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Ezt többször is hangsúlyozzák! Az Egyház-
megyei Takarékpénztár jászberényi fiók-
jának volt az igazgatója. (Ma elképednénk 
egy ilyen nevű bankon. Pedig volt! Magam 
is emlékszem a gyöngyösi fiókjára. Egyéb-
ként a névben az egri egyházmegyéről van 
szó!)

A könyv 2014-ben jelent meg Budapes-
ten, a Fővárosi- és a II. kerületi Örmény 

Önkormányzat is támogatta megjelenését. 
Írója Doboss Gyula, ezzel is emléket állít-
va felmenői örmény-magyar ágának, érint-
ve az Élet sok – megoldandó – problémáját. 
Egyébként ö, Merza István unokája. Jó lett 
volna – akár Függelékként – egy családfa, 
mely segíti az eligazodást.

Doboss Gyula: A Merza-napló (Magyar 
Napló, Írott Szó Alapítvány, Budapest, 2014) 

  

  

Marosvásárhelyen hagyománnyá vált az 
ősszel megrendezésre kerülő örmény kultú-
ra napja, amely művészeti, irodalmi és tör-
ténelmi témakörökkel jelentkezik, nem csak 
magyar-örmény vonatkozásban. Szó esett 
így nem csak az örmények, hanem a szá-
szok, a zsidóság, a székelység önszervező-
déséről is a nagy érdeklődésre számot tar-
tó előadásokon.

A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kul-
turális Egyesület (MÖMKE) immár negye-
dik éve minden őszön megszervezi az ör-
mény kultúra napját Marosvásárhelyen. Idén 
ezt október 11-én, szombaton tartották meg 
a Kultúrpalota kistermében, rangos előadók 
részvételével. Amellett, hogy bemutatás-
ra került az erdélyi magyar-örménység több 
mint három évszázados múltjának, kultúrá-
jának, hagyományainak bemutatása, idén 
több erdélyi nemzetiség életéből, szellemi 
és művészeti értékeiből nyújtottak váloga-
tást az egész termet betöltő hallgatóságnak 
az Együttélési modellek a történelmi Erdély-
ben a román, örmény, szász, zsidó közössé-
gek körében című előadássorozat keretében.

Az 1600-as évek utolsó harmadában ér-
keztek Erdélybe az első örmény telepesek, 
akik az üldöztetés elől menekülve leltek 

Bakó Zoltán

Önszerveződő erdélyi nemzetiségek

otthonra I. Apafi Mihály fejedelem éleslá-
tásának, gyakorlatias szellemének, s nem 
utolsó sorban vendégszeretetének köszön-
hetően. Az első letelepülési helyeik Beszter-
cén, Gyergyószentmiklóson és Szépvízen 
voltak, ezután alakultak ki az örmény sza-
bad királyi városok, Szamosújvár, Erzsébet-
város, s később szóródtak szét nagyobb köz-
ségekbe kompakt örmény csoportok, mint 
amilyen a marosszéki Petele is volt.

A MÖMKE elnöke, Puskás Attila kö-
szöntője és bevezető előadása után a meg-
hívottak mutatták be a témával kapcsolatos 
előadásaikat. Garda Dezső A Compania és a 
Mercantile Forum, mint az örmény önszer-
veződés alapintézményei címmel értekezett 
a magyar-örménység sajátságos intézmény-
rendszeréről.

A románok 19. századi kulturális autonó-
miatörekvéseiről szóló, Cornel Sigmirean 
által írott tanulmányt a szerző más elfoglalt-
sága miatt Kálmán Attila olvasta fel. Pál-
Antal Sándor „A székely közösség önszerve-
ződése” című előadását – mint minden alka-
lommal – nagy érdeklődéssel követte a hall-
gatóság. Az erdélyi szászok történelmének 
egy jelentős – és hosszú időtartamú – sza-
kasza, a szász Universitas (1690–1876) je-
lentőségéről és fontosságáról Kálmán Attila 
értekezett. Zsidó szervezetek a történelmi 
Erdélyben címmel Spielmann Mihály törté-
nész-levéltáros tartott igen érdekes előadást, 
amelyben a marosvásárhelyi szervezetek, 
egyletek életébe is betekintést nyújtott.

