
 

GELENCSÉR JÓZSEF 

 

SZENT BORBÁLA KULTUSZA, A TÜZÉREK BORBÁLA ÜNNEPE 

 

I. 

 

Szent Borbála vértanú szűz névnapja, ünnepe december 4-e. A rá vonatkozó rövid, frappáns 

összefoglaló szerint 306 körül halt meg Nikodémiában, a mai Izmitben (Törökország). A segítő 

szentek egyike, a jó halál, a bányászok, a tüzérek, az ágyú- és harangöntők, a kőművesek, a 

kőfaragók védőszentje, aki házasságszerző szentként is tisztelt. Jellemző ábrázolása három 

ablakú toronnyal (raboskodásának helyével), kehellyel és szent ostyával, pávatollal, karddal 

(vértanúsága eszközével), ágyúcsővel, bányász-szerszámokkal (utalásul elrejtőzésére, annak 

helyére), pálmával, koronával történt.
1
 Attributumai közt feltűnt még a legyőzött apa a szent 

lábainál, a kalapács (a vértanúság eszköze), a strucctoll (a szüzesség jelképe), a bányászszerszám 

is. 

 

Legendája szerint a 3. században élt. Feltűnő szépsége miatt apja toronyba záratta, hogy ne 

közeledhessen hozzá senki. A leány titkon mégis felvette a kapcsolatot korának híres 

teológusával, Origenésszel, és kereszténnyé lett. A toronyba (más változatok szerint a hozzá 

tartozó fürdőházba) egy harmadik ablakot vágatott, ami a Szentháromságot jelképezte. Mikor 

apja erről értesült, meg akarta ölni, de Borbálának sikerült egy csoda folytán megnyílt 

sziklahasadékba menekülnie. Ez a mozzanat tette őt a bányászok védőszentjévé. Később egy 

pásztor mégis elárulta a rejtekhelyét; elfogták, bebörtönözték, majd nyilvánosan megvesszőzték 

volna, de a vesszők tollá változtak. Ezután égő fáklyákkal kínozták, majd levágták a melleit. 

Halála előtt azért imádkozott, hogy aki Krisztusnak és mártírjainak szenvedéseiről 

megemlékezik, az az utolsó ítéletkor kegyelmet kapjon. Egy égi hang megígérte ennek a 

kérésnek a teljesítését. A kegyetlen apára, aki kardjával végül megölte, azonnyomban villám 

sújtott le.
2
 A villámot gondolattársítással összefüggésbe hozták a robbanóanyaggal, így lett a 

tüzérek, fegyverkészítők, katonai mérnökök védőszentje, és mindenkié, aki robbanóanyaggal 

dolgozik. Ez utóbbi körülmény újabb indok, hogy a bányászok védőszentként tekintsenek 

Borbálára. 

 

A gyerekek és az egyszerű nép körében kedvelt olvasmánynak számító Szentek élete a 19. század 

közepén naivabb, meseszerű formában ekképpen mutatta be Szűz Szent Borbála történetét. 

 „Borbála Dioscorusnak, nicodémi gazdag pogánynak egyetlen leánya vala. Atyja nagyon 

gyanakodó lévén leányát, miszerint a világgal érintkezésbe ne jöhessen, egy magányos várban 

zárva tartotta. Itt alkalma volt Borbálának az eget, s azon olly pompásan tündöklő csillagokat 

szemlélgetni. Csuda fényökrőli elmélkedése közt azon gondolat ötlött eszébe: valjon ki 

teremtette mind ezeket? Nem sokára atyja elutazván isteni malaszttól ihletve a keresztény 

vallásban, melly erről alapos tudományt nyújt, tanítatta magát. Visszatérvén atyja sejdítette 

leányán a változást, s kérdőre vonta, millyen vallása légyen? Borbála bátran megvallotta, hogy 

keresztény, s atyjának a bálvány imádás alaptalanságát fejtegette kérvén, térne ő is az igaz hitre. 

A gyengédség, mellyel eddig iránta viseltetett, dühösséggé változott. Neki esett leányának, 

ütötte, verte, s talán megis ölte volna, ha a világi hatóság félelme vissza nem tartóztatja. 

Boszusan Marczián pogány bíró elé hurczolta, s mint makacs keresztényt bevádolta. Ez eleve 

hizelkedett Borbálának, s igéretekkel akarta hitétől elcsábítni, de ő, valamint az atyja házánál, 

ugy a biró előtt is megvallotta, hogy dicsőségnek tartja kereszténynek lenni, s kész ezen hitért 
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életét is feláldozni. A biró kényszerítő eszközökhöz nyult – Borbálát megostoroztatta, s a sebes 

helyeket égő fáklyákkal sütögettette; ki a kimagyarázhatatlan kinokat csendes lélekkel szenvedte. 

