
A székesfehérvári katonaélet 

 

Farkas Gábor kutatása, érdeklődése kiterjedt a megye, a város katonai 

történetére, katonáira is. Kutatásait történészként végezte, én tisztelegni előtte 

most egy néprajzi tárgyú írással kívánok.1 

 

„Fehérvár mindig is katonaváros vót” – foglalta össze Kozma József (sz. 

1912), az egykori katonai szabó azt a véleményt, melyet a hajdani koronázó 

város népe, illetve Fejér megye lakossága is osztott. Székesfehérvár századok 

óta a hadak útjába esett, illetőleg falai között századokon át katonai 

egységeknek adott otthont. Jelen írás keretei közt azonban a sok évszázados 

hadtörténeti múltnak csak egy rövid időszakával, a XIX. század közepétől az 

1900-as évek derekáig terjedő mintegy száz esztendővel kívánok foglalkozni. 

Azon belül elsősorban a bevonuláshoz és az újoncélethez fűződő 

hagyományokkal, szokásokkal. 

 

Székesfehérvár a múlt század második felétől valóban jellegzetes 

katonavárosnak számított. Ennek alátámasztására elég néhány adatot 

említeni – a teljesség igénye nélkül. Az Osztrák-Magyar Monarchiában a 

Magyar Királyi Honvédség megalakulása után a 65. honvéd zászlóalj 

törzsállomáshelye Székesfehérvár lett. Ez az egység egyébként a fehérvári 

nevet viselte. Belőle, és a 66. tolnai zászlóaljból alakult 1886-ban a 17. 

féldandár, két fehérvári zászlóaljjal, majd 1890-ben ezekből a város és a 

megye kedvelt katonai egysége, a 17. gyalogezred. Törzsállomáshelye 

Székesfehérvár maradt, de egyes időszakokban Kaposváron és Veszprémben 

is voltak zászlóaljai. A századfordulón Fejér és Tolna megye, Székesfehérvár 

város, valamint Somogyból az igali és tabi járás fiait sorozták az ezredbe.2 

 

Az 1860-ban alakult 69. gyalogezred a kiegyezés után a császári és királyi, 

azaz közös hadseregbe tartozott. A 69-eseket 1915-től ezredtulajdonosukról 
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Hindenburg bakák néven ismerték. Fejérből, valamint Tolna és Esztergom 2-

2 járásából sorozták őket. 

 

Az ugyancsak közös 10-es huszárok ezrede 1741-ben alakult. A város sokáig 

nekik sem tudott kaszárnyát biztosítani. Érdekes módon 1869-ben a 23. 

honvéd lovas század a fehérvári nevet viselte, de állomáshelyéül Veszprém 

szolgált, bár 1871-ben Székesfehérváron tartózkodtak. 1874-ben ebből alakult 

a 7. fehérvári lovasezred, melynek a későbbiekben semmi köze nem lett 

városunkhoz. A tízes huszároknak 1892-ben épült meg a megyeszékhelyen, 

a Budai úton új laktanyájuk, s azután lettek igazán fehérvári huszárok. 

Némelyik egység csak átmenetileg tartózkodott a városban. Így 1891-től 1896-

ig a cs. és kir. 24. vadászzászlóalj vagy 1912. és 1914. között a cs. és kir. 13. 

Jászkun huszárezred. Vagy említhető, hogy 1890-ben a 69. gyalogezreden 

kívül a megyeszékhelyen állomásozott a 81. honvéd gyalogdandár és a cs. 

és kir. 12. dzsidás ezred. Az I. világháború alatt, 1915-ben a Hindenburg 

bakák Pilsenbe mentek, ahonnét a 35. közös gyalogezred, a pilseniek jöttek 

Fehérvárra. 

 

A két világháború között a 3. (Szent István) gyalogezred elhelyezésére 

szolgáltak a fehérvári laktanyák. Az újoncok ezért énekelték: 

   „Sej mikor mentem Székesfehérvárra, 

   Egyenest a hármas laktanyába. 

   Széket is adnak, hogy üljek le rája, 

   Éles az olló, göndörhajam vágja.” 

 

A városban állomásoztak továbbá a 4-es tábori tüzérek és a 103-as 

légvédelmi tüzérek. Az előbbiek az egykori lovassági laktanyát foglalták el. 

 

Ma már hihetetlennek tűnik, hogy a múlt század második vagy századunk első 

felének jórészt paraszti származású katonái milyen jól tudtak énekelni. A falusi 

közösségekben kisgyerekkoruktól fogva örömüket, bánatukat dalban fejezték 
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ki. Énektudásukat az iskolában és a templomban tovább csiszolták. A 

katonaság mindennapjai pedig nótaszóval teltek. Különösen kivonuláskor, 

aztán a gyakorlótéren, de leginkább kimaradáskor, a kocsmában eresztették ki 

hangjukat. Hétköznap bármennyire elcsigázottan menetelt az egység, ha 

nótába kezdett, már minden könnyebbé vált. Vasárnap pedig a vendéglőben 

már az első pohár bor után énekelni kezdtek: 

 

   „Fehérvári kaszárnya, de magos a teteje, 

   Ráhajlott a cseresnyefa levele. 

   Gyere babám, törd le annak levelét, 

   Le ne törje seje-haj a rezes csákóm tetejét!” 

