
Az obsitos levél 
 

A magyar népmesékben gyakran feltűnik, mondhatni kedvelt alak az obsitos katona, aki hol 

vitézségéről, hol furfangosságáról, leleményességéről tesz tanúbizonyságot. Némelykor távoli 

vidékek csodáiról mesél, nagyokat mond, máskor megtréfálja újdonsült ismerőseit. 

Az obsitos kiszolgált katonát jelent, aki letöltött szolgálati ideje végén megkapta az elbocsátó 

levelet, azaz az obsitot. Szépirodalmi vonatkozása is van ennek a pecsétes írásnak. Petőfi 

Sándor már 17 évesen obsitos katona volt, Garay János az obsitos Háry János 

megverselésével alkotott maradandót, Juhász Gyula Obsit címen írt költeményt. A kifejezés 

német eredetű, az Abschied szóból származik. Hiszen a magyar legények hosszú időn át a 

Habsburg-birodalom katonáiként szolgáltak, ahol a vezényleti nyelv német volt. 

 

A XVIII. század elejéig kizárólag pénzen fogadott zsoldosokból került ki a Habsburg-

birodalom fegyveres ereje. A Rákóczi-szabadságharc után, 1715-ben a magyar országgyűlés 

törvényt hozott arról, hogy az ország védelme érdekében rendes, azaz állandó katonaságot 

kell felállítani. Az ehhez szükséges birodalmi létszám 1/3-ának kiállítását és a fenntartáshoz 

az adózást vállalta Magyarország magára. Abban a korban a katonaidőt semmiféle szabály 

nem határozta meg. A katona akár öreg koráig vagy rokkantságáig volt köteles szolgálni. 

Sokszor 25 esztendő után kapta meg az obsitot. Ha visszakerült szülőföldjére, gyakran már 

meg se ismerték, a távollétében kialakult viszonyok közt általában nem szívesen fogadták. 

Könnyítés csak Mária Terézia idejétől következett be, aki elrendelte, hogy 20 évnél tovább 

senkit nem lehet szolgálatra visszatartani. A napóleoni háborúk után 12 évre, majd 1830-ban 

10-re csökkent a katonaidő mértéke. Különböző okokból (megszokás, büntetés) azonban 

sokan akár 20-22 évet is szolgáltak. 

 

Az 1848-ban létrejött magyar honvédségnél a szolgálati időt 4 évre szállították le, de a 

szökevényeket 8 évig benn lehetett tartani. A szabadságharc leverése után Ferenc József 

császár az 1848-49-ben hozott magyar intézkedéseket nem ismerte el. Igaz, 1850-ben kiadott 

nyíltparancsában a katonaidőt 10-ről 8 évre mérsékelte. Az 1867-es kiegyezést követően az 

abban foglaltak alapján 1868-ban a véderőről, valamint a honvédségről szóló törvény 

szabályozta a hadügyi kérdéseket. Közismert, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában a 

hadügy a közös ügyek közé tartozott. A közös hadsereg és haditengerészet mellett, vagy 

inkább mögötte létezett a magyar honvédség (Lajtán túli megfelelője a Landwehr), valamint a 

népfelkelés is. A Monarchia idején többször is szabályozták a szolgálati időn belüli tényleges 

szolgálat és tartalék idejét. Ráadásul eltérés mutatkozott a közös hadsereg, illetve a magyar 

honvédség tekintetében. A hadseregnél 3 évet sorhad állományban, 7-et tartalékban kellett 

tölteni. A honvédségnél 12 évig tartott a szolgálati kötelezettség. A 8 heti újonckiképzés után 

itt a katona vagy a békelétszám szerinti törzsbe, illetve századba került, vagy szabadságolták. 

A továbbiakban a szolgálati idő alatt évenként részt vett a 2-3 hetes fegyvergyakorlatokon. 

A véderőről szóló későbbi, 1912. évi törvény pedig úgy rendelkezett, hogy a tényleges 

szolgálat a közös hadseregben 2 év, amit 10 év tartalék követ. A kivételt a lovasság és a 

lovagló tüzérség adta, ahol 3 évet jelentett a tényleges szolgálat. A póttartalék ideje 12 évre 

rúgott. Egy külön törvény a tényleges szolgálat idejét a honvédségnél is lényegében 2 évben 

állapította meg. 

 

Aki a Habsburg-birodalom keretei közt vagy a Monarchia közös hadseregében idejét 

leszolgálta, az német nyelvű obsitos levelet kapott, kétfejű sasos címerrel. A magyar 

vezényleti nyelvű honvédségnél viszont magyar szövegezésű végelbocsátót adtak. 

Tehát a Monarchiában a 12 évi szolgálati kötelezettség letelte után elbocsátott minden olyan 

katona, aki nem tartozott a tisztek közé, elbocsátó levelet, németül Abschied-ot vett át. Az 
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elbocsátás mindig annak az évnek december 31. napján történt, amelyben az érintett a 

szolgálati kötelezettségének eleget tett. Az obsit vagy elbocsátó levél számos helyen 

berámázva felkerült a szoba falára, a többi hazafias, vallásos vagy családi kép mellé. Mások 

négyrét összehajtva őrizték. 

