
Az újoncok keserves élete 
 
 
Valószínű, hogy az idei, 2004-es esztendőben vonulnak be utoljára a 
sorkatonák, kiknek helyét a jövőben az önkéntes, szerződéses állományúak 
foglalják el. Hosszú ideje élő gyakorlat, hozzá kapcsolódó szokások szűnnek 
ezáltal meg. 
 
Az újonc élete manapság sem könnyű, egyáltalán nem felhőtlen, általában 
nem vidám és a tiltás ellenére szivatások is előfordulnak. Különösen így volt 
ez az előző századokban, a korábbi rendszerek hadseregében. A 
bevonuláskor – az I. világháború előtt – még bátran, büszkén énekelték a 
Fejér megyei legények: 
   „Kiskalapom fölakasztom a szegre, 
   Három évig nem teszem a fejemre. 
   Maj’ fölteszem negyedik év elején, 
   Szabadságos kék nefelejcs virágzik az elején.” 
 
A két háború között így szólt – a kötelező hajvágást is magában foglaló – 
nótájuk: 
   „Sej, mikor mentem Székesfehérvárra, 
   Egyenest a 3-as laktanyába. 
   Széket is adnak, hogy üljek le rája, 
   Éles az olló, göndör hajam vágja. 
 
   Sej, a göndör hajam lehullik a földre, 
   Rohamcsákót tesznek a fejemre, 
   Az van írva a csákóm oldalára, 
   Sej, megszabadulok, de nem mostanába! 
 
 
   Sej, a göndör hajam lehullik a földre, 
   Gyere kisangyalom, szedd föl a kötényedbe! 
   Ahány szálat szedsz föl a kötényedbe, 
   Sej, annyi százszor jussak az eszedbe!” 
(A katonanóta régebbi változatában a 17-es laktanyába vonultak a legények 
és rezes csákót tettek a fejükre.) 
 
Az első megpróbáltatások, az öreg katonák és az altisztek részéről a 
kitolások már a felszerelés kiadásánál megkezdődtek. A két világháború 
között, a fehérvári 3. gyalogezred Budai úti laktanyájában először egy 
pakrócot dobtak ki az ujjoncnak, rákiabálva, hogy gyorsan terítse szét. Aztán 
már röpültek is utána a felszerelési tárgyak, a lista gyors felolvasása mellett: 
„Eggy köppeny, eggy zubbony, eggy derékszíj …” Szegény újonc alig győzte 
kapkodni. A végén még rákiáltottak: „Megvan mindene?” Az igenlő válaszra se 
nagyon várva, ráparancsoltak: „Akkor itt írja alá!” Közben máris megtörtént az 
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első kitolás. A felszerelést előkészítő öreg bakák rendszerint egy nagy 
bakancsot egy kicsivel párosítottak, kötöttek össze és így kapta meg a 
beöltöző katona. Az esetleg tiltakozó újoncot („Ez nem a párja!”) rögvest 
lehurrogták: „Ha nem párja, cimborája!” Aztán cserélgethettek egymás közt a 
legények, kik beöltözve alig ismertek egymásra, olyan egyformává vált 
számukra mindenki. 
Kisebb vagy nagyobb ruhamérettel szintén nevetségessé lehetett tenni az új 
körülmények közt botladozó újoncot. 
 