Örmények a Kultúrpalotában. Érdekfeszítő 
előadások

Az előadások között rangos fellépők 
szórakoztatták a hallgatóságot: a Maros 
Művészegyüttes táncosai, énekelt Aszalos 
Enikő, zongorán játszott Szőnyi Márta és 
Szakács Mária Magdolna, majd a rendez-
vény végén Kecskés Ávéd Erika, a kolozs-
vári Gheorghe Dima Zeneakadémia hallga-
tója egy Bach-művet játszott el azon a mes-
terhegedűn, amelyet a MÖMKE által szer-
vezett gyűjtés eredményeként kapott nem-
régiben. 

Az idei rendezvény fővédnöke Varujan 
Pambuccian, a romániai parlament kép-
viselője és Turgyán Tamás, a magyar 
Országgyűlés örmény szószólója volt. 
(Székelyhon.ro. – 2014. 10. 14.) 

 

Első bevetésének életveszélyes történe-
tét meg se írja Irmának, egyik megfigyelő-
tisztje, Boksay Antal őrizte meg számunkra. 
Fenn a levegőben az erős légáramlatok el-
tépték a kormánymozgató huzalokat, és el-
szakadt a szárnycsűrő is. Csak motorral és 
oldalkormánnyal, folytonosan bukdácsolva 
ért le a földre. Félelmetes a gondolat: mi tör-
ténik, ha a csapkodó huzalok végighasítják 
a szárnyakat?

Ezeknek az 1916. május-júniusi levelek-
nek a hátterében a monarchia nyári, támadó 
tiroli hadművelete áll. Az osztrák-magyar 
repülőszázadok a hadművelet mindkét sza-
kaszában jelen vannak. Felderítő, bombázó 
és tüzérséget irányító szerepben.

Kiss egy Brandenburg-felderítőgépet 
vezet Mögötte a megfigyelőtiszt, aki 

Moravcsek Mária

„A hazáért mindenkor, mindenre kész vagyok”
Ittebei és eleméri Kiss József hadnagy, vadászrepülő

(3. rész)
fény képez, a gépfegyvert kezeli (a pilótának 
még nincs), vagy a bombát zsinóron ló gatva 
kézzel céloz. Munkájának sikere a pilóta rá-
termettségétől, manővereitől függ, ő ad mó-
dot mindenre, tehát az eredmény az övé is.

A támadás kezdete után két héttel levél 
megy Pozsonyba.

„Eddig 6 repülésem van az ellenség fe-
lett. ... 20-án Schio pályaudvarát bombáz-
tam, ugyanakkor a Zúgna Torta állásait si-
került lefényképeznünk. ... 21-én reggel Pe-
ribe indultunk 3 géppel, egyenként 4x10 
kg bombával.” Délután is sikeresen bom-
bázzák az Etsch melletti Peri városát: „há-
rom telitalálat, egy nem robbant.” Majd el-
lenséges gépek tűnnek fel. Nem baj, „neki 
az első Formánnak!” Az megszökik, de va-
lamivel később két másik géppel visszatér, 
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és üldözőbe vesznek egy szintén nehézkes 
Lloyd-felderítőt. Hárman egy ellen! Kiss 
nem habozik: „Rövid, de roppant heves 
harc után megszabadítottam, s aztán magam 
is meglógtam. Egy Farman, egy Caudron és 
egy Caproni volt az ellenfelem.”

Tipikus történet, sokszor megismétlő-
dik még: Kiss felderítőgéppel vadászként 
harcol a technikai és létszámbeli túlerővel. 
Esze ágában sincs megijedni, pedig mindhá-
rom típus ún. „óriásgép”, bombázásra kifej-
lesztve. (A monarchiának erre a célra terve-
zett gépei nincsenek, a bombázószázadokat 
csak 1917-ben szervezik meg, kétmotoros 
Brandenburg-gépekkel repülnek. Kiss József 
ezutáni, nyári repülései már egy kiérlelt, tu-
datos rendszerbe illeszkednek. Többször ta-
pasztalja, hogy az elakadt vagy lefagyott 
gépfegyver miatt harcképtelenné vált gépe-
inket is könyörtelenül lelövik. Látja, hogy a 
front legkiválóbb ellenséges repülői, az an-
golok szinte passzióval teszik ezt, és soha 
nem kegyelmeznek a védtelennek.

