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Elhangzott A család- és iskolatörténet összefonódása, 

avagy mire használhatók a közgyűjteményi források? c. konferencián 

 





Album Kesztler Aranka I. világháborús 

leveleivel  
(Rányomott szöveg: „Emlékek a háborúból”) 



Gyarmat utca 26. I. emelet, Aranka lakhelye: 



Forrás: OPKM 



Aranka az „amizonis” 

barátnőkkel 

 

(Kesztler Aranka) 



Aranka 

emlékkönyve, 

Pongrácz Károly 

1914. novemberi 

bejegyzésével 

 
(A Galíciában 

megsebesült Pongrácz 

betegszabadságát tölti 

Budapesten, és F. 

Bodenstedt német költő 

verséből idéz) 

 

 



Pongrácz Károly beszámolója az „újévi 

csatáról” 
(1915. dec. 29.) 



Az olasz harctér elhagyott szakasza 
(Schmidt Károly utász felvétele 1916 februárjában a tiroli 

fronton készült) 



Keresztesi 

István, a 21. hv. 

gyalogezred 

zászlósa az I. 

osztályú Ezüst 

Vitézségi 

Éremmel  

(1916. június 1.) 

 
(A felterjesztés 1916. 

március 7-én történt) 



Keresztesi István 

zászlós levele a 

Bruszilov 

offenzíva idején 

íródott (1916. 

június 23.) 

 
(„Nem látlak én 

téged többé soha, 

sohasem…” 

kezdetű dal 

szövegével és 

kottájával) 



Búcsú az 

Amizonitól 
 

 

(Az évzáró ünnepély 

meghívója, 1916. július 8.) 



Az Amizoni Károly Nőnevelő Intézet 

vizsgaelőadásának programja 



A sebesült Kis Károly 

búcsúja a trienti kórházból 

(1916. július 10.) 

 
Szövege: „Kedves Rica! Az 

egyedüllét (…?) óráiban a Maga 

kedves bájos alakja lebeg 

előttem, (…?) az egyetlen 

vágyam (…?)” 



Stromszky Andor 

zászlós (jobbszélen) 

lövege lőállásban az 

Isonzó-fronton (1916) 

 
(Stromszky 1917-ben, a 

caporettói áttörés során 

súlyosan megsebesül) 

 



Pongrácz főhadnagy géppuskás 

rohamszázada Gyergyóban (1917 február) 



A kereskedelmi szaktanfolyam végzős hallgatói, 

1917. június 25-én. 

(Kesztler Aranka)  



Aranka 1917 nyarán öt hetet tölt ebben a 

svájci szanatóriumban 

 



Aranka baráti társaságban 

(Gyulán, 1917. szeptember 11-én)  



Ifjú Fábry Károly 

hadapród. Elesett 

1917. október 26-

án, a a caporettói 

áttörés során, Hoje 

községben 



Fábry Károly halotti bizonyítványa a bécsi 

hadilevéltárban (lásd a középső sávban!) 



Aranka olvas 
(1918. január) 



Az ifjú pár: Aranka 

és József 1918 

szeptemberében 

(Megjegyzés: 

József nem volt a 

levélírók között) 



Aranka esküvői 

menükártyája (1918. 

szeptember 12.)  

   A kártyán három 

frontlevelező aláírása 

szerepel: a Szibériából 

hazaszökött Kesztler 

Andoré, az Ukrajnából 

szabadságolt Pongrácz  

Károlyé, és Aranka 

bátyjáé: az olasz 

frontról hazatért 

„Lackóé” 




