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Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna  
 
 

A peresztegi Szedenik testvérek levelezése az elsı világháború idején 
(1914-1916) 

 
 
Tiszteletre méltó az a családi kohéziós erı, amely arra ösztönzi a kései utódokat, hogy 
megırizzenek az elıdökhöz tartozó fotókat, okmányokat, leveleket, feljegyzéseket, költıi 
alkotásokat. Szedenik Fülöp peresztegi kántortanító családjába 120 évre lehet visszatekinteni. 
Unokája, Szedenik Anna bizalma folytán kerültem Csepregen ezeknek a tárgyi és írásos emlékeknek 
a közelébe. A csepregi Honismereti Kör fennállásának 50. évfordulója alkalmából 2006 
októberében állítottam ki a teljes családi és levelezési anyagot, Szedenik Jenı és családjának 
csepregi kötıdése okán. A kiállítás címe: Iluska húgomnak a frontról 1914-1916. 
 
A tanító apa tehetsége, kötelességtudata, hazafias szelleme, szüntelen használni akarása, 
családtisztelete, tudományos és irodalmi tevékenysége megérdemelne egy alapos kutatómunkát, 
hogy felmutassunk egy pedagógus mintát a 19. század nyolcvanas éveitıl 1920-ig, halála évéig. Két 
nemzetet szolgált: a magyarságot és a velünk élı horvátokat. Maga is horvát anyanyelvőnek 
született. 
 
A Szedenik-anyagnak mégis a legegységesebb, kronológiailag is követhetı része az a levelezés, ami 
Dr. Szedenik Jenı és húga, Iluska között folyt 1914 szeptemberétıl 1916 decemberének végéig. 131 
képes levelezı - és tábori lapot valamint egy levelet küldött haza a frontról Szedenik Fülöp 
legidısebb fia, Jenı. A címzett: Szedenik Iluska nagyságos úrleány, Pereszteg, 1 Ungárn. Csak Jenı 
levelei léteznek, húgáé elvesztek a hadmőveletek során. A válaszlapokból mégis kibontakozik a 
fiatal nı személyiségének néhány fontos vonása: az erıs emocionális kötıdés, az aggódás, a 
fontoskodással párosuló kötelességtudat, a határozottság. Amikor az elsı lapot kapja, csak 19 
éves2. Egy fotón kívül csak nıvérének, Irmának és sógorának 1926. március 16-án Peresztegrıl írt 
képeslapját ırizte meg róla a családi irattár. Szép, kiegyensúlyozott a lap írásképe. Apja ıt is 
taníttatta, mint ahogy a többi testvérét, Mária nıvéréhez hasonlóan tanítónıi képesítést szerzett. 
Személyisége azonban csak a frontról küldött üzenetekben maradt fenn. Összekötı kapocs volt az 
otthon és a háború borzalmaiban élı testvére között.  
.Bátyja, Dr. Szedenik Jenı, akinek az elsı világháborút megelızı életrajzi adatait csak röviden 
tudom összefoglalni, Német-Peresztegen, 1889. november 5-én született.3 Édesanyja Homokról 
származó Németh Ilka volt. Elemi iskoláit Német-Peresztegen, gimnáziumi tanulmányait az I-V. 
osztályt a soproni szent Benedek rend fıgimnáziumában, a VI.-at az esztergomi szent Benedek rend 
fıgimnáziumában, a VII-VIII.-at a nagyszombati érseki fıgimnáziumban végezte. Érettségi vizsgát 
1908. június 20-án tett.4 Budapesten végzett jogot. A szombathelyi királyi törvényszékhez a gyıri 
királyi ítélıtábla elnöke 1912. július 5-én osztotta be javadalmazott joggyakornokká egyezer korona 
segélydíjjal.5 
 
A hivatali létra következı foka a szombathelyi járásbírósághoz történt jegyzıi kinevezése volt 
1914. június 25-én.6 A hivatali esküt 1914. július 16-án tette le. Konszolidált értelmiségi élet várt 
volna rá 1600 korona fizetés, 400 korona személyi pótlék valamint szabályszerő lakpénz 
biztosításával. A történelem azonban közbeszólt. Húgának küldött képeslapja alapján 1914. 
augusztus 17-én már a nagykanizsai gyalogsági laktanyában várta a frontra szállítását. 
 
Az írásbeli kommunikáció részben tábori levelezılapokon történt. 1914-16 között rózsaszín és sárga 
papírra nyomták Tábori postai levelezılap felirattal. Valamennyit ellátták a K. u. K. Feldpostamt 
16. körbélyegzıvel, amelyen az aktuális dátum szerepelt. Általában hosszú lila bélyegzı utalt a 
katona egységére: K. u. K. Infanterieregiment Rohr. Nr. 48. A harci események súlyosbodásával 
megjelentek a lapokon a „Zensurirt” bélyegzık és a cenzor aláírása is. A tábori lapokat hazai 
nyomda készítette, és a család küldte a frontra. A 42. és a 87. számú lapon utal arra, hogy mind 
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elfogyott, újabbakat kér, vagy a küldemény megérkezésérıl tudósít. Vásárolhattak német felirattal 
nyomtatottat, hiszen a hadsereg hivatalos nyelve a német volt. Található a levelezésben horvát vagy 
szerb nyelvő tábori lap is. Elıfordult, hogy a tábori lapra tintaceruzás rajzot készítettek. Ilyen a 4. 
számú levelezılap ideiglenes frontépítményekkel és a mögöttük magasodó hegyekkel. A rajzoló 
szignálta: Tent R. Felirata: Kommando u. Telefonstacion auf 670. Dr. Szedenik írásával: „Látod, 
még képes levelezılapot is küldök neked a háborúból. Csókol mindnyájatokat Jenı. 1914. nov. 5.” 
A levelezılap német nyelvő felirata: Feldpostkorrespondenzkarte. Bélyegzı: 
Gebirgstelefonabteilung N. o. 10. 
 
Kultúrtörténeti, történelmi, néprajzi, földrajzi szempontból lényegesen értékesebbek, és többféle 
információt hordoznak a képes levelezılapok. Rögzítenek egy pillanatot épületrıl, tájról, 
városrészrıl, természeti képzıdményrıl, népviseletrıl. Megmutatják a kor katonai és politikai 
szereplıit méltóságteljesen vagy a karikatúra eszközeivel. Kifejeznek politikai akaratot: az ellenség 
rossz színben láttatását, törekvéseket a hátország toleranciájának a fokozására, együttérzésre 
szólítanak az elesettek, rokkantak családja iránt. Nemcsak a lap írója kommunikál, a képek is fontos 
üzenetet közvetítenek, állásfoglalásra ösztönöznek, vagy egyszerően a kor emberének a 
szépérzékét, humorát, emocionális beállítódását célozzák meg. 
 
Érdemes a képes levelezılapok történetiségébe betekinteni. Elıdje a17. században jelent meg. Az 
elıkelıbb rétegek körében terjedt el köszöntılap és névjegykártya formájában, amelyre tájat, 
virágot festettek. Az elsı postai levelezılapot a Magyar - Osztrák Posta 1869-ben adta ki. 
Címoldalra elıször August Sivara nyomtatott képet. A képeslapokat postai küldeményként 1878. 
június 1-jén a Párizsban tartott nemzetközi postakonferencián fogadták el. Az elsı képeslapok 
kınyomatosak voltak, litográfiák, kézzel festettek. A magyar képeslap kiadása 1896-ban a 
millenniumhoz kapcsolódva vette kezdetét. Az életmód változása, utazás, kirándulás segítette a 
terjedésüket.7 Az elsı világháború idején már nyomdák sokasága, és jelentıs kiadók készültek fel a 
képes levelezılapok terjesztésére. Új szakma, kereseti lehetıség és állami bevétel forrása lett. 
Európában mindenütt megtalálható ez az írásbeli kommunikációs eszköz. 
 
A központi hatalmak országaiban két legtöbbet idézett uralkodói mondat Vilmos német császártól: 
„Mire a falevelek lehullnak, otthon lesztek szeretteitek körében” Ferenc József osztrák császár és 
magyar király: „Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam.” Ezek az uralkodói mondatok 
jelentıs kincstári optimizmussal töltötték el Szedenik Jenı újoncot is. 
Az 1. számú képes levelezılapon írja:” Kedves Iluska! […] Ha csomagot küldtök, a fehér nadrágra 
valómat is küldjétek el. Köszönöm, hogy a ruháimat és apróságaimat oly szépen megırzöd. 
Csókollak mindnyájatokat Jenı Nk 1914 aug 17. 
 
A 2. sz. közlés azért is érdekes számunkra, mert jelzi a frontra indulását. „Kedves Iluska! Most 
megyek lefele Boszniába. Címemet majd megírom. Pénzt, csomagot az utolsó pillanatban 
megkaptam. Csókol Jenı Brod 1914 szept 27.” A további lapjain a települések neve nem szerepel a 
déli frontszakaszon. A képes levelezılapok felirata igazítja el a címzettet, hogy merre jár az a 
hadtest, ahol a bátyja harcol. A levelezés nem volt egyszerő a harctéri viszonyok között. Szedenik 
káplár  is ügyeskedésre kényszerül. A 8. sz. tábori lapon azt írja: „Kedves Iluska! Itt küldök neked is 
egy elıre elkészített lapot. Minden lapomat ugyanis elıre megírom, és ha feladásra alkalom van, 
ráírom a dátumot és elküldöm. Ezt azért teszem, hogy a ritka alkalmat el ne szalasszam. Igen 
örülnék, ha néha egy lapomat megkapnátok. Csókol Jenı 1914. nov. 29.  A rossz postai 
viszonyokra gyakran panaszkodik a frontszolgálat során. A 6. sz. lapon: „Nem tudok írni, mert 
nincs posta.” A tábori és a képes levelezılapok korlátozott mérető írásfelülete nem adott 
lehetıséget a hosszabb közlésekre. A leírt szövegeknek bizakodóknak, optimista kisugárzásúaknak 
kellett lenniük. Ugyancsak a 6. sz. lapon írja: „Hála Istennek még semmi bajom sincs és jó 
egészségben vagyok.[…] Csak a jó Isten már békét adna. Csókol Jenı 1914. nov. 17.” A 7. sz. 
tábori lap üzenete: „Kedves Iluska! Hála Isten egészséges vagyok. Csomagot ne küldjetek. Most 
ettem meg a jó kukoricastercet. Csak már béke lenne. Csókol Jenı. 1914. nov. 17.” 
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Dr. Szedenik Jenı frontkatona a levelek lehullása után, úgy tőnik, hogy tudomásul vette a harcok 
folytatását. Ahogy családja és a közszellem belenevelte, hazájáért küzdı ıszintén odaadó katona 
volt, és gyorsan elindult rangbéli felemelkedése is, de nem nézte le azokat sem, akik ellen harcolt. 
10. sz. lapon írja.„Itt ismét egy képeslapot küldök neked. Ez valóságos szerb kép ám!” A kép Mihail 
herceget ábrázolja latin és Cirill-betős felirattal. Késıbb, 1915. január 25-én írja: „Ma osztották ki a 
karácsonyi ajándék csomagokat. A baka társaság persze igen megörült neki, hogyne, hiszen a pipák 
már meg is voltak tömve, csak rá kellett gyújtani. Nekünk a klopodiai8 nık küldtek csomagot. Meg is 
köszöntem nekik, és írtam annyi bolondságot, hogy még a cenzurázó tiszt is elnevette magát. Hadd 
nevessenek Klopodián is. De szivarokat nem jót küldtek, csupa rövid volt. Minden egyesnél 
megfájdul a fejem, de azért szívom, mert nincs más, szivni meg csak, muszáj. Csókol mindnyájatokat 
Jenı” A tábori lapra kék színő képet nyomtak: Lovon fenséges, koronás nıalak, alatta égı város. 
Felirata: Gyorssegély Auguszta-alap a nyomor és a bánat enyhítésére. Alatta: Szeretettel küldi az 
Auguszta-alap. 1914 karácsony.  
 
A 13. sz. lapon a feladó címéhez a következıt írja: Dr. Szedenik corporal [tizedes] 10 brigade 
bedekung. Kedves Iluska! Ma kaptam egy óriási levelet, amibe te is, Irma is irtál. Holnap fogok rá 
hosszan válaszolni. Pénzt csak pénzes levélben lehet küldeni. Látod, már tintám meg tollam is van, 
igaz, hogy csak piros. Ma ismét kaptam meg egy csomagot. Hála Istennek, én egészséges vagyok. És 
jól élek most, mert mindenem megvan.(Fent ceruzával: A cipım már meg van talpalva.) Csókollak 
mindnyájatokat Jenı 1915. január 5. A 18. és a 19. sz. lap egyaránt 1915. január 27. -i keltezéső: 
„[…] Én a ti leveleteket igen hamar megkaptam. 3-4 nap ellenbe ti az én leveleimet soká kapjátok 
meg. Jó egészségben vagyok. Ruha nem kell, van elég, sıt pokróc is. Kaptam mindent. Csókol 
Jenı.” „Kedves Iluska! Jó borocska mellett vagyunk együtt. A Sallai meg a Dollai cigányok húzzák. 
Most csak el hiszed, hogy jó a táborba. Csókol Jenı.”  Ugyanazoknak a bajtársaknak az aláírása, 
mint a 15. sz. lapon. A 2o. sz. lap: „[…] tegnap egy igen hosszú levelet küldtem. Sikerült egy 
csomagot is hazaküldenem. Megkaptátok épen? Én egészséges vagyok. Csókol Jenı. 1915. febr. 2.” 
A képeslap még karácsonyra készülhetett. Felirata: Boldog ünnepeket! Felette Vilmos és Ferenc 
József császár tölgy-és olajágba foglalt alakja. Jobbjukon Magyarországot megtestesítı koronás, 
allegorikus nıalak olajággal és címerrel.  
 
Dr. Szedenik 23. lapja azért érdekes, mert utolsó üzenete a Gebirgsbrigadekommando- tól. A lap 
felirata: Dopisnyica za bojnu postu. A tábori lapon, a postán elveszett fényképek után kérdez, mert 
húga szerint ık megkapták a lemondott képeket. „Névjegyes lapjaimat, ha még lehet, egyelıre 
rendeld le. Itt pompás nyári idı van. Hála Istennek egészséges vagyok és igen jó étvágyam van. 
Csókol Jenı. 1915. február 18.” Négy nap múlva értesíti húgát az új helyérıl: „Kedves Iluska! 
Berukkoltam újra a bataillonhoz, tehát ha levelet írsz ezen uj cimemre küld. Csókol Jenı. 1915. 
február 22. Einj freiem. corp. 48. inf. Regiment I. baon I. compagnie. Feldpost. 16. A képeslapon 
egy csokor gyöngyvirág. A Lipcsében kiadott kép felirata: „Nur einmal Blüht im Jahr der Mai 
Gesetzl Gesch.” [Egy évben csak egyszer virágzik a május.]  
A 25. sz. sárga Feldpostkorrespondenzkarte szövegében finom utalás a hadi helyzetre: […] „Légy 
szíves alkalom adtán egy kicsi zsebnaptárt küldeni. Lehetıleg katonait. Ne szép legyen, hanem az a 
fı hogy el ne szakadjon. Csókol Jenı. Harctér 1915. III. 22. Kérek 2-3 zsebkendıt is.” A következı 
lapon húga aggodalmaira válaszol:” A hidegtıl engem ne félts, mert meleg van. Néha napján 
hidegebb szél fúj, de általában köpeny nélkül járunk. Nagyon szép lapokat vettem.” 
Örömmel írja a 25. sz. lapon: „Most már én is hosszú kardot viselek az oldalamon, mert elıléptettek 
kadet aspiránsnak Ezzel fizetésem is jelentısen javult, 40 fillér napi zsold helyett 90 fillért kapok. 
Csókol Jenı. 1915. ápr.4. Húsvét napján.” Ugyan ezen a napon még beszámol arról, hogy társaival 
rossz bor és dudaszó mellett megünnepelték az elıléptetését. A következı képeslapok a hadtest 
gyors mozgását érzékeltetik: 1915. ápr. 7-én keltezett képeslap felirata: India. Fıutca, Egy nappal 
késıbb: Versecz Szılıhegyek és várrom Ugyancsak 8-i keltezéssel: Temesvár Új Begahíd és 
Postapalota. „[…] Erre is elvetett a hadi szerencse. A további direkciót nem tudom. Jól érzem 
magamat. ”A 32. lapon kérdezi: „Útközben feladott lapjaimat megkaptad? Vettem ma egy igen szép 
kardot 16 Kért kéz alatt. Igen megéri. Ma egy ilyen kard 50-60 K. Hála Isten jól érzem magamat 
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[…] 1915. április 12.” A 33-36. és a 38. számú képeslapok feliratai és ábrázolásai a háború 
elmélyülésére utalnak.  
A 37. számú küldemény egyetlen levél az írásos üzenetek között. Ebben található meg annak a 
precizitásnak és igyekezetnek a motívuma, ami Szedenik húgát a háborús emlékek megırzésére 
inspirálta: „Kedves Iluska! Nézd, itt küldök egy érem leirását. Ha hozzájutsz, szerezz egyet. De ne 
csak ilyesmit, hanem mindent el kell tenni, ami a háborúra vonatkozik, mert késıbb mindez értékes 
dolog lesz ha most bolondságnak is látszik. Pld az a füsttelen napi jelvény is érdekes volt. Talán 
láttál vagy olvastál róla. Mondd meg papának, hogy  hadikölcsönre is jegyezzen legalább is egy 
részvényt, ha teheti.[…] Itt gyönyörő szép tavaszi idı van. Én jól érzem magamat. Ha az Isten újra 
civilbe segít, talán ott sem lesz kellemesebb életem, mint most van. Most igen szép elegáns ruhám is 
van. Az egész háborúban legkellemetlenebb ez a vándor cigány élet. Csókol mindnyájatokat Jenı. 
1915. május 16. 5 kétszersült csomagot megkaptam. Most több kétszersültet nem kérek.” 
 
