
Akik örökös szabadságra mentek 
 
 

A katonaélet megpróbáltatásait nem mindenki bírta. Szülőföldjétől távol, 
szeretteitől elszakítva, az állandó fizikai megpróbáltatások közepette, naponta 
sokszor megszidva, megalázva – így kellett sok katonának hosszú éveken át 
élnie. Nem csoda, hogy többen feladták, önkezükkel vetettek véget életüknek, 
elemésztették magukat. A megrendült lelkiállapotúaknak különösen az 
éjszakák jelentettek veszélyt, a sötétség, az egyedüllétben megnövekedett 
fájdalom magával hozhatta a jóvátehetetlen cselekedetet. 
 
Tömörkény István katonai tárgyú, életrajzi ihletésű novellájának is az „Éjszaka” 
címet adta. Az író 1888-ban vonult be három esztendőre a szegedi 46. 
császári és királyi gyalogezredbe. Ottani élményei nyomán számos elbeszélés 
született. Így az említett mű, melyben a szolgálatot az éjszaka közepén átadó 
káplár végiggondolta, hogy milyen nehéz volt számára az addig eltelt 13 
hónap, amely alatt megtanulta a katonaság tudományát. Ha még egyszer 
végig kellene csinálnia, inkább fejbe lőné magát. Ahogy korábban, 
annakidején is foglalkozott a gondolattal: „ázott eleget éjszakákon át a 
fegyverében az éles, ő maga meg küzdötte a lelki vívódások harcait, hogy jó 
éjszakát mondjon-e, vagy se.” Ő ellen tudott állni. Még ezen gondolatokkal a 
fejében álomba merült, egy újonc katonatársa leakasztotta a puskát a polc 
szegéről, s lopott éleslőszert rakott bele. A halk csettenésekre senki nem 
ébredt föl. Bár „a puska kissé esetlen szerszám az ilyen dolgokhoz”, de az 
biztos, hogy a vele végzett cselekedetet ismételgetni nem kellett. A katona 
mereven feküdt, a csövet jól odaszorította a nyaka alá, aztán már a nagy 
dörrenés következett. Mindenki fölébredt, kevés puskaporszag érződött, a 
szomszéd szobák népe is odacsődült. Egyik öregebb katona kommentálta is a 
történteket: „Úgy nézem, ennek volt legfölül a szabadságos könyve. 
Leghamarabb kikapta.” 
 
Tömörkény a három évből egyet Boszniában, pontosabban a Novibazari 
Szandzsákban töltött. Az Osztrák-Magyar Monarchia ugyanis 1878-ban 
megszállta Bosznia-Hercegovinát, sőt a békekötés értelmében a török kézen 
maradt Szandzsákban is állomásoztathatott helyőrséget. Így kerültek oda 
magyar bakák. Várady Géza tábori főpapként szolgált ezen a tájon. 1912-ben 
megjelent visszaemlékezéseiben írt a Plevljebe vezető stratégiai fontosságú út 
egyik katonai állomásáról, Boljanicsról. Az 1890-es évek elején két évig a 
debreceni 39. gyalogezred egy százada állomásozott itt. A nagyváradi 37-es 
bakákat váltották fel, akik nótaszóval vonultak el. A karsztos, rideg tájon a 
debreceniek körében rögvest az első éjszaka baj történt. Miután nagy nehezen 
elszunnyadt a legénység, egy kellemetlen hang, puskalövés riasztotta őket 
álmukból. A lövéssel egy gyenge, megtört, elborult lélek vált meg a testtől, 
hogy három év múlva, ősszel egy asszony meg egy leány hiába várjon valakit 
vissza nagy Törökországból. Egyik a fiát, másik a mátkáját. De nem csak ez 
az egy asszony, nem csak ez az egy leány várt hiába! 
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Ugyanebben az időszakban Székesfehérváron is történtek hasonlóan szomorú 
esetek. A császári és királyi 69. gyalogezred – melyet akkor tulajdonosa után 
Jellasics-ezrednek emlegettek – újonca, Andus István 1889. január 20-án, 
szombaton este hasba lőtte magát.  A faddi (Tolna m.) származású legény a 
katonai kórházban, élet és halál közt lebegve azt vallotta a hadbírónak, hogy 
szakaszvezetője megverte és ez bírta rá a végzetes lépésre. A súlyos beteg 
pár nap múlva, január 26-án kiszenvedett. 
 
Két hónap elteltével Fehérváron, ugyancsak a közös hadseregbeli 
laktanyában történt öngyilkosság. A rácalmási származású, tehetséges 
festőként jegyzett „Lehotai Lehóczky József közkatona kétszer lőtte szíven 
magát”. A Szabadság c. helyi lap 1889. március 21-i tudósítása szerint 
elkeseredésének okául az említhető, hogy nem tudott szolgálati kötelmeinek 
megfelelni. Olyan rövidlátó volt, hogy 10 lépésről sem tudott nagyobb 
tárgyakat megkülönböztetni. Ez pedig sok kellemetlenséget okozott neki. Az 
újság megjegyezte, hogy az eset rövid idő alatt már a harmadik öngyilkosság 
volt a helyi katonaság körében. 
 
A feljebbvaló kegyetlenkedése, embertelen magatartása a katona 
öngyilkosságán kívül más halálát is okozhatta. 
 