Ez által a biró még inkább felbőszülvén emlőit is kitépette. De Borbálának erős lelkét ezen kin 

sem renditette meg. Végre lefejeztetni parancsolta. – Atyja, ki a kinzást mind végig egy kedvüleg 

szemlélte, Marcziántól engedelmet kért, hogy ő üthesse le leánya fejét; mit a körülállók 

legnagyobb borzadására teljesített is. Igy Borbála hiteért életét feláldozta, s vérével pecsételte 

240. év körül. Tisztelői ájtatosan hiszik, hogy a ki szent Borbálát segítségül híja, utolsó 

szentségek nélkül e világból ki nem mulik.”
3
 

 

A Magyar Katolikus Lexikon szerint Szent Borbála 235-239 között halt meg Nikodémiában. A 

legendája arról szól, hogy a szép és okos lányt, Borbálát atyja, a nikodémiai Dioszkorosz egy 

lakótoronyba zárta, úgy őrizte. Amikor Borbála keresztény lett, atyja följelentette. Előbb a torony 

fala, majd egy szikla nyílt meg előtte, hogy elmenekülhessen. Elrejtőzött, de rejtekhelyét egy 

pásztor elárulta, kinek ezért bárányai sáskává változtak. Borbálát bebörtönözték, sokszorosan 

megkínozták, végül a tulajdon atyja fejezte le, akit ezért hazatérőben villám sújtott agyon. A 

vértanú szűz legendáját a 10. században kibővítették.
4
 

 

Borbála a leginkább tisztelt szentek egyike, beletartozik a tizennégy segítő szent, illetve a négy 

vértanú szűz körébe. Utolsó kérése miatt főként a haldoklók és a keresztényi „jó halál” 

védőszentje volt, amire a kezében tartott kehely és ostya utal, melyek az oltáriszentség és az 

utolsó kenet jelképei. Halálveszélyben, egykor főleg pestisjárvány idején fohászkodtak hozzá. 

Ahogy részben utaltunk rá, több hivatás védőszentje. Így a toronyban töltött fogsága miatt a 

kőműveseké és az építőmestereké (de az erődítményeké is); elrejtőzése okán a bányászoké. 

Apjára lesújtott villám miatt lett a tüzérek védőszentje.
5
 A középkori városok lőportornyát 

szívesen ajánlották oltalmába, hogy mentse meg őket a véletlen robbanásokkal bekövetkező 

hirtelen haláltól. Bíztak benne tehát, hogy védi a bányászok és tüzérek életét is. Hiszen az 

utóbbiak a veszélyes puskaporral, ágyúval voltak kénytelenek harcolni. Arra, hogy az ágyú- és 

harangöntők – további képzelettársítással – védszentjüknek tekintették, már szintén utaltunk.
6
 A 

francia hadihajókon Szent Borbála képe a lőporos kamrák felett volt, amiért is azokat még a 20. 

század elején is Sainte Barbe-nak nevezték.
7
 A spanyoloknál a santabárbara, az olaszoknál a 

santabarbara kifejezés a hajó vagy vár lőporraktárát, magazinját jelentette. A raktárra ők is Szent 

Borbála szobrát tették, hogy megvédje a hajót vagy a várat a hirtelen felrobbanástól. 

Valószínűleg újabb eredetű, hogy védőszentjüknek tekintik a kohászok és a matematikusok is. 

 

Szent Borbála legkorábbi ábrázolásán, a római Santa Maria Antiqua templom 705-707-ből 

származó freskóján, egy keresztet (mártírkereszt) tart kezében, tunikát, köpenyt visel. A 14. 

századtól kezdve az ábrázolásokon, mint előkelő származású szűz, koronát hord. Ekkortól egyre 

többször ábrázolták, a 15. században legendája számtalan oltárképen megjelent. Megfestették a 

Szűzanya oldalán, más szentek, különösen a három másik vértanú szűz társaságában. Akár 

Köpenyes Máriát, őt is ábrázolták úgy, hogy védően köpenye alá veszi a híveket. Borbáláról a 

legremekebb kép Velencében, a Santa Maria Formosa templom egyik oltára felett látható, Palma 

Vecchio (1480-1528) alkotása. Megfestette őt többek közt Jan van Eyck (1390-1440), Paolo 

Veronese (1528-1588) és Peter Paul Rubens (1577-1640) is. 1707-ből származó szobra, mint Jan 

és Ferdinand Brokoff alkotása ott látható a prágai Károly hídon. Az ortodox (pravoszláv) 

művészetben Borbálát, azaz Varvarát hercegkisasszonynak mutatják, főleg ikonokon 
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megjelenítve. A magyarországi bányavárosokban élvezett tiszteletének bizonyítéka a 

selmecbányai (1505) és a besztercebányai (1509) oltár életnagyságúnál nagyobb alakja.
8
 

 

Közép-Európa egyik leghíresebb gótikus építménye Csehországban, Kutna Horaban található, a 

Szent Borbála templom. A titulus nem véletlen, hiszen a város gazdagságát bányászatának, ezüst 

bányáinak köszönhette. 

 

Szent Borbála a jó halál jeles középkori patrónája volt, ezért hajdan a templomok majd 

mindegyikében lehetett képével találkozni. A hívek szükségét érezték annak, hogy előtte 

imádkozzanak. Bálint Sándor a fenti megállapításon túl hosszú felsorolást közölt arról, hogy a 

történelmi Magyarország területén hol tűnt fel Szent Borbála freskón, oltáron, zárókövön, fa- 

vagy kőszoborként. A Borbála patrociniumok pedig a gótikus jámborság, illetve az újabbkori 

bányászat által ihletettek.
9
 

A magunk részéről elsősorban a Közép-dunántúli Régió (Fejér, Komárom-Esztergom és 

Veszprém megyék) területén egykor és jelenleg meglévő, Borbálának szentelt templomokra, 

kápolnákra, egyéb emlékekre térünk ki. 

