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Kerékpárral Kratochvil nyomában (első rész) 

Vastag György (53 éves, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és 

Kollégium 11.c osztályának csoportvezetője) beszámolója 

 

1. Előzmények 

Intézményünk névadója Kratochvil Károly, emlékének megőrzéséhez a magam módján én 

is szerettem volna hozzájárulni. 

Feltettem magamban: mi lenne, ha tiszteletére végig járnám azokat a helyeket, ahol ő, vagy  

apja megfordult valaha? Az lenne, hogy egy több éves programra határoznám el magamat, 

ugyanis Kratochvil, az egykori Osztrák-Magyar Monarchia katonatisztje, sok helyen 

tevékenykedett és ezeknek a helyszíneknek a felkutatása biciklivel nem kis feladat.  

A tanév során eldöntöttem, hogy megcsinálom és in medias res, elsőként a világháborús 

olasz front felé veszem az irányt. 

Ez egy négy éves program lesz, amelyet 2022-25 között szeretnék végrehajtani, nyaranta, 

szabadságom terhére. 

Az utak célja a tisztelgés mellett, tanulmányi kirándulás, iskolánk népszerűsítése, fizikai 

erőfelmérés és kiképzés, lelkigyakorlat és számvetés, más népek kultúrájának megismerése, a 

megértés, a barátság elősegítése is egyben. 

Az alábbiakban a program első részének bemutatása következik. 

2. Felkészülés 

Egy ilyen útra fizikailag, lelkileg és szellemileg is fel kell készülni. 

Fizikailag más megoldás nincs: gyakorolni kell az egész napos biciklizést. Ezt igazából 

tavasztól kezdtem meg, télen gyalog túráztam, nem szeretek a hidegben a nyeregben ülni. A 

sorozatterhelésre, a nagy hegyekre viszont nem tudtam felkészülni, erre sem időm, sem 

lehetőségem nem volt. 

Lelkileg a feladatra kell koncentrálni, minden körülmények között és erősíteni a hitet, hogy 

meg tudom csinálni a több napos gyötrődést, bármekkora is a kihívás. A lelki tényező még 

fontosabb, mint a fizikai. 

Szellemileg pedig utána olvasni, dokumentumokat, térképeket, filmeket tanulmányozni, 

hogy összeálljon egyfajta egységes kép és létrejöjjön az útvonal. 

3. Teljes menetfelszerelés 

Idén a következő dolgokat pakoltam be, ez lett a „teljes menetfelszerelés”: 

 

Élelem és víz: 1 kg kenyér, 1,5 kg füstölt kolozsvári szalonna, 2 db babfőzelék kolbásszal, 

1 doboz vitamin pezsgőtabletta ( magnézium), 4 kulacs (ebből kettő termosz), evőeszközök, só.  
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Ruházat: 2 db biciklis nadrág, 2 db kratochvilos póló sapkával, 1 db pulóver, 1db hosszú 

nadrág, 1 esőkabát, láthatósági mellény, 2 télizokni és egy zárt cipő. 

Kerékpáralkatrészek: bicikliskulcsok, csavarok, pumpa, 3 db belső gumi, gyorskötöző, drót 

Hálóeszközök: 1db Trekking nyári két személyes sátor, 2 db hálózsák, 1 db laticel. 

Gyógyszerek: idén nem vittem. 

Egyebek: telefon, power bankok, készpénz (forint és euro), térképek (Magyarország, 

Ausztria, Szlovénia, Olaszország, Horvátország), jegyzetfüzet, lakat. 

Összesen kb. 15 kg. 

 

4. Tervezet 

 

Vonattal Hajdúböszörményből lemegyek Balatonszentgyörgyig, onnan biciklivel 

Szlovénián keresztül fel Ausztriába, aztán vissza Szlovéniába és az Isonzó (Soca) mentén 

leereszkedem Doberdóig, aztán kijutás a nyugat felé a Pó síkságon keresztül a Piávéig, onnan 

pedig már eldől az idő függvényében, hogy észak felé az Alpokon keresztül térek e Ausztrián 

keresztül haza, vagy a könnyebb úton, vissza a Pó síkságon, Szlovénián, esetleg Horvátország 

felé, de ez utóbbit kerülni akartam, mert ott nem kedvelik a vadkempingezőket a hatóságok. 

 

5. Dokumentáció az útról 

 

Igyekeztem előzetesen is felkészülni az anyaggyűjtés során. Az úton jegyzeteket 

készítettem, fotókat, azokat kiegészítettem később az interneten talált anyagokkal, valamint a 

Strava programmal terveztem rögzíteni a részletes útvonalat. Ez utóbbival akadtak gondok, de 

erről majd később. 