 

A dal még azt az időszakot idézi, amikor a csákó tetejére sárgaréz rózsát 

erősítettek, – ettől lett rezes csákó. Rajta a rózsát a Monarchia idején a 

magyar korona és az uralkodó monogramja ékesítette. 

 

A megyeszékhely szülöttje, Jankovich Ferenc (1907-1971) író – aki jó zenei 

érzékkel is rendelkezett – „A magam emberségéből” c. önéletrajzi munkájában 

így emlékezett a 14-es háború nótázó fehérvári bakáira: „Fehérváron már 

kisiskolás koromban rájöttem a háború alatt, hogy majdnem minden dal, amit a 

gyakorlatra kivonuló tizenhetes és hatvankilences honvédbakák énekeltek, 

Fehérvárról szól. Fülelő gyermek, mentem mellettük, menet iránt, így lestem el 

tőlük és tanultam meg az első világháborús, menetelő katonadalokat 

tucatszám. A „Fehérvári gyerek vagyok, Fehérváron születtem”, a fehérvári 

huszárok, a fehérvári bíró lánya, a fehérvári laktanya és Fő utca vissza-

visszatérő szólamok ezekben az országszerte ismertté vált és énekelt 

népdalokban. Nagy dalforrás volt szülővárosom: napról-napra termette az új 

katonanótákat.”3 

 

A 17-es bakák nótás kedvének további bizonyítéka az a kiadvány, melyet 

1917-ben Szekszárdon nyomtattak és Székesfehérváron adtak ki, „Ötven 
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háborús katona nóta hangjegyekkel” címen. A gyűjtemény érdekes tára a 

korabeli bakanótáknak. A 17. honvéd gyalogezred által kedvelt, leginkább 

énekelt, egyébként eltérő színvonalú és eredetű dalokat foglalja magában. 

 

Ahhoz azonban, hogy valaki egy katonai egység tagjaként nótázzon, előbb át 

kellett esnie a sorozás és bevonulás nehézségein. 

Az általános hadkötelezettség 1869-es bevezetésével minden 

fegyverforgatásra alkalmas legény kapcsolatba került a hadsereggel. Az 

„emberré faragó” kaszárnyaéletet megelőző sorozásnak és bevonulásnak 

természetesen Fejér megyében is kialakult a maga szokás- és 

szertartásrendje. A magyaralmási Déri Mátyás (sz. 1914) szépen fogalmazta 

meg a legény és a katonaélet viszonyát: „Mer a legénnek három szép ünnepe 

vót. Először mikor besorozták katonának, másodszor mikor berukkót, 

harmadszor mikor leszere(l)t. Azokat mind megünnepőték.” 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában békeidőben a fősorozásokat március és 

április hónapban tartották. A különböző okokból itt megjelenni nem tudók 

részére minden más hónapban tartottak utóállításokat vagy pótsorozásokat. 

Ferenc József haderejében azután minden esztendő október első napján 

rukkoltak az újoncok. A két világháború között a sorozás októberben történt, 

s egy év múlva, október első hétfőjén a bevonulás. 

A századfordulón a sorozás még az olyan népes városban is, mint amilyen 

Székesfehérvár volt, nagy eseménynek számított, napjai élénkséget, mozgást, 

némelykor rendbontást hoztak magukkal. Ennek megfelelően a várakozás, az 

érdeklődés hatotta át a Székesfehérvár és Vidéke c. lap 1897. február 13-i 

újságcikkét is: „Néhány hét múlva kezdetét veszi mindenfelé a sorozás és a 

bennmaradt legények nemzeti színű pántlikát kötnek a kalapjukra. 

Végigdanulják az utczákat, hogy: Hármat rikkant már a rigó, nem parancsol 

nékem a biró! Aztán kissé alantasabb hangon tiszteletteljesen erősíti, hogy de 

parancsol Ferencz Jóska a császár, mert annak ekrecziroz, meg annak 

szalutál majd a bakagyerek meg a huszárgyerek.” 
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Az idézett újság 1903. október 6-i száma pedig ezt írta: „Október hó elején be 

kell rukkolni … És az a sok, Kossuth-nótáért lelkesülő, magyarérzelmű fiú 

fölveszi a duplafejű madaras csákót, fölköti a hazavédő kardot.” A duflafejű 

madaras csákó katonanyelven a kétfejű sasos címerrel ellátott fejrevalót 

jelentette. 

 

A sorozás helyszíne – rendszerint a Városháza – környékén ilyenkor, pár 

napra a szokottnál is nagyobb forgalom támadt. A katonajelöltek odabent az 

épületben, a város és a haderő képviselői, illetve a városi tiszti és a katonai 

sorozó orvosok szeme elé kerültek. Ott született meg a döntés, hogy ki 

„tauglich” (alkalmas) vagy „untauglich” (alkalmatlan) a szolgálatra. Aki tauglich 

lett, azt még aznap fel is eskették. A hozzátartozók, érdeklődők pedig kívül 

várakoztak, s kíváncsian lesték, vajon az övék mit kiált. Mert aki büszkén 

kurjantott, hogy: „Hopp császáré!” – az bevált. Aki csak annyit mondott vagy 

akit azzal csúfoltak, hogy: „Hopp anyámé!” – vagy „Hopp nyanyámé!” – az 

szégyenkezett, mert otthon maradt. 