Hosszú idı után találni utalást a front földrajzi helyére vonatkozóan. A 45. 46. és a 47. sz. lapot 
1915. július 5-én írta Laibach-ból [Ljubjana], Sisak-ból [Sziszek], majd ismét Laibach-ból és 
Zagreb-bıl. A következı lap húsz nappal késıbb keltezett. Az 50. számú lapon ismét utal a háborús 
viszonyokra: „[..] Tudunk ám itt a magas sziklák között pihenni is, mert van elég szalma, és a 
gyakori ágyu dörgés a legkevésbé sem zavar meg. Csókol mindnyájatokat Jenı. Kelt 1915. julius 
30-án, a harctéren.” Az 1915. augusztus 16-án keltezett lapra dr. Szedenik a neve mellé a kadet 
rendfokozatot írta. „Az érdekes újságra elıfizessetek ám, hogy minden háborús száma meglegyen. 
Egészséges vagyok.” – közli még a családdal. 
Az 56. számú képeslapon értesíti húgát, hogy tábori posta száma: 81. Következtetni lehet, hogy 
osztaga messze került az eddigi állomáshelyétıl. A képeslapok felirata a szlavóniai Cerknica, 
Laibach-i cenzor ellenjegyzésével. „Ilyenforma vidékeken járok. De vonat erre nincsen, azért nem 
kapok rendesen postát. Csókol Jenı. 1915. szept. 16.” 
A 63. képeslapot 1915. szeptember 27-én Trieszt mellıl küldte: ”Kedves Iluska! Látod milyen szép 
a tenger! Mikor ide jöttem, egészen mellette voltunk. Csókol Jenı.” A 64. lap rövid: „Csókol Jenı.” 
Sziszekrıl érkezett. A 60-as sorszámmal kezdıdı lapok rövid tudósítások 1915. októberében. A 67. 
számú tábori lapon nem titkolja elkeseredettségét: „A szerb sárt taposom az idén is, épen, mint ma 
egy éve. De az idén vége lesz Szerbiának és ezzel a háborúnak is. Ha soká nem kaptok levelet, ne 
busuljatok, tudjátok, hogy innen nem express vonaton viszik haza. Jól érzem magamat. Csókol 
mindnyájatokat Jenı. Harctér 1915 okt. 27.” A feladó neve mellett új rangja: zászlós. A 69. 
képeslapon a csapatmozgásról is hírt tudott adni: „Téli ruhám hiányát nem érzem, mert mindent 
vettem Zimányban, mielıtt Belgrádba átkeltünk volna. Csókol Jenı 1915. november 2. Az 1915. 
november 27-én küldött tábori postai lapon szinte végrendelkezik: „Egészséges vagyok. Ruháimat 
add neki a Józsinak, csak egyet tarts meg nekem. A juget gallért és cipıt is add csak neki. Csókol 
Jenı. Harctér.” A 73. lapon írja: „Jól érzem magamat. Az idei karácsonyt is a harctéren töltöm. 
Boldog ünnepeket kívánok. Csókol mindnyájatokat Jenı. 1915. december 14.” Jobb hangulatú a 
december 16-i tábori lap. „Kedves Iluska! Kitőnı egészségben vagyok. Nem szabad olyan nehezen 
várni a postát, mert innen biz bajosan megy haza. Itt most egész csend van. Kinevezett a király 
hadnagynak.” 
A 75-78. számú lapok szerint. 1916 jan. 16-án Gyırbe rendelték. Valószínő futárszolgálatot töltött 
be. A közelben lakó családját nem tudta meglátogatni. 18-án már Belgrádból jelez vissza. Január 
23-án a következıket üzeni egy tábori lapon: „Masirozunk a bataillon után, összesen 3o-an. Hogy 
mikor érjük el, nem tudom. Jól érzem magamat. Csak vigyázz mindenkire. Itt hideg van és hó.” A 
80-83. lapok szerint kölcsönösen arról panaszkodnak, hogy nem érkeznek levelek. Az 1916. február 
24. és március 23. között nagyon élénk a csapatmozgás. A lapokon fıként aláírás és földrajzi nevek 
szerepelnek: a tenger, Mostar, Szarajevó, Branski Brod, Osijek, Brod, Cattaro, Steinbrück A 80. 
számú lap Szedenik hadnagy emberi vonásaira utal.: Kedves Iluska! Végre jött tıled egy lap. Nem 
baj, ha ez a muszka nem is volt földmőves, majd megtanulja azt is. Csak enni adjatok eleget 
szegénynek. A montenegrói generális sapka jelvényt megkaptátok-e már. Csókol Jenı.” 
 
Húga noszogatására írja a 94. számú lapon: ”Te mindig azon busulsz, hogy nem vagyok a 
géppuskánál. Dehogynem, sıt március 27. óta én vagyok az osztag parancsnok. Jól érzem 
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magamat. Szép vidéken vagyunk, és igen szépen tavaszodik. 1916. április 4.” A 94. számú lapon a 
mai ember számára is érdekes eseményt közöl: „Az óránkat egy órával elıre igazítottuk. Persze ti 
is. Mit szólnak hozzá a falusiak? […] 1916. május 1.” 
Bizakodó sorokat kap tıle a húga a 96-97. számú tábori lapokon: „Kedves Iluska! Jól érzem 
magamat. Kellemes helyen vagyunk. Az idı ugyan egy kicsit esıs, de ez nem zavar bennünket, 
mert nem ázunk. Csókol Jenı 1916. május 10.” A következı tábori lap üzenetét is igyekszik 
pozitívra hangolni: „Egészséges vagyok. Ezt a lapot meleg kályha mellett írom. Befőttettem, mert 
olyan esıs ködös idı van. Csókol Jenı 1916. május 14.” 
Dr. Szedenik Jenı hadnagy katonai zsebnaptárában a következı adat található a május havi 
bejegyzéseknél: „15-én lıttek a taliánok mellbe Piazzánál.”9 15-ét, hétfıt, egy kis kereszttel jelölte, 
és 28-ig összekötötte egy ceruzavonallal a két hét napjait. 1940. május 19-én kelt családi 
feljegyzésében visszatér az eseményre: „Eleget küzdöttem ellenük [olaszok] az Isonzó fronton, 
Podgorán és a Doberdón. Eleget védtem Monte Sabatinót és itt sebesültem meg 1916 májusában a 
Piazza melletti ütközetben.”10 
A 98. sorszámú tábori lap M. K. 3. sz. honvéd tartalékos kórházból érkezik: „Kedves Iluska! Hála 
Istennek mindennap jobban érzem magamat. Hát csak nézz is ám utána, hogy hizzon a baromfi 
jószág, mert amilyen étvágyam van, egy pulykát vagy hizott ludat is megeszem egy evésre, ha haza 
kerülök. Csókol Jenı. 1916. május 21. 
A 100. tábori lapot még mindig Trientbıl, a Notre Dame de Sion M. k. tartalékos honvédkórházból 
írja: „ Még mindig itt vagyok, de már jól érzem magamat. Az idı unalmas egész napon át csak 
olvasok és nézem a tiroli hegyeket, meg hallgatom az ágyudörgést, ami néha nagyon ide hallatszik. 
Csókol Jenı. 1916. május 28.” 
A fentit követı tizenkét tábori- és képeslap már Budapesten, az Üllıi úti kórházból íródott, családot 
nyugtatgató szeretetteljes sorok. Közben Bécsben, 1916. július 3-án Ferenc József apostoli császári 
és királyi Fenség a katonai érdemérem III. fokozatot adományozza Dr. Szedenik Jenı hadnagynak. 
11 
A 114. számú lapot új állomáshelyérıl, küldi: „Kedves Iluska! Tegnap érkeztem meg Pilsenbe. Igen 
kellemes társaságot találtam itten. Itt Kálmán kapitány úr is. Itt szigorú katonai cenzúra van. 
Minden levelet elolvasnak. Furcsa, amikor nálunk semmi sincsen. Csókol mindnyájatokat Jenı. 
Pilsen, 1916. okt. 12.” 
A 116. képeslap kivétel, mert Józsi öccsének írta, egy idıben a húgának címzett lappal. Értesíti 
Öccsét, hogy már 31-e óta Pilsenben van a kádernál, és ı kezeli a birtokot. Iluskának a következıt 
írja:  „9-én feladott leveledet végre tegnap megkaptam. Igen rossz a postaközlekedés. Itt hó van. 
Minden fehér. Csókol mindnyájatokat Jenı. Pilsen 1916 nov.6. A címemet úgy írd, mint a pecséten 
van.” Zsebnaptárában aláhúzta 1916. november 21. keddet, és aláírta: Meghalt a király. 12 A 
következı, 119. lapon kéri húgát, hogy a bundácskát, amit 14-ben vettek neki, küldjék el, mert hideg 
van.  
A 121. lapon a következı üzenetet küldi: „Kedves Iluska! Kellemes karácsonyt. Ha még nem 
küldted el a bundát, úgy ne is küld el, mert nem maradok tovább Pilzenben. Lehet, hogy haza is 
megyek. Csókol Jenı. Pilzen 1916. dec. 18.” 
Zsebnaptárában bejelölte: 1916. december 30. szombat: Az új király koronázása.13 
A 122. lap közlése rövid:” Kedves Iluska! Pesti csomagomat megkaptátok? Boldog újévet. Csókol 
Jenı. Stryj, 1916 dec. 29.”’ 
123. lap a győjtemény utolsó darabja: „no ládd e nem maradtam Stryjben, hanem itt maradok. 
Csókol Jenı. Munkács, 1916. dec. 29. Itt hó esik és fagy.” 

 
Dr. Szedenik erısen családcentrikus volt. A családtagok, az otthon képe sokszor megjelenik 
soraiban: A 3. sz. lapon írja: ”Kedves Iluska! Leveleidet mindig rendesen megkapom, és örülök 
neki. Mit csinál mindig a Mama? Egészséges? Én igen sokszor szoktam hazagondolni, különösen 
esténként mikor lefekszem, és el nem alszom […] Sokszor csókol mindnyájatokat Jenı. 1914. 
mindenszentek napján [nov.1.]”Az 5. sz. üzenet: „Kedves Iluska! Képes lapomat megkaptad? 
Mondd meg a papának, hogy a születésnapomra gratulált, köszönöm…” A 9. lap ıszinte, gyengéd 
tónusa kiemelkedik írásai közül: „Kedves Iluska! Ma 29-én léptettek elı káplárnak. Örültem neki, 
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de én akkor kaptam meg kedves leveledet, aminek talán még jobban megörültem. Este a tábortőznél 
2szer 3szor is elolvastam, és haza képzeltem magamat. Eszembe jutott a mama, a papa, és te is. 
Bárcsak én is köztetek lehetnék. Azért olyan korán nem kelünk, csak világossal. Csomagot 
egyáltalán ne küldjetek, mert úgy sem kapom meg. Írtam már neked egy képeslapot, amin egy szerb 
hıs volt. Imádkozni én is szoktam. Csókol kedves mindnyájatokat Jenı. 1914. nov 29.”  
 
A vallásos érzelmek mélyen áthatották a családot. A levelezésüket is átszövi. Szedenik Jenı 
azonban elutasítja húga túlzásait.” 14. sz. lap:[…] Te annyira el vagy foglalva azokkal a szentekkel, 
hogy még. Semmit sem szabad tulságba vinni, mert megárt. A leveleidnek sem szabad annyira 
szenteseknek lenniök. A jó Isten megsegít ám, ha egy kicsit csendesebben kérjük is. Csókol Jenı. 
1915. jan. 19.” A 40. sz. lapon írja: „A pünkösdi ünnepekben mi is ünnepeltünk, tábori mise 
azonban már régen nem volt, pedig ily háborus világban az igen szép és megható szokott lenni.” 
Az 53. képeslapon kéri húgát: „Kedves Iluska! Holmiaimra csak vigyázz és szellıztesd ıket. Itt most 
nem lehet semmi érdekeset szerezni, mert nem mi támadunk. Most különben csend van. Jól érzem 
magamat. Csókol mindnyájatokat Jenı. 1915 aug. 3.” Az 54. lapot hetekkel késıbb keltezte: 
„Kedves Iluska! Szeretnék nektek szép győrőket küldeni: amiket a katonák csinálnak olasz 
srapnelból, de nem lehet. Ha a jó Isten megsegít majd személyesen viszek. Csókol mindnyájatokat 
Jenı. 1915. augusztus 30. a harctéren.” 
Az 56. lapon is a honvágyát fejezi ki: „Kedves Iluska! Mi újság van odahaza. Már szeretnék tıletek 
egy levelet olvasni. Ti megkapjátok az enyémeket? Én minden nap irok 1-2-ıt. Csókollak 
mindnyájatokat Jenı. 1915. szept.11.” A 60. lapon írja: „Kedves Iluska! Jól megy a sorom. Igen 
kellemes ıszi idı van. Levelet mindössze egy alkalommal kaptam. Csókol Jenı. 1915. szept. 16.” 
A levél a legszemélyesebb mőfaj. Érzelmek vezetik írója tollát. Jelen esetben testvér írta testvérnek. 
Iluska aggodalmai és Jenı megnyugtató válaszai adják a közlések alaphangját. Háttérben ott áll a 
cenzor, ezért sok az elhallgatott közölni való. Néha mégis elıjönnek olyan vágyak: „Bárcsak béke 
lenne már!” Megjelenik a sikertelenség keserősége is a lapokon: „Tapossuk a szerbiai sarat, mint 
egy évvel ezelıtt.” A címzett is tudhatta: ha a helyszint bátyja így jelöli: „harctér”, ott nehéz csaták 
dúlnak. A valódi helyzetrıl évekkel késıbb szól egy versében: /„Sorra vettem a jó vitézeket:/ De 
kevesen vagyunk, de sok is elesett/. 14 
Már nem bogozható ki, miért nincsenek összegyőjtött levelek a keleti frontról, pedig fel-fel- tőnik 
Szedenik alakja a katonák között a fotókon, a melyeknek a hátoldalán nem jelölték sem a helyet, 
sem az idıpontot. Ennek okáról Szedenik ma még élı gyermekei sem tudnak számot adni, pedig 
nekik köszönhetı, hogy a náluk ırzött családi ereklye 92 éven át fennmaradt, és egységes anyaggá 
rendezhetı össze. Családtörténet, ami része a nemzeti történelmünknek, annak egy nehéz 
szakaszának, az elsı világháborúnak és az azt megelızı és követı évtizedeknek. Benne rejtızik egy 
értelmiségi család sorsa, törekvése, szemlélete, érzésvilága. Ennek felmutatása volt a célom a teljes 
anyag rendszerezésével, és ezzel a rövidített ismertetéssel is. 
Hosszú utat tettek meg Dr. Szedenik Jenı bírósági jegyzı képes-és tábori levelezılapjai. A 
képeslapok adatainak pontos fordításához kérnem kellett a horvát, a szlovén nyelvőek, a 
kárpátaljaiak, a németül tudók segítségét. Költıi alkotások is szerepeltek a képeslapokon. A kiadók 
és a kiadás adatainak pontos rögzítését a képeslapgyőjtés szabályai követelik meg.  Megtartottam a 
kézzel írt szövegek betőhív írását. 
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Szedenik Jenı családjáról 
 

 Édesapja, Szedenik Fülöp, eredeti nevén Filep Szedenich, 
Peresztegen mőködı néptanító a következıket írja családja származásáról: 
[Szedenik Fülöp magyarosított névformát valószínően a Bánffy-korszak 
magyarosító törekvései idején vette fel. Jenı fia születési anyakönyvi 
kivonatában már így szerepel. Az eredeti okmány nincs meg a család 
anyagában.] 
 