Ezzel szemben az 54 légigyőzelmes 
francia Guynemer százados elengedi a 61 
légigyőzelmes német Udet főhadnagyot, 
mert annak gépfegyvere beszorult. A kana-
dai Roy Brown lelkifurdalást érez, mert le 
kellett lőnie a 80 légigyőzelmes Manfréd 
von Richthofent (1918. április 21): „Szíve-
sen visszahívnám az életbe.” Az olaszok ud-
variassági gesztusai szintén emberségről ta-
núskodnak. A kiváló vadászrepülő, Olivari 
herceg rossz magyarsággal megírt levelet 
dob a levicoi reptérre 1918. március 15-én: 
„A magyar bátor, lovagias repülőket üdvö-
zöljük nagy nemzeti ünnepükön”, a később 
ledobott csomagban pedig fényképek a le-
lőtt magyar pilóta temetéséről és egy fog-
ságba esett magyar repülőről.

Az angolok nem. Az angolok soha.
Kiss szakkönyveket olvas, tanulmányoz-

za a légiharcok rendszereit, elemzi Manfréd 

von Richthofen légicsatáinak leírását Ké-
szül a heroikus feladatra; győzni úgy, hogy 
lehetőleg ne tapadjon hozzá vér. Kidolgoz-
za és begyakorolja az új módszert: a meg-
szerzett magassági fölény birtokában akár a 
felhőkből is lecsapni, majd a gép mögé-fö-
lé szinte arasznyi közelségbe kerülve egy 
puli okosságával és következetességével le-
terelni az ellenséget hazai repülőtérre. (Baj-
társak találták ki ezt az otthoni ízű, tökéle-
tes párhuzamot.) Szökni képtelenség, mert a 
hajszálpontosan irányzott foszforlövedékek 
kijelölik az egyetlen utat. Csak néha szüksé-
ges a légcsavar vagy a motor szétlövése, 
ilyenkor siklórepülésben landolnak a meg-
mentett repülők. Ha nehéz volt a küzdelem, 
Kiss megjutalmazza őket: leterelés közben 
magas szintű műrepülő-bemutatót tart ne-
kik. Az elképedés akkora, hogy soha, senki 
nem próbál elmenekülni.

Itt a példa az angoloknak: vajon mit kez-
denek vele? Látni fogjuk: semmit.

Egyelőre főként olaszok az ellenfelek, a 
kiváló vadászrepülők, Baracca, Baracchini, 
Scaroni, valamint Olivari és Ruffo di 
Calabria hercegek. Utóbbi különösen vak-
merő. Egy ízben 10 méterre ereszkedik le 
Asiagonál állásaink fölé, vigyázva végig-
gépfegyverezi a terepet, majd elegánsan 
névjegyet dob le, és távozik.

Az olaszok jelentős túlerőben vannak: 
1916. június 20-án 10 Caproni bombázó és 
kísérő vadászok támadják meg váratlanul 
a perginei és Etsch-völgyi reptereket. Kiss 
bőrruha és szemüveg nélkül rohan gépéhez, 
megfigyelőjével együtt felszáll 4000 méter-
re (hány fok lehet ott?), egymaga nekimegy 
a rajnak, és félórás harc után lelő egy bom-
bázót. A repülőknek még nincs becsülete 
az osztrák-magyar sajtóban, tehát meg sem 
említik, holott a német újságok nagy rész-
letességgel szá molnak be róla. Két hónap 
múlva egy négyes Caproni-raj pályázik a 

perginei pályaudvarra. Kiss dönt: a vezérgé-
pet kell célba venni. Megközelíti 20 méterre, 
és folytonosan verekedve lenyomja. A bent 
ülők sértetlenek. A hivatalos Höfer-jelentés 
mindig hírt ad Kiss légigyőzelmeiről, de 
csak az első nemesi előnevet használja. 
Közli a szeptember 17-i harmadik győzel-
met is: a Garda-tó mellett kényszerleszállást 
végzett az olasz Caproni.

