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...1953. szeptember 27. Vasárnap.1 Zenés ébresztővel kezdődött a nap, ma ünnepeljük a 
néphadsereg napját. Az ünnepi ebéd után kimentünk a városba, ahol a tiszti klubban 
ünnepségen vettünk részt. ...1953. október 21. Szerda, lovaglás. Már nagyon vártuk ezt 
a napot, annak ellenére, hogy esős idő és sár volt, mindnyájan nagyon örültünk. A 
lovak kissé idegesek voltak és ugráltak. Később elmondtuk egymásnak, hogy 
izgultunk és erősen szorítottuk a lovainkat, ennek ellenére volt, aki leesett a lóról, de 
senki sem ijedt meg, mentünk tovább. ...1955. november 13. Az első őrségem a 
csapatzászlónál. Ma 23.00-kor veszem át a szolgálatot. Tegnap, szombaton délután 
táncdélutánt rendezett a harmadik és a negyedik évfolyam. Igen sok lány volt ott, a 
hangulat is jó volt. Én nem sokat táncoltam, mivel ma este zászlóőrségbe megyek, 
holnap délelőtt is ott leszek, kedden pedig katonai nap lesz, így csak szerdán megyek 
először a héten tanításra. 
 ...1955. december 6. Sokszor gondolkodtam azon, hogy már régen elfelejtettük, hogy mi 
az a honvágy, néha 
úgy szombat 
estéken, amikor 
nincs eltávozás, 
gyakran arra a 
karácsonyi szüneti 
időkre gondolunk, 
amikor otthon 
ülünk este a jól 
befűtött szobában. 
Künn esik a hó, 
szép, de hideg idő 
van. Benn a 
kályhában duruzsol 
a tűz, a szüleinkkel 
együtt már talán le 
is feküdtünk, csak 
néha-néha szólunk, 
közben hallgatjuk a csendet. A rádióban esetleg valamilyen operett közvetítés van. 
Sokszor gondolok erre akkor is, amikor egy jó zenei közvetítést hallgatunk itt a 
szakaszunkkal közösen. Bari Lajos, mint általában, most is kapott csomagot, és mint 
általában, most is jórészét szétosztotta közöttünk. Úgy gondolom, mindenkinél - aki 
először kerül el otthonról - van egy olyan időszak az első negyedévben, hogy haza 
akar menni, le akar szerelni, csak az egyik jobban kimutatja, a másik kevésbé. A heti 
délutáni programom így néz ki: hétfőn délután vívó edzés, este DISZ vezetőségi ülés, 
kedden fegyvernemi szakkör, szerdán énekkar, csütörtökön ismét vívó edzés, 
pénteken zongora. Szombaton vívás, fürdés, kimenő. ...1956. június 20. Utunk 
harmadik napján, útban Győr felé, Pannonhalmán megnéztük az apátságot és ott 
megebédeltünk. A pannonhalmi diákok szolgálták fel az ebédet, majd utána jókat 
beszélgettünk velük.  
 
 

                                                           
1 Mag Pál: Naplórészletek. pp.  220 - 228. 