„Szedenich Fülöp, népiskolai könyv író és költı 1862 aug. 19-én 
Borisfalván (Sopron m.) született. Magyar anyaországu horvát nyelven irt 
közkedveltségő költeményében a magyar honos horvát ajkú nép 
(Dunántúl) hazafias érzelmeit ébresztette és ápolta. Magyar hazájához való 
hőségre buzdította.  
 (Lásd. Irodalmi mőködését mutató és hitelesített Törzslapját, iratát. 
/4 pont./ 
 
 Ezenkívül sok jelesebb magyar nyelvő költeményt fordított a hazai 
horvát nyelvre. Írt népiskolai tankönyveket magyar nyelven (Lásd a fent 
említett irat 3 pontját! Ezen kívül irt egyéb mőveket is.  
 Szedenich család régi nemes család. Viselte az „alsóbüki” elınevet. 
Lengyel országból ered 1500 körül. Czímere ez:” 
 
 (Két vörös viaszba nyomott pecsét. 

1. 3.4 x 2.4 cm mérető. A pajzsból liliom ágazik. Díszes levelei két 
oldalt a pajzshoz simulnak. A pecsét alsó körívében Szedenich 
név látható. 

2. 3x2. 8 cm-es  mérető. A pajzsok rajzolata elemzésre vár. Itt is 
Szedenich a felírat.) 

 
„Borisfalván lakó ága, az ottani anyakönyvekben hol Szedenits, hol 
Szedenich, hol pedig Szedenik-nek van írva. Bizonyára a „ch” 
végbetőjének latinos olvasása folytán. Ámbár a borisfalvi anyakönyvek 
1666 körül, az alkotmányért folyó küzdelmek s üldözés idejében 
elpusztultak és ezzel ezen ág, ide (Borisfalvára [Sopr.] szakadására s ısi 
törzs családjához vezetı összes régi adatok is, - de való [minden 
körülmény erre mutat] hogy a borisfalvi ág is e régi nemes családból 
ered. Borisfalvi ágnál talált, ezen ág régi pecsét nyomója ez:” 
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A 3. pecsét szintén vörös viasz: 2.9 x 2.9 cm nagyságú kör alakú térben 
tégla alakú, levágott sarkú pajzs, amelynek közepén a már ismert liliom 
áll az „S” fölött, amelynek felsı terében egy csillag, az alsó 
kanyarulatába tőzve gabona vagy vesszınyaláb balra dılve, míg a nagy S 
jobb felén „z” bető teszi teljessé az Sz-et. Alatta: 1690. 
 
Szedenik Fülöp szívén viselte a család nemesi származását, és 1908.-aug. 
22-én a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz folyamodott a Szedenik 
család nemességének elismerése céljából. A fenti pecsétes oldal és Jenı 
fia keresztlevele is egyike a kérelemhez csatolt hét darab mellékletnek. A 
Belügyminisztériumban 1908. aug. 24-én iktatták. A belügyminiszter 
válasza nincs a család birtokában. A visszaküldött példányon Szedenik 
Fülöp javításai, kiegészítései láthatóak. A kérelem tartalma, hangvétele 
okán érdemes arra, hogy ismertessem ezt a száz éves szöveget:  

„Nagyméltóságu Belügyminiszter Úr! Kegyelmes Úram! 
 A./ Köztudomású dolog, hogy a Szedenich-ek ısei nemesek voltak. 
  Ezt az ide mély tisztelettel A./ csatolt irat bizonyítja. Nagyon 
régi nemesi család ez. Hogy a borisfalvi ág melybıl csekélységem is ered, 
B./ csatolmány, - honnét és melyik Szedenich ágból szakadt Borisfalvára 
(sopr. m.),az az ottani anyakönyvekben nincs jelezve.  

 
[Kiegészítı betoldás a belügyminisztérium számára: Mivel 

Szabadbáránd plébánijájának anyakönyvei, melyek az 1667 elıtti idıkre 
vonatkoznak, elpusztultak,- így az akkori anyakönyvi kivonatokkal az 
összes kötı kapcsot nem bizonyíthatom.]  
  
C./Családom ágának 1667 év elıttrıl semmi nyoma nincs ott 
[Borisfalván], a nevezett év után pedig gyakortán fordul elı. Ebbıl az 
tőnik ki, hogy családom ága csak a nemes Szedenicsek törzsébıl szakadt 
oda; elszegényedve, elpóriasodva s igy az anyakönyvbe minden 
útbaigazító jelzés nélkül bejegyezve. Ez a hiányzó jelzés homályosítja el 
teljesen a honnét való származást, - de annál jobban megvilágitja a tényt, - 
t. i. hogy a nemes Szedenikektıl származom, [bizonyitja az is (mivel) 
hogy] ugyanabból a megyébıl eredık vagyunk, amelybıl és amelyben 
nemes Szedenich család is leli eredetét, [mely most is tart velünk 
rokonságot] mert nyilvánvalóbb az, hogy ily köznemeseknél, 
kisbirtokosoknál történt szakadás nem igen szokott más megyékre terjedni 
vagy távolabbi vidékre.  
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Kiegészítı betoldás:[Ennek pótlására szolgáljon az, hogy a bükiek, 
kiknek nemessége világosan bizonyítható, még most is tartják a 
borisfalviakkal kiktıl én is származom a rokonságot.] 

 
Hason nevő család, anyaországunk egy megyéjébıl sem mondható 

eredınek, egyedül Sopron megyébıl, mint amely megyében a nemes 
Szedenich család ágammal együtt is leli eredetét. Tehát, minden, magyar 
anyaországban, ez idıben élı Szedenich családnak ıse, egyedül csak a 
nemességet szerzı s Sopron megyében élt gyalog kapitány: Szedenich 
István (lehet), ki 1598-ban született. 

 
Mivel az, hogy 1670 körül honnét szakadt a mi águnk Borisfalvára, 

az ottani anykönyvekben –bıl nem derülhet ki jelezve nincsen, azért az 
összekötı kapocs kikutatása rám, mint nem szakértıre nézve, nagyon meg 
van nehezitve; a szakértı és tudományos kutatók, geneologusok által való 
kiderítése e dolognak pedig igen nagy költséggel járna; ennélfogva 
tekintettel azon tényre, (mely szerint azon) hogy az az ág , melybıl 
csekélységem is származik, mely ággal s a nemességet még most is 
kimutatni tudó bükiek, hagyományos rokonságot tartanak ugyancsak (egy 
eredettel birhat a) a fent érintett nemes Szedenich család(dal)ból 
származik, (igy )továbbá tekintettel azon minden kételyt kizáró (azon) 
valószinüségre, mely családom nemességének kérdésében fennforog, s 
végül tekintettel az alább felsorolt azon érdemekre, melyeket a 
tanügyirodalom, magyarosítás s az általános közéleti munkásság terein 
magamnak szereztem, a legalázatosabb kérésem oda terjed, kegyeskednék 
a Nagyméltóságu m. kir. Belügyminiszter Úr leszármazásom igazolását és 
bizonyitását részben kegyesen elengedni s engem a fentemlitett nemes 
Szedenich család nemességébe felvenni s igy e régi nemességünk jogos 
használatát kegyesen megengedni.  

Hogy az anyakönyvekben és az összeírásokban családunk neve  a 
múlt századokban hol „ch” hol „k” hol pedig „cs” vagy „ts” végbetőkkel 
iródott, ez onnét van, mert akkor „ch” betüt „k”-nak, „cs”-nek vagy „ts”-
nek olvasták, kiejtették, miért is e „ch” betübül latinos olvasásmóddal „k” 
vagy magyar és szláv régi olvasásmóddal „cs” vagy „ts”nek ejtették ki; 
természetesen a „ch” eredeti jegynek különbözı olvasás módja és kiejtése 
nyomán. 

Alázatos kérésem támogatására vagyok bátor a következıket 
felhozni: E, F, G, G, H mellékletek szerint Magyarositottam, becsülettel 
álltammeg helyemet 30 éven körösztül egy a tanügy, mint a közjó, 
társadalom, irodalmunk közgazdaságunk s hazafiság politikai élet terén. 
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Majdnem emberöltınyi idın át mindig arra törekedtem, hogy a hazai 
tanügynek s a kisgazdák körében a helyes gazdálkodás terén józan és, 
csekély erımhöz képest, hasznot tevı munkása lehessek édes hazánknak. 

 
Irtam iskolai tankönyvet, amelyet a magas m. kir. Közokt. 

miniszterium 1900/4126 sz. alatt dicsérıleg engedélyezett s egyébb 
neveléstani munkákat is. Ezt a C., és D., csatolt iratok mutatják. Ezenkívül 
írtam számtalan közérdekő cikkeket a tanügy-s társadalmi lapokba. 

 
Mőködtem a nem magyar ajkú iskolákon is azért, hogy ott teljes 

odaadással és szives hazafiúi buzgalommal eredményesen teljesíthessem a 
magyarosítás fáradságos de szent munkáját. Hogy ez a nehéz munka 
eredményes lett, bizonyitja az ide E., mellé csatolt okmány  

 
Hogy községünk s így vidékünk lakóságának ugy anyagi mint 

szellemi helyzete emeltessék,a köztársadalmi téren is kivettem a magam 
részét, mint azt az F., és G., mellé csatolt nyugat magyarországi 
gazdaszövetségi s helyhatósági bizonylatok mutatják. 

 
A régi nemességünkbe való helyezést azért vagyok bátor kérni, hogy 

édes hazámhoz való fokozottabb mértékbeni ragaszkodást utódaimban is 
elérjem, hogy e régi családunk magyarságát valló és bizonyitó tényt (a 
nemességet) törvényes utódaimra is újra átszármaztathassam, fıként pedig 
azért, hogy igy a közép és magasabb iskolákon tanuló fiaimat, kik 
nemzetiségi vidéken idegen ajkuak között más érintkezési nyelvben nıttek 
fel, csak a színmagyarságnak s családunk régi magyar voltának 
mindenkorra biztositsam. 

 
A bizonyító okmányokkal rendelkezı ág teljesen kihalt s igy ezért is 

indokolt hogy a Szedenich-ek azon ágában, amely még él, de bizonyitó 
okmányai nincsenek, a nemesség jellege, ami e család régi tulajdona volt, 
továbbra is fennmaradjon. 

 
Alázatosan kérem Nagyméltóságodat, méltóztatnék az itt feelhozott 

tényeket kegyesen megállapitani s azt legkegyelmesebb engedelmével İ 
Felségéhez felterjeszthetıvé tenni. [A bekezdés mellett lévı kiegészítı 
szöveg kusza, többszörösen javított, nehezen értelmezhetı. Megismétlése 
már leírt indokainak.] 
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Nincs szószólóm, egyedül csak hazafias érzelmeim s a nemes 
családunkból való ıseim iránti kegyelet támogatja ez igaz törekvéseimet. 
Azon szilárd bizodalommal hogy Nagyméltóságod igaz és kegyes szive 
igy, ha egyedül  állok is, meghallgatja alázatos kérésemet, vagyok 
Nagyméltóságu magy. Kir. Belügyminiszter Úrnak, legalázatosabb 
szolgája: Szedenik Fülöp r.kat. igazgató-tanitó. Pereszteg, (sopr. m.) 1908. 
aug. 22. 

 
Nincs okmány a család birtokában a kérelem elfogadásáról, de 

valószínő, hogy elfogadták Szedenik Fülöp kiegészített kérelmét, mert egy 
1926-ban keltezett peresztegi képes levelezılapon, a három osztású képek 
egyikén egy hét ablakos ház fölött a következı felirat látható: A nemes 
Szedenid család régi kuriája /:laka/ Sopron m. [Segmüller fényiroda 
Szombathely fekete-fehér színnyomás]  

 
Felesége: Németh Ilka (Ilona) római katolikus vallású, aki 1864. dec. 

3.-án Homokon született. Szedenik Fülöppel 1886. szept. 22-én kötött 
házasságot Hidegség nevő községben. Unokája, Szedenik Anna úgy 
jellemezte ıt: „Tudta a helyét a világban. Rendkívül kiegyensúlyozott 
volt.” 

Jenı fiúk 1889. november 5-én született Német-Peresztegen. A 
Keresztlevél-másolat szerint 1900-tól a község neve miniszteri rendelet 
alapján: Pereszteg. 
Testvérei:        Mária Anna (Irma): 1893. május 15. Német-Pereszteg 
        Ilona 1895. Pereszteg 

        József 1998. Pereszteg 
 
 Szedenik Jenı elemi iskoláit Peresztegen, Gimnáziumi tanulmányait 

I-V. osztályokat a soproni szent Benedekr. Fıgimnáziumában, a VI. 
osztályt az esztergomi sz. Benedek r. fıgimnáziumában, a VII-VIII. 
osztályokat a nagyszombati érseki fıgimnáziumban végezte. Érettségi 
vizsgát 1908. június 20.-án tett.  

 
 Mária (Irma) húga 1912-ben az Isteni Megváltó rendnél szerzett 

tanítói oklevelet. 
 
 Ilonáról, akinek a frontról a levelek jöttek, nincs adatunk. 

József öccse nagyszombaton érettségizett, és orvos lett. Abonyban 
praktizált. 
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 Szedenik Jenı jogot végzett. A szombathelyi királyi törvényszékhez 
a gyıri királyi ítélıtábla elnöke osztotta be egyezer korona segélydíjjal 
javadalmazott joggyakornokká 1912. július 5.-én. 

  
A hivatali létra következı foka a szombathelyi járásbírósághoz történt 

kinevezése volt 1914. június 25. napján. Esküt 1914. július 16-án tett. Egy 
konszolidált értelmiségi élet várt volna rá 1600 korona fizetés és 400 
korona személyi pótlékkal, valamint szabályszerő lakpénzzel. A 
történelem azonban közbeszólt. Húgának küldött elsı képeslapja alapján 
augusztus 17-én már a nagykanizsai gyalogsági laktanyában várta a frontra 
szállítását. Gefreiter, azaz ırvezetıi beosztásban kezdi meg a 
frontszolgálatot. 
 
 

Az elsı világháború kezdete 
 
 

Szarajevó, 1914. június 28. fél 12 óra, Szent Vitus napja: 
Gavrilo Princip szerb anarchista lelövi Habsburg Ferenc 
Ferdinánd trónörököst és feleségét, Sophie hercegnıt. 
 
Belgrád, 1914. július 23. 16 óra: Giesl báró osztrák-
magyar követ átnyújtja az Osztrák-Magyar Monarchia 
ultimátumát a szerb miniszterelnökségen. Szerbia elfogadja 
az ultimátum pontjait egy kivétellel: az osztrák rendırség 
szerbiai nyomozását megtagadta. Szerbia Oroszországhoz 
fordul, aki megkezdi a mozgósítást. 
 
1914. július 28. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen 
Szerbiának, és a magyar–szerb határon megkezdıdnek a 
harcok 
 
1914. augusztus 1-jén Németország megkezdi az általános 
mozgósítást, és hadat üzen Oroszországnak. 
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1914. augusztus 3-án Németország hadat üzent 
Franciaországnak 
 
1914. augusztus 4-én Németország hadat üzen Angliának 
1914. augusztus 4-én Szerbia hadiállapotot jelent be 
Németországgal szemben.  
 
