
 

A tiszti szolga 
 
 
Sokféle szolgája volt a régi világnak. Dolgoztak elsősorban is másnak a 
gazdaságában, a nagy uradalmaktól le egészen a módos paraszti birtokig. Ők, a 
mezőgazdaságban alkalmazott szolgák, másképp béresek vagy cselédek voltak a 
legtöbben. Jórészt a férfiak közül kerültek ki, szemben a háztartásbeliekkel, ahova 
inkább nőket szerződtettek. Őket is nevezték cselédeknek, de szolgálóknak is. 
Ennek a két rétegnek szolgálati viszonyáról részletes törvényi rendelkezések 
születtek. 
Alkalmazták a szolgákat hivataloknál, intézetekben, vállalatoknál, kereskedelemben 
is, hogy a munkaadó utasítása szerint, bér fejében – ahogy akkor mondták – az 
alsóbbrendű munkákat elvégezzék. Az állandó jellegű alkalmazás helye szerint 
emlegettek posta-, iskola-, hivatalszolgát. Létezett a bolti szolga, de beszéltek 
altisztekről is, ami itt civil, alacsonyabb minősítésű munkakört, tevékenységet 
végzőt jelentett. 
 
A szolgák egészen különös csoportját képezték a hadsereg kötelékében a II. 
világháborúig fellelhető tiszti szolgák. A tisztek szolgálatára álló sorkatonákat 
másfajta elnevezésekkel is illették. Közülük a tiszti legény utalt a sorállományú 
személy fiatal korára. A kissé lekezelőnek ható csicskás kifejezés a hadseregben 
egykor használt V alakú paszomány, a csicska nevéből származott. Különösen a 
Monarchia idején elterjedt puccer azt fejezte ki, hogy a tiszti szolga egyik fő 
kötelezettségét gazdája viseletének, felszerelésének tisztán tartása jelentette. A 
pejoratív tartalmú, csúfolódó kutyamosó pedig jelezte, hogy alantas feladatoknak is 
eleget tett a feljebbvalója szolgálatára rendelt legény, így annak kutyáját is rendben 
tartotta. 
A tisztek legényt az ügyes, gyors mozgású katonák közül választottak maguknak. Ha 
megtetszett nekik a katona, úgy maguk mellett tartották; ha nem, akkor akár másnap 
elzavarták. A csicskás feladatát képezte, hogy rendben tartsa parancsnoka 
felszerelését. Ezen túl a tiszt sokszor a laktanyából a lakására is kiküldte a legényt, 
hogy ott segítsen, takarítson, fát vágjon, más munkákat elvégezzen. Az általánosító 
megközelítést árnyalja a székesfehérvári Kozma József (sz. 1911.) értékes közlése: 
„A Budai úti laktanyában, a 3. gyalogezrednél a századparancsnoknak volt tiszti 
szolgája. Ez a falusi származású katonák közül került ki. Az lett, aki megbízható volt, 
nem részeges, nem érkezett későn vissza a laktanyába vagy nem a kerítésen 
keresztül jutott be a késése miatt. Az alkalmas katonáról már volt információja a 
parancsnoknak. A tiszti szolga feladata volt a századparancsnoki irodát rendben 
tartani. Ez nem a takarítást jelentette, mert arra voltak emberek, hanem a rendrakást. 
A parancsnok ruházatát, lábbelijét a laktanyában alapvetően nem a tiszti szolga 
tartotta rendben. Mert a tiszt általában ott lakott a Budai úti laktanya közelében, és 
otthonról már rendben jött el. Bent pedig a századnak volt egy-egy szabója és 
suszterja, azokhoz is lehetett fordulni. Igaz, ők inkább a legénység ruháját, 
bakancsát tartották rendben. Viszont ha gyakorlaton voltak, a tiszti szolga ügyelt a 
parancsnok öltözetére. Márpedig szinte minden negyedévben voltak gyakorlatok. 
Egyébként a tiszti szolga is be volt osztva egy rajba.” 
 
A sárosdi Gyimesi Károly (sz. 1924.), Fejér megye díszpolgára szerint az lett 
csicskás, aki a parancsnokának mindent elintézett, mindent megszerzett. Szükség 
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esetén még a harmadik faluba is elment, hogy lopjon neki egy tyúkot. Gyakorlatias 
ember kellett erre a posztra. Az ilyennek örült a tiszt, teljes bizalmát élvezte. Ha más 
természetű volt a legény, megszabadult tőle. 
 
