
Fohászkodó katonák 

 

A különböző korok katonái rendszeresen kérték a földöntúli erők, az égi 

hatalmak, a különböző szentek és patrónusok támogatását, védelmét. Különösen így 

tettek a háborúk, a hadakozás, a csaták idején, mikor életük, épségük veszélybe 

kerülhetett. Az utóbbi évszázad példáival kívánom illusztrálni állításomat. Nem a 

liturgia által szabályozott tábori miséket, más egyházi szertartásokat, hanem az 

egyes katonáknak a fohászait, cselekedeteit, vallásukhoz fűződő tárgyait fogom 

felemlíteni. 

 

Az első világháború egykori katonáit gyerek-, illetve fiatal koromban sokat 

faggattam a hajdani eseményekről, azonban abból semmi nem maradt meg 

emlékezetemben, hogy kihez fohászkodtak elsősorban, kinek a segítségét kérték. Az 

egyes ezredek történetét megörökítő könyvekben vagy a visszaemlékezéseket 

tartalmazó kiadványokban azonban elszórtan találunk néhány figyelemreméltó 

adatot. 

 

A nagy háború utolsó napjaiban, 1918 őszén hagyta el a nyomdát „A 

Tizenhetesek 1914-1917” című, Szabó István szerkesztésével készült kötet, mely az 

alcím szerint „Emlékkönyv a székesfehérvári honvédek harcaiból”. A több szerző 

által jegyzett munka a megyeszékhely kedvelt egységének, a 17. honvéd 

gyalogezrednek a küzdelmeit örökítette meg. 

Az egyik fejezetet Szandai Sréter István alezredes írta „A chyrowi csaták” címmel. A 

magas rangú tiszt az orosz fronton 1914. októberének eseményeit rögzítette. Azt 

látta, hogy amikor a legénység pihenőben volt, sokan fütyörészve krumplit főztek, a 

nap eseményeit vitatták meg vagy az otthoniakról beszélgettek. De a legénység közt 

nem egyet látott, „ki magába szállva átszellemült arccal olvasott imádságos 

könyvéből, s halk hangon az olvasóval imádkozott, amulettjeit csókolta”. 

 

A könyv szerkesztője, Szabó István több fejezetet is írt, így „A kárpáti hó” címűt. 

A harcokban tisztként részt vállaló szerző 1915 novemberében a tátraszéplaki 

szanatóriumban emlékezett a hegyvidéki küzdelmekre. Ennek kapcsán említette, 

hogy amint a sebesültek jöttek az arcvonalból vissza, s találkoztak azokkal, kik 

arrafele mentek, fel-felhangzott a szó vagy megfordult fejükben a gondolat: „Isten 
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ótalmazzon benneteket és a szép szüz Mária!” Hiszen abban az időben az emberek 

még hittek a kimondott szó erejében, a kívánságok megvalósulásában. A 

megyénkbeli tájszólásban megörökített mondatból látható, hogy elsősorban kihez 

fohászkodott a fehervári baka és az is, hogy Jézus anyját milyen jelzővel illette. 

 

A katolikus vallású népünk körében élő mély Mária-kultuszra további példát 

hozott Mészáros Ödön hadnagy. 1917. februárjában a tizenhetesek Lucktól délre, a 

Widumka völgyet védték Wolhyniában, ahogy a fejezet címe is jelezte. A frontvonal 

mögött az elszállásolás földbe ásott kicsiny szobákba történt, melyek tetejét 

fagerendákból rótták össze. „Csaknem mindegyik fedezékben az ágyak felett 

»boldogasszony anyánk, régi nagy patrónánk«, szűz Mária egyszerű kis képe 

díszíti a falat. Mintha a régi harcba vitt Mária lobogóknak halvány, de meghatóan 

kedves emlékei volnának.” 

 

Az első világháború sebei még be sem gyógyulhattak, mikor már kezdődött a 

második. Az újabb vérzivataros esztendőkben Székesfehérvár és Fejér megye 

katolikus vallású hívei különösen Kaszap Istvánhoz (1916-1935) fordultak 

segítségért. 

A fiatalon elhunyt Kaszap István kultuszának teljes körű feldolgozásával még adósak 

városunk kutatói. A nép körében élő kultuszról nyújtanak némi képet az alábbi 

adatok: 

Székesfehérvárt a második világháború alatt hosszú ideig nem bombázták – 

ellentétben más városokkal. Idős, már elhunyt emberektől hallottam, annak idején, 

minek tulajdonították, hogy a megyeszékhelyt elkerülték az idegen repülőgépek. Azt 

mondták, azért van, mert Kaszap Pista szétterítette palástját a város fölött, ezáltal 

óvta. A hiedelem kapcsán csak utalni kívánok a palástjával oltalmazó 

Boldogasszonyra, az ikonográfiában Köpenyes Madonnaként említett Mária-

ábrázolásokra, illetve az ilyen tartalmú vallásos szövegekre, melyek több évszázados 

múltra tekintenek vissza. 