 

A legénypajtások ugyanis kíméletlenül gúnyolták, csúfolták a be nem váltakat. 

Némelykor szinte a halálba kergetve őket, mint tették ezt 1901-ben 

Szentgyörgyi Sándor 20 éves pátkai legénnyel. A szerencsétlen ifjú 

elkeseredésében öngyilkos akart lenni, s a sínekre feküdt, de a vonatot sikerült 

idejében megállítani.4 

 

A megyeszékhely a sorozás idején rendszerint szokatlanul zajossá vált. A 

székesfehérvári Friss Újság 1901. március 4-i száma írta: „Ma van a harmadik, 

s utolsó napja a helybeli katonakötelezettek besorozásának. Hangos ma ismét 

a város a jövendő katonaifjak dalolásától, s „„Hopp nyanyámozástól”” meg a 

„„Hopp császáré”” kiabálástól.” A környékbeli falvak egyes öregjei pedig máig 

emlegetik elődeik sorozás után tett büszke kiáltását: „Happ császáré, katona 

vagyok!” 
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A korszak nívós lapja, a Szabadság 1892. április 28-i „Hopp császáré” c. 

tudósításában nem csak a sorozás körülményeiről szól, hanem a császár, 

illetve király megjelölés körüli érzékenységre. „Utcák sorain át hangzik a 

kurjongatás a haza és a császár nevében. Megkezdődött a sorozás a 

városházán is. Soha annyi nemzetiszínű szalagot nem mértek ki az 

üzletekben, mint ez alkalommal. Az érdekes jelenetek nem ritkák ilyenkor. A 

sok közül csak egyet jegyzünk fel. Hangos kurjongatások között lépnek ki a 

teremből a besorozott legények. Sorra azt kiáltják: „Hopp császáré!” 

Megtermett legény áll az ajtóban, s látszik, hogy valami bántja. Ismételten 

hangzik: „Hopp császáré!” Erre aztán elkiáltja magát ő is. „Hát mind a 

császáré, egy se a királyé? Hopp királyé!” És bevezetik az első – király 

katonáját. Ez a vígabbja. A szomorúja az asszonyoké.”  

 

Némely esztendőkben Székesfehérváron meglepően csendben zajlott a 

sorozás. Így 1912. augusztusában, mikor „se a besorozottak, se az 

alkalmatlanok nem csaptak valami nagy lármát, csak arra vigyázott minden 

bevált legény, hogy véletlenül virágot ne tűzzön kalapjához valami 

anyámasszony katonája”. Mert ilyesmi is megtörtént. Tőttős Ferenc, 

Székesfehérvár Alsóvárosról annyira szégyenlette alkalmatlanságát, hogy 

kalapjához a bevált legények jelképét, a bokrétát tűzte fel, s azt kiabálta: „Hopp 

császáré!” Két társa azonban észrevette a turpisságot, s alaposan 

helybenhagyta a fölbokrétázott álregrutát. Olyannyira, hogy az ügyben a 

rendőrség eljárást indított, s végül 9-9 napra ítélték a testi sértést okozókat.5 

 

Botos József (sz. 1910.) szólt róla Székesfehérvár-Felsővároson, hogy 

sorozásakor, 1931-ben volt olyan, aki nem vált be, mégis föltette a szalagot. A 

többiek, akik beváltak, haragudtak az ilyenre. Volt eset, hogy még föl is 

pofozták az elkövetőt. Egyébként a több napig tartó sorozásra, a Kossuth 

utcába ABC rendben mentek a város minden részéről. Pontosabban néhány 

fős csoportokba. Aki bevált, az társaival ment egyik kocsmáról a másikra. 
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A közeli Söréden az alkalmatlanokat anyámasszony katonájának titulálták. 

Az ilyen legény színes szalagot nem, hanem csak fehér pántlikát köthetett a 

kalapjára. 

 

Csak részben alakult másképp az I. világháború alatti sorozás. Kodolányi 

János, a későbbi író még mint székesfehérvári diák vett részt egy ilyen 

eseményen és életrajzi munkájában meg is örökítette: „Osztálytársaim közül 

az újabb és újabb sorozásokon többet besoroznak. Én is sorozásra megyek, 

szégyenlősen levetem ruháimat, s odaállok a szőrös mellű, vastag csontú 

fehérvári parasztok, a borostás képű, nagy tenyerű munkások közé. Némelyik 

parasztlegény ugyancsak felöntött a garatra, mókázik, káromkodik, gajdol … 

Osztálytársaim jókedvűek, büszkék, még én is büszke vagyok, noha nem 

lehetek katona. 

   Ha bemegyek a vizitációra, 

   Üngöm-gatyám ledobom a padlóra … 

Így énekelnek harsányan a fiatal surján legények, s a nagy, hideg hodályban 

mi is velük énekeljük a nem éppen zárdába való nótát.” A sorozást követő 

pillanatokról pedig ezt írja: „Barátaim fölszalagozzák kalapjaikat, mint a 

parasztlegények, nagyot isznak egy füstös kocsmában, s összeölelkezve, 

dalolva mennek végig a városon.”6 

 

A két világháború között a Székesfehérvár környéki falvak fiataljai valamelyik 

közeli nagyobb községbe mentek sorozatra. Így többek között 

Iszkaszentgyörgy, Zámoly, Csór, Mór biztosított helyet a sorozóbizottságok 

működéséhez. 

