
Amikor letelt a katonaidő 
 
A sorkatona (korábbi kifejezéssel a standbeli vagy tényleges katona) életének 
talán legboldogabb napját a leszerelés jelentette. Véget ért a számtalan 
megpróbáltatás, a nem kevés megalázás, és ott volt a lehetőség, visszatérni a civil 
életbe. Ráadásul már katonaviselt emberként, akivel másképp számoltak. 
Figyelembe vették, hogy kiállta a próbát, rendet tanult, így a lányos házaknál és a 
munkaadóknál egyaránt másképp néztek rá, többre becsülték. 
 
Az utóbbi évtizedekben a sorállományúak körében általános gyakorlatként a 
leszerelés felé közeledve – vágták a centit. Azaz a várva várt időpontnál mintegy 5 
hónappal korábban megvásárolták a 150 cm hosszúságú mérőeszközt, és naponta 
egy centit levágtak belőle. Nézték, hogy telik le idejük, sőt büszkén mondták vagy 
mutatták: már rövid a centi. 
 
Számolták a hátralévő napokat a régebbi korok katonái is. Az Osztrák-Magyar 
Monarchiában a komiszbaka és más standbeli 3 évet szolgált. Az iskolázott, azaz 
érettségizett fiatal, ha önkéntesnek állt, úgy csak egy évig kellett benn maradnia és 
sikeres vizsga esetén aranyszínű tiszti kardbojtot, hadnagyi rangot nyert. Ám a 
frájbéligesnek sem volt mindegy, hogy mennyit kellett még szolgálatban töltenie. 
Kacziány Géza írta 1884-ben megjelent „Egy évig mondurban” című 
visszaemlékezésében: „Örültünk is rajta, mikor már vége felé közeledett az egy év; 
… Folyvást számlálgattuk mindennap: már csak 25 nap, már csak 24, 23, stb. Aztán 
kiszámítottuk, hogy az a 20 nap hány óra, majd hány perc, s jól esett, ha a 
kalendariumból naponként 1440 percet törülhettünk ki. Végre mikor már az is kevés 
volt, kiszámítottuk a másodperceket is és mennyei kéjjel törülgettük ki a 
nyolcvanezeren felüli másodperceket naponként. Végre megjött a várva várt nap.” 
Az egy éves önkéntesek számolása szinte összecseng a rendszerváltás előtti 
előfelvételis egyetemistaként katonáskodók némelyikének hasonló matematikai 
számítgatásával. A tudósoknak, illetve sápadtabb színük alapján táposoknak 
csúfolt, 11 hónapot szolgáló fiatalok egyike-másika több helyen (centi, zsebnaptár, 
kártyanaptár) is vezette, több módon is kiszámolta, nyilvántartotta a hátralévő időt. 
 
Még a Monarchiában – sőt utána is – használatban volt, majdnem meggyökeresedett 
a magyar nyelvben egy német eredetű kifejezés, az abfürolás vagy abfírolás. A 
leszereléshez (németül Abrüstung) kapcsolódott, de nem pont azt, hanem annak egy 
mozzanatát jelentette. Az abführen, azaz beszolgáltatni szóból eredt. Tömörkény 
István 1895-ben írott, a „Tizenharmadik nap” című novellájában pontos, hangulatos 
magyarázatot adott a kifejezésre: „Abfűrolás! Ez is jó magyar szó, átkeverve a 
németből a közös hadseregbeli szokás szerint … Hát ilyen az abfírolás is, aminél 
azonban szebb szó nincs a világon, mert az a ruha és a fegyver beadását, a 
katonakönyv kiadását jelenti.” 
 
Az abfírolás bekerült a fehérvári gyalogezredek katonanótái közé is. A dalt még a II. 
világháború után is lehetett hallani: 
   „Amikor én abfűroltam, 
   Puska volt az első. 
   Sírt a bundás, hullt a könnye, 
   Mint a záporeső. 
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   Ne sírj bundás, ne sírj! 
   Letellik a katonaidő! 
   Nekem is vót, de má letellt, 
   A három esztendő.” 
A szövegben emlegetett bundás az újoncot jelentette, aki a leszerelő öreg katona 
helyébe lépett. 
A leszerelés a hazabocsátás előtt, elsősorban a katonai felszerelési tárgyak 
beszolgáltatását jelentette, ám hozzá szokások is kapcsolódtak. A Székesfehérvár és 
Vidéke 1899. szeptember 16-i száma a megyeszékhelybeli leszerelésről néprajzi 
értékű tudósítást közölt, melyet teljes terjedelmében idézünk: „Ma kaptak 
szabadságot azon katonák, a kik a közös hadseregbe 1896-ban beléptek és a 
honvédségbe 1897-ben bevonultak, így három, illetőleg két esztendejüket 
kiszolgálták. Üresek a laktanyák, csakis a tavaly berukkolt 8-beli „öreg” bakák vannak 
itt, s várják a hó végére a póttartalékosokat és a jövő hó elején jövő ujoncokat. 
Előkerültek a vaságyak alól a kis négyszegletes ládikák, s boldogan czipelik vállukon 
a czibillé átöltözött hadfiak, a kik oly hosszú időn át csak borjut és fegyvert viseltek. 
Egész nap alig lehetett a városban mást látni, mint felvirágzott kalapos szabadságolt 
katonákat, a kik délután az indóház környékét, a várótermeket és a pályaudvart 
ellepték, s bucsuztak utoljára szivök bálványától. Boldogan hangzik mindenfelé a 
legújabb nóta: 
   „Százados úr kiadta a parancsot; 
   Hétbeliek vehetnek már kalapot; 
   Kalap mellé szabadságos virágot, 
   Hadd sirjanak Fehérváron a lányok. 
   Fehérváron megállott a gőzkocsi, 
   Azt kiáltják: öreg baka! beszállni! 
   Beszálltunk már, indulhat az masina, 
   Isten veled, fehérvári laktanya!” 
 