1914. augusztus 5-én Az Osztrák-Magyar Monarchia küld 
ultimátumot Oroszországnak. 
1914. augusztus 12-én Anglia és Franciaország üzen hadat 
az Osztrák-Magyar Monarchiának. 1914. augusztus végén 
Japán hadat üzen Németországnak. 
 
1914. augusztus 28-án Törökország hadat üzen Angliának 
és Franciaországnak. 
Tisztán láthatóak a háborús tömbök: Antant: Anglia –
Franciaország - Oroszország; Központi hatalmak: 
Németország-Osztrák - Magyar Monarchia–Törökország; 
szövetségi szerzıdésben áll mellettük: Olaszország - 
Románia 
Semlegességet jelent be:az USA 
 
Két legtöbbet idézett uralkodói mondat a háború kezdetén: 
 
 
Vilmos német császár: ”Mire a falevelek lehullanak, otthon lesztek 
szeretteitek körében – gyıztesen.” 

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király: ”Mindent 
meggondoltam, mindent megfontoltam.” 

    
* 
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Dr.Szedenik Jenı, a szombathelyi törvényszék 25 éves 
jegyzıje, tartalékos, Nagykanizsán várja a szerbiai frontra 
szállítását. Innen küldi elsı lapjait húgának, Szedenik Iluska 
nagyságos úrleánynak. Címe: Pereszteg, Sopron megye. A 
határt átlépve még feltőnik a lapokon: Ungarn eligazító szöveg 
is. A cím a lapok adatainál nem kerül megismétlésre, mert 
mindegyik erre a címre érkezik. 
 
A családi iratok és a képeslapok szövegét eredeti helyesírással 
jegyeztem le. 
 
 

1. „Kedves Iluska!  Azt gondolom, hogy én már írtam neked, csak nem kaptad 
meg. Én hazulról eddig hat lapot kaptam meg. Ha csomagot küldtök, a fehér 
nadrágra valómat is ,küldjétek el. Köszönöm, hogy a ruháimat és 
apróságaimat oly szépen megırzöd. Csókollak mindnyájatokat. Jenı Nk 
1914 aug 17” 
 
 

     (A képeslap kiadója Schless A. utóda, Ovális fotókeretben: Nagykanizsa. 
József fıherceg m. kir. gyalogsági laktanya. A postai bélyegzı tiszta: 
Nagykanizsa, 1914. aug. 17.) 
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2. „Sokszor csókol mindnyájatokat: Jenı. Ezek az aláirottak önkéntes társaim.” 
Dr Mikóczy Rezsı és Wieder József neve tisztán olvasható. A következı 
kilenc név nagyon egyéni. Nagykanizsa postai bélyegzıjén a küldés ideje: 
1914. aug. 28. (Kiadja:Wiener Rotophol, Wien, Rügengasse, Nr. 20. 
Felirata:Lüttich ostroma után a  belga lakósság rejtett helyekrıl rálı a német 
vörös-kereszt embereire. Utánnyomás az „Inreressante Blatt” engedélyével. 
Fekete-fehér nyomás.) 
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3.  Feladó: Szedenik Jenı inf. Reg. 48. 
„Kedves Iluska! Most megyek lefele Boszniába. Cimemet majd 
megirom. Pénzt csomagot az utolsó pillanatban megkaptam. 
Csókol Jenı         Brod 1914 szept 27”  
 
(A képeslap kiadója: K. J. Bp. Törv. védve 1914/18. Bch. 769 
Színes. Képoldali felírata: Brod-Brod n. Savi Rom. Kath. Templom 
[udvara] – Rimo katolicka crkva. Címzésoldalon: Leveleı-lap 
A postai bélyegzı elmosódott.) 
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4.  Feladó: Dr. Szedenik gefreiter 48. inf, reg. II. 16 feld. comp. „Kedves Iluska! Leveleidet 
rendesen megkapom és mindig örülök neki. Mit csinál  mindig a Mama? Egészséges? 
Én igen sokszor szoktam hazagondolni, különösen est énként mikor lefekszem és 
még el nem alszom. Mi minden volt abban a csomagban , amit Kanizsáról utánnam 
hazaküldtek. Kiváncsi vagyok mi minden veszett el. A kofferom kulcsa nálam van, de 
nem tudom hazaküldeni. Azért csak törjétek fel, neh ogy megdohosodjon a koffer. 
Sokszor csókol mindnyájatokat: Jen ı. 1914. mindenszentek napján. [nov. 1.]”  
(Tábori postai levelezılap K. u. K. Infanterieregiment Rohr Nr. 48. Postabélyegzı: kör alakú: 

K. u. K. Feldpostamt 16. 2. X. 14.) 
 

 
 

5.  ”Kedves Iluska! Látod, még képes levelez ılapot is küldök neked a háborúból. 
Csókol mindnyájatokat Jen ı. 1914. nov. 5.”  (A lap felsı részén november 10-re javítja a 
keltezést.). A tábori lap címoldalán Feldpostkorrespondenzkarte, bélyegzı: 
Gebirgstelefonabteilung N.o. 10. A négysoros levélszöveg fölött ceruzarajz kezdetleges 
frontépítményekrıl, mögöttük magasodó hegyormok. A kép felirata: Kommandó u. 
Telefonstation auf 670. A rajzoló neve Tent R.)  
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6. Feladó: Szedenik 48 inf. comp. Elmosódott. „Kedves Iluska! Képes lapomat 
megkaptad? Mondd meg a papának, hogy a születésnapo mon gratulált, köszönöm. 
Itt igen jól élünk, csirkét meg finom disznóhúst es zünk. Hála Istennek igen jó id ı 
van még. Itt, semmit nem fázunk. A sz ırmét még nem vettem el ı. Hála Isten én is 
még egészséges vagyok. Nincs semmi bajom. Csókol Je nı 1914 november 11.” 
(Tábori postai levelezılap. Bélyegzés: K. u. K. Infanterieregiment Nr. 48. 2. 
Feldcompagnie.) 

 

 
 

7. Feladó: Dr. Szedenik Jenı ein frein. 48 inf. reg I. baon II. comp I reg zug. „Kedves 
Iluska! Hála Istennek még semmi bajom sincs és jó e gészségben  vagyok. Nem 
tudok írni, mert nincs posta. Csak a jó Isten már b ékét adna. Csókol Jen ı. 1914. 
nov 17.”     (Feldpostkorrespondezkarte Postabélyegzı: K. u. K. Feldpostamt. No. 16. 
19. XI. 1914.) 
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8. Feladó: Dr. Szedenik einj. frein 48 inf reg II. comp 16. „Kedves Iluska! Hála Isten 
egészséges vagyok. Csomagot ne küldjetek. Most regg eliztem meg épen a jó 
kukorica stercet. Csak már béke lenne. Csókol Jen ı. 1914  nov 22 (Tábori postai 
levelezılap. Postai bélyegzı: K. u. K. Feldpostamt No. 16. 1. XII. 1914.) 
 

 
 
 

9.   „Kedves Iluska! Itt küldök neked is egy el ıre elkészített lapot. Minden lapomat 
ugyanis el ıre megirom, és ha feladásra alkalom van, ráirom a d átumot és 
elküldöm. Ezt azért teszem, hogy a ritka alkalmat e l ne szalasszam. Igen örülnék, 
ha néha egy-egy lapomat megkapnátok. Csókol Jen ı. 1914 nov 29” (Tábori postai 
levelezılap. K. u K. Feldpostamt No. 16. Elmosódott a felírat, a dátum nem látható.) 
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10.   „Kedves Iluska! Ma 29-én léptettek el ı káplárnak. Örültem neki, de én akkor kaptam 
meg kedves leveledet, aminek talán még jobban megör ültem. Este a tábort őznél 
2szer 3szor is elolvastam, és haza képzeltem magama t. Eszembe jutott a mama a 
papa és te is. Bárcsak már én is köztetek lehetnék.  Azért olyan korán nem kelünk, 
csak világossal. Csomagot egyáltalában ne küldjetek , mert úgysem kapom meg. 
Irtam már neked egy képes lapot is, amin egy szerb hıs volt. Imádkozni én is 
szoktam. Csókol kedves mindnyájatokat Jen ı. 1914 nov 29”  
(Feldpostkorrespondenzkarte. Hosszú bélyegzı: K. u. K. Inft. Reg. Mt Rohr No. 48. 3 
Feldkompagnie) 

 

 
 

11. „Kedves Iluska! Itt ismét egy képes lapot küldök nek ed. Ez valóságos szerb kép 
ám! Én hála Istennek még mindig egészséges vagyok. Hideg még most sincs, de a 
bundácskát már felvettem ám. Csókol mindannyiotokat  Jenı. 1914. nov 29.”   
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   (Más tintaszínnel, kézírással: Feldpostkorrenspondenzkarte. A szerb feliratot áthúzták. 

Postabélyegzı K. u K. No 16. 1. XII. 14. A képeslap Mihail herceget ábrázolja Cirill és latin betős 
felirattal. A kétnyelvő és betőtípusú a felirat: Pozdrav iz Srije- Souvenir de Serbie.[Üdvözlet Srijbıl] 
Kiadója: Karl Frankl Semlin. Barna színnyomás) 

 
12. Ez a lap kivételt képez. 
Címzés: A tekintetes Szedenik f ı tanár úr elébe Pereszteg, Sopron megye.   
Feladó: korporal Denza István tartalékkórház, huszá rkaszárnya II. abteilung. 39. szoba 
Szombathely.  
„ Tisztelt f ı tanár úr. A fia Jen ıvel a Déli harctéren végig együtt küzdtünk és 
szenvedtünk, én pedig most Szombathelyi kórházban v agyok ha esetleg rövid id ın 
belül valami dolga lesz Szombathelyen szíveskedjék meglátogatni mert engemet 
elküldik Nagykanizsára egy hét alatt”  
(Feldpostkorrespondenzcarte. Hosszúbélyegz ın: K. u. K. Reservespital in 
Szombathely II. Krankenabteilung. 
 Postai bélyegz ın: Szombathely, 2. 914. dec. 13.) 
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13. Feladó: Szedenik 10 brigade train. 16. 

 „ Kedves Iluska! Ez még szerbiai lap ám, ott vettem. Küldtem ám Neked több 
szerb képeslapot meg az Irmának is. Most a brigade trainnél vagyok. Csókol 
Jenı. Obres, 1914 dec 14 ”  
 

 
(A szögletes bélyegz ı adata nem olvasható a 10 filléres magyar bélyegen.  Katonai 
pecsét nincs. A képeslap készít ıje jelöletlen, csupán 268/1 sorszám van feltüntetve . A 
lapon egy kislány áll hóesésben egy levélborítékkal  és fagyönggyel a kezében. 
Színes.) 
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14. „Kedves Iluska! Most meg én nem kaptam 5-6 napja haz ulról levelet. A levél 
posta akadt most meg el. Az alulirottakkal töltötte m el a Szilveszter estét. Csókol 
Jenı. Hat név következik. Dátum: 1915 január 1.(Tábori postai levelezılap. K. u. K. 
Feldpostamt 16 bélyegzıjével pecsételve.) 

 

  
 

15. Feladó: Dr. Szedenik corporal [tizedes] 10 brigade bedekung „Kedves Iluska! Ma kaptam 
egy óriási levelet, amibe te is, meg Irma irtál. Ho lnap fogok rá hosszan válaszolni. 
Pénzt csak pénzes levélben lehet küldeni. Látod, má r tintám meg tollam is van, igaz 
hogy nagyon kevés, és ez is piros. Ma ismét kaptam meg egy csomagot. Hála 
Istennek én egészséges vagyok és jól élek most, mer t mindenem van. [Fent 
ceruzával: A cipım már meg van talpalva.] Csókollak mindnyájatokat: Jen ı. 1915. 
január 5.” (Tábori postai levelezılap Dopisnica za bojnu Postu. Hosszúbélyegzı: K. u. K. 
Gebirgsbrigadekommando Proviantur. Körbélyegzı: K. u. K. Feldpostamt No. 16.) 
 

  



 27 

16 Kedves Iluska! A pénzes levelet, amelyben 90 K-t kü ldtetek, ma hiány nélkül 
megkaptam. Nagyon köszönöm. Még az el ıbbib ıl is volt egy annyi. Te annyira el 
vagy foglalva azokkal a szentekkel, hogy még. Semmi t sem szabad tulságba vinni, 
mert megárt. A leveleidnek sem szabad annyira szent eseknek lenniök. A jó Isten 
megsegít ám, ha egy kicsit csendesebben kérjük is. Csókol Jen ı. 1915. jan. 19.”  
Tábori postai levelezılap. K. u. K. Gebirsbrigadecommando Körbélyegzı: K. u. K. 
Feldpostamt No. 16 20. 1 15.) 

 

  
 

17.  „Kedves Iluska! Este van és mi a jó meleg szobánkban  bor és nóta mellett 
szórakozunk. Nem busulunk ám. Csókol Jen ı. Aláírások még: Pintér József, 
Zsuppán Kálmán, Károssy Sándor, Pintér Ferenc, Csen er Géza. 1915. január 21.”  
(A hosszúbélyegzı, mint az elızı, a körbélyegzıben az aznapi dátum. A képeslap 
felirata: Gruss aus Beschkirch Obere Gasse. Az elmosódott helyi pecséten, az év nem 
olvasható, a dátumból a 31. vehetı ki. Kiadta: 76. Ung. Lichtdruck Actien–Gesellschaft 
Bpest. Fekete-fehér) 
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18.  A címzett az öccse: Szedenik József urfinak Nagyszombat Konviktus Ungarn. A feladó 
még az elızı címen.  
„Kedves Józsi! Leveledet amiben cigaretta volt igen  köszönöm. Neked januárban 
már 3 szor írtam. Hála Istennek én most jól érzem m agamat. Már rég nem voltam 
tőzben. Csomagomat csak hurcolom, nem tudom sehol fel adni. Csókol Jen ı. 1915 
január 22”  (A hosszú és körbélyegzı bélyegzı megegyezik a 15. lapéval. A dátum 
elmosódott. Kiadó: Magyar Fénynyomda R.T. Budapest. A harctéri kép felirata: Tüzérség 
– Artillerie. Fekete-fehér) 
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19.  „Kedves Iluska! Ismét küldök egy lapot a karácsonyi ajándék csomagokból valót. 
Én a régi egyformaságban, de hála Isten jó kedvben és egészségben csak 
megvagyok. Csókol Jen ı 1915 január 24.   

        (Kiadó: Magyar fénynyomdai R.T. Budapest. A német és a magyar katona kezet fog a 
fekete-fehérképen. Boldog ünnepeket! felirat fölött. 
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20. A feladó címe nem változott.  
 
„Kedves Iluska! Ma osztották ki a karácsonyi ajándé k csomagokat. A 
baka társaság persze igen megörült neki, hogyne, hi szen a pipák már 
meg is voltak tömve, csak rá kellett gyujtani. Nekü nk a klopodiai n ık 
küldtek csomagot. Meg is köszöntem nekik és irtam a nnyi bolondságot, 
hogy még a cenzurázó tiszt is elnevette magát. Hadd  nevessenek 
Klopodián is. De szivarokat  nem jót küldtek, csupa  rövid volt. Minden 
egyesnél megfájdul a fejem, de azért szivom, mert n incs más, szivni meg 
csak muszáj. Csókol mindnyájatokat: Jen ı. 1915. január 25.”  
 
(A hosszú és a körbélyegz ı változatlan, a dátum nem olvasható. A tábori 
lapra kék szín ő képet nyomtak: Lovon fenséges, koronás n ıalak, alatta 
égı város. Felirata: Gyorssegély Auguszta-alap a nyomo r és a bánat 
enyhítésére. Alatta: Szeretettel küldi az Auguszta- alap 1914. karácsony.) 
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21 A feladó nem jelöli címét a lapon. „Kedves Iluska! Én a ti leveleiteket igen hamar 
megkaptam. 3-4 nap ellenbe ti az én leveleimet igen  soká kapjátok meg. Jó 
egészségben vagyok. Ruha nem kell, van elég, s ıt pokróc is. Kaptam mindent. 
Csókol Jen ı. 1915. jan. 27.” (A körbélyegzı felirata változatlan: K.u. K. Feldpostamt N.o. 
16. A tábori bélyegzés: K. u. K. Korps. Mun. Park. No. 15. A képeslap felirata: Dopisnica. 
Kiadja: Atelie za umjetnu fotografiju Jos. Hantz Ilok dolnij Grad. A kép felett: Dvor 
Odeskalki Rim kat.crkva. [Odeskalki kastély a római katolikus templommal] Fekete- fehér) 

 
 

 
 

22. A feladó még mindig a hegyi osztagnál. „Kedves Iluska! Jó borocska mellett vagyunk 
együtt. A Sallai meg a Dollai cigányok húzzák. Most  csak el hiszed, hogy jó a 
háborúban. Csókol Jen ı. 1915 január 27. A bajtársak aláírásai töltik ki a z oldalt.”  
(Tábori postai levelezılap. K. u. K. Gebirgsbrigadekommando Proviantur. A Feldpostamt 
bélyegzıjén 26. I. 1915. van. Egy elmosódott körbélyegzı néhány betője látható: 
AGYC,[Nagycenk].) 
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23. A feladó adatai u. a. „Kedves Iluska!  Tegnap egy igen hosszú levelet kül dtem. 

