
GYERMEKKOROM

1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János
géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása
elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a „Muki” ne-
vû kismozdonyon teljesített szolgálatot Reinitz Lipót apjával együtt.
1911-ben vonult be katonának, s a hamarosan kitört I. világháború mi-
att bent tartották az egységénél. 1917 õszéig mint matróz vett részt a
háborúban.
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Anyám, Schreck Mária a bábaképzõ elvégzése után szülésznõ lett. Ki-
nevezése az 1917. július 28-i képviselõ-testületi határozat alapján történt: 

„V/1917. VII. 28. Határozat: Fetter Jánosné szül. Schreck Má-
ria pilisvörösvári lakos, okleveles bába Pilisvörösvár községben egy-
hangúlag megválasztott szülésznõnek elismertetik és kinyilvánítta-
tik azzal, hogy nevezett az elõírt hivatali eskü letétele után a köz-
ségi szülésznõi gyakorlat folytatására és a vele kapcsolatos javada-
lom élvezetére jogosult.”

Apám 1917. október 10-én szabadságot kapott volna, hogy engem –
aki akkor 5 hónapos voltam – láthasson. Elõtte való napon még szolgá-
latban volt, s tengeri aknákat szedtek össze, hogy azokat hatástalanít-
sák. Az egyik akna hatástalanítás közben felrobbant, s a legénység va-
lamennyi tagja – így apám is – szörnyethalt.

A „Magyar Tüzér. A magyar tüzérség története” címû könyvben
(Bp., 1938.) az alábbiak olvashatók apámról:

„Fetter János gépfûtõ (1890., Pilisvörösvár) 1911-ben Polába
vonult be a haditengerészethez. A »Meteor«, az »Erzherzog
Friedrich« és a »Gamma« csatahajókon szolgált. A világháború ki-
törése bent érte. 1917. október 9-én aknarobbanás következtében
Albánia kikötõjében hõsi halált halt. Egy öthónapos árvát hagyott
hátra. Fia 1940-ben részt vett a hadmûveletekben.”
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Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én



A halálesetrõl Wolf fõhadnagy az alábbi levelet írta anyámnak:

„K. u. K. Hafenkapitanat Schenjin

Fetter Jánosné, Pilisvörösvár

Október 24-én kelt levelét megkaptam. Kérésének eleget teszek,
és tudatom, hogy férje többedmagával járt szerencsétlenül, és azon-
nal meghalt. Férje holmiját összecsomagoltuk és elküldtük a
»Szigetvár« hajóra, ahonnan Önnek kézbesíteni fogják. A napokban
postautalványon 354 koronát fog kapni, mely összeget kiskorú gyer-
mekének gyûjtöttük. Az adakozók a [olvashatatlan szó] levõ tisztek
és férjének volt társai. Mellékelve küldök egy fényképfelvételt, mely
a szerencsétlenség helyét ábrázolja. Egy fõhadnagy úr csinálta és
sokszorosította, és az Ön gyermeke javára adta el. Innen gyûlt össze
250 korona; a még küldött 104 korona koszorúmegváltásból ered.
Használja fel a küldött összeget gyermeke javára belátása szerint.

Wolf…”

[Az aláírás részben olvashatatlan. – a szerk.]
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Itt robbant fel az a tengeri akna, amelynek szétszedése
volt apámnak és társainak a feladata



Apám holttestét a „Szigetvár” hadihajóval a Zelenika melletti
Meljinébe vitték, és 1917. október 11-én itt temették el. 

Apám halála annyira megviselte anyámat, hogy soha többé nem
ment férjhez. 

Én sohasem láttam apámat. Azt mondták ifjúkorom öregjei, hogy
nagyon jókedvû, vidám ember volt, akit a környezete nagyon szeretett.
Apám halála következtében egyre kevésbé lett fontos részemre a Fetter-
ág, s most felnõtt koromban alig, sõt egyáltalában nem emlékszem apai
nagyszüleimre, nénikéimre, és bácsikáimra is alig. Sajnos fényképem
sincs Eszl nagyanyámról és Fetter János nagyapámról. 

Sokan mondták, hogy gyermekkoromban apám bátyja, Fetter Már-
ton anyagilag hozzájárult a nevelésemhez. Márton bácsi kisbirtokos
volt, s egy ideig törvénybírói tisztséget is viselt. Felesége (ti. Leina Pásl)
üzletet vezetett, de amellett 14 gyermeknek adott életet. 
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Az „Erzherzog Friedrich” csatahajó, apám egyik szolgálati helye 



Rokonságom Fetter-ágon:

Fetter Márton, felesége: Botzheim Magdolna

Gyermekeik:

Fetter Mária Szül. 1899. Férje: Wiest Pál
Fetter József Szül. 1902. Felesége: Gráf Mária
Fetter Márton Szül. 1907. Felesége: Hasenfratz Borbála
Fetter Magdolna Szül. 1909. Férje: Schreck József
Fetter János Szül. 1911. Felesége: Braun Mária
Fetter Pál Szül. 1913. Felesége: Schäffer Mária
Fetter Teréz Szül. 1918. Férje: Braun Márton

Fetter Teréz (1880.), férje: Gemela János (1874.)

Gyermekeik:

Gemela János Szül. 1900. Felesége: Scheller Mária
Gemela Márton Szül. 1902. Felesége: Fritz Teréz
Gemela István Szül. 1906. Felesége: Halmschlager Borbála
Gemela Anna Szül. 1904. Férje: Fritz Mátyás
Gemela Mária Szül. 1911. Férje: Halmschlager János
Gemela József Szül. 1913. Felesége: Schuck Mária
Gemela György Szül. 1915. Felesége: Fuchs Teréz

2. felesége: Ziegler Erzsébet

Fetter Anna, férje: Fresz János

Gyermekeik:

Fresz Mária Szül. 1909. Hajadon maradt.
Fresz János Szül. 1911. Felesége: Merkl Róza
Fresz Ferenc Szül. 1913. Felesége: Metzger Mária
Fresz Teréz Szül. 1918. Férje: Denk István
Fresz Anna Szül. 1921. Férje: Trapp József
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