A harmadik győzelem láttató, eleven le-
írásával Kiss József naplója ajándékozott 
meg bennünket. A repülés magasiskoláját 
képviselő módszer minden eleme megtalál-
ható benne a foszforlövedékek kivételével. 
Most erre nem volt szükség.

Tüzérségi megfigyelésre megy pilóta és 
tisztje. Srapnellfelhők pamacsai látszanak 
az égen – mit lőhet a tüzérség? Valóban fel-
tűnik egy magát furcsamód biztonságban 
érző magányos Caproni, holott mindig erős 
rajokban repülnek csak. Kiss vadászösztöne 
feltámad: „Ez a magános gép pedig, akármi 
történik is, ma az enyém lesz!” Ik Caproni 
még mindig észrevétlennek hiszi magát, 
gyanútlanul közeledik: „Hatalmas gép, 
olyan, mint egy erőd. Elöl két motor, hátul 
egy A szárnyak közötti tartórudak úgy néz-
nek ki, mint valami sűrű oszlopcsarnok.” 
Kiss már régen felette jár, „aztán irány egye-
nest a Caproni!” Az menekülni próbál, tü-
zel, „ami elől én gyors fordulókkal tértem 
ki.” „Mindig mi voltunk a támadók, mi a 
gyorsabbak és magasabban járók,” méghoz-
zá tervszerű, szoros közelségben: „A pilótá-
nak, a megfigyelőnek és a két gépfegyverlö-
vésznek arcát jól láthattam. Kétségbeesetten 
dolgoztak.” (Kiss munkának nevezi a 
harcitevékenység minden formáját máskor 
is.) Az ellenség egyre ritkábban lő – mi le-
het a háttérben? Baj van itt is, a tiszt gép-
fegyvere elakad. „De az enyém még jó... 
Majd végzek én a nagy monstrum mal ma-
gam is.” Szétlövi a két első motort, a gép 

siklórepülésben egyre lejjebb kerül. Közben 
a saját megfigyelő lőni készül a megjavított 
fegyverrel, de Kiss lein ti: „A legyőzött el-
lenfelet nem harcszerű cselekedet szétlő-
ni.” A Caproni most váratlanul zuhanórepü-
lésbe megy át, a gyanakvó Kiss ugyanígy 
utána; talán szökni akar? A gép eltűnik egy 
völgyben. Hova lett? „Spirálba fektettem a 
Brandit”, amely leszáll egy kis erdei tisztá-
son. (A pilótaiskolában 100 m2-re gyakorol-
ták az ilyesmit - mekkora lehetett az erdei 
tisztás?) Katonák, civilek jönnek: az olasz 
gépet megtartották az erős tölgyfák, az utá-
szok már szedik is le a magasból. „A veze-
tő a fején megsérült, de a többieknek sem-
mi baja nincsen. Nagyon megörültünk a 
jó hírnek.” „Az olasz megfigyelőtiszt igen 
nagy tisztelettel beszélt velem.” (Németül.) 
„Igen meglepte őket az osztrák-magyar gép 
mozgékonysága és repülési fölénye, mert 
úgy tudták, hogy az ő gépeik sokkal job-
bak.” (Jól tudták, csak Kiss-ről nem hallot-
tak még.) A négy „ellenség” nyakába borul 
megmentőjének, s mikor kiderül, hogy ma-
gyar, örömük határtalan. Kiss három nevet 
mond csak: „Garibaldi, Türr István, Kossuth 
Lajos.” Az olaszok szemében könnycsepp 
jelenik meg. Egy osztrák dragonyos főhad-
nagy méltatlankodva nézi a nagy barátko-
zást, de szerencsére nem ő a legmagasabb 
rangú jelenlevő. A magyar alezredes elma-
gyarázza neki, hogy életüket köszönik meg 
most a repülők. Kissék átvizsgálják az olasz 
gépet, a fontos műszereket magukkal vi-
szik, majd tiszteletkört írnak le a levegő-
ben a legyőzött ellenség megbecsüléseként, 
és hazatérnek. Mintha mi sem történt vol-
na, jöhet a jó ebéd. „Az este végtelen nyu-
galom öntötte el egész bensőmet. Jóleső ér-
zéssel feküdtem le, hogy legyőztem az el-
lenséges gépet, és ezt a győzelmet nem ár-
nyékolta be emberhalál, hála Istennek, nem 
volt temetés.”
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Október 1-jén reggel parancs jön a 3. 
hadtesttől: fontos felderítést kell végezni a 
Dolomitokban. Óriási vihar tombol, isten-
kísértés most felszállni. Kiss József vállal-
kozik rá, és sikeresen végrehajtja a felada-
tot. Gépe azonban a hazai reptér felett lég-
zsákba kerül, és lezuhan a szőlők közé. A 
sebesülés súlyos, a trienti kórházban keze-
lik heteken át.