Sikerült egy csomagot is hazaküldenem. Megkaptátok épen? Én egészséges 
vagyok. Csókol Jen ı. 1915 febr. 2.”  

     (A hosszú és a körbélyegzés nem változott. Dátum 1915. II. 2.  A képeslap még 
karácsonyra készülhetett. Felirata: Boldog ünnepeket! Felette Vilmos és Ferenc József 
császár tölgy- és olajágba foglalt alakja. Jobbjukon Magyarországot megtestesítı koronás 
allegorikus nıalak olajággal, címerrel. Fekete-fehér.) 

 
 

 
 
               23.                                                     24. 
 

24. „Kedves Iluska! Igen jó helyen vagyunk. Mindent lehe t venni. Pénzem nincs. Ma 
oldalast kaptam hazuról olyan kis csomagban. Köszön öm!! Az én általam feladott 
csomagot megkaptátok? Én hazulról 3 naponként kapom  meg a leveleket. Pénzem 
nincsen. Csókol Jen ı 1915.február 5.   

  (A cím fölött: K. u. K. Gebirgsbrigadekommando Proviantur és a Feldpostamt 16. 
bélyegzık. A fekete-fehér képen egy katona áll a havas fenyı mellett, kezében magyar 
zászlót és babérkoszorút tart. Alatta: Boldog ünnepeket! Dr. Szedenik megjegyzése: „ezek 
mind karácsonyi ajándékul jöttek a vitéz katonáknak.” Kiadó: Magyar Fénynyomda R.T. 
Bpest.) 
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25. „Kedves Iluska! Örülök, hogy leveleimet rendesen meg kapjátok, ha mindjárt 
késın is. Én a tieiteket hamar meg szoktam kapni. 2 cso magot küldtem már haza. 
Megkaptátok? Egyszerre két egyforma lapot ne küldje tek, mert az ember örül, 
hogy kett ıt kapott s a kett ı egyet ér. Csókol Jen ı 1915 február 7.”   

A képeslap megegyezik a 21. sz. lappal. Felirata: Dopisnica. Kiadja: Atelie za umjetnu 
fotografiju Jos. Hantz Ilok dolnij Grad. A kép felett: Dvor Odeskalki Rim kat.crkva. [Odeskalki 
kastély a római katolikus templommal] Fekete- fehér)  
Eltérés: A hosszú bélyegzés hiányzik, helyette kézzel: Zenzurirt. A körbélyegzı dátuma 
azonos a jelzettel.) 
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26. A címzett ismét öccse: Szedenik József fıgimn. tanuló úr Nagyszombat Konviktus. 
„Kedves Józsi! Levelet már régen nem kaptam t ıled. Én neked az idén már több 
lapot küldtem. Ujságot most nem tudok írni semmit. Jó faluban vagyunk, ahol 
mindent lehet venni. Szóval hiányt nem szenvedünk s emmiben sem. Csókol 
Jenı. 1915. február, 10.”   

 
(A feladó címe és a bélyegzık felirata az elızıek. Ez a képeslap ismét karácsonyra 
készülhetett. A képen magyar katona ágyú elıtt, kezében zászló, a három színben Szőz 
Mária a gyermek Jézussal. Felette: Boldog ünnepeket! Kiadó: Magyar Fénynyomda R.T. 
Budapest. Barna színő nyomás.) 
 
 

 
                     
                              26.                                                      27. 

 
27.„Kedves Iluska!   Ma február 7-r ıl keltezve  7 levelet kaptam hazulról  Irmától meg 

Józsitól.   Egy napon egy levélnél többet ne adjato k fel, mert igen kellemetlen, 
amikor az ember azt hiszi hogy 2 különböz ı levelet kap, aztán csak egy 
tulajdonképpen.   Tegnap irtam levelet. Csókol Jen ı 1915 február 11. 

     (K. u. K. 10. Gebirgsbrigadekommando Proviantur és a Feldpostamt 16 bélyegzıje.  
     A képeslap a Kraszniki ütközet – Schlacht bei Krasnik címet viseli. Kiadó: Magy. 

Fénynyomdai Részv. Társ. Bpest. Fekete-fehér nyomás.) 
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28. „Kedves Iluska! A küldött 60 k-t tegnap megkaptam, n agyon köszönöm. Örülök, 
hogy legalább egyik csomagomat megkaptátok. Levelet  a napokban küldtem. Ez 
az utolsó képes lapom. Attól a kést ıl nem kell félni én november közepe óta 
ettem vele. Az valódi kecskeszarvnyel ő szerb kés. Csókol Jen ı 1915 február 16.   

 
(Kiadó: Magyar Fémnyomdai R.T. Bpest. A képen álló katonára gondol felesége és lánya a 
karácsonyfa mellett imádkozva. A kép felirata: Boldog ünnepeket! Fekete-fehér 
színnyomás.) 
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29.  Feladó Dr. Szedenik Jenı einj. frein. corp. 10 Gebirgsbrigadekommando bedekung.  
 Az írás nagyon kiegyensúlyozott. 

     „Kedves Iluska! Február 11-én kelt leveledben nem t udom, micsoda fényképekr ıl 
írsz. A fényképész nekem a pénzt visszaadta, és azt  mondta, hogy a képek 
elvesztek. Ti talán megkaptátok azokat? Névjegyes l apjaimat, ha még lehet, egyel ıre 
rendeld le. Itt pompás nyári id ı van. Hála Istennek én jó egészségben vagyok és 
igen jó étvágyam van. Csókol Jen ı 1915. február 18.”  (Tábori postai levelezılap. 
Dopisnica za bojnu postu. A körbélyegzı dátuma megegyezik az elızıvel.) 
 

 
 
 

30. Feladó címe változott: einj. freiem. corp. 48. inf. Regiment I. baon I. companie. 16 
Feldpost. „Kedves Iluska! Berukkoltam újra a bataillonhoz, teh át ha levelet irsz 
ezen uj cimemre küld. Csókol Jen ı. 1915. február 22.”   
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(Feldpopostkarte Hosszú bélyegzın: K. u. K. Inf. Baon 1/ 48. 1. Feldkopagnie. A képen egy 
csokor gyöngyvirág. Alatta: Meissner end Buch, Leipzig, Kunstler Postkarten Serie 1188. 
„Nur eimal Blüht im Jahr der Mai Gesetzl Gesch.” [Egy évben csak egyszer virágzik a 
május.] 

 
 

 
 
 
 

31. A feladó címe u. a „Kedves Iluska! A napokban egy szép képes 
lapot küldtem, megkaptad[?] Légy szíves alkalom adt án egy kicsi 
zsebnaptárt küldeni. Lehet ıleg katonait. Ne szép legyen, hanem az a 
fı, hogy el ne szakadjon. Csókol Jen ı. Harctér 1915. III. 22. Kérek 2-3 
zsebkend ıt is.”  (Felspostkorrespondezkarte. [sárga] Fent a cenzor 
jóváhagyása.) 
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32. „Kedves Iluska! Igen csodáltam, hogy oly ritkán kapt ok tılem levelet, holott én 

minden nap szoktam nektek írni. Neked most hamarosa n már ez a harmadik 
lapod. Ma egy levél is ment haza. Csomagokat rendbe n kapom, de a dohány és a 
szivar még nem ért ide Csókol Jen ı 1915. III./23.”  (Kiadó: Photophot Budapest – N. 
r. 56. A fekete-fehér képen rohamra induló honvéd. Felirata: Fel, fel vitézek a csatára! 
A címzés felett a Feldpostamt és a hadtest elmosódott bélyegzıje. A cenzor 
tintaceruzás jelzése.) 

 
 

 
 
 

33. A feladó u. a. „A hidegt ıl engem ne félts, mert meleg van. Néha 
napján hidegebb szél fuj, de általában köpeny nélkü l járunk. Nagyon 
szép lapokat vettem! Csókol Jen ı. 1915 március 25.”  (A lila 
körbélyegzın K. u. K. Infanteireregiment Feldbataillon. A színes kép 
felirata: Rückkehr eines kriesfangenen Husaren auf einem erbeuteten 
Kozakenpferde. [Egy hadifogoly huszár visszatérése a zsákmányolt 
kozáklovon]) 
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34.  Feladó címe u. a. „Kedves Iluska! Most már én is hosszú kardot viselek  az 
oldalamon, mert el ıléptettek kadett aspiránsnak. Ezzel a fizetésem is jelent ısen 
javult, 40 fillér napi zsold helyett 90 fillért kap ok. Csókol Jen ı. 1915 ápr. 4 Husvét 
napján.”  (A képeslap német, osztrák, magyar, török tiszteket ábrázol: Schulter ám 
Schulter [Váll váll mellett] felirattal, alatta a központi hatalmak nemzeti zászlói. Kiadó:       
Arteverlag Brün, Kohn  A sasos pecsét mellett a cenzúrázó tiszt ellenjegyzése. Színes kép.) 

 

 
 

35. Feladó Dr. Szedenik kadettaspiráns I. /48. Inf. B. Mga. „Kedves Iluska! Most tartjuk a 
kadett aspiránti rangáldomását. Borunk elég van. Dr ága volt, de legalább – rossz. 
Muzsika is szól, igaz ugyan hogy ilyen mellett még nem mulattam. Mert mindössze, 
egy dudást tudtam szerezni. Szóval dudaszó mellett mulatunk Csókol Jen ı. 1915 
április. 4 este. A lapon a bajtársak aláírásai.”  (Tábori postai levelezılap. Feldpostamt 
bélyegzıjén: 1915. IV. 15. A cenzúrázó tiszt aláírása látható. Jól olvasható a sasos 
körpecsét: K. u. K. Infanterieregiment Rohr. I./ 48. 1. Feldbataillon) 
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36. „A csomagot megkaptátok? Csókol Jen ı. 1915 április 7”   (Pecséten Petrovaradi 

Censurcommandó Cens Censor No. 5.  A képeslap felirata: India Fıutca–Glavna ulica. 
Kiadó: 535 Vasúti Levelezılapárusítás  Budapest, Kádár u. 4. Barna színnyomás.) 

 
 

 

 
 

37. Feladó címe nincs jelölve. „Erre megyünk tovább. Itt már újból hegyek vannak. 
Csókol Jen ı 1915 ápril 8. (Nincs cenzúrázva. Az egyik bélyegzı Nagycenk, a másik 
olvashatatlan. A képeslap felirata:  Versecz Szılıhegyek és várrom.  Weinberge mit 
Ruine. Kiadó: 7505 Vasúti Levelezılap árusítás. Budapest, V. Kádár u. 4. Színes 
nyomás.)  

 
 
 

 



 41 

 
38.  „Kedves Iluska! Erre is elvetett a hadi szerencse.  További direkciót 

nem tudom. Jól érzem magamat. Csókol Jen ı. 1915. április 8.”   
 
(Csak Temesvár postai bélyegzıje: 1915 ápr. 8.  
A levelezılap felirata: Temesvár Új Begahíd és Postapalota.  
Kiadja: No. 500 Feder R. Ferencz, saját felvétele és kiadása, Temesvár. Színes.) 
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39.     A feladó címe u. a. „kadett corp.” kiegészítéssel. 
 
 „Kedves Iluska! 
 Útközben feladott lapjaimat megkaptad? Vettem ma e gy igen szép 
kardot 16 Kért [Koronáért] kéz alatt. Igen megéri. Ma egy ilyen kard 50-
60 K. Hála Isten jól érzem magamat. Csókol Jen ı. 1915. április 12.”  
(Újra a Feldpostamt és az alakulat bélyegzıivel és a cenzor aláírásával 
ellátva.  
A képeslap festmény reprodukciója. „Ein Labetrunk. [Az enyhítı ital]  Kiadó: 
B.K. W. I. 259-72.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 43 

40. „Kedves Iluska! Nézd micsoda szép rajz ez. Nehezen j utok ám hozzá. Mit gondolsz 
hogyan? Úgy hozatom. Még van egy pár, kicsinyenként  azokat is elküldöm, csak el 
ne vesszenek. A rozsdásodó dolgokat csak vazelinozd  be, a papír burkolás nem 
sokat használ. Csókol Jen ı. 1915 április. 25. Pénzt nehezen várom.”  (Kriegs–
Postkarte Három bélyegzıvel látták el. A képen tüzelı ágyú az alábbi felirattal: „Allzeit treu 
bereit für des Reiches Herlichkeit!” [Mindenkor hőségesnek és késznek lenni a birodalom 
szentségéért] Kiadó nincs jelölve.)   
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41 „ Kedves Iluska!  Tegnap kaptam t ıled egy levelet. Jót nevettem rajta! Annyira jól 
akarod írni a címemet, s még mindig nem találod el,  hogy mi a fölösleges. Irma már 
jól írta.     Nem írom meg most sem, kíváncsi vagyo k, ki találod-e.    Pedig könny ő 
kitalálni, mert én a feladó címet, ha rövidítve is,  de mindig pontosan kiirom.   Én jól 
érzem magamat és egészséges vagyok.   Csókol Jen ı. 1915 május 3.”    

     (A lap festmény reprodukciója.” Aus den Kampfen bei Neusandez” [A Neusandez-i 
harcokból] A kiadó jelöletlen. Színes.) 
 

 
 
 
 
 

Három bélyegzı, dátumok nem olvashatóak 
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42 „ Kedves Iluska!     Ez az a híres Hindenburg! 
Ma nem is írok többet, mert tegnap levelet is küldt em. Csókol Jen ı. 1915. május 9.”  
(A lapon Hindenburg portréja.  
Kiadó: Verlag Hermann Wolff, Berlin, S. 59. Boppstr. 7. Nr. 442.  Színes.) 
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43.   „Kedves Iluska! Tegnap el ıtt nem kaptam levelet, de tegnap igen meg 
csokoládét is. Fényképeim már otthon is vannak, nem  hogy nem készültek el. 
Csókol mindnyájatokat Jen ı.  1915 május 15.”  (Két bélyegzıvel, a dátum napja nem 
olvasható. A lap festmény: Die Wacht in den Karpathen – A Kárpátok védıi. Völkerkrieg 
1914/ 15. Világháború 1914/15. Kiadta: Militaramtlich. Színes.) 
 

