papa és testvérem be lesznek zárva. 

Légy erős és édesanyám vigasztald 
Hogy birja átélni ezeket a rosz napokat 
Hogy leggalább, erőben és egeszsegbe érhesse meg 
Hogy a fia jó kedvébe láthassa meg. 

Légy erős és segítsd ahogy lehet 
Mert engem itt avvégett a bánat ugy is megesz 
Zúdító árként hömpöjög szive men 
Hogy mért kellett ijen rossz híreket megérnem 
Miért hordom én Palánkán a komisz ruhát 
Ha édes apám otthon fizeti az árt 
Könnyez a két szemem mikor e sorokat irom, 
Mert nem tudom hogy ő velük mi van othon. 
Kedves bátyám benned van minden reményem 
Mert másba nem reménykedhetem 
A Jóska bátyámnak szintén nagy a gondja 
Hiszen ő neki még nagyobb a baja. 
Képzelem hogy a Jóska bátyámnak 
Aggságai vannak. 
Mert ő szinte nyakig áll a bajba. 
így ő benne megszűnt a bizodalmam. 
Lapot is irtam már ő neki mind ide érkeztünk 
De választ nem kaptam rá ez nekem elég hír. 
Mert tudom hogy ő választ írna 
Pár vigasztaló szót ha ideje volna. 
Egész éjjelen át nem birok nyugodni 
Nyikorgó zár meget hogy lehet aludni 
Tudom én mert ast már próbáltam. 
Hatvanöt napot már ott is szolgáltam. 
Naponta kaptam két deci leves és öt deka kényért 
Ez nem való egy ötvenéves embernek 
Mert arca megsárgul s könnyei peregnek 
így aztán ő neki a napok lassan telnek 
Leszolgálnám én szívesen mindkettőjük hejett. 
Mert tudnám, hogy hazulról gondolnák rám. 
És hogy odahaza nincsen semmi baj. 
De csak türelem elmúlik az átok 
Jó szüleim és testvéreim vigasztalásul 
Küldök hozzátok 
Mert én mást most semmit nem csinálhatok. 
Kedves Henrik bátyám újból hozzád fordulok 
Mert néked szól e pár sor 



azért jól halgasd meg. 
Ne add most máshova figyelmed 
Halgasd meg Palánkáról a kérésemet 
Én itt vagyok macedóniába régi török földön 
Palánkába a havasok mögött. 
Baka kaszárnyába a Réka partján 
Innenó.küldök pár sort hogy vigasztalásul szolgáljon 
Húsvétnak szép napján felsóhajtok most itt 
Hogy miért kell énnékem távol lennem mindig 
Mért nem mehetek el én most a templomba 
Szép zöld mezőkön át énekre és imára. 
Húsvétnak szép napján korán keltem én fel 
Mert szolgálatba vagyok azért korán keltem fel 
Redár vagyok ma a kaszárnyába Gondom a szobának 