Hasonlóan emlékezett a székesfehérvári Kleiner István (sz. 1927.), ki a II. 
világháború végső szakaszában, 1945-ben, már a menekülés idején maga is volt 6 
hétig egy százados tiszti legénye. Mint mondta, azt várták el a tiszti szolgától, hogy 
legyen ügyes, mindenről tudjon gondoskodni, még főzni is. Így az értelmesebb 
katonák közül került ki, olyanokból, akik a tisztnek megtetszettek. Saját 
tevékenységéből azt emelte ki, hogy rendben tartotta századosa lábbelijét, meg ételt 
is rendezett neki. 
 
A csicskásnak lehetett nagyon jó vagy nagyon rossz dolga, a tiszt viszonyulásától 
függően. Némelyik parancsnok igen megkedvelte legényét, ragaszkodott hozzá, jól 
bánt vele, kedvezményekben részesítette. Háborúban az ilyen sokszor előbb kapott 
kitüntetést, mint az első vonalban harcoló. Az öregektől hallottam, hogy volt tiszt, aki 
legényét nem csak kitüntetéshez, hanem címhez vagy álláshoz is hozzásegítette. Így 
a 17. gyalogezredben szolgáló, a frontot is megjárt egyik csicskás, őrnagyának 
köszönhetően utóbb vitézi címet is kapott. 
 
A II. világháború idejéből egy másik katonáról hallottam, aki – ahogy a többszöri 
mozgósítás kívánta – Fehérvárra rendszeresen bevonult, majd egy idő után mindig 
leszerelt. Ám egyik parancsnoka annyira ragaszkodott hozzá, hogy minden 
behíváskor őt vette maga mellé csicskásnak. 
 
A tiszti szolgáknak az általánosnál kedvezőbb helyzetét a többi katona sokszor 
ellenszenvvel vagy irigykedve figyelte. Látták, hogy a puccerok különféle, kisebb-
nagyobb előnyökben részesültek. Háborús viszonyok közt az életet jelenthette, ha a 
csicskás nem került ki a frontra, vagy ha csak a második vonalba küldték. Nyilván az 
ellenséges közhangulat miatt döntött úgy az I. világháború idején a hadvezetőség, 
hogy a tiszti szolgákat is a frontra vezénylik. A Székesfehérvári Friss Újság 1915. 
január 29-i száma hangzatos címmel tudósította az olvasókat: „Harcba viszik a 
kutyamosókat.” A cikk további részéből azonban kiderült, hogy nem valamennyit. 
Hanem csak azokat, kiknek gazdája kórházban feküdt, magánápolásban részesült, 
vagy hosszabb szabadságát töltötte. 
 
A tiszti szolgák a legénység többi részénél jobban értesültnek számítottak. A tisztek 
közt tartózkodva, mozogva ezt-azt megláttak, meghallottak. Kérdezték, faggatták is a 
többiek őket, vagy éppen a csicskások fecsegtek, fitogtatva jólértesültségüket. 
Híreikkel segíteni is tudtak. Ám az is előfordult, hogy éppen a csicskás szolgált 
tisztjének bizalmas híradással a többi katonáról. 
 
A tiszti szolga számos irodalmi alkotásnak lett mellékfigurája. Bródy Sándor (1863-
1924) egyik novellájában azonban főszereplővé emelkedett. Az idősebb nemzedék a 
„Kaál Samu” című elbeszélésből készült filmet Katonazene néven ismerheti. Sokak 
számára azért is emlékezetes, mert a film egy részének forgatása Székesfehérvár 
belvárosában történt. Az 1870-es években játszódó elbeszélés szerint a matyó 
településre beszállásolt huszárszázad egyik tisztje, báró Brandel hadnagy 
szerenádot adott a helyi orvos feleségének. A férj előbb szóváltásba került a 
hadnaggyal, majd pofon ütötte. A megszégyenített parancsnok naiv tiszti szolgáját, a 
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helyi származású Kaál Samut veszi rá a bosszúállásra. A közhuszár karabélyával 
lelövi az orvost. A legényt elfogják, a hadbíróság halálra ítéli. Már az akasztófához 
viszik, mikor még mindig hisz hadnagyának, hogy az egész csak színjáték, 
parancsnoka megmenti őt, sőt soron kívül le fog szerelni. Bródy rövid elbeszélése 
nem csak kitűnő irodalmi alkotás, hanem a hatalommal visszaélők bírálata is. 
 
Ugyancsak címszereplő Jaroslav Hasek regényhőse, Svejk, a derék katona, aki a 
népszerű, de magyarbarátnak nem nevezhető könyvben Katz tábori lelkész 
puccerjeként él át különféle kalandokat. 
 
 
        Gelencsér József 
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