 

Istvánffy Miklós említette Székesfehérvár 1543. évi ostroma leírásánál, hogy a külvárosi részen, 

egy tölgyfa erdőcskében Szent Borbála kápolna állt. Egyebet, illetve a későbbiekben erről 

semmit nem tudni.
10

 

 

Borbála középkori helyi tiszteletét bizonyítja egy, a mai Sárkeresztes határában fekvő, a török 

hódoltság idején elpusztult önálló helység. A települést az oklevelek kezdetben Barch, Borch 

néven emlegették. 1340-től azonban rendszeresen (így 1414-ben, 1439-ben 1447-ben) kettős 

néven szerepelt. Barch alias Zent Barbara, illetve Zenth Barbara Azzon.
11

 Tehát Barch vagyis 

Szent Borbála, illetve Szent Borbála Asszony. A johannita lovagrend, azaz a keresztes vitézek 

birtokát képező falu önálló plébániával, kőből épült, de toronnyal nem bíró, Szent Borbála 

tiszteletére emelt templommal rendelkezett. A hajdani település a hódoltság alatt és után egy 

ideig lakatlan maradt. Így 1660-ban Szent Borbálya pusztaként említetett.
12

 Később Borbála 

puszta néven vált ismertté, a közelében épült uradalmi major révén. Az utóbbi évtizedekben 

Borbállai-szőllők vagy röviden Borbálla megjelöléssel emlegették, mint a falu egyik 

szőlőhegyének neve élt tovább.
13

 

 

A Sárkeresztessel szomszédos Zámoly község területén található volt egy másik Borbála puszta, 

vagyis röviden Borbála. Mind a zámolyi, mind a sárkeresztesi – egymás mellett fekvő, akkor 

még egy kézben lévő – terület a török idők után a Hochburg család móri uradalmához tartozott. 

Az uradalmat 1752-ben öt, leányágon öröklő család között osztották meg. Így Borbála puszta 

egyik fele, a zámolyi az egyik, másik fele, a keresztesi, a másik örökösé lett. A zámolyi Borbála-

puszta igazán a 19. században és a 20. század első felében épült ki.
14

 

 

A ma már Bakonycsernyéhez tartozó Kisgyónban, az egykori szénbányászathoz kapcsolódóan 

Szent Borbála kápolna állt, ahova a közeli Balinka község plébánosa járt ki misézni. 1972 körül, 
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a szénbányászat megszűntével a kápolnát – együtt a lakó- és gazdasági épületek zömével – 

elbontották.
15

 

 

A Közép-Dunántúli Régió területén, jelenleg Dorogon, Tokodaltárón (Komárom-Esztergom 

megye) és Bakonykoppányban (Veszprém megye) templom viseli Borbála titulusát, élvezi 

oltalmát. 

 

Dorogon különösen figyelemreméltó Borbála kultusza. A korábbi bányászvárosban a 

bányászathoz kapcsolódó hagyományok egy részét máig őrzik. A Bányász köröndön álló 

katolikus Szent Borbála templomot, melyet a köznyelv Bányatemplomnak vagy 

Bányásztemplomnak is emleget, Gáthy Zoltán mérnök tervei szerint 1924-ben kezdték építeni. 

Indokul szolgált, hogy a bányafejlesztés következtében megnőtt Dorog lakossága. 1923-ban már 

bányalelkészt neveztek ki. Az építkezés során először a torony készült el. A főoltár mögötti 

falikép alkotója Kákonyi Asztrik volt. A templomot Szerédi Jusztinián esztergomi érsek 1931-

ben szentelte fel. A II. világháború alatt súlyosan megrongálódott templomot 1981-ben, majd 

2000 és 2004 között felújították. Szent Borbála ábrázolása eredetileg a főoltáron volt. A 

liturgikus változásokkal összefüggésben ma a mellékoltáron látható.
16

 Dorogon, a Bányász 

köröndön belül található a Szent Borbála lakótelep. Ez egyike az 1960 és 1990 között épült, 

parkosított lakótelepeknek, melyeket a lebontott bányászkolóniák helyén emeltek. A kisvárosban 

a szakkórház és orvosi rendelő is Szent Borbála nevét viseli. 

 

Tokodaltárón a katolikus templomot Borbála tiszteletére szentelték …………………………….. 

 

A bakonykoppányi templom régebbi, barokk stílusú. A zömében németajkú község lakóinak 

egyházi szertartásaihoz 1732-ben épült, de 1783-86 között újjáépítették. A templom főoltárán a 

kép Borbálát kehellyel ábrázolja. 

 

Tokodon a Szent Márton plébániatemplom mellékoltárán barokk Szent Borbála szobor állt. 

Tatabányán működik a Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála kórház. A megyeszékhely 

egyik közterülete a Szent Borbála tér megjelölést visel, ahol a vértanú szűznek szobra is áll. 

