
„Mindnyájunknak el kell menni…” 
 
 

Kilencven esztendővel ezelőtt már zajlott az a hatalmas és véres 
küzdelemsorozat, melyet utólag az I. világháborúnak neveztek el. A szarajevói 
merénylet, a Szerbiához íntézett sikertelen ultimátum után 1914. július 25-én 
este az Osztrák-Magyar Monarchiában elrendelték a déli szomszéd elleni 
részleges mozgósítást. Ezt követően július 28-tól a Monarchia Szerbiával 
hadiállapotba lévőnek tekintette magát, és a zimonyi tüzérség, valamint a 
Dunai Flottilla még aznap éjjel lőni kezdte Belgrádot.  
A következő nap megjelent Ferenc Józsefnek a „Népeimhez” c. proklamációja, 
majd rá két napra kihirdették az általános mozgósítást. 
 
Rövid időn belül fél Európa hadban állt egymással. A katonakötelesek pedig 
mindenütt nagy lelkesedéssel, felhőtlen jókedvvel vonultak be a laktanyákba, 
abban a tudatban, hogy fényes győzelmüket gyors és dicsőséges hazatérés 
követi. Magyarországon, azon belül Székesfehérváron is így zajlottak az 
események. Július végét már háborút váró, tüzes hangulat hatotta át. A 
felvonuló, tüntető, éljenző, követelő, éneklő civilek és katonák ajkán pedig újra 
felhangzott, ismét aktuálissá vált a hajdani hadbahívás szokását idéző, szép 
dallamú Kossuth-nóta.  
 

„Kossuth Lajos azt izente, 
Elfogyott a regimentje. 
Ha még egyszer azt izeni, 
Mindnyájunknak el kell menni! 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza!” 
 

A korabeli híradások részletesen és pontosan tudósítanak az eseményekről. 
Az újsághírekből ezúttal csak azokat kívánom idézni, melyek az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc legnépszerűbb dalával kapcsolatosak. 
 
A Székesfejérvár és Vidéke c. helyi lap 1914. július 28-i számában „A 
kaszárnya élet” címszó alatt számol be a megyeszékhely és a laktanyák 
eseményeiről. „…S milyen különös is ez a máskor oly kevéssel törődő város. 
Most kíváncsi, izgatott, lelkes, tüntet, tapsol, s a cigánnyal tízszer is 
megújráztatja: Kossuth Lajos azt izente… A bakák gyönyörűen néznek ki az 
új uniformisban. De a huszárok még szebben festenek, s talán 
önérzetesebben, büszkébben, több bizalommal is lépkednek. De az 
ünneplésből mindnek kijut. Megbecsülik, tisztelik őket: ezek a mi katonáink…” 
 
A hadüzenet nyomán azután a mi fiaink, a mi katonáink a város gyors 
elhagyására kényszerültek. Legelőször, július 30-án, délután 14 órától az 
éppen megyénkben állomásozó 13. jász-kun huszárezred távozott. Őket 
követte július 31-én hajnalban a 69. közös gyalogezred egy része, majd 
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délután 17 órakor a 10. közös huszárezred. A 17. honvéd gyalogezredet 
valamivel később vitte a frontra a katonavonat. 
 
A hadiállapot, a mozgósítások, az ezredek búcsúztatása meghatározta a 
város légkörét, hangulatát, történéseit. Az augusztus 1-i városi megmozdulás 
kiemelkedett az események sorából. A Fejérmegyei Napló következő napi 
száma „Az általános mozgósítás” cím alatt így írt az eseményekről: „A 
mozgósítási parancsra óriási tüntetéssel felelt a város közönsége. Este 10 óra 
tájban a Nádor (ma Fő) utcán hatalmas tömeg hömpölygött a Nádor kávéház 
felé. Elöl egy hatalmas nemzeti színű zászlót vittek, mely alatt a lelkesedő 
tömeg tűzzel, teli érzéssel énekelte, hogy … mindnyájunknak el kell 
menni… A menet közepén a 69. gyalogezred zenekara játszott. A kávéházból 
Csanyi Pista bandája elébement a tüntetőknek, s a hegedű vígan síró 
hangjával lelkesítette még jobban a tömeget. A kávéházban rengeteg ember 
volt, ezek mind kimentek az utcára, s csatlakoztak a tüntetőkhöz.  
-  Éljen a király! 
-  Éljen a háború! 
A dörgő éljenzés felverte álmaiból a környékbeli lakókat… A kávéház előtt lévő 
katonatisztek vállukra kaptak egy katona pátert, aki buzdító beszédet intézett a 
közönséghez. A beszédre hatalmas éljenzéssel, majd pedig a Kossuth-
nótával felelt a közönség… Bent a Nádor kávéházban a 69. gyalogezred 
tartalékos tisztjei és tisztjelöltjei ünnepeltek… Gyönyörű, szép lelkes volt a 
hangulat. Tüzes indulók, hazafias magyar nóták hangzottak a harcias kedvű 
közös tisztek ajkairól…” Amint látjuk a hangulat fokozásában eredményesen 
működött közre Csanyi Pista bandája, mely évtizedekig volt a város 
közkedvelt cigányzenekara, valamint az ugyancsak népszerű 69-es 
katonabanda, mely az előző napokban jött vissza Pécsről, Fehérvár 
lakosságának nagy örömére. 
 