 

6. Logisztika és kommunikáció 

 

  Minden logisztikai feladatot magam láttam el, oldottam meg. A legnagyobb nehézség a 

folyadék folyamatos pótlása volt. Átlag napi 10 liter vizet és 1 liter zsíros tejet fogyasztottam ( 

mert a tej élet erő, egészség), ezek megszerzése a hegyekben, ritkán lakott területeken okozott 

gondot, de mindenütt találkoztam segítőkész emberekkel, akiktől  végülis tudtam frissítőhöz 

jutni. 

A szilárd táplálék megszerzése nem jelentett problémát, a kolozsvári szalonnát és a 

babfőzeléket is tudtam pótolni osztrák, olasz és szlovén megfelelővel. 

Gyümölcsigényemet az útszéli fákkal elégítettem ki ( vadszilva, meggy, eper, bodza). 

Tájékozódásomat a térkép és az útjelző táblák jelentették elsősorban. Sajnos csak régebbi 

térképekkel rendelkezem, így elsősorban az új autópálya építések az útvonalváltozások miatt 

(pl. zsákutcák) gondokat jelentettek. Szóbeli segítséget is igénybe vettem, de mint ahogy az 

egyik útitárs mondta: eszperantóul beszélek, hiszen az angolt keverem a némettel, az orosszal 

és ha végképp nem boldogultam, akkor elővettem a magyart, ha azt sem értették, akkor 

igyekeztem artikuláltabban, hangosabban beszélni anyanyelvemen. Volt ahol nevettek, másutt 

hülledeztek is ezen. De végül boldogultam. 

 

7. Baleset, betegség, egyéb problémák, végrehajtás 

 

Az utat 2022 július 3 és 13 között hajtottam végre. 

 

Két alkalommal borultam fel, de nem okozott nagy gondot, az egyik kézvédő szivacsom 

szakadt le csupán. Így haza a nélkül kellett jönnöm.  

Induláskor kicsit kapart a torkom, ez elmúlt, más betegség nem fogott el. 
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Vízállónak hirdetett sátram nem bírta az egész éjszakás esőzést, de a legfontosabb 

dolgaimat (útlevél, pénz, telefon, térképek) menekíteni tudtam. 

Az úton elhagytam egy termoszt, a sátorvasakat, ez a Római Hadseregben főbenjáró bűnnek 

számított volna (fából készítettem pótlást) és a kratochvilos sapkát, ez utóbbit viszont, majd ki 

fog derülni, a legjobb helyen. 

Találtam viszont egy kést és egy napszemüveget, ezeket, mint hadizsákmányt magammal 

hoztam haza. 

Végül a könnyebbnek ígérkező útvonalon jöttem, de ez, mint utólag kiderült, egyáltalán 

nem bizonyult könnyűnek. 

Az úton többször is eltévedtem. Triesztből nem könnyű kijutni Szlovénia felé, az autópálya 

kereszteződések, a körül ölelő nagy hegyek jelentik a problémát és az, hogy több út is zsákutca 

Szlovéniában, vagy pedig Horvátország felé vezet. 

Ljubljanában is az autópályakereszteződések jelentik a gondot, ott annyira eltévedtem, hogy 

visszafelé, Horvátország irányába (Fiume) vettem az irányt, szép volt a táj, belefeledkeztem, 

így nagyon elhajtottam rossz irányba magam. Ezért a nyolcadik nap vonatozásra is 

kényszerültem :Ribnica és Ljubljana, valamint Store és Maribor között, összesen kb. 80-100 

km-t. Ilyen tájakon még a vonatozás is élmény volt. 

 

8. Időjárás 

 

Meleg napjaim voltak, még a hegyekben is, ott viszont esténként, éjszaka esett az eső. 

Három nap is áztam. Éjszakára néhány helyütt lehűlt a levegő, így szinte mindent magamra 

vettem, hogy ne fázzak. 

Nagy szelet nem kaptam. 

 

9. Útvonal, kilométerek 

 

Sajnos a Strava program a hegyek között nem működött, csak kereste a  jeleket, így le kellett 

állítanom, mert lemerítette a telefont. A kilométerórámmal rögzítettem a megtett kilométereket. 

Ebből is az egyik az úton elromlott, valószínűleg az eső miatt. 