1886. december 21-én vagy 22-én Budapesten, az Orient vendéglő egyik 
szobájában Stern Samu, a 69. gyalogezred káplárja végzett magával és 
kedvesével, Veisz Bertával. Eredetileg mindketten székesfehérváriak voltak, 
de a fővárosba kerültek. A férfi, mint katona, a lány pedig azért vállalt a 
nagyvárosban szolgálatot, hogy szerelméhez közelebb legyen. A káplár órája 
eladásából revolvert vett, s kedvesével közösen elhatározták, hogy véget 
vetnek életüknek. Stern a pisztolyból két lövést a lány keblébe eresztett, majd 
magával végzett. Ám a leány a lövésektől nem halt meg azonnal, ezért 
„szoknyája korcának szegélyével az ablak keresztfájára akasztotta magát”. A 
katona anyjához írt búcsúleveléből derült ki tettének oka: „Olyannal gyanúsított 
a kapitány, amibe egészen ártatlan vagyok, tovább már nem fogok élni és 
tűrni, hogy engem a szégyen megevett ott a legénység előtt. De nem én 
magam fogok meghalni, hanem az akit igazán szeretek és szerettem is, mert 
esküt tettünk, hogy egymásé leszünk. Ha élve nem, hát akkor együtt fogunk 
meghalni, és én azt a napot ki is választottam, amelyet gondoltam, hogy már a 
karácsonyt jobb lesz kettőnknek kint a temetőben élni.” 
 
A katonák általában lövéssel vetettek véget életüknek. A lőfegyver kéznél volt, 
a golyó gyorsan végzett, s talán az elkövetők is ezt tartották katonához illő 
halálnak. Így tett Szép József honvéd újonc is, aki – a Székesfehérvári Friss 
Újság 1915. január 1-i tudósítása szerint – szolgálati fegyverével a Csíkvári út 
mentén szájba lőtte magát és életveszélyesen megsebesült, majd rövidesen 
meghalt.  
 
Másfajta módját próbálta az öngyilkosságnak Rada Imre, a 17. gyalogezred 
honvédje, aki borotvával metszette el a torkát. Mindennek alapjául az szolgált, 
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hogy őrmestere – nyilván kegyetlenül – leszidta. A Szent György Kórházba 
került kezelésre. Az esetről ugyancsak a Székesfehérvári Friss Újság számolt 
be, 1915. január 17-én.  
 
Szintén az I. világháború idején, 1918. nyarán történt, de az olasz fronton az 
az eset, mely egy kápolnásnyéki származású katona jegyzetei közt maradt 
fenn: „Vittoriából elmentünk visszafelé egy faluba. Csak egy éjszaka szálltunk 
meg. Én a padláson aludtam, kb. 7-8-ad magammal. Köztünk volt Unterseiner 
József temesmegyei közkatona. Mellettem feküdt. Levette a bakancsát is, így 
próbálta a szájba vett csövű fegyvert elsütni. Mikor nem sikerült, kihúzta a 
bajnétját. A szívére igazította, és a jobb kezével egy nagyot ütött a bajnét 
nyelének a fokára. Reggel vettük csak észre az esetet.” A további leírás 
rámutat a racionális és irracionális okokra, a legények körében élő 
hiedelmekre is. „Nagyon búvalbélelt volt napok óta. Nem kapott levelet sem 
már régóta. Mikor nem volt foglalkozás, állandóan a priccsen hevert 
búskomoran. Mindig zörgettük rá a priccset, hogy jöjjön velünk. Egyszer is 
kivittük magunkkal. De szerencsétlenségünkre és szerencsétlenségére egy 
pappal találkoztunk, meg egy fekete macska szaladt előtte keresztül az úton. 
Ez nem sokkal azelőtt volt, hogy öngyilkos lett. Nyomozás nem volt.” 
 
Az öngyilkosság, a végleges szabadság egy újabb nemét akarta választani 
Hunyadi Sándor, az író, aki egykori helyzetéről, lelki állapotáról az Ellenzék c. 
lap 1930. szeptember 7-i számában mesélt. Az I. világháború alatt a kolozsvári 
51. gyalogezredben szolgált, mint póttartalékos, komisz baka. A poklot 
számára, a kényelemhez szokott legénynek nem is a hosszú marsok 
(menetelések) jelentették, hanem a Zimmer, a közös legénységi szoba. 
Harmincadmagával volt a lakója. Az ágyat, a piszkos strózsákat (szalmazsák) 
– az akkori szokás szerint – meg kellett osztania egy folyós fülű freiterrel 
(őrvezető). Undorodott a közös pokróc alatt hálni. Mint írta, „Sokszor 
gondoltam arra, nem tenném-e okosabban, ha a kaszárnya valami félreeső 
helyén fölakasztanám magam a nadrágszíjamra?” Szerencsére nem tette. 
 
Ám mások nem így gondolták. Bár példáinkat a Monarchia időszakából 
hoztuk, jól tudjuk, hogy a századok során sokan választották ezt a halálnemet. 
Volt akit parancsnoka bánásmódja, vagy társai gúnyolódása, az idősebb 
katonák megalázó tréfálkozása kergetett a halálba. Mások szerelmi 
bánatukban vagy sorsuk kilátástalansága miatt vetettek véget életüknek. A 
székesfehérvári 3. gyalogezred egykori katonái mesélték, hogy katonaidejük 
alatt az öngyilkos honvédek leginkább a puska csövét vették szájukba, s 
lábujjukkal sütötték el a fegyvert.  
 
A katonaságnál azonban ment tovább az élet, fájdalom csak otthon 
maradhatott utánuk.  
 
 
         Gelencsér József 