Mindkét településen jelentős bányászat folyt korábban. 

 

A régió területén a korábbi nagymértékű bányaműveléssel összefüggésben Borbálának a 

bányászok körében jelentős kultusza alakult ki, amit – az eddigi utalásokon túl – részleteiben 

nem kívánunk ismertetni. Hosszabban szólunk viszont a tüzérek Borbála kultuszáról. 

 

II. 

 

Székesfehérváron a tüzérek Borbála napi ünnepségéről csak a két világháború közötti időszaktól 

kezdődően, és alig másfél évtizedes intervallumban beszélhetünk. 

 

Az I. világháborút megelőzően, az Osztrák-Magyar Monarchia korában ugyanis nem 

állomásozott tüzéregység a városban. A trianoni békeszerződést követően pedig az előírt 

korlátozások miatt nem állítottak fel egy ideig a megyeszékhelyen tüzéralakulatokat. Az 

újjászervezett magyar honvédség keretei között aztán megjelentek, számban folyamatosan 

növekedtek és specializálódtak a tüzéregységek. 
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Az I. világháborút követően 1920-ban állították fel Székesfehérváron a császári és királyi 69. 

„Hindenburg” gyalogezred és a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred keretéből a 

székesfehérvári gyalogezredet, mely 1922-ben a 3. gyalogezred nevet vette föl, 1930-ban pedig 

emellé az első magyar király, Szent István nevét kapta. Az ezredparancsnokság és az I. zászlóalj 

Székesfehérváron, a Budai úton, a volt 69-es laktanyában (gyalogsági laktanya) kapott 

elhelyezést, a II. zászlóalj Tata-Tóvárosban, a III. pedig előbb Veszprémben, majd 1939-től 

Székesfehérváron, a 17-es laktanyában tartózkodott. Ezredközvetlen egységek a Budai úti 

kisgyalogsági laktanyában is voltak. A gyalogezreden belül tüzérek is szolgáltak. Így a II. 

világháború időszakában a 36 M 37 mm-es, a 38 M 50 mm-es (német), a 40 M 75 mm páncéltörő 

ágyús és a 36/39 M 81 mm-es aknavetős egységek.
17

 A 4. tábori tüzérosztály Székesfehérváron, a 

Budai úton, a lovassági laktanyában, azaz a császári és királyi 10. huszárezred volt laktanyájában 

(József főherceg laktanya) kapott elhelyezést. A fogatolt, azaz lovas tüzérek a II. világháborúban 

37 M 105 mm-es tábori tarackkal voltak felszerelve, melyet a katonanyelv Göringnek emlegetett. 

A 3.(?) légvédelmi tüzérosztály egy ütege a Budai úti katonai létesítmények szomszédságában, 

de már a Seregélyesi úton (a volt Gyermekszanatórium) épületében nyert elhelyezést. (Ma a Fejér 

megyei Szent György Kórház Pszichiátriai Osztálya működik ott.) A légvédelmi tüzérség 

parancsnoksága, törzse és további 2 ütege állomáshelye a Zámoly úti laktanyában volt. 

 

A tüzérek Borbála ünnepét a két világháború közötti katonai ünnepélyek széles palettáján kell 

elhelyezni. Az ünnepeket, ünnepnapokat feloszthatjuk alkalmiakra és állandókra. Az előbbi 

körbe tartoztak különösen az ezredzászló adományozás és az újoncok eskütétele. Az állandó 

jellegű ünnepnapok közé március 15-ét; a Hősök emlékünnepét, azaz május utolsó vasárnapját; 

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó, a legfőbb hadúr születés- és névnapját, azaz június 

18-át és december 6-át; az ezredemléknapot; az ezredtulajdonos születésnapját sorolták. 

 

Általánosságban el lehetett mondani, hogy a katonai ünnepségek idejére a laktanyákat 

fellobogózták, a tisztek és a legénység díszbe öltözött. Gyakran az egység, az ezred zenekara a 

város egyes utcáin végigvonulva zenés ébresztőt, illetve zenés takarodót adott. A hadsereg az 

ünnepségre meghívta a polgári társadalom képviselőit, vezetőit. A nap jelentőségét ünnepi 

szónok méltatta. Sor kerülhetett ünnepélyes kivonulásra, azaz díszelgésre. Ez két részből állt: a 

fogadásból és a díszmenetből. A fogadáshoz a kivonult csapat, egység tömör alakzatba állt fel és 

fővetéssel, zenével fogadta a szemlélő elöljárót. A kivonult csapat parancsnoka jelentést tett az 

elöljárónak, aki fogadta azt, majd ellépdelt az arcvonal előtt. Az ünnepség záró momentumát a 

díszmenet képezte.
18

 

 

A katonai egységek szerepet vállaltak az egyházi és a városi ünnepségeken is, emelve azok 

fényét. Így Székesfehérváron az úrnapi körmenetben, Szent István napján, vagy első királyunk 

halálának 900. évfordulója alkalmából rendezett 1938. évi városi, részben országos jelentőségű 

ünnepségeken. 