 

Nap Településtől településig Kerékpárral megtett 

kilométer 

Első nap (július 3., vasárnap) Hajdúböszörmény- 

Balatonszentgyörgy (vonat) 

Balatonszentgyörgy- 

Dobrovnik (Szlovénia, 

kerékpár) 

104 

Második nap Dobrovnik-Muta (Szlovénia) 164 

Harmadik nap Muta-Rosegg (Ausztria) 132 

Negyedik nap Rosegg-Tolmin (Szlovénia) 138 

Ötödik nap Tolmin- Aquileia 

(Olaszország) 

160 

Hatodik nap Aquileia-Udine 

(Olaszország) 

178 

Hetedik nap Aquileia-Ops (Szlovénia) 152 

Nyolcadik nap Ops-Dolna Vas (Szlovénia) 

Ribnica- Ljubljana (vonat) 

Store-Maribor (vonat) 

172 
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Kilencedik nap Dolna Vas-Lenart 

(Szlovénia) 

124 

Tizedik nap Lenart-Balatonszentgyörgy 169 

Tizenegyedik nap Balatonszentgyörgy- 

Hajdúböszörmény (vonat) 

- 

 

Összesen tehát 1493 kilométert tettem meg 9 és fél nap alatt. A többi időt a vonatút töltötte ki. 

 

10. A történelmi háttér 

 

Olaszország 1915 május 23-án hadat üzent az Osztrák - Magyar Monarchiának, ellenük a 

közös hadseregnek védekeznie kellett: „ a gaz taliánt be nem engedjük, amíg élünk!” ( 

Lukachich Géza hadosztályparancsnok, 1916). A Haza védelme a monarchia katonájának a 

kétpólusú állam egész területét kellett hogy jelentse, bármely részéből származott is. 

A Monarchia hadvezetése az Isonzó folyót, illetve az azt körülvevő hegyeket jelölte ki 

természetes védvonalként. Itt kellet a katonáknak állást foglalniuk. 

Kratochvil Károly 1914 szeptember 10-étől a nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezred megbízott 

parancsnoka, alezredesként. Egységét 1915 júniusában vezénylik át a keleti hadszíntérről az 

olasz frontra. Serege ekkor már összeszokott, harcedzett és komoly megpróbáltatásokon is 

átesett. Itt viszont a síkvidékhez szokott bakák a hegyek közé kerültek, s kellett nem mindennapi 

körülmények között helyt állniuk. 

 

11. Képek 

 

  
Kratochvil Károly (1869-1946) 

ezredesként,1921 körül (forrás:internet). 

A Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezred 

emblémája (sárkányfejre buzogánnyal 

lesújtó harcos) (forrás:internet). 
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A magammal vitt iskolanépszerűsítő anyag a 

pólón kívül. 

A teljes menetfelszerelés. 

  

Mindössze 400 forintért le tudjuk vinni a 

biciklit a Balatonra. 

Az egyetlen nap útvonala, amit a Strava 

programmal rögzítettem. 
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Arnoldstein a hegyekből nézve 

(forrás:internet). 1915 júniusában a keleti 

hadszíntérről érkezve itt vagonírozik ki 

Kratochvil ezrede az olasz front felé indulva. 

Arnoldstein határában. A kratochvilos 

sapka még megvan. 

  

A Soca (Isonzó) völgye (forrás:internet). Erre 

vonultak dél felé, a frontra a katonák. Itt kellett 

kialakítaniuk természetes védvonalon alapuló 

állásokat. A folyó jelentős része ma 

Szlovéniához tartozik 

A Soca hegy megmászása előtt. A túra 

legnehezebb feladatának bizonyult. 
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Felfelé a Soca hegyen. Több mint 25 stációval 

mutatják a szintkülönbséget. 1600 méter fölé 

kell felmászni. 

Egyre magasabbra. Az úton rengeteg 

gyalogtúrázóval, versenybringással, 

futóval, motorossal lehet találkozni, szinte 

Európa minden helyéről. És jellemző, hogy 

bíztatják az elfáradtakat. 

  
A Vrsic hágó. A tábla 1611 m tengerszint 

feletti magasságot mutat (forrás: internet). 

A szintemelkedés bemutatása 

(forrás:internet). 
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A Soca egyik vízesése. Soca városa (forrás.internet). A városban 

található az első világháborús katonai 

temető. 

  
Soca város határában a kratochvilos sapkával. A tolmini hídfő védelme fontos volt az 

olaszokkal szemben. 
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Az Adria északi medencéjének domborzati 

térképe a Doberdóval (forrás:internet). 1915 

júliusában érkeztek ide Kratochvil emberei. 

Gyakorlatilag halálmező volt. 

A délnyugati front isonzói szakaszának 

vázlata (forrás:internet). 