 

A sorozás napján, reggel az érintett legények falujuk kocsmájában találkoztak, 

az itallal némi bátorságot vettek magukhoz, s fizettek az ilyenkor 

természetszerűen feltűnő legénypajtásoknak is. A gyülekezés a községházán 

történt, honnét lovaskocsikkal, kirendelt fogatokkal, forsponttal vitték őket a 

sorozás helyszínére. A menet élén a községi bíró és jegyző kocsija haladt, 



 8 

követték őket a hangosan nótázó legények, négyen-öten ülve egy-egy 

szállítóeszközre. Olyan kicsi falunál, mint Moha volt, megesett, hogy a bíró és 

a jegyző csak egyetlen legényt kísért. 

A bizottság sorra vette a falvak legényeit. Akik átestek a sorozaton, s 

beváltak, rögvest bementek a közeli boltba nemzetiszín, valamint piros, zöld, 

kék szalagért, amit kalapjukhoz kötöttek. Még aki gyászolt, az is rakott föl, igaz 

kisebbet, keskenyebbet. Ha a bíró engedélyezte, ittak is valamennyit. Hazafelé 

nagy nótázással tették meg az utat, hogy aztán a faluba érve méginkább 

növeljék a hangerőt. Virágos jókedvvel, vágtató kocsikon mutatták meg a 

közösségnek, hogy ők már regruták, bevonulás előtt állók. A nap, ahogy 

kezdődött, a kocsmában végződött, mulatással, énekszóval. Nótáikból nem 

maradhatott ki a sorozás és a Székesfehérváron állomásozó 3. gyalogezred 

említése sem: 

   „Mikor engem a főorvos vizitált 

   Édesanyám a kapuban sirdogált, 

- Hej, te fiam jó leszel katonának, 

Mégpedig egy hármas honvéd bakának! 

 

   Huncut az a felcser aki vizitál. 

   Megvizitál, semmi hibát nem talál. 

   Megtalálta bennem azt az egy hibát, 

   Hogy a szivem a babámért nagyon fáj!” 

 

A legények szalagos, ünnepi kalapjukat mintegy hónapig viselték. Kedvesüktől, 

azaz szeretőjüktől rá újabb szalagokat kaptak, így a reformátusok vasárnap a 

templomban, a karzaton az első sorban ülve büszkén rakhatták maguk elé 

fejrevalójukat, melyeknek díszei az egész falu szemeláttára hosszan lelógtak, 

virítottak. 

 

Móron Förhécz Sándor (sz. 1911.) az 1933-as sorozására úgy emlékezett, 

hogy a régi községházán került rá sor. A sorozás után a leányok már lesték-
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várták, hogy kinek díszíthetik föl a kalapját. Akinek szeretője volt, az 

fölszallagozta számára a kalapot. Aztán öten-hatan vagy tízen összeálltak, 

mentek egyik pincéből a másikba vagy a kocsmába. Itták a jó móri bort. Az a 

nap ráment, meg a következő is jóformán. 

 

Gárdonyban Kardos József (sz. 1922.) úgy emlékezett, hogy a II. világháború 

előtt a községházán írták össze a sorköteleseket, meg az előző évi 

elmaradottakat. Azután Seregélyesre mentek sorozatra. Felpántlikázott 

kantárú, szerszámú lovak húzta kocsival jutottak el a közeli községbe. Akit 

egészségesnek találtak, az bevált. Rögvest elővette a magával hozott 

pántlikát vagy nemzetiszallagot és a kalapjára kötötte. Aki nem vált be, az 

szégyenkezett. 1941-ben egy legényt gyöngének talált a katonaorvos. Mondta 

is: „Fiam, várunk egy évet, megerősödsz, aztán beválsz!” De a legény addig 

rítt, addig kérte az orvost, míg megkönyörültek rajta, aztán beváltnak 

nyilvánították. 

Este azután a Babay kocsmában az új regruták – akik az agárdiakkal és 

dinnyésiekkel együtt voltak vagy 20-25-en – belépődíjas regrutabált tartottak. 

 

A már idézett Déri Mátyás említette a magyaralmásiakról: „Mikor elmentek 

sorozásra, aki bevá(l)t az szallagos kalapban jött haza. Aki nem vá(l)t be, 

az a beváltnak felszalagozta a kalapját. A sajátjára pedig egy szál fehér 

szallagot rakott, hogy palozsna lett.” 

 

Bódai Ferenc (sz. 1912.) Székesfehérvár-Alsóvárosról úgy emlékezett, hogy 

1934-ben a Kossuth utcába mentek sorozásra. Aki bevált, az rögvest 

nemzetiszínű pántlikát tett a kalapjára. Aztán a többi beválttal, már mint 

regruták mentek a Felsővárosra, hogy lássák a hires fősővárosiak mennyien 

beváltak Alsóvárosból. Végigdanúták a Fő utcát, ami ugyan tilos volt, de 

ilyenkor elnézték. Katonanótákat énekeltek, aztán mentek mulatni a 

kocsmákba, felkeresték a lányos házakat, hol megkínálták őket. Így 
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mulatoztak, azaz zenkóztak. Még néhány olyan is velük tartott, aki nem vált 

be. 