 

A középkorban, majd az oszmán törökök elleni küzdelmek idején igen elterjedt volt úgy a 

hadseregek szintjén, mint az egyes katonák körében a védőszentek tisztelete. Virágzott a nagy 

harcos szentek kultusza, így Szent György és Szent Mihály arkangyalé, Szent István és Szent 

László királyé, majd a tüzérség elterjedésével Szent Borbáláé. Külön meg kell említeni Szűz 

Máriát, akitől a katonák védelmet és közbenjárást vártak. Az állandó hadsereg kialakulásával, 

megszilárdulásával a szentek tisztelete hivatalosan, szabályzatban rögzítve nem élt tovább. 

Egyénileg és fegyvernemenként azonban megmaradt tiszteletük, különösen Sárkányölő Szent 

Györgyé és Szent Borbáláé. A két világháború közötti időszakban (1920-1945) Magyarországon 

                                                 
17

 BABUCS-SZABÓ 2009, 9., 19., 96. 
18

 KATONAI MUNKATÁRS 1939, 4. 



 6 

az egyes fegyvernemek védőszentként az alábbi személyeket tisztelték. A gyalogság Szent 

Lászlót, a lovasság és a páncélosok Szent Györgyöt, a műszaki csapatok Szent Kristófot, a 

tüzérség pedig Szent Borbálát. Tisztelték, ám ennek hivatalossá tételi problémája az egész 

korszakon végighúzódott.
19

 

 

A tüzérek székesfehérvári ünnepe megtartására két másik katonai ünnep közvetlen 

szomszédságában került sor. Egyrészt rá két napra, december 6-án a kormányzó nevenapját, 

Miklós napot ünnepelték. Másrészt a városban december 10-én rendszeresen megemlékezést 

tartottak a császári és királyi 10. huszárezred, a Mackensen huszárok részvételével megvívott 

fényes győzelmű limanowai csata évfordulóján. Kétségtelen, hogy az említett napok 

befolyásolták a tüzér ünnep jelentőségét, esemény-értékét, megrendezését. 

 

Az ünnepségekről részben korabeli hírlapi tudósítások, részben egykori katonák, hozzátartozók 

szóbeli adatközlése nyomán rendelkezünk ismeretekkel. Az Új Fehérvár c. lap 1935-ben már azt 

írta, hogy „a tüzérek védszentje, a Nikodémiában vértanúhalált halt Szent Borbála, akinek 

tiszteletére évről évre ünnepséget rendeznek Székesfehérvárott is”.
20

 A szöveg azt sugallja, hogy 

az ünneplés hosszabb időre nyúlik vissza. Ám a honvédség újjászervezésének és az első hírlapi 

tudósításoknak az idejéből inkább arra következtethetünk, hogy 1930 körül – a gazdasági 

világválságból is lassan kilábalva – ünnepelték Székesfehérváron a tüzérek először Szent Borbála 

napját. Az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve az egykori Habsburg birodalom más 

helyőrségeiből természetesen korábbi adatok is ismertek. 

 

Az első tudósítások még rövidek, aztán mind hosszabbak. Párhuzamosan nőtt a terjedelem a 

tüzéregységek és az események számának emelkedésével. Az előbbi természetesen szoros 

összefüggésben állt a háborús készülődéssel, majd a kezdeti sikerekkel. Ugyanis a II. világháború 

1939. szeptember 1-jei kitörését követően is tartottak ünnepségeket, és ezek a tudósítások is 

megjelentek. A Borbála napi ünnepről elmondható, hogy fokozatosan teljesedett ki, hogy aztán a 

front közeledte beszűkítse, és a katonai vereség véget vessen neki. 

 

A talán legelső tudósítás 1934-ből még igen lakonikus és nyelvtani-stilisztikai hibáktól sem 

mentes: „A helybeli tüzérüteg a tüzérezredek Szent Borbála védszentjük ünnepét ma tartották 

meg. Délelőtt a ciszterciták templomában szent mise volt, majd a laktanyában az egész 

helyőrségi tisztikar részvételével ünnepség folyt le.”
21

 

 

Már ebből a híradásból kitűnik az ünnepség két fontos és később is állandó helyszíne, illetve 

eseménye. Egyik a belvárosi, Nádor utcai (ma Fő utca) cisztercita templom, ahol a szent misét 

tartották. A ciszterek, helyi kifejezéssel a zirciek temploma abban az időben a katonaság 

temploma is volt a város számos római katolikus egyházi épülete közül. Emlegették helyőrségi 

templomnak is. A másik helyszín a Budai úti laktanya. Ez elsősorban a korábbi, mára elbontásra 

került lovassági laktanya épületeit jelentette. 

 

Az 1935-ös eseményekről már három helyi lap is részletesen tudósított. Az ünnep kiteljesedett. 