Karácsonykor Perginében van. Fénykép 
készül róla és bajtársairól. A háttérben fel-
díszített karácsonyfa, az asztalkán poharak, 
alma. Kiss komolyan néz szembe velünk, 
a bajtársak ugyanúgy, egyikük mandolint 
penget. Valamennyien viselik kitüntetései-
ket. Ünnep van, Karácsony.

Kiss januárban még pihen, erősödnie 
kell: „egész nap skín szaladgálok”, majd 
bemutatják IV. Károly királynak, amire a 
koronázóváros szülötte nagyon büszke.

Az ellenség légifölénye 1917-től kezdve 
erőteljesen megnövekszik, mert egyre gyak-
rabban tűnnek fel és nagy létszámban a szö-
vetségesek technikailag is sokkal jobb gépei.

„Távolfelderítő” utakra akkor kezdik kül-
deni, amikor az ellenség „légizárlat”-a szin-
te lehetetlenné teszi a felderítést. Ez azt je-
lenti, hogy különböző magasságokban nagy 
létszámú vadászrajok keringenek állandóan 
a levegőben, rajtuk átjutni képtelenségnek 
látszik. Kiss átjut. Felhők között bujkálva 
vagy felettük repülve, ha kell, leállított mo-
torral és siklórepülésben néha 200 km-re is 
behatol az ellenséges vonalak mögé anélkül, 
hogy egyetlen elhárító lövést is kapna. A fel-
hőlyukakon át minden szükséges informáci-
ót megszerez.

A távolfelderítő utakra együléses „K. D.” 
vadászgéppel indul. Szeptemberi naplófel-
jegyzése megörökíti egy olasz Farman kény-
szerű lelövését, miközben egy ilyen útról tér 
haza. „Szerettem volna elfogni és hazavin-
ni, de hosszabb légiharcba benzinhiányom 

miatt nem vághattam bele.” Kénytelen a 
benzintartályra céloz ni: „A gépből kicsapott 
a jellegzetes fehér felhő, aztán egy hosszú, 
fekete füstcsík és lángnyelv..., a gép hirtelen 
a hátára fordult, és őrült kalimpálással bu-
kott lefelé.” Kísérteties előkép!

Kiss egyre gyakrabban repülhet vadász-
ként. Kovalcsik Gyula tiszthelyettessel 
pásztázzák a levegőt, hátha akad valami 
tennivaló. Saját kifejezése szerint „békésen 
portyázgat” ott fenn, mintha a napfényes po-
zsonyi korzón sétálgatna vasárnap délután. 
A nyugalom addig tart, amíg fel nem tűnik 
az első ellenséges gép.

A nemrég alakult 55. vadászszázadhoz 
1917 november elején vezénylik át. Végre! 
Ez az ő igazi műfaja.

Kiss József repülőéletének legragyogóbb 
korszaka következik ezután az 55-ös va-
dászoknál. Társa az osztrák Július Arrighi, 
aki Brumowsky százados neveltjeként 32 
légigyőzelmével 11 vitézségi érmet érde-
melt ki, köztük négy aranyat. Az 1917-es 
légteret ősztől kezdve a legyőzhetetlen Kiss-
Arrighi-páros uralja. Az 55. sz. parancs-
noka, a szintén pozsonyi születésű nemes 
Maier József százados nem csak remek szer-
vező, hanem kitűnő kötelékvezető vadászre-
pülő is. Időnként hármasban indulnak beve-
tésekre.