 

A világháború magyar katonái, különösen a megyebeliek, de a dunántúliak és a 

fővárosiak egy része is bízott benne, hogy a harcok közben Kaszap István megóvja 

őket. Amikor 1944 nyarának végén a székesfehérvári 3. gyalogezred indult a frontra, 

a pusztaszabolcsi származású, a nehéztüzérségnél szolgáló Zele őrvezetőnek (aki 
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valószínűleg János keresztnévre hallgatott és 1919-ben született) édesanyja egy 

Kaszap Pista képet adott. Azzal nyújtotta át a levelezőlap nagyságú képet, hogy 

majd az megvédi. Az őrvezető azonban nem jött vissza a frontról, eltűnt a harcok 

során. 

A háborús években nagy számban jelentettek meg képeslapokat Kaszap István 

arcképének fényképezett vagy festett, részben színes ábrázolásával. A kiadók közé 

tartozott a budapesti Kaszap István Lapja is. Aprónyomtatványok szintén 

megjelentek, egyik oldalukon a szentként tisztelt személyiség képével, a másikon 

imádsággal. Mind a nagyobb, mind a kisebb méretű képeket buzgón vásárolták és a 

többi szentképpel együtt becsben tartották, rajta keresztül a segítséget várták. 

 

A katonákhoz kötődő, megyén kívüli Kaszap-kultusznak is van nyoma. Dr. Vári-

Kovács József jó nevű székesfehérvári ügyvéd mesélte, hogy édesapja, Váry Kovács 

József (1920-2001) az I. magyar hadsereg katonájaként a szombathelyi légvédelmi 

tüzéreknél szolgált. 1944 tavaszán került ki a frontra, hova Kaszap István 

reverendájának egy kis darabját is magával vitte. Mindössze a köröm negyedrészét 

kitevő viseletdarabot egy kis celofán tasakban, katonaruhájában hordta, bízva annak 

óvó-védő szerepében. Kaszap István abban az időben egyébként is példakép volt az 

ifjúság előtt, így számára is. A légvédelmi tüzéregységet a Duklai-hágótól vonták 

vissza a román átállás kapcsán. A Felvidékről a Délvidék felé vonultak, majd a mai 

Ausztria területén estek angol-amerikai hadifogságba. Váry Kovács József 1945 

szeptemberében jött haza, de a reverendadarabot mindvégig megőrizte. 

Hagyatékában két Kaszap Istvánt ábrázoló fénykép is maradt. 

 

A reverendadarab megbecsülése nyilvánvalóan az ereklyékbe vetett hit nyomán 

alakult ki. Ereklye alatt ugyanis nem csak a szentek testét, testrészeit, csontjait 

értjük, hanem tág értelemben a szentekkel valamilyen viszonylatba került tárgyakat, 

így ruháikat is. A hit szerint pedig a szentek, tapasztalva az irántuk érzett kegyelmet, 

a tisztelők érdekében Istennél közbenjárnak, megsegítik őket. A szentek viseleti 

darabjai szerte Európában bekerültek a relikviák közé. 

 

Kaszap István földi maradványait a Sóstói temetőből 1942 decemberében a 

Prohászka emléktemplom külső árkádja alá helyezték át. A világháború alatt és azt 

követően különösen sokan, szinte zarándoklatszerűen keresték fel a sírját. Főleg 
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fehérváriak, de távolabbi vidékekről is, még reformátusok is. Imádkoztak a földi 

maradványoknál, és kérték, hogy segítse a fronton lévőket vagy a fogságba 

esetteket. 

A sírnál, a falon számos emléktábla, hálatábla látható. Ezekből nem kevés – köztük 

egy-egy pécsi és veszprémi – kapcsolódik a II. világháborúhoz. Közülük kettőt 

nyilvánvalóan a Don-kanyarból hazatért, a 2. magyar hadseregben szolgáló katonák 

helyeztek el. A feliratban ugyanis szerepel Osztrogozsszk város – némileg elferdített 

– neve, mely a Dontól 15 km-re esett, és 1943. januárjában a szovjet támadás, 

áttörés fő célpontja volt. A két rövid szöveg: „Hálából Ostrogoschsk-ért. 42. I. 12-22. 

V. B. Á.”; „Ostrogoshsk-ért. 1943. I. 14-20-ig. V. K. – H. A.” 

A halálos veszedelemből visszatért katonák így kívánták megköszönni Kaszap 

Istvánnak az égi közbenjárást. 

       Gelencsér József 
 

 
 

Képmelléklet: Képeslap Kaszap Istvánról 