Az egyik hírlapíró arra is felhasználta az alkalmat, hogy Szent Borbáláról és kultuszáról kicsit 

részletesebben szóljon: „Idestova ezerháromszáz éve annak, hogy Szent Borbála vértanúként halt 

meg Nikodémiában. Azóta a tüzérek, katonai várak, s a bányászok oltalmazója. Tűzben, vízben, 

halál óráján őt hívták segítségül. A művészetekben toronnyal, ágyúcsővel és pálmával 

ábrázolják. 
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Velencében a Santa Maria Formosa templom egyik oltára felett áll Palma Vecchio világhíres 

festménye: Borbála asszony. „Aki csak reprodukciókról ismeri is ezt a finom tónusú oltárképet, 

sohasem felejti el, hogy milyen átható, mélytüzű s éles tekintete van ennek az egyébként áhítatos, 

szép arcnak. Borbála nézése ide is elhat a fehérvári tüzérek laktanyájába. Bizonyára boldogan 

látja, hogy szolgálatukat mintaszerűen teljesítik.”
22

 

 

December 4-én délelőtt 10 órára a fehérvári tüzérek – tüzéreink, ahogy az egyik újságíró említi – 

katonazene hangjai mellett vonultak fel a ciszterciták templomába, ahol ünnepélyes szentmisét 

hallgattak.
23

 

 

Az ünnepi ebéd nem bírt hírértékkel, így nem is szóltak róla a lapok. Ám annál inkább a késő 

délutáni – esti „Szent Borbála emlékünnep”-ről. A magyar királyi 1. honvéd önálló üteg 1. 

szakasza rendezte a volt lovassági laktanya gépkocsi tárolójában 17 óra 30 perces kezdettel. A 

műsor az alábbiakat foglalta magában: 

 

 Borbála dal, melyet a legénységi dalárda adott elő, az üteg zenekara kíséretével, 

 Borbála legenda, vers, melyet Raffay Károly szavalt, 

 Magyar Miatyánk, vers Gyula diáktól, azaz Somogyváry Gyulától, amit szavalókórus adott 

elő, 

 Borbála üteg, Erdélyben játszódó színmű egy felvonásban, 

 Magyar Ének 1919-ben, vers Sajó Sándortól, melyet Pánczél Ferenc tüzér szavalt, 

 Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, az éneket az üteg legénysége adta elő a 

katonazenekar kíséretében. 

 

A gépkocsi tárolót a katonai és polgári élet kiválóságai zsúfolásig megtöltötték. Pontosan fél 6-

kor Böckl József altábornagy, vegyesdandár parancsnok is bevonult kíséretével együtt. A Dénes 

Ferenc alhadnagy rendezésében előadott műsoros est egyértelműen sikert aratott.
24

 

 

A polgári társadalom tagjainak meghívásával a honvédség jelezni kívánta, hogy a katonai 

ünnepségeket már nem csak a hadsereg belügyének tekinti. Nyilvánvaló volt a cél, hogy a civil 

társadalom a honvédséget érezze magáénak, sőt legyen rá büszke.
25

 A hadsereg nemzeti 

jellegével megegyezően az előadott művek is nemzeti érzésből születtek, ilyen érzéseket 

tápláltak. Másrészt a műsorszámok Szent Borbálához, a védszenthez kapcsolódtak. 

 

Amint a későbbi adatokból látható lesz, este került sor a laktanyában – a tisztek, altisztek 

hallgatólagos tudomásulvétele mellett – a tüzéravatásra. 

Ugyanezen idő alatt a tüzértisztek a Belvárosban, a Nagy Sándor (ma Ady E.) utcai, nagy múltú 

Fekete Sas Szálló éttermében társasvacsorával egybekötött tüzértiszti estélyt rendeztek. „Az 

estély fényesen sikerült – a legjobb hangulatban a késő éjszakai órákig tartott.”
26

 

 

Az 1937. évi Szent Borbála napi ünnepség tovább gazdagodott. Több napon át tartott, a 

korábbiakhoz képest újabb helyszíneken. A polgári társadalom vezetői mellett nemcsak a tisztek 

hozzátartozóit, hanem a legénységét is igyekeztek bevonni. Sőt, az egykori tüzéreket és a 

különböző testületek képviselőit is. 
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Az ünnepségek már december 3-án megkezdődtek. A tüzéralakulatok laktanyájukban a délutáni 

órákban tartották meg – az akkor már hagyományosnak mondott – belső csapatünnepségüket. 

Ezeken a tisztek és a legénység hozzátartozóit szívesen látták.
27

 A 17 órakor kezdődő 

ünnepségen műsoros előadásra került sor.
28

 A laktanyában rendezett Szent Borbála ünnep 

valóban „belső”, zártabb jellegű volt, mint a Belvárosban, másnap megtartott események. 

 

A Székesfehérváron zajló katonai ünnepségeken rendszerint a városban állomásozó egyik 

alakulat végezte a rendezői tevékenységet. Az 1937. évi Szent Borbála ünnepség megrendezése a 

magyar királyi 3. honvéd légvédelmi tüzérosztályra hárult.
29

 

Ezek, illetve az állomásparancsnokság szervezésében az eredeti elképzelések szerint vitéz 

Temessy Milán tábornok, a 2. vegyesdandár parancsnoka és vezénylő tábornoka december 4-én 

délelőtt 10 órakor a Horthy Miklós téren (ma III. Béla király tér) tartott volna díszszemlét a 

kivonuló tüzéralakulatok felett. Ezt követte volna az ugyanott felállított oltár előtt a 2. 