 
 

44.  „Kedves Iluska! Nézd itt küldök egy érem leirását. H a hozzá jutsz, szerezz egyet. De 
ne csak ilyesmit, hanem mindent el kell tenni, ami a háborura vonatkozik mert 
késıbb mindez értékes dolog lesz, ha most bolondságnak is látszik. Pld az a 
füsttelen napi jelvény is érdekes volt. Talán láttá l vagy olvastál róla. Mondd meg a 
papának, hogy a hadikölcsönre is jegyezzen legalább  is egy részvényt., ha teheti. 
Fényképeimet már megkaptátok? Már régen elküldtem.  Itt gyönyör ő szép tavaszi 
idı van. Én jól érzem magamat. Ha az Isten ujra civilb e segít, talán ott sem lesz 
kellemesebb életem mint most van. Most igen szép el egáns ruhám is van. Az egész 
háboruban legkellemetlenebb ez a vándor cigány élet . Csókol mindnyájatokat Jen ı. 
1915. május 16. 5 kétszersült csomagot megkaptam. M ost több kétszersültet nem 
kérek”  [Boríték: 9 x 11.5 cm.] A tábori pecsétek megegyeznek a lapokon levıkkel.) 
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45. „Kedves Iluska!  Tegnap ismét kaptam két csomagot. Köszönöm.    De levél nem 
jött.   Csókol mindnyájatokat Jen ı. 1915 május 18.”   (A bélyegzı dátuma a 
keltezéssel megegyezik. Felirata: „Der reitet so spet durch Nacht und Wind.” [Schiller: 
Erkönig kezdı sora: Ki lovagol oly késın az éjben és szélben] Kiadta: A. R. and C. I. B. 
No. 693. Rajzoló: Karl Diechl Berlin. Színes.)   
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46. Ez fénykép, de ide illeszhet ı 
 

  Készült: „1915. május 8. Háttér a szerb templom.”   
  A képen a következ ıket nevezi meg Dr. Szedenik:  
     „Balról Zágorka, Vokáné jegyz ıné,  Talek Jovanovics, a pap,  papné, 
      Zorka,  Pintér Feri, Kisinger,  Szalay,  én.”  
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47. „ Kedves Iluska!  A pünkösdi ünnepekben mi is ünnepeltünk, tábori mise 
azonban már régen nem volt, pedig ily háborus világban az igen szép és 
megható szokott lenni. Egyebekben jól érzem magamat. Társas 
felvételeimet megkaptátok? Csókol mindnyájatokat Jenı. 1915. május 24.” 
(Pecsétek, mint az elızın. Dátum egyezik. Festıje: Gergely Gyula: 
Hazatért vitéz családi körben. Der heimgekehrte Held. Kiadó: Rotophot, 
Budapest, Liszt Ferenc tér 9. Színes.) 

 
 

     
         
                      47.                                                         48. 
 
 

48.    „Kedves Iluska!  Most meg már románul is meg kell tanulnom. Tegnap két 
levelet kaptam. Aggogalmaid alaptalanok. Ami csak falun háborus világban 
lehetséges pénzért itt is mindent meg lehet szerezni. Csókol Jenı 1915 
junius 3.(A képeslapon egy kisfiú a csillagos égbolton szálló zeppelint 
szemléli. Felirat: Quo Vadis? (Vohin gehst Du?) Kiadó: A. R. and C. I. B. 
No. 702. Színes nyomás.) 
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49. „A feladó címe nincs jelölve.  „Jól érzem magamat. Csókol mindnyájatokat Jen ı. 
1915. Junius 11.”   
(Két postai bélyegzı, LOVDI vagy Zovdi jún. 13-i pecséttel Nagycenkre 17-én érkezett.   
Kiadó: Knyizara [z felüljelölve]   J. R. eich Vinkovci 6. Slavonska narodna Nosnja.  
[Szlavon nı népviseletben, s felüljelölt] Színes.)  
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50. „Kedves Iluska! A küldött nóta nagyon szép, csak kár , hogy nincsen dallama. Én 
igen jól érzem magamat. Kétszersült nem kell. Csóko l mindnyájatokat Jen ı. Tábori 
lapom már nincsen. 1915. junius 20 . Két katonai körbélyegzı mellett: Zensuriert. A. R. 
and T. B. No. 749. A nemzeti szalagos magyar kislány azt mondja Vilmos császár képe 
alatt: „Unser Lieber Kaiser.” [A mi kedves császárunk.] Színes) 

 

 
 
 
 

 



 52 

51. „Kedves Iluska! Junius 25-én feladott nagypecsétes leveledet megkaptam, igen 
megörültem neki. Nagyon köszönöm. Kétszersültet nem kérek, még a régi is mind 
megvan a kosaramban, ha ugyan meg nem penészedett. De nem is lehetne küldeni, 
mert nincs megengedve kis csomagok feladása sem. Inkább kellene harisnya, mert amit 
küldtetek, már mind összeszakadt. Csókol Jenı 1915 június 29.” (Tábori postai 
levelezılap. K u. K Infanteriebataillon I/48. A Felpostamt bélyegzése egyezik a 
dátumozással.) 

 

 
 

52. A feladó: Dr. Szedenik kadett asp. I/48. Inf. Baon. Mga. „Kedves Iluska! Örülök, hogy 
végre 27-én öt lapot kaptatok meg. t ılem. A te lapod bizonyára elveszett, mert én 
mindegyiteknek egyformán szoktam írni. S ıt irtam egy hosszú levelet is, annak 
vételér ıl szintén nem értesítettetek még. A mama által küld ött 40 K-t nagyon 
köszönöm, 2 napja kaptam meg. Csókol mindnyájatokat  Jenı. 1915. julius 1.” 
(Tábori postai levelezılap. Hosszú pecsét: K u. K. Infanteriebataillon I/48 Stabsabteilung. 
A Feldpostamt bélyegzı dátuma azonos a lapra írttal. Balra a cenzor jelzése.) 
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53.  „Kedves Iluska!   Itt vannak ám magas hegyek! De le galább nincs meleg. Csókol 
mindnyájatokat Jen ı. Laibach 1915. julius 5.”  

 
(Dopisnyica felirat. Mellette a K. u. K. Millitarzensor Laibach, „Zenzorirt” felirattal. Az 5 Heller-

es bélyeg körirata: Österreichische Post Kaiserliche Kınigische Franzus Josefus 1908.  
A képeslap felirata Ljubjana Svikarija. Színes nyomás.) 
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54. „Most erre járok. Csókol Jen ı Sziszek 1915 jul. 5.”  
 

(A képeslap felirata: Pravoszlavnja nosnja. [Pravoszláv nı népviseletben] Kiadója: D. 
K. end Co. Prague. Sisak postabélyegzıje: 1915. jul. 6. 
Az 5 filléres bélyeg Magyar Posta feliratú. Színes.) 
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55. A feladó címe nincs jelölve. „Erre járok este 8 óra felé. Csókol Jen ı. Laibach 1915 

jul. 5.” (Correspondez Karte. A K. u. K. laibachi cenzori bélyegzıjével, a már 
ismertetett 5 Heller-es bélyeggel. Kiadó Cari Otto Hayd, Kunst und Verlags. Anstalt, 
München N. N0. 5071 dep. F. Felirata: Laibach - Laibach vom Schlossberg.[Ljubljana a 
Kastélyhegyrıl] Barna  színnyomás.)  

 
 

 
 
 
 
56. A feladó címe nincs jelölve. „Erre járunk. Csókol Jen ı. Zágráb 1915. jul 5.”  Az 5 

filléres bélyeg fölött a zágrábi posta bélyegzıje, valamint Nagycenké. A képeslap 
felirata: Zagreb. Trg. Franje Josipa [Ferenc József tér] Egyéb adat nincs. Színes.) 
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   57.  Feladó: Dr. Szedenik I/ 48. Inf. Baon Mga. Feldpost. 16. „Ez a lap az ausztriai szlovén 

mővészet terméke. Irmának is írnék, de nem tudom, hol  van. Csókol 
mindnyájatokat Jen ı. 1915. julius 25.” (A Feldpostamt és K. u. K. Infanteriebataillon 
I/48. Stabsabteillung. A lap felirata: Razglednica. Kiadó: V. Kotrba v. Praze. A táncoló 
nık képe felett: Mladost–Radost [Fiatalság - Öröm] Fekete-fehér.) 

 

 
 

58 ” Kedves Iluska! Az Irma hol van? Talán megint Szarvk ıre ment. Én jól érzem 
magamat. Tudunk ám itt a magas sziklák között pihen ni is, mert van elég szalma, 
s a gyakori ágyu dörgés a legkevésbé sem zavar meg.  Csókol mindnyájatokat 
Jenı. Kelt 1915. julius 30-án a harctéren.” (Felirat: Tábori postai levelezılap. A 
Feldpostamt és a törzskar bélyegzıje tisztán olvasható.) 
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59. Dr. Szedenik   neve elé a „kadett” rendfokozatot írta.  „Kedves Iluska!    Az érdekes 
újságra el ıfizessetek ám, hogy minden háborus száma meglegyen.  Egészséges 
vagyok. Csókol mindnyájatokat Jen ı. 1915. augusztus 16.”    (Feldpostkarte felirat 
alatt a Feldpostamt és a hadsereg bélyegzıje, valamint a cenzor jelzése. Durch von 
Kristoph Reisser Sonne Wien v. A vöröbarna képen a fıtiszt és aláírása…………..? ) 
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60    A feladó neve után „kadett” rendfokozat szerepel. ”Kedves Iluska! Jól érzem 
magamat. Ma egy levelet is küldtem haza. Tegnap nem  értem rá még lapot írni sem 
a sok ünneplés miatt. Csókol mindnyájatokat Jen ı. 1915 augusztus 19-én a 
harctéren.”   

 
(A lap felirata: Dopsnica Postkartl. A hadiposta és a hadsereg bélyegzıje. Kranjica 
Krainerin felirat a képre vonatkozik. Színes nyomás. Kiadót nem jelölt meg.) 

 
 

 
 
                        60.                                                          61.  
 
 

61.   „Kedves Iluska! Holmiaimra csak vigyázz és szell ıztesd ıket. Itt most nem lehet 
semmi érdekeset szerezni, mert nem mi támadunk. Mos t különben csend van. Jól 
érzem magamat. Csókol Jen ı. 1915. augusztus 23. a harctéren.”  (A tözskar és a 
Feldpostamt bélyegzıi. A képeslapon Zeppelin. Felirata: Zeppelin über Antwerpen. 
[Zeppelin Antwerpen felett] Embléma: Medvén ülı vitéz. K. B. C. jelzés, Kriegs 
Postkarte 23 (28052) Barna-zöld színnyomás) 
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62. „ Kedves Iluska! Szeretnék nektek szép gy őrőket küldeni, amiket a katonák 
csinálnak olasz srapnellból, de nem lehet. Ha a jó Isten megsegít majd 
személyesen viszek. Csókol mindnyájatokat: Jen ı. 1915. augusztus 30. a 
harctéren.”   (Kiadó nincs, csak 53 – 1914 számozás és felette egy lovas embléma. A 
képen zászlóvédı harcos. Felirata: Eroberung der ersten franzözischen Fahne bei 
Mühlhausen. (11. august 1914.) [Az elsı francia zászló megszerzése Mühlhausennél.] 
Barna színnyomás.)    

 
 

 
                   
                          62.                                                    63. 
 

63.  „Mint gépfegyveres kiképz ı megyek hátra felé. Csókol Jen ı 1915 
szept. 2.”  (Kiadó: Stabilimento editore Milan Mandich, Trieste. Nr. 729. 
Korrespondez-Karte – Cartolina di Corrispondenza. A feladás helye Opcina, 
az 5 Heller-es bélyegzın olvasható. A színes képeslapon : Trieste. S. 
Giusto.) 
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64. A feladó címe. nincs jelölve. ”Kedves Iluska! Itt van még eddig az iskola, de 

holnapután beljebb költözünk, mert ide mások jönnek . Jól érzem magamat. Csókol 
Jenı. 1915. szeptember 5. (Felírat: Postoinska Jama- Adelsberger Grotte. [Az 
Adelsberg-i barlang] Razgled – Belvedere. Kiadó M. Seber, Postojna Adelsberg. Színes 
nyomás. Zenzuriert Militarzensur Adelsberg bélyegzıje. Részben olvasható.) 
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65.  „ Kedves Iluska! Igen jól érzem magamat. Legújabb táb ori posta számom: 81. 
Leveleimet megkapjátok? Csókol Jen ı 1915. szept. 9.”    (Cím: K. u. K. M. G. A. 
Instruktions Abteilung N0. 81. Cenzori aláírás olvashatatlan. Kiadói jelzés nincs. 
Színnyomása: fekete-fehér. A képen a pásztorlány kecskéi lökdösik fel a katonákat. 
Alatta vers:  
  Soci      Tvoj tekje zív in je legak           In glasna si, spev krepak 

 Ko hog deklet s planine;           Planinske je mladine, 
 In jasna si ko gorski zrak,         Krasna si, hci planin! 

  
[Simon Gregorcic: Az Isonzóhoz címő költeményébıl, amit az elsı világháború elıtt írt. 
Olyan, mintha látomása lett volna, mert már akkor megírta folytatásban, hogy az Isonzó 
hullámai vértıl lesznek majd vörösek:  
                „Folyamod élénk és könnyed, 

                Mint hegyi leányzók körtánca. 
                Fényes vagy, mint a hegyi levegı,  

                 S dörgı hangú, mint a hegyek  
                Ifjainak dala.”  
                                   
                                                           Szukics Marianna adatszolgáltató]  

 
 

 
 
 



 62 

66  feladó nincs jelölve. ” Kedves Iluska!  Látod már újból tintával írok. Igen  jól érzem 
magamat, csak az a baj, hogy már 1. óta nem kaptam sehonnan levelet.  
Ti megkapjátok az én leveleimet?  Csókol Mindnyájat okat Jen ı.  
Hol van a Józsi? 1915. szeptember 10.”  
(A hadosztály körpecsétje és a cenzoré. Öt Heller-es bélyeg. Már ismertetve. Kiadó: M. 
Seber. Postojána. Felirat:Vhod Postojnska Jama, Eigang Adelsberger Grotte. Színes 
nyomás) 
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67 feladó címe jelöletlen. „Kedves Iluska! Mi újság van odahaza.[?] Már szeretn ék 
tıletek egy levelet olvasni. Ti megkapjátok az enyéme ket? Én minden nap írok 1-2-
ıt. Csókollak mindnyájatokat Jen ı. 1915 szept 11.”  (A cenzor ovális, lila bélyegzıje 
és egy elmosódott postai bélyegzı az 5 Heller-es bélyegen. Kiadó: M. M. Seber 
Postojna- Adellsberg. Felirat: Postojnska Jama–Adelsberger Grotte. Tartarus. Színes 
nyomás) 

 

 
 
 

68  „Kedves Iluska! Ilyen forma vidékeken járok. De vona t erre nincsen, azért nem 
kapok rendesen postát. Csókol Jen ı. 1915 szept. 16.”  (Felirat: Dopisnica. Felette a 
Laibach-i cenzor szögletes, lila pecsétje. Kiadó helyett: 10778. A falut ábrázoló kép 
alatt: Cerknica Színes nyomás.) 

 
 

 



 64 

 
69  „ Kedves Iluska! Jól megy a sorom. Igen kellemes ıszi id ıjárás van. Levelet 

mindössze egy alkalommal kaptam. Csókol Jen ı. 1915. szept. 16.”   (Felirat: 
Dopisnica. Kiadó helyett: 10676. Laibach-i cenzori bélyegzı. Az 5 Heller-es bélyegen 
elmosódott a bélyegzı, a másikon kivehetı: Nagycenk.  915.  Utcakép: Cerknica. Színes 
nyomás) 

 

 
 

 
70  „Jól érzem magamat. Az id ı itt is kissé hidegebbre fordult. Csókol 

mindnyájatokat Jen ı. 1915. ,szept. 21-én.”   (Felirat: Dopisnica Correspondenz-
Karte. Az 5 Heller-es bélyeg fölött Nagycenk bélyegzıje vehetı ki. Mellette a Laibach-i 
cenzori bélyegzı. Kiadó: F. Vertovsek–Cerknica. A falu távlati képe: Pozdrav iz 
Cerknice. [Üdvözlet Cerknicából] Mellette Dr. Szedenik írásával: Kraina. Színes 
nyomás.) 
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71  „ Kedves Iluska! Multkor egy levélben egy csomó fény képet küldtem haza. 

Megkaptátok? Jól érzem magamat. Csókol Jen ı. 1915 szept. 26.” (Felirat: 
Correspondenz Karte – Kartolina Di Corrispondeza. Újra megjelenik a hadtest 
bélyegzıje: K. u. K. M. G. Instruktions Abteilung lila színnel és a Zenzurirt szintén 
hosszú bélyegzıje. piros tintával. Kiadó: 7201 Giov. Logar- Gorizia. Felirat: Gorizia-
Porione del Castello. Barna nyomás.)  

 

 
 
 

72  Feladó nincs feltőntetve. „Kedves Iluska! Látod milyen szép a tenger! Mikor i de 
jöttem, egészen mellette voltunk. Csókol Jen ı. 1915. szept. 27.”  (Kiadó: Edicion 
W. Strehler–Trieste. Ismét a Laibach-i cenzor hosszú bélyegzıje, és néhány bető 
olvasható az 5 Heller-es bélyeg fölött. A kép felirata: Trieste–Molo S. Carlo. Színes 
nyomás.) 
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73  „Kedves Iluska! Elhiszem, hogy nehezen várjátok lev eleimet, de én mindennap 

nem jutok ám hozzá a levéliráshoz. Jól érzem magama t Csókol Jen ı 1915. okt 
15.(A cím felett K. u. K. M. G. Instruktions Abteilung  és Zensuriert bélyegzık, valamint 
a helyi posta pecsétje: Zirknitz – Cerknica. A színes kép felirata: Vitézeink harca a 
bersaglierik ellen. Kiadó:Emge Nr. 144.) 