Pár nappal későbbi, augusztus 8-i a Székesfejérvár és Vidéke írása a 17. 
gyalogezred népfelkelőiről. (Ők azok a rendszerint idősebb hadkötelezettek, 
kik eredendően se a közös hadsereg, se a magyar honvédség kötelékébe 
nem tartoztak, ám szükség esetén a pótlásukat adták.)  
„A népkefélők. Ahogy egymást tréfásan hívják. Cseppet sem fiatalok, de 
derék, becsületes emberek… Kint gyakorlatoznak a Sóstón. Estefelé 
énekszóval, vígan jönnek haza. Énekelnek. Most igazán szívből, saját 
érzéseiktől indítva, s elhisszük dalukat: … mindnyájunknak el kell menni … 
Elnyeli őket az út felszálló pora…” 
 
A Kossuth-nóta abban az időben nemcsak a mi városunkban és megyénkben 
volt népszerű, hanem országszerte. Ehhez szolgál adalékul a Fejérmegyei 
Napló 1914. augusztus 15-i tudósítása. A fehérvári vasútállomáson előző nap 
megállt egy katonavonat, mely Zala, illetve Vas megyéből származó közös 
tüzéreket szállított. A frontra vonuló magyar katonák olyan tűzzel nótáztak, 
táncoltak, hogy még az ott tartózkodó fehérvári közönségre, azaz lakosokra is 
átragadt a jókedv. Együtt énekelték a Himnuszt és a Kossuth-nótát. 
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Számos magyar katonadal példája nyomán tudjuk, hogy a régebbi nóták 
szövegét a katonák mindig aktualizálták. A saját idejükhöz kapcsolódó 
helyszínt, földrajzi- vagy személynevet illesztették énekükbe, az idejétmúlt 
kifejezések helyébe. Ezek után nem meglepő, hogy a Kossuth-nótába 1914-
ben a hadat üzenő császár és király, I. Ferenc József került. Nekem erről az 
1960-70-es években beszéltek az I. világháborút megjárt öregek. Korabeli 
híradásként pedig a Székesfejérvár és Vidéke 1914. augusztus 14-i számából, 
a „Háborús napok alatt” c. írásból idézek: „Mennek a vonatok. Búcsúznak a 
fiaink…. Megmozdult Székesfehérvár… velük tapsol, éljenez a város… S 
hogy városunk neves, nemes szívű hölgyei apró örömöket szerezzenek a 
katonáknak, szivart, cigarettát osztanak közöttük… Gomolyog a szivar füstje. 
Száll felfelé és a nagybajuszú tartalékos elmerengve hallgatja a közönség 
éljenzését… Érzi, látja, hogy itt szeretik, testvére mindenki, s együtt éneklik 
vele a lett dalt: Ferenc Jóska azt üzente…” 
 
Az aktualizálást a világháború idején Egyed Zoltán (sz.: 1894.) az erdélyi, 
témákat szívesen feldolgozó író, hírlapíró is megfigyelte, hogy azután a „Dankl 
fiai” c. versében megörökítse. 
Dankl Viktor (sz.: 1854.) tábornok a világháború idején az 1. osztrák-magyar 
hadsereget vezette, és a kraszniki csatában az első győzelmet aratta az 
oroszokon. Az ő katonáiról szól a vers.  
 
    „… Gyergyói gyerekek, székely legények 
    Erükben ég a forró csíki vér, 

Az apjuk mindnek ott volt negyvennyolcban, 
A székely apákért most drága lesz a bér. 
 
Az apjuknak még Kossuth üzent, 
Hogy: „elfogyott a regimentje”. 
A fiúk már azért jöttek, 
Mert „Ferenc Jóska azt üzente…” 
 

A Kossuth-nóta kétségkívül az 1848-49-es szabadságharc idején született, 
és nem korábbi ének aktualizálása, de keletkezésének pontos ideje és 
körülményei vitatottak. Annak ellenére így van ez, hogy többen, köztük Jókai 
Mór és Vajda János, próbálták egy-egy eseményhez, időponthoz kötni. A 
régebbi szöveg- és dallamformulákat is őrző nóta rövid idő alatt igen népszerű 
lett. A szabadságharc leverése után éneklését betiltották, ezért gyakran más 
szöveggel, vagy csak hangszeren szólaltatták meg.  
A kiegyezés után azonban már az eredeti szöveggel nyomtatásra, kiadásra is 
kerülhetett. Az általánosan ismert dallamra sokféle Kossuthhoz kapcsolódó 
szöveg ismert, s azon túl mulató, tréfás, sőt kortes nóta szövegek. Létezik 
szlovák nyelvű változata is.    
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Mára a Kossuth-nóta – részben a Kossuth Rádió szignáljaként – egyik nemzeti 
jelképünkké vált. Nem meglepő ez, hiszen 1848-49. a későbbi korokban is 
követendő példaként, mintaként, hivatkozási alapként szolgált. (Elég említeni 
1956-ot, vagy a rendszerváltást, sőt az azt követő időszakot.) Természetszerű, 
hogy az I. világháború kitörésekor is előtérbe került a szabadságharc idejére 
oly kifejező nemzeti színek használata (szalagok a katonák sapkáján, zászlók 
a megmozdulásokon), és énekelték a Kossuth-nótát. Egyrészt eredeti 
szöveggel, másrészt Ferenc József, sőt Ferenc Jóska nevével.  
 
A szabadságharcot orosz segítséggel leverő, Kossuth Lajost ellenségének 
tekintő Ferenc József alakja a kiegyezést követően kezdett megváltozni a 
magyarság szemében. A XX. század idejére már jóságos, öreg királlyá 
szelídült, kinek személyéhez a konszolidáció és a fejlődés is kötődött. 
Népszerű lett a katonák körében is.  
Neve, személye nagyszámú régebbi eredetű, vagy újonnan keletkezett 
katonanóta szövegébe került bele. Ezért történhetett meg - a história furcsa 
fintoraként –, hogy a Kossuth-nótában átmenetileg elfoglalta a névadó magyar 
szabadsághős helyét.  
 
 
                                                                                  Gelencsér József 
 
 
 

Mozgósítás Budapesten (Bálint János fotója) 