tisztasága. 
A szoba tiszta és víz elég legyen. 
A baka társaságnak mindenről nekem kell felelnem. 
Ez az én gondom szép Húsvétnak napján 
Ki nem szabad mennem így lassan csak irok én. 
Szeretnék lenni festő és lefesteni a tájat 
Hogy elküldeném a mostani hazámat 
Hogy legalább megtudnák ithon is 
Hogy milyen a határ amit az ember láthat itt. 
Nem látni itt mást mint hegyet és havat 
Tizenöt husz métert a postaut egyenesen nem halad 
Kanyarog mint minálunk a kígyó 
József napján amikor előjő. 
Nem hallok kakukk szót reggel ha felkelek 
Nem látok zöld vetést ha körül tekintek 
Hanem látok Kőszikla csúcsokat 
Amelynek tetején a juhász dalolgat 
Itt az asszony és az ember eggyforma ruhába jár 
Meg kell nézni az embernek ha megismeri talán 
Az övező réka hasítja Palánkát 
Annak a két partján irnak most a bakák 
Ott mondják el Húsvéti imájukat 
Ott mossák ki szegények ruhájukat 
Ott szintén a sajkájukat 
Úgyszintén este a lábukat 
Minden este szépen kisétálnak 
És a rékába a lábunk megmossuk 
Tisztára mert vizitálják 
Minden este megszijjazzák 
Nadrágszíjjal rávágnak eggy párat 
Hogy másik este tisztábban megmossok. 
Ez a baka élet így múlnak a napok 
Minden este eggy nappal kevesebbet i rok 
Mindennap irok pár sort a könyvembe 
Hogy majd valamikor emlékül elővegyem 
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Most már meg lessz a dél is 
Meg lessz a menázsi azután lehet csutorázni 
Eggyet eggyet iszunk a jó forrásvízből 
Ezt tesszük húsvét napján egészségünkből 
Ma délben pecsenye is lessz ugy hiszem 
Mert egy pár birkát ma a pékhez elvittek 
Nagypénteken ami elmaradt azt megesszük 
Hogy legalább egy kis húsvétot tarthassunk. 
Most többet nem írok megyek szolgálatba 
Ha rendbe van minden akkor irok újra 
Akkor betöltöm ezt a kis hejet 
És akkor a postára viszem a levelem. 
Most meghoztam a vizet most újból irok míg ebéd nem lesz 
A káplárok most igen jó állanak 
Elvoltak a kocsmába egy kicsit boroztak 
Most a rendre ugy látszik nem sokat adnak 
Tegnap délutánról irok egy újságot 
Hogy tegnap délután én itt mit láttam 
Tegnap ugy lehetett körülbelül három óra 
Kitekintettem egy kicsit az utcára 
És mit láttam ottan több mint hatszáz gyermek 
Gyermek az utcán masíroz 
Valamennyinek csengetyü van a kezébe 
Ugy mennek ki a Palánkai temetőbe. 
Énekszóval és négyes sorokba 
Ugy masíroztak végig palánkába. 
Hogy mire való ez azt nem nem tudom 
Elképzelni azt semmiképp sem birom 
Kedves bátyám e párt sort most unalmamba írom 
Mert nincs mivel az időt eltöltőm 
Ma nem teszünk semmit csak sétálunk és írunk 
És ha van mit akkor eszünk 
Így ha irok eltelik az idő 
Nem kell gondolkodnom hogy soká lessz az ebéd idő 
Mert figyelmem ide adom 
És elfelejtem a but ami engem gyötör 

í r tam én Dora Emil Krivapalánkán 
1923 IV 1 én Husvétnapján. 
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R E Z I M E 

JEDAN PROIZVOD REALISTIČKOG FOLKLORA, STIHOV ANO 
SAOPSTENJE A VOJNIČKOM ŽIVOTU EMILA DORE 

Jezičari i etnografi koji prikupljaju usmena predanja interesuju se u no-
vije vreme za biografije seljaka, jer usled ekonomskih, društvenih i kultur-
nih promena stvara se jedan novi tip čoveka i nova književna vrsta koja se 
zasniva na stvarnim događajima. 

Stihovana biografija kao književno ispoljavanje amaterizma predstavlja 
prelaz između folklora i umetničke poezije. Pod uticajem lektire i škole seos-
ki autor se koristi šablonom umetničke poezije pored rekvizita narodne poe-
zije. 

Ispovest Emila Dore o svom vojničkom životu predstavlja kuriózum 
koji sam slučajno otkrila 1976. godine u Prekmurju. Dora opisuje svoj voj-
nički život u Makedoniji 1923. godine u stihovima hronološkim redom. Upoz-
najemo se sa načinom mišljenja i gledanja na svet prekmurskog seoskog 
momka. Karakteristično je za njegovu prirodnost da i svoju ličnu korespon-
denciju saopštava u stihovima. Posebno treba istaći njegovo sooiografsko 
interesovanje, naime njegova zapažanja o ekonomskoj, društvenoj i kultur-
noj situaciji u Makedoniji. Na taj način njegova biografija ne predstavlja 
samo dokumenat seoske pismenosti, nego i dokumenat vremena. 

S U M M A R Y 

A PRODUCT OF REALISTIC FOLKLORE, A VERSIFIED COMMUNICATION 
ON THE MILITARY LIFE OF EMIL DORA 

Linguists and ethnographers who gather unwritten tradition have re-
cently got 'interested in peasant biographies, because economic, social and 
cultural changes have generated a new type of man and a new genre -based 
on true events. 

The versified biography as a literary manifestation of amateurism rep-
resents a transition between folklore and poetry. Under the influence of rea-
ding and school! the peasant author uses the patterns of poetry and folk-
poetry. 

The confessions of Emil Dora about his military life represent a cu-
riosum I happened to discover in 1976 in a village of Prekmurje (Slovenia). 
Dora described his military life in Macedonia in 1923 in a versified chrono-
logical sequence. We get acquaiatted with the way of thinking and viewing 
the world of a country lad in Prekmurje. It is interesting that he communi-
cates his personal correspondence also in verse. His sociographic interest is 
also worth noticing, i. e. his observations on economic, social and cultural 
situation in Macedonia. Thus his biography is not only a testimony of pea-
sant literature but a period documentum. 
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