 

 
 

74  Egyetlen közlés: „Csókol Jen ı. 1915. okt. 2o.”  (Felirat: Levelezı-lap–Dopisnica. A 
helyi posta bélyegzıje az 5 filléres bélyeg fölött. 1915. okt 23-án. Kiadó: Naklada 
tiskare Janka Dujaka u Sisku. A kép alatt: Pozdrav iz Siska Pogled na Sisak. [Üdvözlet 
Sziszekrıl] „Hosszúcímzéses” Színes nyomás.) 

 
 

 



 67 

 
75  „Kedves Ilus!   Most itt vagyok. Jól érzem magamat. Csókol Jen ı.      1915. okt. 20.”                                                                                       

 
(Kiadó: S. M. Zagreb, Oktogon. 17545. A címzés felett Zenzurirt 8. zöld bélyegzı. Az 5 
filléres bélyegen elıször megjelenı piros felirat: Özvegyeknek és árváknak (2) fillér 
Hadi segély. Zagreb okt. 23-i pecsétje a bélyegen. A színes képeslap felirata: Zagreb. 
Kr. Sveucilistna Bibliotéka. [Egyetemi Könyvtár]) 
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76  „Csókol Jen ı mindnyájatokat. 1915 okt 21.”  (Kiadó: Vasúti Levelezılap-árusítás Bp., 
V. Kádár u. 4. Az 5 filléres bélyegzın a helyi posta pecsétje. Fekete pecséten: K. u. K 
Militarzenzur. OSIJEK. A színes képeslapon: Vinkovci–Tőzoltósági torony. Vatrogasni 
toranj) 
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77  A. feladó rangja: Dr. Szedenik zászlós I. /48. Inf. Baon. M.G.A. N.o.1. Feldpostamt 16. 

„Kedves Iluska! A szerb sárt taposom az idén is, ép en mint ma egy éve. De az 
idén vége lesz Szerbiának és ezzel a háborúnak is. Ha soká nem kaptok levelet 
ne busuljatok, tudjátok, hogy innen nem express von aton viszik haza. Jól érzem 
magamat. Csókol mindnyájatokat Jen ı. Harctér 1915. okt. 27.”  
(Feldpostkorrespondez-Karte. Feldpostamt bélyegzıje. Nagycenk bélyegzıjén nem 
olvasható a megérkezés ideje és a cenzori ellenjegyzés.) 
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78  „ Kedves Iluska! Jól érzem magamat és egészséges vagy ok. Csókol 
Jenı. Harctér, 1915. okt. 31.”  Kiadó: D. K. and Co. Prague. S, 184. A K. u. K. 
hosszú lila bélyegzıje valamint a Feldpostamt kerek pecsétje 31-én. A képeslap felirata: 
Curica iz Bigini poljany. Une fille de Bigini, d’ une village de la frontiére croate –
slavonique. Színes nyomás.) 

 
 

        
 

78.    79.    
 
 

79  „Kedves Iluska! Téli ruhám hiányát nem érzem, mert v ettem mindent 
Zimányban, miel ıtt Belgrádba átkeltünk volna. Csókol Jen ı.                    
1915. november 2.”  (Kiadó D. K. and Co. Prague S 181. Tábori posta bélyegzıje. 
Levelezılap aláírása: Franjo Skukan, Ribar iz Rastoka. [Halász Rastokból] De Pecheur 
en Croatie. Színes nyomás.) 
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80 „Kedves Iluska! Hála Istennek még mindig egészségben vagyok. Nem fázom ám! 
Csókol Jenı. Harctér 1915. november 15.” (Tábori postai levelezılap. A Feldpostamt 
és Nagycenk pecsétje, valamint a lila hosszú bélyegzın K. u. K. Infanterieregiment No. 
48. 2. Feldkompanie.) 

 

 
 

81 „Kedves Iluska! Egészséges vagyok. Ruháimat add neki a Józsinak, csak egyet tarts 
meg nekem. A juget gallért és cipıt is add csak neki. Csókol Jenı. Harctér, 1915. nov. 
27.” (Tábori postai levelezılap. Feldpostamt bélyegzıje nov. 29-et jelez Hosszú lila 
bélyegzın: K. u. K. Infanteriebataillon I./48. Stabsabteilung, cenzor aláirása.) 
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82  „Kedves Iluska! Jól érzem magamat. Jelenleg egy vá rosban telelünk, s ezt a lapot 

főtött szobában asztalnál írom. Nincs már tábori lapo m. [Egy sornyi szöveg erısen 
satírozva.] Csókol Jen ı. 1915. november 29.” ( Feldpostkorrespondezkarte. 
Feldpostamt bélyegzıje mellett: K. u. K. Infanteriebataillon I./48 Stabsabteilung.) 

 
 

 
 
 

83 „Kedves Iluska! Jól érzem magamat. Az idei karácsony t is a harctéren töltöm. 
Boldog ünnepeket kívánok. Csókol mindnyájatokat Jen ı. 1915. december 14.”  
(Tábori postai levelezılapon a Feldpostamt pecsétje és a cenzor kézjegye. A hosszú 
lila bélyegzı megegyezik az elızıvel.) 
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84.   A feladónál annyi a különbség, hogy zászlós rendfokozat helyett: Dr. Szedenik hadnagy. 

„Kedves Iluska! Kit őnı egészségben vagyok. Nem szabad oly nehezen várni a  
postát, mert innen biz bajosan megy haza. Itt most egész csend van. Kinevezett a 
király hadnagynak. Csókol Jen ı. 1915. dec. 16.”  (Tábori postai levelezılap. 
Feldpostamt és Nagycenk körbélyegzıje, a K. u. K. elızı bélyegzıje.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.  Rövid közlés: „Gy ırbe szerencsésen megérkeztem. Csókol mindnyájatokat  Jenı. 
1916. jan. 16.” (Kiadó: Vasúti Levelezılapárusítás. Bp., Kádár u. 4. Az 5 filléres bélyeg 
fölött Gyır bélyegzıje. A képeslap felirata: Gyır–Pályaudvar. Színes nyomás.) 
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86. A feladó már a fronton. „Csókol Jen ı. 1916. január 18.”  (Kiadó: D. K. and Co. S. 201. 

Cirill-betős felirat: Logor szpiszke bojcke pred Kumanovom. Le kamp de l’armiée Serbe 
devant Koumanovo. Feldpostamt és Nagycenk bélyegzıje. Színes  nyomás) 
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87. „Ma érkeztem meg ide s ez éjjel megyek tovább. Csók ol mindnyájatokat Jen ı. 
Belgrád, 1916. január 18.”  (Kiadó Vasúti Levelezılapárusítás. Bp., Kádár u.4.  Felirat: 
Begrád Mihály herceg szobra. Fürst Michael Monument. Barna színnyomás. Feldpostamt 
bélyegzıje.) 
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88.  „Keves Iluska! Masirozunk a bataillon után, összesen  30-an. Hogy mikor érjük el, 

nem tudom. Jól érzem magamat. Csak vigyázz mindenki re. Itt hideg van és hó. 
Csókol Jen ı. 1916. január 23.”  (Tábori postai levelezılap. Bélyegzık: Feldpostamt és 
K. u. K. Infanterie Bataillon I/48. Stabsabteilung.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.   „Kedves Iluska! Kit őnıen érzem magamat. Enni inni való elég van, és hideg  
sincsen, csak az a baj, hogy ezután nem fog posta m enni és így nem írhatok haza. 
Csókol Jen ı. 1916 január 27.”  (Tábori postai levelezılap. Az új bélyegzı: K. u. K. 
Elechtuno Stabsabteilung. A Feldpostamt száma itt 170. Még elmosódva Nagycenk 
bélyegzıje.) 
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90.   Feladó: Dr. Szedenik I./ 48 Inft. Baon Feldpost 16. „Kedves Iluska! Mi van veled, 

hogy ujabban te nem irsz nekem. Igaz, hogy én a sok  mars között nem tudok 
mindennap irni, de ha lehet mindig meg tettem. S am it egyiteknek írok az 
mindegyiteknek szól. Most gyönyörködöm a tengerben s jól érzem magamat. Csókol 
Jenı. 1915. február 20.” (Tábori postai levelezılap. Hosszúbélyegzı K. u. K. 
Infanteriebataillon Stabsabteilung. A körbélyegzın a dátum: 24. II. 1916.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.   „Kedves Iluska! Te meg éppen nem írsz. Talán beteg  vagy? Én jól érzem magamat 

s kellemes itt délen lenni mert nincs hideg. Csókol  Jenı. 1916. febr. 24.”  (Tábori 
postai levelezılap. 5 filléres bélyeggel, Söjtör posta bélyegzıjével.) 
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92.   „Kedves Iluska! Végre jött t ıled egy lap. Nem baj, ha ez a muszka nem is volt 
földm őves, majd megtanulja azt is. Csak enni adjatok eleg et a szegénynek. A 
montenegrói generális sapka jelvényt megkaptátok-e már.[?] Csókol Jen ı. 1916. 
február 26.”  Tábori postai levelezılap. (Tábori postai levelezılap. Feldpostamt és a K. 
u. K. Inf. Bat. Stab. lila hosszú bélyegzıjével.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. „Csókol Jen ı Mostar, 1916. febr. 29 .” ( Kiadó: D. K. and Co. Prague. S. 174. Színes 
nyomás. A bazárt ábrázoló kép felirata: Pozdrav iz Bosne i Hercegovine. U. a. Cirill-
betővel. Grus Aus Bosnien und Hercegovina. [Üdvözlet Boszniából és Hercegovinából] A 
bélyeg felirata: K. u. K. Militarpost Bosnien Hercegovina. A bélyegzın ugyanez.) 
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94.   „Csókol Jen ı Szarajevó, 1916 március 1.”  (Bélyegen K. u. K. Militarpost 
bélyegzıje. A kiadó nincs jelölve Színes nyomás. Felirata: Sarajevo Rathausa. Gradska 
vijecnica [Szarajevó Városháza]) 
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95.  „Csókol Jen ı. Boranski Brod. 1916. március 2.”  (A Militarpost bélyege és pecsétje. 
Nagycenken 5-én bélyegezték. Kiadó nincs feltőntetve. Színes nyomás. Felirata: Türkin zu 
Hause [Török nı otthonában] Turkinja Kod Kuce.) 
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96.  „Csókol Jen ı. 1916. március 2.” ( K. u. K. Militarcenzui Osijek… lila bélyegzıje. Az 5 filléres 

bélyegen Brod postai bélyegzıje. Kiadó: Naklade knijzare Izidor Stejner, Brod n. / S. 1915 – 552. 
Színes nyomás.A lap felirata: Brod n./ S. Nedeljni sajam. [Hetivásár] Wochenmarkt.) 

 
 

 
 

97. „Ezek itt dalmátok. Jól érzem magamat. Csókol Jen ı. 1916. március 6.  Ceruzával: 
Leveleket megkaptam. Több nem is kell mert vettem itt már magam is.” (Az 5 filléres 
bélyegen ismét felszólítás: Özvegyeknek és árváknak két (2) fillér Hadi segély. A postai 
pecsét elmosódott. K. u. K. Militarcensur lila bélyegzıje. Kiadó Pruger and Co. München, 
Photo chromiekarte N. o. 1685. N. S Bjeladinovic, Cattaro. A színes kép felirata: Skup 
Risnjana i narodom odjelu. Leute von Risano in ihrem Nationalkostüm.) [Rizanoi emberek 
népviseletükben] 
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98.   „Csókol Jen ı. 1916 márc. 8.”  (Az 5 Heller-es bélyegen Steinbrück postai bélyegzıje. 

Mellette Zensuriert K. u. K. Militarzennsur Cilli. pecsétje. Kiadó: 03044a Kunstverlag:Albin 
Sussitz, Graz. 1916/17. Alleinverkauft: Felix Schindler, Steinbrück. A képeslap felirata: 
Steinbrück.Színes nyomás.) 
 

 
 
 
99. „Csókol Jen ı 1916. március 8.”   (Az 5 Heller-es bélyeg fölött elmosódott a pecsét 

körirata. A lila cenzori bélyegzı fele olvasható. Kiadó: Fr. Pavlin……Ponatis prepovedan. 
Nachdruk verbote. A tájkép feliratát kikaparták. (681 m.) Színes nyomás. 
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100.  „Csókol Jen ı. 1916. március 8.”  (Az 5 filléres bélyegen Brod – Nagykanizsa feliratú 
postai bélyegzı. Mellette K. u. K. Militarzensur Zagreb überprüft: 3 kék színő pecsétje. 
Kiadó: 2485 Naklada knyijzare Janka Dujaka u Sisku. A színes kép fölött: Sisak Drveni 
most preko Kupe.[Híd Kolpa folyón át]) 
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101.  „Csókol Jen ı. 1916. március 16.”  (Az 5 Heller-es bélyeg fölött Bozen postai 
bélyegzıje. Mellette piros pecsét: K. u. K. Militargarzonne Bozen. Kiadó: Fünftler Stein 
Zechnung Besetzlich geschützt. A színes festmény felirata: Bozen Batzenhausl.) 
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102.  „Kedves Iluska! Jól érzem magamat. Nem vagyunk t őz vonalban. Sokáig nem 
kaptam t ıletek levelet. Csókol Jen ı. 1916. március 23.”  (Tábori postai 
levelezılap. Feldpostamt és K. u. K. Infanteriebataillon I/48. Stabsabteilung 
bélyegzıi.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. „Kedves Iluska! Kitün ıen érzem magamat. Ne busulj, hogy nem vagyok a 
géppuskásoknál, s ıt tegnap óta én vagyok az osztag parancsnok. Kálmán  kapitány 
úr elment a 4. századhoz. Csókol Jen ı. 1916. március 28.”  (Tábori postai levelezılap. 
A Feldpostamt és K. u. K. Inf. Baon, Stab.bélyegzıi) 
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104. „Kedves Iluska! Te mindig azon busulsz, hogy nem vag yok a géppuskánál. 

Dehogynem, s ıt március 27. óta én vagyok az osztag parancsnok. J ól érzem 
magamat. Szép vidéken vagyunk, és igen szépen tavas zodik. Csókol Jen ı. 1916. 
április 4.”  (Feldpostkorrespondezkarte. Feldpostamt és a K. u. K. If. Baon. Stabsab. 
pecsétje.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. „Kedves Iluska! Az óránkat egy órával el ıre igazítottuk. Persze ti is. Mit szólnak 
hozzá a falusiak? Kérek tábori lapot mert elfogyott . Jól érzem magamat. Csókol 
Jenı. 1916. május 1.”  (Tábori postai levelezılap. Feldpostamt és K. u. K. Inf. Baon. 
bélyegzıjével ellátva.) 
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106. „Kedves Iluska! Jól érzem magamat. Kellemes helyen vagyunk. Az id ı egy kicsit 

ugyan es ıs, de ez nem zavar bennünket, mert nem ázunk. Csóko l Jenı. 1916. 
május 10.”  (Felpostkorrespondezkarte  a Feldpostamt és az Inf. Baon. lila hosszú 
bélyegzıjével.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107. „Kedves Iluska! Egészséges vagyok. Ezt a lapot mele g kályha mellett írom. 
Befőttettem, mert olyan es ıs ködös id ı van. Csókol Jen ı. 1916. május 14.”  
(Feldpostkorrespondenzkarte. A Feldpostamt és a K. u. K. Inf. Baon. Stabsab. 
bélyegzıivel.) 
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Dr. Szedenik hadnagy zsebnaptárában a következı adat található a május havi 
bejegyzéseknél: 15–én lıttek a taliánok mellbe Piazzánál. 15-e hétfı mellett egy kis 
kereszt. Ceruzával 28-ig összekötötte a két hét napjait. 

