
Csatakiáltások 

 

Zolnay László régész neve szélesebb körben az 1970-es években vált ismertté, 

amikor a budai vár Anjou-kori szobortöredékeit feltárta. Kiterjedt érdeklődését 

bizonyítja, hogy 1977-ben „A magyar muzsika régi századaiból” címen 

tanulmánykötetet jelentett meg. Ebben a könyvben írt kalandozó elődeink 

csatakiáltásairól. 

 

A 926-ban megesett Sankt Gallen-i kaland tankönyveinkben is szerepel. Az 

eseményeket Ekkehard barát jegyezte fel annak idején. Tőle tudjuk, hogy a Boden-

tótól délre található kolostort elfoglaló magyarok miként viselkedtek. Lakmároztak, 

bort fogyasztottak, tréfálkoztak, énekeltek, sőt táncra perdültek. Az ellenség hírére 

pedig kürtjeleket adtak, csatakiáltásokat hallattak, és egyből fegyelmezetté váltak. 

 

A csatakiáltásokat pontosan idézi Liutprand, a későbbi cremonai püspök, a pogány 

magyarok 933. évi Messeburg melletti – vesztes – csatájával kapcsolatban. Eszerint 

őseink „ocsmány és ördögi hui, hui kiáltásokkal vetették rá magukat a Kyrie eleison”-

t, („Uram irgalmazz”) kiáltó németekre. Pais Dezső nyelvtudós azt is kimutatta, hogy 

Huj-huj kifejezésünk nem egyszerű csatakiáltás volt, hanem pogány fohász, 

istenhívás is. Éppen úgy, mint a török idők végvári vitézeinek Krisztus! és Szent 

Mihály! kiáltása. Az egykor félelmetes csatakiáltás a legutóbbi időkig fennmaradt 

egyes népszokásokban és a futballmérkőzéseken. Ez utóbbiakon „huj, huj, hajrá!” 

formában.  

 

A kereszténnyé válás természetesen változtatott a csatakiáltásokon is. 1278-ban IV. 

(Kun) László király magyar és kun lovasai hangos Christus! Christus! kiáltásokkal 

rontottak rá Ottokár cseh király vitézeire, kik viszont azt kiabálták: Prága! Prága! 

 

Közismert, hogy a török időkben a keresztény magyar vitézek nagy hangon Jézust 

és Szűz Máriát hívták segítségül, míg a mohamedánok Allahot. A Rákóczi-

szabadságharcban elődeink „Rajta kuruc! Rajta!” bíztatással rontottak a labancokra. 
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A XIX. század egészének és a XX. század elejének hazai küzdelmei 

elképzelhetetlenek voltak a rohamok nélkül. Rendszerint tüzérségi, illetve 

gyalogsági előkészítő tüzelés után az ellenség megtámadását jelentette, 

szálfegyverrel. A gyalogosságnál korábban rohamlépést, később teljes erőből 

végrehajtott futást követően ember-ember elleni harcot, szuronnyal végzett 

küzdelmet, kézitusát jelentett. Ezért szuronyrohamnak, szuronytámadásnak is 

nevezték, melynek célja az ellenség állásából történő kivetése volt. A lovasság 

fergeteges rohamát attaknak nevezték, melyet régebben zárt rendben, utóbb 

rajrohamban, rajvonalban, azaz egymástól bizonyos távolságra vittek véghez. 

 

Az említett időszakban a magyar katonák egyaránt találkoztak a német és a magyar 

vezényszavakkal. Az 1848-49-es szabadságharcban a honvédsereg tisztjei és 

katonái vegyesen használták a kifejezéseket. Az 1849. március 5-i győzedelmes 

szolnoki csata egyik kritikus pillanatában a legendás 3. honvédzászlóalj a vasúti 

indóháznál a császári tüzérséggel találta szemben magát. Az ágyúzás hatására a 

magyar zászlóaljparancsnok „félre húzódj”-ot vezényelt. A zászlóalj dobosa – akinek 

a parancsot közvetíteni kellett – azonban a reggeli pálinka hatására bátran 

visszafelelt parancsnokának: „Én nem retirálom, én verem a sturmot!” Tehát a 

visszavonuló helyett a rohamot ütötte. A zászlóalj pedig szegezett szuronnyal 

megrohanta, elfoglalta az ágyúállásokat. Mit kiabálhattak roham közben a hős 

honvédek? Hogyan bíztatták magukat és egymást? 