A leszerelt katonák előre figyelmeztették az újoncokat. Nem igazán a 
tisztektől kell félni, hanem az altisztektől és az öregektől, mert ezek mindig 
velük vannak, tőlük állandóan parancsot kaphatnak, szórakozhatnak velük 
vagy büntethetik őket. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején a szegedi 46. 
gyalogezredben katonáskodó Tömörkény István írta „A szimuláns” című 
novellájában 1901-ben: „Regrutákkal keményen szokás bánni mindenütt … 
Nem a tisztek, hanem a legénység részéről jutott ki ez a bánásmód. Egy nap 
alatt az újonc is huszonnégy órát él, s ebből legföllebb nyolc óra hosszat van 
körülötte a tiszt, a többi tizenhat óra a legénységi, altiszti uralomé. Az idősebb 
katona úgy gondolkozik, hogy ővele is rosszul bántak annak idején, hát ő is 
rosszul bánik az utána következettekkel … Szóval az egész külön társadalom 
egy századnál is: az újonc meg az öreg katona, s betelik egy jó félév, míg a 
válaszfalak lehullanak.” 
Az újonc és az öreg katona közti megkülönböztetés, értékítélet már a nem 
hivatalos elnevezésekben kifejezésre jutott. Bálint Sándor, a kiváló kutató írta 
„A régi szegedi katonaélet” című tanulmányában: „A bevonuló regrutáknak 
nem volt gyöngyéletük. Az idősebb korosztályok suba, ribanc, 
piroscsizmával fogott, erdőbű szalajtott vadállat csúfszóval illették őket.” 
Megint idézhetjük Tömörkényt. „A bakanyelv” c. leírásában szól arról, hogy aki 
csak az első évet szolgálja, az suba, reguta, ribanc, buszmája, tanyai, de a 
második éves is csak fiatal katona. Ám aki a harmadikat szolgálja, az már 
vén szentség, vén csont, öreg csatár, hős atya vagy dicső atya. 
 
A fehérvári ezredekben a XIX. század második, XX. század első felében az 
újoncot bundásnak, zöldfülű bundásnak, subának emlegették az öregek, 
az öreg bakák vagy öreg katonák. Megkapták ők az öreg csatár titulust is. 
 
A rendszerváltozást megelőző évtizedekben széles körben – a hajlenyírás 
nyomán – kopasznak, vagy – elmarasztalóan – sivárnak nevezték az 
újoncokat. A leszereléshez közeledők pedig önmagukat öregnek, öreg 
halnak, öreg harcsának hivatták, aki még a parancsra is megfontoltabban 
mozdul. Ezért is élt a szólás: „Öreg harcsa, nem rakéta!” 
 
A II. világháború előtt a fehérvári kaszárnyákban a zöldfülű bundás a ranglétra 
legalján állt, neki még a rendfokozat nélküli öreg baka is parancsolt. Össze 
kellett előtte vágni a bakancsát, csak úgy szikrázzon. Mert ha nem tette, jöttek 
a kitolások: körletet vagy latrinát, WC-t takarított bizonyos ideig, máskor 
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kegyetlen vagy megalázó játéknak vetették alá, még máskor fárasztó, mi több 
kínzó testi gyakorlatnak. A kiszúrásnak, drasztikusabb szóval a kib…nak 
ezer fajtája létezett. 
Ezek informális büntetések, kegyetlenkedések voltak, az újonc 
személyiségének, öntudatának megtörésére, kisebb hibák, hiányosságok 
megtorlására vagy egyszerűen csak a többiek szórakoztatására. 
Az altisztek különösen szívesen éltek vele. Ágyak alatti kúszást, egyeseknek 
teljes menetfelszerelésben futást rendeltek el a laktanyaudvaron, rosszabb 
esetben a rohampályán, vagy éppen csuklóztatták (gimnasztikáztatták) a 
legénységet. A tisztek szívesen vizsgálták meg a szobarendet, melynek 
végén mindig hibát találtak: port, piszkot valahol, vagy éppen azt észlelték, 
hogy nem feküdtek elvágólag az ágyak, más berendezési tárgyak, a 
szalmazsákok nem voltak eléggé négyszögletesek, illetve a pokrócok kellően 
simák. Némelyik altiszt vagy tiszt megvizsgálta a katonaládák, a kufferek 
belső rendjét. Ha a katona ezen bőröndöt és szekrényt pótló bútorát nem 
találta rendben lévőnek – kiborította. De borulhatott az egész szobarend: ha 
valamelyik parancsnok az egész egységet kívánta büntetni, összedobálta 
vagy összedobáltatta a szobabeli tárgyakat, a felszerelést. Aztán 10 perc alatt 
újra rendet kellett varázsolni. A dúlt állapot okául szólásként azt is mondták: 
„Bement a röpüllő!”, ami megint rendrakást kívánt. (A rendetlenség 
megjelölésére pedig a XX. században a kupleráj vagy „kupi van” kifejezések 
szolgáltak.) 
 