 

Csónaki István (sz. 1914.) Bodméron arról szólt, hogy az 1930-as években 

Bicskére mentek sorozatra. Öt társával lovaskocsin utaztak, a bíró kíséretével. 

Az egész környék fiatalsága megjelent a bicskei községházán. A sorozás után 

különféle, de főleg nemzeti színű szalagot vettek, föl a kalapra. Még az ostort 

is fölszalagozták. Hazafele a Héring beszálló vendéglőben időztek, aztán 

nagy nótaszóval tértek vissza falujukba. 

 

A sorozástól a bevonulásig az egybeliekre, az egy korosztályhoz tartozó 

regrutákra különböző erőpróbák, feladatok vártak. Májfa állításával, bálok 

tartásával bizonyíthatták erejüket, egységüket, katonaéletre alkalmasságukat. 

 

A sorozás és bevonulás közötti időszakban, egy-egy kocsmai mulatságban 

büszkén énekelték azt, amiről tudták, hogy úgyis másképp lesz: 

   „Azér hogy én be vagyok sorozva, 

   Ne félj babám, nem leszek katona! 

   Nem leszek a császár (Horthy) katonája, 

   Inkább leszek betyár a csárdába.” 

 

A falusi vagy a külvárosi parasztlegények számára aztán a bevonulás, a 

katonák sorába kerülés jelentette az első elszakadást attól a közösségtől, 

melyben születésüktől fogva folyamatosan éltek. A nagy fizikai és lelki 

megpróbáltatást hozó katonaélet gyakran az oltalmat, biztonságot nyújtó 

szülőföldtől távol zajlott. Ám a legények legtöbbször mégis duhaj indulatokkal, 

alig fékezhető jókedvvel vonultak be a kaszárnyafalak közé, hogy pár évre 

komiszba (katonaruhába) öltözzenek és komiszkenyéren éljenek. 

 

A behívót a bevonulás azaz rukkolás előtt egy héttel – tíz nappal kapták meg. 

Rendszerint a helység kisbírója vitte ki, adta át a papírt, hogy azután 
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fizessenek neki a kocsmában, hiszen valamirevaló legénytől úgy illett. 

Emlegetnek a múltból olyan bort kedvelő jegyzőt is, aki az ingyen ital 

reményében magának tartotta fönn a behívóátadás jogát. 

 

A legények pedig a behívó kézhezvétele után majd minden estét a kocsmában 

töltöttek, hol még kedvükre mulathattak. Közben a helyi bognár, ács vagy 

asztalos már készítette a négyszögletű, tetején fogantyúval ellátott, zárható 

katonaládát, a kuffert. A láda bekerült a katonadalba is: 

   „Mikor kezdtem kis kufferom pakolni, 

   Két szememből elkezdett a könny hullni. 

   Édesanyám köszönöm a nevelést, 

   Lehajolok megcsókolom a kezét.” 

 

Az utolsó két sort más szöveggel is énekelték: 

   „Édesanyám köszönöm a nevelést, 

   Három évig nem eszem a kenyerét.” 

 

Bevonulnia mindenkinek a csapattestéhez kellett, Fejér megyéből leginkább 

Székesfehérvárra, Komáromba, Győrbe. Rendszerint kocsival mentek, 

valamelyik rokon vitte el a bevonulókat. Ők pedig a kijelölt nap reggelén a 

kocsmában gyülekeztek, még egyszer, utoljára civilben nyakalták a kocsmáros 

borát vagy ahogy a századfordulón mondták, megitták az utolsó  

cibil-áldomást, hogy azután „három keserves esztendeig egyék a császár 

kenyerét”. 

 

Kocsira rakták a kufferokat, maguk is fölültek, s hol hetyke, hol szomorú 

énekszóval hagyták el falujukat: 

   „- Édesanyám mi van a kötényében? 

   - Három huszas! – Adjon egyet belőle! 

   Addig adjon, míg a kaszárnyába beérek, 

   Már azután a lénungból is megélek!” 
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Ritkábban vagy távolabbról vonattal utaztak a rukkolók. Ők azt énekelték: 

 

 „Fehérváron, tyuhaj Fehérváron fog a gőzös megállni, 

 Azt kiáltják, tyuhaj azt kiáltják, sej ujoncok kiszállni! 

 Ki sem szállok, írok a babámnak oly szomorú, gyászos levelet, 

 Fáj a szívem, csárdás kisangyalom gyógyítani nem lehet!” 

 

A búcsúzás a szülőktől, a testvértől és a szeretőtől nem nyilvánosan történt. 

Háborús időszaktól eltekintve a bevonuló legényt el sem kísérték, s különösen 

nem lehetett helye elérzékenyülésnek, sírásnak. 

Ugyanakkor a közös sors alól büntetlenül senki nem húzhatta ki magát. 