  
A Comeni fennsík elhelyezkedése. miután az 

olaszok a VI. isonzói csatában előre törnek, 

Doberdó kiürítésre kerül, Kratochvil ezredével 

a Comeni fennsíkra vonul vissza. 

(forrás:internet). 

Opatje Selonál (Opacchiasella) a Comeni 

fennsíkon. Ide vonult vissza Kratochvil 

ezrede a Doberdó kiürítése után. 
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Térképszelvény a legfontosabb 

emlékhelyekkel. 

A nem teljesen vízálló sátram, lakhelyem az 

úton. 

  
Görz (Gorizia) (forrás:internet). Kratochvil a 

közelében emelkedő Monte San Michele 

védelmében tüntette ki magát. 

 

Kilátás a Monte San Michele közepéről, az 

Ungaretti villa teraszáról a síkság felé, 

ahonnan támadtak az olaszok. 
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Kilátás a Monte San Michele tetejéről. Olasz világháborús fegyverek a hegytetőn. 

  
A Monte San Michele kavernájában.  Lőállás a kavernában. 
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Kratochvil 1918 tavaszán 4 gúlát emeltetett a 

karszt repeszdarabjaiból emlékül, katonáival. 

A Monte San Gabriele hegyi emlékgúla. 

(forrás:internet). 

San Martino del Carso határában. 

 
 

Az emlékmű melletti kopjafán szándékosan 

otthagyott kratochvilos szalag. 

San Martino del Carso emlékműve a 

véletlenül otthagyott sapkával. 
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Védműrendszer maradványa  a Monte San 

Michele hegyen. 

Olasz katonai emlékhely. 

  
Az Isonzó lecsendesülve Olaszországban. Magyar nyelvű emléktábla Nova vas 

(annyit tesz, mint új falu) község határában, 

Szlovéniában. 
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Nova vas emlékművénél. A helybeliek 

piramidnak nevezik 

Magyar kápolna Visintiniben. Olaszul és 

szlovénul is szoktak misézni benne. 

  

Periccel (helybeli szlovénnal) a kápolnánál 

(forrás:Peric). Ő is kiváló eszperantista. 

Mise a magyar kápolnában (forrás:Peric). 
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A Perictől kapott képek. Elmondása szerint 

éppen Szent Benedekt napján értem oda, este 

nyolctól pedig misére készültek a magyar 

kápolnában, de ezt nem vártam meg. 

A 12. isonzói csatát követő magyar előre 

nyomulás.  

1916 novemberében az akkor már csendesebbnek számító keleti frontra irányítják a 

gyalogezredet. A nagyváradi négyeseket 1917 szeptember 3-án vezénylik vissza ismét az 

olasz frontra. A caporettói áttörés után ( ahol gyakorlatilag az olasz hadsereg összeomlott) a 

hadvezetés utasítására 1917 novemberében átkeltek az Isonzón, majd 1918 első hónapjaiban 

a Piave mellett vonultak állásba. 

  
Egy ideiglenes fahíd a Piavén az I. 

világháborúban. (forrás: internet) 

A Monte Tomba hegy. A nagyváradi 

gyalogezred katonái itt alakítottak ki új 

állásokat. (forrás. internet) 
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Az előre nyomulás egyik állomásán, Codroipo 

határában. 

Szabadtéren kiállított olasz harci gép. 

  
Udine városa (forrás:internet). Udine határában. 
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Én itt értem el a Piave folyót. Aquileia: Egyik nap itt szállásoltam el 

magam ( forrás. internet). 

  
Grado. Körülöleli az Adria. (forrás: internet) Az Adria Trieszt felől. 
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Trieszt főterén. Megfogyva bár, de törve nem az út végén, a 

balatonszentgyörgyi vasútállomásom. A 

kratochvilos póló a nap hatására hátul 

barnára változott, elől zöld maradt. De hát 

mindkettő katonai szín. 

 

12. A csaták vége 

 

1918 novemberében a franciákkal megerősített olaszok ellentámadásba mennek át, 

Kratochvil parancsot kap a rendezett visszavonulásra ezredével. Ezt meg is teszi. 1918 

november 18-án zárt rendben, felszereléssel együtt érkeztek meg Nagyváradra. Ez után az 

ezredet leszerelték. 

 

13. Zárás 

Minden ismerős és ismeretlen segítőmnek köszönöm, aki valamilyen formában, hacsak egy 

nézéssel az úton, támogatott feladatom végrehajtásában. Úgy érzem, hogy fizikailag és lelkileg 

erősödtem az úton, hogy szellemileg mennyire, azt majd mások eldöntik. 

A történet folytatása következik jövő nyáron… 

 

 

 Vastag György 

 honvédelmi alkalmazott 