 

A szabadságharc alatti csatakiáltásokra a márciusi ifjak egyike, Degré Alajos 

visszaemlékezésiből hozhatunk példát. Degré a 16. (Károlyi) huszárezred tisztjeként 

vett részt a turai csatában. A balszárnyról a Bocskai huszárok két osztályával együtt 

indítottak rohamot az ellenség jobbszárnya ellen, melyet kozákok alkottak. A magyar 

huszárok még ügetésben haladtak feléjük, mikor színleg megfutottak. Degré azonnal 

vezényelt: „Rajta, rajta!” A huszárság, „a legénység is látván a futó sereget, eget 

verő rajta! kiáltással vágtatott előre.” Az 1849. július 20-i, részben eredményes turai 

ütközetben Degré Alajos súlyosan megsebesült. Gyógyulni Aradra került. A közeli 

Temesvár vára császári kézen maradt, a magyarok Vécsey tábornok vezetésével 

ostromolták, sikertelenül. Augusztus elején a 29. zászlóalj az Uszoda-hídnál kísérelt 

meg előrenyomulni. Négy százada csatárláncban vonult, és „Rajta magyar!” 

kiáltásokkal rohamozta meg a hidat. 
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A rohamkiáltások ereje, nagysága riaszthatta az ellenséget, és nagyobb egység 

benyomását keltette. Jól tükröződik ez Bem tábornok egyik honvédjének leírásából. 

1849. március 2-án Kiskapusnál megindult a császáriak támadása. „Muszáj volt 

szuronnyal elémenni és elkergetni az ellent, mit végtére meg is tettünk, estve a nagy 

lármával, mert lármázni jobban tudtunk, mint ők.” 

 

A „Rajta!” kiáltás az I. világháború idején is megmaradt. Ezt vezényelte a tiszt, ezt 

ordította a rohamozó katona. A székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred egyik 

krónikása, Szabó István az isonzói harcokról, 1915. október 2-ról írta, hogy  a 

Monarchia ágyúi hajnal óta lőtték az olaszokat. A magyar gyalogság rohamhoz 

készülődött. Ám előtte, még a lövészárokban, hatalmas „rajta” ordítást végeztek. Így 

próbálták ki, rohamérettek-e az olasz árkok. Ha jelentős volt az olasz puskatűz, még 

a tüzérségé a szerep. Aztán indult a hajnali derengésben a roham. „A rajtás 

mámorban” a honvédek rohantak előre, kézigránátot vagdaltak, pusztítottak. 

 

1915. október 21-én a fehérvári 17-esek ugyancsak az isonzói fronton, a San 

Michele hegycsúcsot foglalták el egy halálrohamban. Fehér Jenő főhadnagy mint 

résztvevő így írt a történtekről: „Végre összeverődtünk a völgyben. Megalakítottuk a 

rajvonalat, kijelöltük az irányt és Isten nevében: előre! Mint a gátja szakadt áradat, 

feltartóztathatatlanul rohant a század, a Michele lábáig nem tudta megállítani a 

rászakadó acéleső …. Örjöngve vonított felettünk a srapnel, hörgött a gránáttól 

feltépett szikla, kísértetiesen zizegett a millió géppuskagolyó, akit útjában talált, kidült 

… Kisült az arcokra az ősember barbársága, felfelé lendült a szurony, s mint az 

irdatlan rengeteg üldözött vadjából, felhördült a kiszáradt torkokból az egetverő 

hurrá! Egy pillanat, s a döfések felett tébolyultan dolgozott a honvédszurony.” 

 

A rohamok során nem csak az Előre!, Rajta! és a Hurrá! hangzottak el. 

Gyerekkoromban, mikor a 17-es és 69-es gyalogezred egykori katonáinak 

visszaemlékezéseit hallgattam, megemlítették, hogy káromkodtak is roham közben. 

Szidták az olaszt vagy az oroszt, meg mást is mondtak. A korabeli német újságok is 

megírták, hogy a halálmegvető bátorságot tanúsító magyar bakák mit kiabáltak. 
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Végezetül, hogy kerek legyen az áttekintés, Móricz Zsigmond Vérben, vasban! című 

művéből idézünk. A 16. huszárezred egyik sebesült tisztje mesélte neki 1914 

szeptemberében, hogy eleinte mennyire meghökkentek a lándzsás orosz lovasoktól. 

Aztán kitanulták, hogy a közelharcban miként eredményesebb a huszárkard, mint a 

dárda. És ehhez társult ordításuk. „Isten tudja, hogy is honnan, egyszerre mintha a 

honfoglalás kori magyarok lelke szállott volna meg ezeknek a középkori lovasoknak 

a láttára, elordította magát a magyar huszár, hogy: - Huj, huj! Egyszerre, taktusra, 

tele tüdővel.” A kozákok megdöbbentek. A háború elején még attakírozó huszárság 

körében széles körben elterjedt ez a kiáltás. 

 

Jól ismerhette a viseletük meghatározó színéről vörös ördögöknek titulált magyar 

huszárok csatakiáltását Sajó Sándor (sz. 1868.) korának népszerű, ám eléggé 

középszerű tanár költője. Magyar katonák című háborús versébe többször is 

belefoglalta. Így a második versszakba: 

   „Huj – huj ti magyar paripák 

   Keselábú szép hókalovak! 

   Nyöszörögjön a muszka világ 

   Szikrát csiholó patkótok alatt! … 

   Huj – huj, vörös ördögök! 

   Ti angyalok: magyar huszárok.” 

 

Az ősi indulatszó, az ősi ösztön így ívelt át századokat. 

 

 

        Gelencsér József 

 