 

A mellékelt képen látható nagyméretű, 30-40 cm-es Honvéd Vég-Elbocsátó alapvetően egy 

díszes, míves formanyomtatvány, melyet Seydl Ede százados tervezett, és a Pesti 

Könyvnyomda Részvény-társulat állított elő. A levél fölső-középső részén hadizászlóktól 

övezve a koronás magyar állami középcímer látható. Egyrészt a honvédség jelmondatával: 

„Királyért és hazáért”, másrészt a honvédségről szóló „1868-ik évi XLI. t. cz.”, azaz 

törvénycikk megemlítésével. Az okirat két oldalán fegyverek, alján további hadi jelvények és 

különböző fegyvernemeket megtestesítő, büszke tartású katonák. 

 

Az előnyomott szöveg kipontozott soraiba az aktuális, az alakulatra és a személyre vonatkozó 

adatok kerültek be. Ebből megállapítható, hogy az elbocsátó levelet a Magyar Királyi 

Székesfehérvári 65-ik honvéd zászlóalj adta ki, városunkban, 1884. december 31-én. 

Mégpedig Kovács György részére, aki „született Magyarország, Fehér megye Nagy Perkáta 

községben 1852-ik évben”, és római katolikus vallású. Az irat alapjául az szolgált, hogy 

nevezett a sorhadi és honvédségi védkötelezettségének a véderőről szóló 1868. évi XL. 

törvénycikk 39. §-a alapján 1884 végével teljesen eleget tett, „a honvédség kötelékéből ezzel 

végképen elbocsáttatik”. Az is kiderül a szövegezésből, hogy Kovács György a császári és 

királyi gróf Jellačić nevét viselő 69. gyalogezredben, mint gyalogos 10 évet, 10 hónapot, a 

magyar királyi székesfehérvári 65. honvéd zászlóaljnál, mint közhonvéd 2 évet, azaz összesen 

12 év 10 hónapot szolgált. Az okiratot Gränzenstein Arthur, őfelségének valóságos honvéd 

alezredese, egyben a 65. honvéd zászlóalj parancsnoka írta alá. 

 

Mit sikerült Kovács György közkatonáról megtudni? Nagyon keveset. Megyénkben született, 

a mai Perkátán, akkori nevén Nagy-Perkátán, 1852-ben. Egy évvel korábban Fényes Elek 

Magyarország geographiai szótárában azt írta a településről, hogy magyar falu, Adonytól 

délre, 2400 katolikus és 20 zsidó vallású lakossal. Kovács György valószínű innen vonult be 

katonának, mégpedig a császári és királyi azaz közös, 69-ik gyalogezredbe, Székesfehérvárra. 

Ez 1872-ben történt, a legény húsz éves korában. Ez összevág az akkori szabályokkal, 

ugyanis a hadkötelezettség részét képező állítási kötelezettség 1868 és 1889 között a 20. 

életévnél kezdődött, és a 23.-ig tartott. 1872-ben a sorozásnál alkalmasnak talált 

állításkötelesekből elsősorban a közös hadsereg állományát töltötték fel, a magyar 

honvédséghez főleg az ezen szükséges létszámon felüliek kerültek. Kovács György tehát a 

német vezényleti nyelvű gyalogezredbe került, mely első ezredtulajdonosának, Jellasics 

Györgynek nevét viselte, aki nem volt azonos az 1848-49-es események során szereplő Josip 

Jellačić tábornokkal, horvát bánnal. 

 

Kovács György a közös hadsereg sorhad (tényleges) állományában és tartalékában kitöltötte a 

10 év és 10 hónapos időt, aztán a védtörvény alapján a védkötelezettség utolsó két 

esztendejére a honvédség szabadságolt állományába került, mint kiszolgált tartalékos. Ez 

pedig a „fehérvári” elnevezést viselő, székesfehérvári székhelyű 65. honvédzászlóaljat 

jelentette. Ugyanis a honvédség akkor még nem ezredekbe, hanem csak zászlóaljakba volt 

szervezve. (A 65. zászlóalj igazgatási szempontból négy századjárással rendelkezett, melyek 

közül a 3.-nak székhelye Adony volt, ahová Nagy-Perkáta is tartozott.) Az obsitos levelet 

aláíró Gränzenstein Arthur 1882 és 1886 között volt a 65. zászlóalj parancsnoka, előbb 

őrnagyként, majd alezredesként. 1886-ban többek közt ebből a zászlóaljból szervezték meg a 
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székesfehérvári 17-es honvéd féldandárt (1891-től gyalogezred), melynek első parancsnoka 

szintén Gränzenstein Arthur lett. Igaz, csak 1887-ig. 

 

Az elbocsátó levél hátoldalán még egy tintával végzett, olvashatatlan aláírású katonai 

feljegyzés található: „Jelentkezett D. Adony 94. X. 24.” Eszerint Kovács György 1894-ben, 

42 éves korában még élt, jelentkezett a katonai hatóságnál. Hogy mikor és hol halt meg, azt 

nem tudjuk. A perkátai anyakönyvben a szorgos kutatás ellenére sem talált erre vonatkozó 

adatot az anyakönyvvezető. 

 

Az obsitos levelek későbbi változatai – úgy a két háború közöttiek, mint az 1945 utániak – 

továbbra is kikerültek egyes lakások falára. Az 1960-as években több ilyet is láttam. A 

nyugdíjba vonulók ajkán pedig elvétve még napjainkban is felhangzik: Megkaptam az obsitot! 

 

 

Gelencsér József 

 

 

 

 

 
 

 

 