Kiss József 1917. november 22-én új tá-
boriposta-címet jelez Irmának: „Fi. K. 55.” 
„Összekerültem Arrighival, az Isonzó leg-
jobb pilótájával. Mindig együtt megyünk 
vadászatra. Négy nap alatt 11 ellenséges gé-
pet lőttünk le. Ebből rám jut 5 (összesen 12), 
Arrighire is 5 (összesen 191). Egészen egy-
forma kitüntetéseinkhez most megkapjuk 
harmadszor az aranyat. Arrighiben egy má-
sodik Kissre találtam”.

„November 28-án leszedtem a 13. és 14. 
olaszt. Megkaptam harmadszor az aranyat, 
és tiszthelyettes vagyok.”

December „16-án leszedtem a 17-ik el-
lenséges gépet, égve”.

„Ma a király utasítására beadtak hadnagy-
nak. A napokban várom a 12-ik kitüntetése-
met (a valóságban a 15-iket), a kisezüstöt 
ötödször.” (1918. I. 24.)

„Leszedtem a 18. ellenfelemet. A gép és 
a foglyok sértetlenek. Az első angolok ná-
lunk!” (1918. I. 25.)

A szűkszavú írások jelentős küzdelmek-
re utalnak.

Ez a páratlan teljesítmény azonban azt is 
jelzi, hogy az ellenség egyre sűrűbben, egy-
re nagyobb erőkkel támad, így vadásza-
ink naponta már kétszer szállnak fel. Kiss 
módszere mégis változatlan: védtelen gép-
re nem lőni, és lehetőleg megmenteni az el-
lenség életét. December 16-án módja nyílt 
volna erre, de a makacs angol önmaga vesz-
tét kereste. Kiss naplója megörökítette a 
légiharcot.

„Jó néhányszor voltam kint a front fö-
lött, de csak ritkán láttam ellenséges gé-
pet, azt is csak nagy távolságról. Úgy lát-
szik, megszeppentek egy kicsit az ango-
lok, hiszen az 55. vadászszázad megtaní-
totta őket a tisztességre.” A délelőtt ered-
ménytelenül telik, de délután feltűnik egy 
gyanútlan angol Saml. „Még nem vett ész-
re, így hát nekimentem”, „erőteljesen rá-
vetettem magamat”, „felülről rácsaptam”, 
„újra rácsaptam”, és „gépem futószerkeze-
te sokszor egy arasznyira lehetett a pilóta 
fejétől.” Micsoda technika! Kiss egy bukó-
fordulattal eléje kerül, mert csak a propel-
ler szétlövésével tudja lekényszeríteni. Az 
angol hevesen tüzel, majd „rémülten lá-
tom, hogy... egyenesen belerepül géppus-
kám tüzébe.” Vagy 100 métert zuhan, „az-
tán megjelent a jól ismert füstzászló. Tehát 
a benzintartályt foszforgolyó érte. Kísérte-
ties lángnyelvek csaptak elő a gépből... 15. 
légigyőzelmem is már a múlté. Sajnáltam 

az angolt, Isten látja lelkemet, nem én vol-
tam a hibás.”

Egy hónap múlva, 1918. január 12-én 
viszont sikerül megmenteni két angol tiszt 
életét. Kasza Sándor őrmesterrel együtt vi-
askodnak egy ötös Bristol gyorsfelderítő-
rajjal, amelyből egyet Kiss 4000 méterről, 
folytonosan verekedve nyom le a hazai re-
pülőtérre. A megmentett angolok hálásak. 
Több fénykép készül. Kiss és Kasza ott 
állnak a hóban az antantkokárdás „B. E.” 
előtt, egy másikon pedig mo solyogva, ösz-
szekapaszkodva néznek ránk a korábbi el-
lenfelek, Kiss, Kasza meg a két angol.

