
 

„Szép élet a bakáé …” 

 

Az erdélyi Kalotaszeg egyik hagyománytartó közösségétől, a népművészetéről 

ismert méraiaktól hallottam az Osztrák-Magyar-Monarchia idejének alábbi 

szép katonadalát: 

 

„Marsadjusztéromban állunk egész nap, 

Gyenge vállam feltöri a cakompakk. 

De a szívem nem töri fel semmi sem, 

Haptákban is rád gondolok kedvesem!” 

 

A lassú, szép dallamú katonadalt egykor gyalogosok, azaz bakák énekelték, 

mégpedig olyanok, akik német vezényleti nyelv alatt, a közös hadseregben 

szolgáltak. A bakanóta magyar szövegébe három idegen eredetű katonai 

szakkifejezés is beépült. (Megtudjuk, hogy a menetöltözetben álló gyalogos 

vállát a felszerelés töri fel, és vigyázzállásban is kedvesére gondol.) 

 

A magyar kultúra Kárpát-medencén belüli egységességét és az egyes 

katonadalok széles körű elterjedését bizonyítja, hogy ugyanennek az éneknek 

egy változatát gyerekkoromban a székesfehérvári 69-es (Hindenburg) 

gyalogezred egykori katonáitól hallottam: 

 

   „Marsagyusztérunkba vótam egész nap, 

   Gyönge vállom főtörte a cakompakk. 

   Mer a baka masérozik egész nap, 

   Gyönge vállát főtöri a cakompakk.” 

 

Nem véletlen, hogy a fehérvári variáns a gyalogos masérozását, azaz a 

menetelést emeli ki. Tömörkény István, a jeles író, a szegedi 46-os 

gyalogezred egykori katonája írja a „Péter tanul” c. novellájában: „A 
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bakafelfogás szerint, de meg az igazság szerint is, az a jó katona, aki jól tud 

gyalogolni és jól tud lőni.” Ebből következően a gyalogos katona 

felszerelésének legjellegzetesebb darabjait a bakancs és a puska alkotta. 

A gyalogos egyik erénye tehát a jó marsolás volt, azaz a hosszú menet gyors 

megtétele. Ehhez megfelelő lábbeli szükségeltetett, mely leginkább a bakancs 

volt. A lábbeli névadóul is szolgált, ennek nyomán nevezték a gyalogosokat 

bakáknak. Igaz, volt a Monarchia történetében egy átmeneti, négy éves 

időszak, amikor a gyalogosok is csizmát húztak. 

 

A bakák azonban a jó bakancsot többre tartották, mint a csizmát. Kacziány 

Géza egy éves önkéntes írja 1884-ben megjelent „Egy évig mondurban” c. 

kötetében a bakkancsról: „… ez fontos dolog, mert a gyalogság 

menetképessége függ a jó lábbeliktől is. A bakkancs igen jó dolog, mert a 

fűzővel lehet a lábhoz igazítani.” Ezzel szemben a kemény csizma könnyen 

feltörte a katona „gyalogló eszközét”. 

 

A bakancsra, állapotára, tisztaságára a katonának nagy gondot kellett 

fordítania. Fényességét a tisztek, altisztek külön is vizitálták. A szegedi 46-os 

ezredben úgy mondták, hogy „a bakancs olyan fényes legyen, hogy a 

légymadár elcsússzon rajta”. 

 

A két világháború között a székesfehérvári 3. (Szent István) gyalogezrednél 

pedig ez a szólás járta: „Olyan fényes legyen a bakancs, hogy a légy seggre 

csússzon rajta!” A fényesítéshez nem boxot, hanem vixet használtak. 

Ráköptek, aztán kefélték, s egyre fényesebb lett. Katonaviselt öreg fehérváriak 

tréfásan azt is mondták, hogy addig kellett fényesíteni a bakancsot vagy 

csizmát, míg fokhagymaszagú nem lett. 

 

A gyalogos másik attribútumának a fegyver, a puska számított. Típusa 

korszakonként változott, egyre modernebb lett. Abban viszont nem volt 

eltérés, hogy a katonának nagy becsben kellett tartania. Tömörkényi több 
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novellájában is említi, hogy a puska a katonának az asszonya. Az egyik 

elbeszélés, az „Ócska puska a sarokban” című, az 1880-as években, a 

Balkánon, Novibazarban játszódik. Akkor még a gyalogosok nem Mannlicher, 

hanem a régebbi Werndl puskát használták. Ezzel kapcsolatban említi az író, 

hogy a történet hőse, „a mi bakánk leakasztotta a szegről a Werndlt, mondván 

neki: gyere, asszony szolgálatba!” 

 

A székesfehérvári 3. gyalogezrednél a tisztek azt mondták a katonának, hogy 

a fegyvert úgy kell neki szeretnie, mint a feleségét. Aki leejtette a puskáját, 

azzal még meg is csókoltatták. 

Az pedig a legnagyobb bűnök egyikének számított, ha a puska a nedves 

időszak vagy egyéb körülménynek köszönhetően rozsdás lett. A vakrozsda 

különösen sok bakának keserítette meg az életét. A legkisebb rozsdafolt miatt 

is könnyen kerülhetett – a Monarchia hadseregében – raportra (kihallgatásra), 

majd az ájncelba, dunkliba (egyes, illetve sötétzárkába), strófból 

(büntetésből) ülhetett a kaszárnyában. esetleg következett a kikötés vagy a 

kurtavas. 

 

A kardot tipikusan a huszárság fegyverének tartjuk. Ám azt is tudjuk, hogy a 

gyalogságnál a tisztek kardot viseltek. Szabó István „Kárpáti hó” c. 1916-ban 

megjelent könyvében viszont arról írt, hogy 1915. február-márciusában a 

székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred tisztjei az orosz fronton nem 

aranybojtos karddal jártak. Azt a tiszti szolgák cipelték a többi málhával 

együtt, mert a kárpáti hótól könnyen rozsdásodott. A tisztek jókora, derék 

botot vettek kezükbe. Alezredesük nagy hegymászó botot használt. 

Maga az író is egy erős somfabottal szerelte fel magát, ami közelharcban 

bunkósabb végével fegyverként szolgált, egyébként segítette a közlekedést a 

csúszós, sáros, meredek hegyoldalakon. 
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A baka élete nem csak háborúban, hanem békeidőben is nehéz volt. Talán 

csak az idő múlásával és a katonadalokban szépült meg. A nehézségre és a 

vágyakozásra egyaránt utal az ismert fehérvári bakanóta: 

 

 „Szomszédasszony mondja meg, 

  Szomszédasszony mondja meg a lányának! 

  Selyem ágyát vesse meg, 

  Selyem ágyát vesse meg a bakának! 

 

  Mert a baka sokat gyalogol 

  És elfárad, 

  Gyönge szívét, sejehaj, gyönge szívét 

  Megöli a búbánat! 

 

 

        Gelencsér József 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A székesfehérvári 69. gyalogezred katonái az I. világháború idején 

(Gelencsér Ferenc reprodukciója) 
 