Megvetették azt, aki valami módon elérte, hogy ne kelljen bevonulnia. Ilyesmire 

főleg háború idején került sor. Az I. világháború alatt a sárkeresztesi bíró 

elintézte egyik legény rokonának a fölmentést. Az érintett viszont mindezt 

társai előtt eltitkolta. Amikor azok megkapták a behívót, azt mondta, neki is 

megjött. Együtt mulatott a többiekkel, bement velük Fehérvárra egész a 

laktanyakapuig. Csak ott köszönt el nagy gyorsan és vett más irányt. Tettéért 

egész életében haragudtak rá az egybeliek, a vele egyidősek.  

Akik pedig beléptek a laktanyakapun, rövidesen a borbély keze alá kerültek. Az 

uniformizálás jegyében legelőször a hajukat vágták le, elöl 6 és fél, hátul 2 és 

fél cm hosszúra. Erről is szólt a nóta: 

   „Sej mikor mentem Székesfehérvárra, 

   Egyenest a tüzérlaktanyába. 

   Széket is adnak, hogy üljek le rája, 

   Éles az olló göndör hajam vágja. 

 

   Sej, a göndör hajam lehullik a földre, 

   Gyere babám szedd föl a kötényedbe! 

   Sej, ahány szálat fölszedsz a kötényedbe, 

   Sej, annyi százszor jussak az eszedbe!” 
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Másnap pedig megkezdődött a kiképzés ama nehéz időszaka, melynek során 

a tisztek és altisztek az angyalbőrbe öltözött újoncból „embert faragtak”. 

 

A kemény kiképzésnek, szolgálatnak hosszú időre alávetett katonák, főleg az 

ujjoncok a laktanya rideg falai közt, számos napközbeni megaláztatás után 

este, a takarodót követően meséléssel szórakoztatták egymást. 

A mesélés nem számított ismeretlen gyakorlatnak a főleg paraszti származású 

katonák körében, hiszen a falvakban a mesemondás a felnőttek körében is 

elevenen élt. Ideje különösen az őszi kukoricatöréstől a tavaszi mezei munkák 

kezdetéig tartott. Jó lehetőségül szolgáltak e célra a társasmunkák és a 

hosszú téli esték beszélgetései. 

 

Tömörkény István (1866-1917), a jeles író novelláiból különösen sokat megtud 

az olvasó a hajdani katonaéletről. Tömörkény, mint a szegedi 46. gyalogezred 

katonája, 1888-ban a novibazari szandzsákban szolgált. Innét tudósította 

lapját, a Szegedi Híradót „Boszniai bakaélet” c. írásával, melynek alcíme 

„Levél Prijepoljeból”. A Balkánra érkezett újonc szemszögéből láttatja az őt 

körülvevő világot. A kaszárnyabeli élet kapcsán szól a mesélésről is: „Kilenc 

órakor a szobaordinánc elfújja a lámpát, s kezdetét veszi a mesélés. Hol egyik, 

hol másik mesél; de a mese végét rendszeresen senki nem hallja. Néha én is 

mesélek. Persze ilyenkor nagyobb a figyelem, mert olyan kísérteties meséket 

mondok nekik, hogy a hajuk szála is az égnek mered tőle. Aki mégis elalszik, 

annak a többiek ellopják a prófontját és megeszik. Ez már bevett bakaszokás, 

ami ellen nincs apelláta.”7 

 

El tudjuk képzelni, hogy a hazától távol, „a görbe hegyek országában” 

mennyire áhítoztak a bakák egy kis vidámságra, némi élményre, amit az 

éjszakai mesehallgatás nyújtott. De a katonák világa ilyenkor is, egymással 

szemben is kegyetlen tudott lenni, erre utal a prófunt, a barna kenyér 

ellopása. 
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Tömörkény több további művében is említést tesz a takarodó utáni 

szórakoztatásról. Példának elég, ha még egyet idézünk. Az ugyancsak 1888-

as keltezésű „Levél” c. írásában így beszél: „Csöndes estéken, mikor már 

elfekszik a baka, a szobában sötét van, s járja ágyról ágyra a meseszó, regék 

támadnak”, még a két éve hazulról hozott bakancsszíjról is.8 

 

Nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia kaszárnyáiban, hanem a két 

világháború közötti Magyar Királyság laktanyáiban is szokásban maradt a 

sötétedés utáni mesélés. A bodméri Csónaki István (sz. 1914.) Komáromban, 

a határőrségnél szolgált. Az 1990-es évek elején így mesélte élményeit: 

„Takarodó után mesélni kellett. Sok marhaság előjött. Az öreg katonák elvárták 

a mesélést. Megmondták, hogy most ki következik, aztán mindenki rákészült. 

Kitalált valamit, nevettek rajta, aztán jött a következő.” 

 

A visszaemlékezésekből jól kirajzolódik, hogy a mesélés általános gyakorlat 

volt, az öreg katonák vagy az altisztek elvárták, esetleg parancsba adták. 

Némelykor sorba ment (vagy ahogy Tömörkény szépen írja: ágyról ágyra járt), 

máskor a legjobb mesélők vették át a szót. Tartalmában és 

kísérőjelenségeiben nem volt mentes a durvaságtól, az otromba tréfától, az 

obszcenitástól sem. Nem csak népmesék, hanem anekdoták, viccek, igaz és 

kitalált történetek hangzottak el. 

 

A meséket a visszaemlékezők sem egységesen ítélik meg. A székesfehérvári 

3. gyalogezrednél az 1930-as évek közepén eltöltött idejéről Kozma József (sz. 