Kiss József mára az Osztrák-Magyar Mo-
narchia légierejének leghíresebb magyar re-
pülője 19 légigyőzelmével. Ennek többszö-
rösét is elérhette volna, ha nem az ellenfél 
életét védelmezi. Fényképei jelennek meg 
Az Estben, az Érdekes Újságban, a ber-
lini Weltspiegel és más német lapok is ír-
nak róla. A megszállt Belgrádban megjele-
nő Belgrádi Hírek 1917. július 16-án közöl 
Kiss címen hosszú, romantikus hangvételű 
cikket magyar nyelvű számában. A legérté-
kesebbek azonban Az Aéro c. szaklap képei 
és szövegei. Immár hatodik éve jelenik meg 
A repülés, léghajózás és automobilizmus fo-
lyóirataként, s főmunkatársai közé tartozik 
Bánki Do nát műegyetemi tanár is. A fény-
képek a legyőzött ellenséges gépeket mu-
tatják vagy Kisst a lehozott angol hadnagy-
gyal, csoportképet két másik angollal, más-
hol egy megmentett olasz tiszttel beszél-
get, Kisst bemutatják a királynak, Conrad 
von Hötzendorf gratulál neki, repülőgép-
osztag élén Kiss és vezérgépe Perginében, 
légifelvétel portyázó „K. D.” gépéről és sok 
portré. A legismertebb 1918-ban készül, kö-
penyben, sapkában, minden kitüntetésével 
látjuk. Három arany, négy nagyezüst, öt kis-
ezüst, négy bronz (ennyit fogadott el) és a 
Károly csapatkereszt díszíti zubbonyát.
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Szennyessy Judit

Kegyeleti barangolás Isonzó, Doberdó, Júliai-Alpok,
Karszt-hegység és a Trieszti-öböl vidékein 

– 2014. július 27–augusztus 1. (2. rész)

Július 27. A Ljubjana városképének kiala-
kításában meghatározó szerepet játszó épí-
tész, Jozef Plecnik főműve a pilléreinek szá-
máról elnevezett Hármas Híd, amely az óvá-
rost köti össze a központtal. A Hármas Híd-
tól balra húzódik a Piactér, mögötte az And-
rea Pozzo által tervezett Szent Miklós Szé-
kesegyház, illetve a piactér lezárásaként az 
art nouveau stílusú Sárkányok Hídja” Miu-
tán átvágtunk a Belvároson, megcsodáltuk 
a  XVIII. században épült Városházát, va-
lamint a Robba szökőkutat, és eljutottunk a 
hegytetőn magasodó Várhoz. A vár, bár már 
a középkorban is erőd volt, mai képét az 
1511-es földrengés után nyerte el. Fő látvá-
nyossága a XIX. századi Kilátótorony 150 
lépcsőjének megmászása után várt ránk, a 
város terakotta háztetőitől egészen a Júli-
ai-Alpokig nyúló csodálatos panoráma.  Az 
esős időből vett első ízelítő után beszálltunk 
a buszba, és elindultunk a szállásunk felé. 

Közel egy órás utazás után megálltunk 
Rostás Pál huszár emlékművénél a Budanjei 
háromtornyos templom oldalánál. A közhu-
szár története több mint kétszáz éves. A na-
póleoni háborúk idején 1813 októberében 
a Radetzky huszárezred katonáinak egy ré-
sze összeakaszkodott a menekülő franciák-
kal. Rostás Pál négy huszártársával az ezred 
sebesültjeinek biztonságos elvonulása céljá-
ból feltartóztatta a közel tizenhatszoros túl-
erőben lévő franciákat. Egy negyedórás vi-
askodás után Rostás Pál 30 golyóval a testé-
ben utolsóként hullott le a lováról. Az ellen-
felei már lőttek, mert a kardjával nem bír-
tak. A helybeliek végignézték a bátor tettet, 

és bajtársai díszsírhelyet adományoztak szá-
mára, majd 1845-ben emlékművet emeltek 
a sírja fölé. 2010-ben helyiek kezdeményez-
ték a szobor újbóli felállítását, melyre a ljub-
ljanai nagykövetségünk közreműködésével 
2013-ban került sor. A szobor előtt főhajtás-
sal emlékeztünk a hős huszárra, és miköz-
ben Issekutz Sarolta elhelyezte a piros-fe-
hér-zöld szalaggal átkötött koszorút, eléne-
keltük a magyar himnuszt. 

Rövid utazás után Nova Goricia házaihoz, 
majd szálláshelyünkhöz értünk. A jó előké-
születeknek köszönhetően hamar megkap-
tuk a lánykollégium szobakulcsait, és gyor-
san elhelyezkedtünk. Utolsó falatig elfo-
gyasztva vacsoránkat altató nélkül vágtunk 
az éjszakának. A bátrabbak vacsora után 
Gyuri bácsival felmentek a szálláshelyünk 
felett magasodó kolostort megtekinteni.