Tűzriadó esetén az ablakon át kiszórattak mindent az udvarra, aztán rövid 
időn belül teljes szobarendet vártak el. Ennek egyik variánsaként a laktanya 
udvarán kellett villámgyorsan a szobarendet ágyastul-mindenestől kialakítani. 
 
Gyakori büntetésként végeztettek súrolást kefével vagy fogkefével. Konyhai 
krumplipucolásra, vízhordásra vagy más munkára rendelték azokat, kiket nem 
kedveltek. 
A kiszúrás rafinált módjaként az újoncot felállították a kuffer tetejére vagy az 
ágyra, elé a földre tették le a csajkát, déli levesével. Úgy kellett a katonának 
ételét elfogyasztania, hogy minden egyes kanál levesével teljesen felálljon. 
A legénység rövidesen azt is megtapasztalta, hogy kitől kell különösen 
tartania. Mert némelyik parancsnok – ahogy mondták – „ette az embert, mint 
rozsda a vasat!” 
 
A felhozott példák nyomán jól kirajzolódik a kép, hogy a megaláztatásra, testi-
lelki megpróbáltatásra sor kerülhetett anélkül is, hogy erre az újonc bármi okot 
adott volna, pusztán a katonaságnál meggyökeresedett gyakorlat, szokás 
alapján. Főleg az öreg katonák és altisztek éltek ily módon vele. Aztán 
bekövetkezhetett valamilyen ürügyre, mondvacsinált okra alapozva. 
Harmadrészt pedig kisebb, sokszor jelentéktelen fegyelmezetlenség, 
pontatlanság, hanyagság, kötelezettségszegés miatt. Az utóbbi két esetkör 
tekintetében különösen az altisztek és tisztek jeleskedtek. Lényeg, hogy egyik 
alkalommal sem került sor a szabályzat szerinti eljárásra, fenyítésre, 
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büntetésre, ám mindez akár ugyanakkora vagy nagyobb fájdalmat is 
okozhatott. 
 
Különösen a II. világháborúig szóban is könnyen megkapta a magáét az újonc, 
bár a tisztek, altisztek az öreg katonákat se kímélték. Az ökör, szamár, 
disznó, barom, állat, marha, gazember titulus szinte mindennaposnak 
számított. A letolást a magasabb rangú vagy beosztású rögvest továbbadta – 
lefelé. Kacziány Géza 1884-ben a szolgálatban lévők közötti ilyetén 
kapcsolatot szemléletesen írta meg: A napos káplárt ha borjúnak nevezte az 
őrmester, ő ökörnek mondta az inspekcióst. Ha a hadnagy malac címmel 
örvendeztette meg őt, ő viszont disznóvá kamatoztatva adta át az inspekciós 
frájternek, azaz őrvezetőnek. A hadnagy úr a csillagos altisztet is könnyen 
üdvözölte „malac, disznó, gazember” megszólítással. 
 
Természetes, hogy a rangsor legalján elhelyezkedő tapasztalatlan, gyakran 
hibázó bundás regruta kapta a legtöbbet. Őt mindenki szidta. Legalábbis 
addig, míg a viszonyok közt ki nem ismerte magát, vagy míg a következő 
évfolyam bevonulására sor nem került. 
 
 

Gelencsér József 
 
 
Megjelent: Fehérvári Polgárban 2004. áprilisában 
 