1912) így beszélt: „Az újoncoknál volt mesélés. Attól függött, ki volt a 

szobaparancsnok és honnan jött! Ez az őrvezető, tizedes vagy szakaszvezető, 

ha egy kicsit bunkó volt, szerette a sikamlós mesét. Megparancsolta, aztán 

minden este másnak és másnak kellett a mesét mondani. Takarodó után, 

mikor a lámpát vagy villanyt leoltották. De ha jött az ügyeletes tiszt vagy altiszt, 

az őr jelentkezett, akkor csönd lett. Előtte ment a röhögés. Ha normális 
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parasztgyerek volt a tizedes, akkor nem csak sikamlós mese volt. Mindegyik 

mondta közülük az ő falujából való meséket. Persze volt olyan, aki egyáltalán 

nem tudott mesélni. Sorba ment a mesélés. Az őrvezető vagy tizedes úr 

mondta: Kovács kezdi, Németh végzi! Másnap ment tovább. Voltak egy 

szobában 20-25-en, máskor két raj.” 

 

Tíz évvel később, 1943-44-ben ugyancsak a 3. gyalogezred Budai úti 

laktanyájában, a páncéltörő tüzéreknél hasonló módon zajlott az esti élet. 

Takarodó és lámpaoltás után, a sötétben meséllésre került sor. Az öreg 

katonák zöme, de méginkább a szobaparancsnok elvárta, megkövetelte. Az 

ujjoncok közt eleinte sorba ment a mesemondás. Aki nem tudott semmit, azt 

bárdolatlan tréfaként odaküldték a szobabeli kályhához, hogy kiabáljon bele: 

„Kedves édesanyám! Küldj annak a marha fiadnak mesét, hogy tudjon 

mesélni!” Az otromba eljáráson a többiek jót hahotáztak. Idővel persze kiderült, 

hogy ki tud jól mesényi, ki a jó meséllő, így minden este ő tartotta szóval az 

egész társaságot. Egyébként azt tartották: A Szolgálati szabályzat előírja; este 

9-kor takarodó legyen. De azt nem mondja, hogy aludni is kell a honvédnek! 

Az újoncok körében némelykor nem csak mesélés folyt, hanem oktatás is. A 

szobaparancsnok felmondatta a puska részeit vagy a Szolgálati szabályzatból 

kellett idézni. 

 

Ugyanebben az időszakban, tehát már a háború idején a székesfehérvári 

repülősöknél is mesével vezették le a napi feszültséget. Igari Imre (sz. 1923) 

úgy említette, hogy takarodó után meséltek, beszélgettek. A mesék gyakran 

szóltak a katonáról, a papról vagy a cigányról. Tehát a magyar folklór 

jellegzetes zsáneralakjai tűntek fel az elbeszélésekben. 

 

Németh József (sz. 1919.) a II. világháború alatt továbbszolgáló őrmesterként 

maradt benn a 103-as légvédelmi tüzéreknél, a Zámolyi úti laktanyában. Mint 

egykori szobaparancsnok emlékezett vissza az esti időtöltésre: „Az újoncoknak 

este takarodó után mesényi köllött, de az öregeknek nem.” Alkalom volt ez 
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arra is, hogy kikérdezze a légvédelmi ágyú vagy géppuska adatait, jellemzőit, 

részeit. Azt kellett az újoncnak felmondani. Azért, hogy a katona rögvest 

takarodó után el ne aludjon! Volt közöttük olyan, aki különösen jól tudott 

mesélni, akár reggelig is bírta volna mondani. Ilyennek számított a 

kápolnásnyéki illetőségű Bicskei József, aki részben maga találta ki – sokszor 

szexualitással teli – történeteit. Az egyiket meg is jegyezte és csaknem 60 év 

távlatából idézte fel: 

„Otthon vótam szabadságon, asztán vasárnap délelőtt kimentem a kapuba. 

Rákönyökűtem a kerittésre és níztem, hugyan mennek a leányok a 

templomba. Egy idő utánn kigyütt az édesapám és szót, hogy gyere fijam kész 

az ebéd, gyere ebédőnyi. Meg se mozdútam, úgy tettem, mind aki nem hajja. 

Kis idő mulva megint gyütt, ugyanugy szót, én megin nem csinátom rá semmit. 

Asztán mikor harmadszor gyütt, így szót. – Vitéz uram! Megfőtt az ebéd, 

gyűjjön egyen velünk! Na erre má odafigyetem és mentem ennyi.” 

Az előadott történetből a katona büszkesége csendül ki, magja vélhetően egy 

vándoranekdota. 

 

Polgár Ferenc (sz. 1922.) a II. világháború alatt Börgöndön, a repülősöknél 

szolgált. Amíg újonc volt, náluk is szokásban volt az esti mesélés. A 

szobaparancsnok elvárta. Azt mondta, hogy: Takarodó van, de nem alvás! 

Mesélni kellett, ki mit, milyet tudott. Szerencséjükre akadt köztük egy olyan, aki 

igen szeretett mesélni. Később, mikor öreg katonák lettek, elmaradt a szokás, 

jelezve a változó időket. 