Július 28. Ezen a napon Szlovénia termé-
szeti csodáival ismerkedtünk, és első benyo-
másainkat szereztük az isonzói front kör-
nyezetéről. Buszunk első állomása Bovec 

Kiss repülődicsőségének nagyon rö-
gös volt az útja a közös légierőnél. Hogy 
szakmai terveit megvalósíthassa, tiszt 
szeretett volna lenni, de nem volt hozzá 
érettségije. IV. Károly király személyes 
utasítására 1918. január 24-én ismét elő-
terjesztették hadnagyi rangra, de a las-
sú adminisztrációnak még a királyi szán-
dék is kevés volt. Először szakaszvezető, 
majd törzsőrmester, végül tiszthelyettes 
lehetett csak.

Január 27-én három olasz géppel vív sú-
lyos légiharcot. Megsebesül, alig tud haza-
jutni. Mindezt gyerekkori barátjának írja 
meg február 5-én: „Január 26-án leszedtem 
egy angolt, így most 19 légigyőzelmem 
van, s nem is lesz egyhamar több, ami 
azonban hidegen hagy. Ez csak eszköz lett 
volna ... valószínű, célomat már elértem.” 
Nyilván az angolokra gondol, hiszen több 
bajtársuk életét mentette meg.

Másnap egy olasz gép jelenik meg vá-
ratlanul Pergine felett. Kiss a leggyorsabb 
és legtürelmetlenebb, ismeri a pillanatok 
értékét: „Úgy, ahogy voltam, beugrottam 
gépembe... míg a többi piszmogott, elun-
tam a várást, s egyedül rohantam el.” Még 
három olasz vadász kerül elő, „de ami még 
nem esett meg velem, az ma megtörtént.” 
Elakad a gépfegyverszalag, „vad ütést 

kapok a bal csípőmbe, rögtön lefordultam 
a masinámmal... egy keserves fél óra múl-
va mégis hazajutottam. Ma már felkeltem 
az ágyból.”

A tétlenséget nehezen viseli. Hallja a 
híreket: a légiharcok eldurvultak. „A fe-
nekedő gyűlölködés, az idegileg elfáradt 
ember türelmetlensége” érvényesül, írja 
az ugyancsak pozsonyi születésű Hefty 
Frigyes, a Háry-század vadásza. Angol, 
francia és amerikai repülőgépek tömege 
érkezik, légifölényük óriási.

A Brumowsky, Háry és a többi század 
repülői helytállnak, de már inkább a sze-
rencse, mint a megérdemelt győzelem kí-
séri őket. Kiss József 1918 május ele-
jén tér vissza Perginébe. Egyedül van. 
Arrighit 26. légigyőzelme után Albáni-
ába vezényelték, Maier százados már a 
campoformioi vadászrepülő-iskola pa-
rancsnoka.

Röviddel halála előtt írja egyik bajtár-
sának: „...A régi gárdából egyedül marad-
tam. Kemény munka áll mögöttem. Amió-
ta itt vagyok, borzasztó harcaim voltak az 
angolokkal, akikkel partner nélkül nehe-
zen bírok. Nagyon fáradt vagyok.” A le-
vél tele van sötét színekkel, balsejtelem-
mel, ami eddig – egy kivétellel – sohasem 
fordult elő.                                 Folytatjuk

Zárug Zita és Harkányi Árpád, a világkörüli nászúton levő házaspár, ebben az évben is 
kiad egy, a fotóikból összeállított falinaptárt de-
cember elején. Előrendelésre, előjegyzésre van 
lehetőség Zárug Katinál a 06-309713820-as 
mobil számon. (1 db = 2 000 Ft, 2 db = 3 900 
Ft, 3 db = 5 700 Ft, 4 db = 7 400 Ft, 5 db = 
8 500 Ft) A fiatalok október végén a 30. ország-
ban,  Mexikóban járnak, eddig összesen 29 200 
km-t kerékpároztak. Útjukat az interneten is le-
het követni a 360fokbringa.hu  oldalon.