vegyesdandár római katolikus tábori alesperese által mondott tábori mise. Végül a díszmenetre a 

Lord Rothermere úton (ma Dózsa Gy. út) került volna sor. A díszszemlére és a misére az 

állomásparancsnokság meghívta az egyházi és polgári testületeket, a város és a vármegye 

nagyérdemű közönségét is. Sőt, kérték, hogy azok, kik a világháborúban vagy békeidőszakban a 

tüzérségnél szolgáltak, minél nagyobb számban jelenjenek meg.
30

 

Az időjárás azonban közbeszólt. Így a szentmisét a helyőrségi templomban, a ciszterciek 

templomában tartották meg, melyen a katonai és polgári előkelőségeken kívül Shvoy Lajos 

megyéspüspök is megjelent. A szentbeszédet Bertha Lajos tábori esperes tartotta. A szentmise 

után a Városháza téren díszmenetre került sor.
31

 

 

A Borbála nap társadalmi része este következett. A tüzérek – nyilvánvalóan a tisztek – ennek 

keretében ünnepi vacsorát és műsoros Borbála-estet rendeztek.
32

 A műsoros est és vacsora 20 

órakor kezdődött a Vörösmarty Kör helyiségeiben, a Kossuth utcában. A vacsorát tánc követte.
33

 

 

A katonai rétegünnepségre tehát a helyi egyházi, világi és természetesen katonai élet első számú 

vezetőinek részvételével, ugyanakkor igen széles polgári kör bevonásával került sor. A külvilág 

változását, az ideológiai hatást jelzi ugyanakkor, hogy az egyik híradás Szent Borbálát nem 

egyszerűen a tüzérek védszentjének, hanem „a tüzérség vezéreszményképének” nevezi.
34

 

 

Viszonylag kevés írásos adat áll rendelkezésre a II. világháború kitörése utáni első Borbála 

ünnepről, az 1939-esről. Ezúttal is megjelent hírlapi ismertetésben a védőszent legendája: „Szent 

Borbála napja, december 4-e a tüzérek ünnepe. Kr. u. 264-ben ezen a napon halt vértanúhalált a 

tüzérek védszentje. Szent Borbálát évszázadok óta patrónájuknak tisztelik a harangöntők, később 

a tüzérek is. 

A legismertebb legendák szerint Szent Borbála Nikodémia városában Kisázsiában élt, ahol 

pogány atyja egy fényűzően berendezett toronyban tartotta fogságban csak azért, hogy a 

keresztény hit tanítóitól megóvja. Isten azonban úgy akarta, hogy Borbála kereszténnyé legyen. 

Ezért atyja megkínoztatta és saját kezűleg vágattatta (!) le a fejét. Az Úr azonban megbosszulta 

ezt az igazságtalanságot és lefejezése helyszínén villámmal agyonsújtotta az elvetemült atyát és 
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hóhértársait. Ezért a csodáért kérik azóta is Borbála segítségét villámcsapás és hirtelen halál 

ellen.”
35

 

 

A tudósításból kiderül, hogy amiként országszerte megünnepelték tüzéralakulataink védőszentjük 

nevenapját, úgy a székesfehérváriak is. Amiről tudunk, az hagyományos módon zajlott le. A 

légvédelmi tüzéralakulat és a lovastüzér üteg legénysége tisztjeik vezetése alatt a ciszterciták 

templomába vonult, ünnepi szentmisére. Délben ünnepi ebédet fogyasztottak. Délután pedig 

műsoros előadást rendeztek „derék tüzéreink”. Az előadás színhelyéül az altiszti kaszinó 

szolgált.
36

 

 

Részletesebb tudósítás történt az 1940. évi, érzékelhetően fényesebb, eseménydúsabb Borbála 

ünnepélyről. „A Székesfehérváron állomásozó tüzéralakulatok impozáns keretek közt ünnepelték 

meg védőszentjük, Szent Borbála névünnepét.” A két napon át húzódó rendezvénysorozat 

december 3-án este, a Magyar Király Szálló éttermében tartott ünnepi vacsorával vette kezdetét. 

Az estet a IV. tüzérosztály tisztikara rendezte. Az ünnepségen a kormányzót Schweitzer István 

altábornagy, a II. hadtest parancsnoka és vezénylő tábornoka képviselte, aki köszöntőt mondott. 

Az ünnepi beszédet vitéz Syposs János tábornok, a II. hadtest tüzérségi parancsnoka tartotta. Az 

estélyen részt vett a helyőrség hivatásos és (háború lévén) tartalékos tisztikara. Ott volt „vitéz 

Temessy Milán altábornagy, Michnay Géza, vitéz Paksy Ernő, vitéz Madaras Béla, Vitéz 

Temesy István tábornokok, továbbá Jankovics Miklós főispán, Theisz Andor alispán és más 

meghívott polgári előkelőségek, a város és a vármegye közönsége igen nagy számban.” A 

fényesen sikerült tiszti estélyen megjelent hölgyek névsorát a korabeli hírlap – ahogy erre más 

rendezvényeknél is sor került – közölte. A teljes névsor áttekintéséből kiderül, hogy a 

rendezvényen a tábornokok, tisztek feleségén túl a megye és város közéleti vagy gazdasági 

vezetőinek családtagjai, másrészt az arisztokrácia tagjai vettek részt. A polgári előkelőség 

láthatóan nagy számban képviseltette magát. Íme a névsor: 