 
 

108.  Feladó: Dr. Szedenik hadnagy 3 számú honvéd tart. kórház Trient. „Kedves 
Iluska! Hála Istennek mindennap jobban érzem magama t. Hát csak nézz is ám utána, 
hogy hizzon a baromfi jószág, mert amilyen étvágyam  van egy pulykát vagy hizott 
ludat is megeszem egy evésre ha haza kerülök. Csóko l Jenı. 1916. május 21.  
(Feldpostkorrespondezkarte. Felette a hadtest lila bélyegzıje. Mellette: M. k. 3. sz. honvéd 
tartalékos kórház parancsnokság bélyegzıje. Ráütve feketével Von der Armee im Felde. 
Ugyancsak lilával: Zenzurirt pecsét.) 
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109. „Kedves Iluska! Pompásan érzem magamat. Még ezen a h éten tovább megyek 
innen. Csókol Jen ı. 1916. május 24.”  (Feldpostkorrespondezkarte. M. k. 3. sz. honvéd 
tartalék kórház. Von der Armee Felde bélyegzık, Zensurirt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110.   Fa: Dr. Szedenik hadnagy M. kir. 3. sz. honvéd tartalékos kórház Notre Dame de 
Sion Trient. „Kedves Iluska! Még mindig itt vagyok, de már jól é rzem magamat. Az 
idı unalmas, egész napon át csak olvasok és nézem ezek et a tiroli hegyeket, 
meg hallgatom az ágyudörgést, ami néha nagyon ide h allatszik. Csókol Jen ı. 
1916. május 28.” (Feldpostkorrespondenzkarte. A kórház piros pecsétjén Von der 
Armee im Felde bélyegzı.) 
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111.   „Kedves Iluska! Jól érzem magamat. Csókol Jen ı 1916 junius 2”( A cím felett: 
K. und k. Reservespital Innsbruck Miliitarpflege. Zensurirt. A festmény másolatán 
három katona áll, az Alpok havas vonulatát szemlélik. A kép címe:Alpenwacht. [Alpesi 
ırség] Kiadó:W. R. B. and Co. Wien, III. Nr. 827.) 
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112. „ Kedves Iluska! Jól érzem magamat. Ma felhoztak Bu dapestre. Igen kellemesnek 
kinálkozik az élet. Még ne látogassatok meg, mert n em lehet. Csókol Jen ı 1916 
junius 7.”  (A cím felett Budapest postai bélyegzıje. Fent Levelezılap felirat. A képeslap 
színes oldalán festmény Anonymus szobráról. Aláírás: Gloriossissimi Belae regis 
notárius. [A legdicsıbb Béla király jegyzıje] A Magyar Földrajzi Intézet r.t. kiadása, 
Budapesti sorozat 3.sz.) 
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113. A címzésben annyi a változás, hogy hiányzik már az „Ungarn” szó. „Kedves Iluska! 

Gondolom, hogy már egészen megnyugodtatok. Hát mégi s  jobb itt ilyen beteg 
formán mint a bizonytalanságban. Csókol Jen ı. Bpest 1916. jun. 9. Üll ıi út 22. 
(„Jugend”- Postkarte. Julius Diez: Die englische Spinne. [Az angol pók] Gúnyrajz. Kiadó: 
G. Hirth, Verlag, München. Copyright. Három színnyomás) 
 
 

   
                113.                                                         114. 
 
 
Bécsben, 1916. július 3-án Ferenc József apostoli c sászári és 

királyi Fenség a katonai érdemérem III. fokozatát 
adományozza Dr. Szedenik Jen ı hadnagynak 

 
114.  „Kedves Iluska! Ma adtam fel egy csomagot. A sárga cipık az 

enyémek. Jól érzem magamat. Csókol mindnyájatokat J enı. Bpest,. 
1916. jul. 8.” Kiadó: B. K. W. I. 979-3 Színes. Felirata: Der Leiermann. [A kíntornás] 
Schubert dalának egy kottázott sora.) 
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115. „Kedves Iluska! Megkaptam mindent. No lám van munká s elég, csak becsüljétek 

meg ıket. A látlelet ügyében írtam. Jól érzem magamat. C sókol Jen ı. Bpest 1916. 
jul. 14.”  (Levelezılap Postkarte. „A mi barátaink IX”. A Borszem Jankó levelezılapjai. 
Nyomtatta és kiadja Kner Izidor, Gyoma (Békésmegye). Gúnykép: D’Annunzio. Barna 
színnyomás.) 
 
 

 
 
                     115.                                                    116. 
 
 

116.  „Kedves Iluska! Jól érzem magamat. Legutóbbi fényké petek igen 
kedves, de te miért nem vagy rajta? Csókol mindnyáj atokat Jen ı. Bpest 
1916. jul. 28.”  (Kiadó: Fotochromie Serie 242 Nr. 3883. Színes nyomás. Deutscher 
Herbst. [Német ısz]) 
 
 
 
 
 



 94 

117. „Kedves Iluska! A dolgaimra csak vigyázz ám és a kö nyveimet is tedd el, de külön 
a többit ıl, hogy össze ne keveredjen. Én igen jól érzem maga mat. Csókol Jen ı. 
Bpest 1916 jul. 29.”  („Jugend”–Postkarte. Kiadó: G. Hirth’s Verlag, G. M. B. H. 
München, Copyright. Serie XVIII. 6, F. Spiegel. Sines nyomás. Der Sonderling.) [A 
különc] 
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118. „Kedves Iluska! Én nem tudom miért irjátok mindig, h ogy nem irok, holott 
mindennap írok egy lapot. Jól érzem magamat. Csókol  Jenı. Bpest 1916 aug 3.”  
(Kiadó: Fotophot Budapest, Liszt Ferenc tér 9. Nr. 516. Színes. Székely A.: Nyári 
délután.–Ein Sommernachmittag.–On jour d’été.) 

 
 

 
 
 
 

119.   „Kedves Iluska! Ma küldtem haza egy csomagot, ami  a ruhán kívül benne van, 
az a mamának szól. Ha megkapjátok, írd meg. Jól érz em magamat. Csókol 
mindnyájatokat Jen ı. Bpest 1916. augusztus 7.” („Jugend”–Postkarte. G.  
Hirth’s Verlag München- Copyright. Druck von Knorr and Hirth , München. Serie 
XI. 6. Felirat: Prof. P. Hoecker: Sage und Volkslied. [Rege és népdal] Bélyeg: 6 fillér) 
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120. „Kedves Iluska! Csomagot megkaptátok már? Mennyire v agytok a mezei 
munkákkal? Az igért fényképeket várom. Én jól érzem  magamat. Csókol Jen ı. 
Bpest. 1916. aug. 11.”  (Kiadó: Wohlgemuth and Lissner, Berlin. No. 3003. A kép 
felirata: Strathman: Traum. [Álom] Színes nyomás. A Prinzes Postkarte feliratot 
Szedenik átírta: Levelezı Lap.) 
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121.  „Most jött meg a Temes nevü hajó, amit a Szávából ki emeltek. Csókol Jen ı. Bpest 
1916 aug 17.”  (A német feliratot Levelezı Lap-ra javította. Kiadó: Wohlgemut and 
Lissner, Berlin No. 3059. Felirata: Der arme Poet. [A szegény költı] Színes nyomás.) 

 
 

 
 

 
122. Kedves Iluska! Köszönöm a levelet. Szegény Irm a hát már elment. A fényképek 

pompásan sikerültek és jól is vannak kidolgozva. A bizottság azt mondta, hogy 
maradjak továbbra is a kórházban. Csókol mindnyájat okat Jen ı. Bpest 1916. 
szept 8.”  (Kiadó: V. R. B. and Co. Wien III. A színes kép felirata: Carl Probst: Frohe  
Botschaft. [Örömhír]) 
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123  „Kedves Iluska! Lapodat megkaptam. Vasárnap lakodalo mban voltam. Jól érzem 
magamat. Csókol Jen ı. Bpest 1916. szept 12 .” (Fotophot. Budapest, Liszt Ferenc tér 
9. Felirata: Nr. 738. Keményffi: Nyaralóban. – In der Sommerfrische.) 
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124.  A lap kivétel: „Kedves Ilus! Pozsonyi étterembe ülü nk ép most. Hát a mama miért 

nem várt 1/2 1-ig? Kézcsókkal mamának, csókol Jóska . 1916. IX. 29-én. U. i. 
Milyen jó a mama utravalója itt ahol minden drága! Csókol: Papa.”  (Kiadó: J. v. R. 
P. Törv. védve. 1916, 20 G. A színes kép felirata: Pozsony.) 

 
 

 
 
 
 

125.  „Kedves Iluska! Leveledet megkaptam. Sajnálom, hogy  a vásár nem sikerült. 
Pénteken újból be kell menni Sopronba. Jól érzem ma gamat. Csókol Jen ı. Bpest 
1916 október 2 . (A kiadó nem jelölt. A színes rajz egy virágot öntözı népviseletbe öltözött 
lányt ábrázol. Szecesszió hatása.) 
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126. ”Kedves Iluska! Tegnap érkeztem meg Pilsenbe. Igen k ellemes társaságot találtam 

itten. Itt Kálmán kapitány úr is. Itt szigorú katon ai cenzúra van, minden levelet 
elolvasnak. Furcsa, mikor nálunk semmi sincsen. Csó kol mindnyájatokat Jen ı. 
Pilzen 1916. okt. 12.”  (A 10 Heller-es bélyeg fölött K. u. K. Militarzensur Pilsen 
bélyegzı. Kiadó: Ant. Kovarik and Comp. Skvrnan bei Pilsen. A színes kép felirata: Jos. 
Proskovec: Pilsen. Von der neuen Brücke. [Az új hídról]) 
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127.  „Kedves Iluska! Leveledet megkaptam. Köszönöm a gr atulációt. Jól érzem 
magamat. Csókol Jen ı. Pilsen 1916 nov. 6.”  (Kiadó Z. U. N. 96. A színes kép felirata: 
Arch. B. Hochman: Plsen Kloster na hribitove. A hadtest bélyegzıje: K. u. K. Ersatzbaon 
No. 48. Molderreiterabtlg. und M. G. Inst. Kader. Pilsen postai bélyegzıje a 10 Heller-es 
bélyeg fölött.) 
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128. A lap kivétel, mert József öccsének írta egy idıben a húgának címzett lappal. „Kedves 
Józsi! Én már 31-e óta itt vagyok Pilsenben a kader nál. Elég jól megy a sorom. Én 
kezelem a birtokot. Csókol Jen ı. Pilsen 1916. nov. 6.” (A hadosztály pecsétje mellett 
Überprőft. Bélyegzı. Címzett: Szedenik József fıgimnáziumi tanuló Nagyszombat 
Konviktus Ungarn. Kiadó Z. U.N. Fa színes kép felirata: Arch. B. Hochman: Plsen 
Dominikansky klostel a kláster.) 

 

 
 

129.   „Kedves Iluska! 9-én feladott leveledet végre tegnap  megkaptam. Igen rossz itt a 
postaközlekedés. Itt hó van. Minden fehér. Csókol m indnyájatokat Jen ı. Pilsen 
1916 nov. 6. A címet úgy ird mint a pecséten van.”  (A katonai pecsét, ill. a cím e 
megváltozott: K. U. K. Ersatzbataillon des Infanterieregiments Nr. 48. A kép felirata a 
ráírt szövegtıl olvashatatlan.) 
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130. Szedenik felírta a lapra az új elérhetıségét, és húga címét. A toll végiggördült a lapon 
és foltot hagyott. Az üzenet helyét üresen  hagyta 

 

  
 

A megíratlan képeslap valahogy hazakerült.  
 
 

Kiadó: T. S. N. R. M. No. 95. A képen. S. Slomko: Glühwürmchen. [Szentjánosbogár]) 
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Zsebnaptárában aláhúzta 1916. november 21. keddet, és melléírta: Meghalt a király. 
 

 
 

131.  „Kedves Iluska! Azt a kis bundácskát, amit 14 ben vettetek nekem, légy szíves 
küld el a címemre. Itt jó lesz, Mert hideg van. Ige n jól érzem magamat. Csókol 
Jenı. Pilzen, 1916 dec. 14.”   
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(Albert Fink, Verlag und Anfertigung, Berlin W 8. Friedrich Str 74. Elmosódva a cenzor 
bélyegzıje. A vidám színes kép felirata: Ich war nie ein Seifenfreund. Es geth auch ohne 
Seife. [Szappanbarát sohasem voltam. Szappan nélkül is meg lehet lenni.]) 
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132.  „Kedves Iluska! Most meg ti nem írtok már emberemlék ezet óta. Vasárnapi újságot 
kapod e már? Reménylem mire hazamegyek valami finom  zongoraszót fogok már 
hallani. De nem tudom nem e árt a zongorának ha hid egben szállítjátok. Én jól 
érzem magamat. Bundácskát külditek? Csókol Jen ı. Pilzen, 1916. dec. 16.”  
(Postkarte verlag Brüder Kohn Wien I. A Képen: Leichenzug Kaiser Franz Josef I. [I. 
Ferenc József halotti menete] K. u. K. Zenzurie lila pecsétje a bélyeg fölött.) 

 

 
 

133.  „Kedves Iluska! Kellemes karácsonyt. Ha még nem küld ted el a bundát, úgy ne is 
küld el, mert nem maradok tovább Pilzenben. Lehet, hogy haza is megyek. Csókol 
Jenı. Pilzen 1916 dec 18.”  (Kiadó: embléma Ser. 2613. A katonai bélyegzı ismét: K. u. 
K. Erstzbaon N. o. 48. Meldereiterabtig und M. G. Inst. Kader Überprőft. [Felülvizsgált]. A 
színes téli kép felirata: Viele Grüsse zum Weinachtsfest! [Sok üdvözlet a karácsonyi 
ünnepekre!]) 
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     Zsebnaptárában bejelölte: 1916. december 30. s zombat: Az új király koronázása. 
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134. „Pesti csomagomat megkaptátok? Boldog újévet. Csókol  Jenı. Stryj, 1916. dec. 29.  
„(Ukrajnische Legion. An der Zołota Łypa im August 1915. Officielle Karte d. 
Zentraleitung d. Ukrainischen Legion. II. 7. Ausfühung d. Öst. Pfotogr. Gesellschaft Wien 
III. Stryj postai bélyegzıje fölött. K. u. K. Zensurstelle Stryj. A katonák csoportképe 
mellett Cirill-betős szöveg.) [Farkas Istvánné fordításában: 

                    Ukránok, szicsákok, lövészek  Az aranyló augusztusi hársak alatt 1915-ben.  
                    Az áttetszı fa árnyéka  és törzse látta, hogyan öldökölnek.    (Iván Ivanyec verse)] 

* Szicsákok: népfelkelık, a partizánokhoz hasonló kegyetlen harcosok. A németekhez  
húztak. Elfogták, és a Tiszába lıtték ıket. 

** Striyben központi fogolytábor volt. [Farkas Istvánné szóbeli közlései] 
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135. „No ládd e nem maradtam Stryjben hanem itt maradok. Csókol Jenı. Munkács, 1916. 
dec. 29. Itt hó esik és fagy.” („Reklam” Papierhandlung Munkács, Fıutca 15. Törv. védve 
1915/19. A színes képeslap felirata: Munkács. A vár udvara –Festungshof.  
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Dr. Szedenik Jenı visszatérése a civil életbe a világháború befejezése 
után: 
 

1. Dokumentum: Édesapja levele a szombathelyi Törvényszékre 
1919. január 3-án 

 
2.  Hitelesített másolat arról, hogy Dr. Szedenik Jenı joggyakornok 

1922. június 12-én sikeres ügyvédi és bírói vizsgát tett. 
 
3. 1922. október 7-én Budapesten feleségül veszi Béry Ilonát 
   Esketıpapjuk a fotón 
 
4. Az ifjú feleségének írott verse: 
 
5. Megépült a házuk a Schöller kastély szomszédságában. 

 

 
Wëlder Gyula mérnök tervezte 1930-ban. 

 
6. Családi képek 

 
7. Tiszteletbeli fıügyészi kinevezése 1935. január 19-én  

 
*   1940. május 19-én írt családi feljegyzésében írja: „Eleget küzdöttem 

ellenük [olaszok] az Isonzó fronton, Podgorán és a Doberdón. Eleget 
védtem Monte Sabotinót és itt sebesültem meg 1916 májusában a 
Piazza melletti ütközetünkben.” 