 

A különböző alkalmakkor történő mesélés a katonák körében régi múltra tekint 

vissza. Jellemző, hogy az első magyar népmesegyűjtemény (1822) anyagát 

Gaal György (1783-1855) a Bécsben szolgáló huszárok körében gyűjtötte. Az 

eredeti magyar szöveg szerint egy-egy huszár így kezdte a mesélést: „Vitéz 

Obester Úrnak, Kovács János közhuszár alássan jelenti, hogy … Hol volt, hol 

nem volt …”9 Azt is biztosra vesszük, hogy a laktanyák XIX. század közepi 

építésétől kezdődően mintegy évszázadon keresztül az azonos körletbe került 
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egység, egy bajtársi közösség keretei közt általános szokás volt az esti-

éjszakai mesélés. E vonatkozásban a gyakorlatot az egymást követő 

katonanemzedékek éltették, vitték tovább. 

A besorozottak meséiben különböző tájegységek, falvak és városok nép-, 

illetve műköltészeti alkotásai keveredtek. Felbukkant értékes és talmi, szót 

kaphatott a jó mesemondó és a gyenge előadó egyaránt. 

A napközben megfáradt vagy elkeseredett katona pedig örömet, vigasztalást, 

derűt találhatott a történetekben. A mese hangjainál pedig mindent feledve, 

könnyebben álomba szenderült. 

 

Szemléletesen írt az elszunnyadásról Tömörkény 1909-ben „A bakancstalp” c. 

novellájában: „A szabályzat tehát azt mondja a kaszárnyában, hogy este kilenc 

órakor feküdjön le mindenki … Kevéssel azután, hogy a szoba ura és 

parancsnoka a lámpával összes termeibe vonult, a szobában némi halk 

sercentések hallhatók. Gyufák hangja ez … Az emberek dohányfüstöt szívnak 

magukba az ágyakban, s közben mesélnek … Aki mesél, néha azt szokta 

mondani: - Csont! Amire a többiek azt mondják: - Hús! Ez a próbája annak, 

hogy ébren van-e a társaság. Ha a csontra kevesen adják rá a húst, ez 

nyilvánvaló jele annak, hogy a társaság tagjai beleuntak az irodalmi előadásba, 

és szunnyadni kívánnak.”10 

 

Az erőt kívánatos volt összegyűjteni, hiszen másnap újabb próba, fáradság 

várt a katonára. Nem is szólva arról, hogy viselnie kellett a kitolás számtalan 

formájának fizikai és idegi gyötrelmeit. Mert elsősorban az újonccal toltak ki, 

úgy az öreg katonák, mint az altisztek és tisztek. 

 

Az öregek az újonccal hosszú ideje, változatos formában igyekeztek kilökni. 

A szokás hagyományozódott. Megkezdődött már az első nap, a felszerelés 

kiadásánál. Rendszerint egy nagy bakancsot egy kicsivel kötöttek össze és 

úgy adták ki a beöltöző katonának. Az esetleg tiltakozó újoncot letorkolták: - 
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Ha nem párja, cimborája! Egyébként is a kiterített pokrócra dobált tárgyakat az 

új katona alig győzte összeszedni. 

Az újoncot széles körben bundásnak, a Monarchia hadseregében subának is 

csúfolták. Szegény zöldfülű bundásnak még az öreg baka is parancsolt. 

Össze kellett előtte vágni a bakancsot, csak úgy szikrázzon. Mert ha nem tette, 

jöttek a kitolások: folyosót vagy WC-t mosott egy hétig, máskor sehova nem 

mehetett. Ha az egész egységet kívánták büntetni, akkor az altisztek 

összedobálták a szobabeli tárgyakat, a felszerelést. Aztán mondták, hogy 

bement a röpüllő és gyorsan rendet kellett rakni. A kiszúrásnak ezer fajtája 

létezett. 

Az újoncnak sokszor csak az jelentett némi örömet, ha hozzátartozói 

meglátogatták, s némi ételt, hazait vittek neki. Fölényes gúnnyal írta a 

Székesfehérvár és Vidéke 1914. július 14-én a bevonulókról, látogatásukról: 

„Megint lesz sírás-rívás a falvakban és jönnek a nénémasszonyok meg a 

hugomék nagy menkű batyuval, hogy hát meg ne éhezzenek ebben a kutya 

városban a kaszárnya lakói.” 

 

A bevonulás utáni, kezdeti időszakban az újonc nem is reménykedhetett, hogy 

szabadságra engedik. Még ha igen indokolt okból vagy csak néhány 

szabadabb óra reményében megkísérelte, hogy kérjen, parancsnokai azonnal 

rákiabáltak: „Mit akar? Szabadságot? Hiszen otthon még mozog a kalapja, 

ahogy a fogasra fölakasztotta!” Tehát most jött el otthonról. (Egyes 

beszédfordulatok továbbélését jól példázza, hogy ugyanezeket a szavakat az 

1960-as évek végén is használták a kalocsai laktanyában.) 

Nem véletlen énekelték a bevonulók és a fehérvári bakák: 

   „Kiskalapom fölakasztom a szegre, 

   Három évig nem teszem a fejemre, 

   Maj fölteszem negyedik év elején, 

   Szabadságos kéknefelejcs virágzik az elején.” 

Hiszen a leszerelést minden katona várva-várta. 

        Gelencsér József 
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