A két világháború között a leszerelés napját megelőzően a hozzátartozók már 
bevitték a falusi származású, 3. gyalogezredbeli katonának a civil ruhát. Aztán a már 
átöltözött legényeket, férfiakat parancsnokaik sorra engedték ki a laktanyakapun úgy, 
hogy induló vonatjukat elérjék. A katonaládával, a kufferral a kezükben sokan 
mégsem a fehérvári állomás, hanem a kocsmák felé vették útjukat. Bort ittak, s mivel 
rendszerint többen voltak, mindjárt egy litert rendeltek. Mert a leszereléshez – akár a 
bevonuláshoz – elengedhetetlenül hozzá tartozott az italozás, meg az éneklés. De 
most másról szólt a nóta, mint bevonuláskor: 
  „Be van az én zubbonyzsebem varrva, 
  Barna kislány mit keresel abba? 
  Benne van a zsoldkönyvem, meg a leszerelő civil levelem, 
  Már ezután rohadt civil lesz a nevem.” 
Hiszen a katona a civilnél többre, előbbre tartotta magát, így aztán a leszerelő 
nótában is leszólta. 
 
Ugyancsak közkedvelt nótának számított Fejér megyében a következő: 
  „Pakrócomnak a négy sarkába írom a nevemet, 
  Átadom a szerelvényem a huszonnégyeseknek. 
  Hadd olvassa sej-haj, a bundás regruta, 
  Kinek van még a laktanyában harminchat hónapja. 
     (Vagy: „… sok keserű napja.”) 
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A tiszthelyettesek, tisztek ellen szólt az alábbi gúnyos leszerelő-nóta, mely sem 
szövegében, sem dallamában nem éri el az előző népdalok színvonalát: 
  „Isten vele cukszfűrer úr, büszke káplárunk! 
  Én már többé a bakancsát ki nem puculom! 
  Puculja ki őrmester úr, magának is jár, 
  Ugy se vót más, sej civilbe, csak kanászbojtár! 
  Hátravannak még azok az egy csillagosok, 
  Akik oly sokszor mondták nékünk, hogy ti sz…osok, 
  De mi aztat elfelejtjük, mert mi elmegyünk, 
  Ne adj Isten, hogy civilbe’ összekerüljünk!” 
 
Mindehhez képest csak hetyke az az énekhang, mely így szólt: 
   „Kitöltöttem három évet, hat napot, 
   Kapitány úr szalutálni nem tudok.” 
 
A leszerelés napjának egy csendesebb, visszafogottabb változatát idős fehérvári 
adatközlőm mesélte, ki az 1930-as években katonáskodott. Mint helybéli lakos, maga 
vitte be civil ruháját a Budai úti laktanyába. A várva várt napon parancsnokuk tartott 
számukra egy rövid, hivatalos búcsúztatót. Ők pedig elköszöntek a bennmaradóktól, 
aztán immáron civilben elindultak a laktanyából kifelé. A kapuban álló őrtől mindenki 
kézfogással búcsúzott, azt követően egymástól is: Szerbusz! – Szerbusz! Előtte már 
megbeszélték, hogy leszerelés után ki mit fog csinálni. Ám azokban a pillanatokban 
még nem erre gondoltak, hanem örültek. Némelyek külön is örvendezhettek azoknak 
a hozzátartozóknak, akik a kapu előtt várták őket. Volt olyan is, ki a babáját 
pillanthatta meg, aztán vele mehetett haza. Mások széles jókedvvel a kocsmák felé 
vették az útirányt. Rövidesen pedig kezdődött a civil élet, mely sokszor épp olyan 
nehéz volt, mint a kaszárnyabeli. 
 
         Gelencsér József 
 
Megjelent: Fehérvári Polgárban 2004. májusában 
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Ferenc József, a Monarchia uralkodója tábornoki egyenruhában 