Andrássy Ilona grófnő, Ágoston Béláné, dr. Akots Gyuláné, Akots Kornélia, Bán Tiborné, Benke 

Gyuláné, Brandenburg Józsefné, Boér Győzőné, Bordás Ferencné, Cziráky Alice grófnő, Ecsedi 

Józsefné, Esterházy Ilona grófnő, Esterházy Maritta grófnő, Eisenbarth Magda, vitéz Falkay 

Gyuláné, Gulácsy Tiborné, Gergely Sándorné, Gergely Ilona és Margit, vitéz Ginszkey 

Oszkárné, Hadik Béláné grófnő, Heim Éva, Jármy Andrásné, Kántor Béláné, Kégl Györgyné, 

Králitz Jolán, Keller Károlyné, Kalocsay Józsefné, Kustyán Magda, Lőherer Magda, Lőherer 

Andorné, Merán Anna grófnő, Mály Nándorné, Mecklenburgi harcegné, Magay Éva, Mály Éva, 

Merényi Károlyné, Merényi Mária Mozsonyi Marietta, Orbán Nándorné, Purza Béláné, Paulovits 

Gyuláné, vités Paksay Ernőné, Petrutz Katalin, Perédy Józsefné, Perényi Szilárdné, Pomesánszky 

Melitonné, Salamon Árpádné és Mária, vitéz Syposs Jánosné, Szabó Istvánné, Szentirmay Mária, 

Sedény Mária, dr. Szilágyi Károlyné, Sztankovits Aladárné, vitéz Temesy Milánné, Vargyasné 

Varga Elly, Vidos Gézáné, Veres Kamilla, vitéz Vörös Gézáné.” (A nyomdatechnika 

kezdetlegessége miatt egyes esetekben nem állapítható meg, hogy a keresztnév Márta vagy 

Mária. A szövegben mindig az utóbbit szerepeltettük.) 

 

A honvédség népszerűsége, tekintélye ebben az időszakban az ország-gyarapítás révén még 

folyamatosan nőtt. Hiszen az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel a Felvidék egy része és 

Kárpátalja déli övezete, az 1940. augusztus 30-i második bécsi döntéssel Észak-Erdély és a 

Székelyföld került visszacsatolásra. Az említett területekre a honvédség, köztük több 

székesfehérvári alakulat diadalmenetben vonult be. Ezen kívül 1939 márciusában elfoglalta 

Kárpátalja további területeit. Természetes, hogy ebben a mámoros közhangulatban nagy volt a 

részvétel az elegáns honvédségi eseményeken. 
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Az 1940. év Szent Borbála napján a helyőrség tüzérsége – lényegében a kialakult gyakorlat 

szerint – délelőtt 11 órakor a zirciek templomában ünnepélyes szentmisén vett részt. Ezt a 

Városháza terén, a püspöki palota előtt a látványos díszmenet követte. 

 

Délután tartották meg a laktanyákban „a legénységi ünnepségeket a szokásos újoncavatással”. 

Ez a hírlapi közlés azért figyelemreméltó, mert a később részletezésre kerülő tüzéravatásról szól, 

amiről további székesfehérvári híradást nem ismerünk. 

 

A Borbála napi eseményeket december 4-én este az altiszti kar ünnepsége fejezte be, melyen a 

helyőrség tüzér tisztikara is nagy számban vett részt. A hadtestparancsnok képviseletében Perédy 

József ezredes jelent meg.
37

 

 

A korabeli újságok beszámolóiból is érzékelhető, hogy a tüzérek ünnepségén más fegyvernemek 

tisztjei, altisztjei is megjelentek. Ezt erősítette meg visszaemlékezésében Smohay Ferenc (sz. 

1922), a 3. gyalogezred zászlósa. Az 1941-ben megtartott Borbála napi ünnepre őt és társait, mint 

tartalékos tiszti iskolásokat hívták meg a tüzérek a Budai úti laktanyába. Átmentek a 

szomszédba, ahol nagyon barátságosan, bajtárias hangulatban fogadták őket. Részt vettek az 

ünnepségen, ahol megemlékezésre került sor. A beszéd után műsor, többek közt versek előadása 

következett. 

 

A tüzérek által rendezett Borbála táncestélyre, mint résztvevő emlékezett vissza dr. 

Szombatfalvy Rudolfné sz. Schmöltz Gizella (sz. 1925). 1943. december 3-án, szombaton a 

táncestélyt a Budai úti gyalogsági laktanyának a kórház felé eső oldalán egy nagy teremben 

rendezték. A katonatisztek és a meghívottak egy hosszú asztalnál foglaltak helyet, melyet 

megterítettek, vacsorát szolgáltak fel. Édesapja, dr. Schmöltz József tiszti főügyész (korábban, 

illetve később ügyvéd) nem csak vezető tisztségviselőként volt hivatalos, hanem azért is, mert az 

I. világháborúban tüzértisztként szolgált. A tiszti főügyésszel együtt hivatalos volt felesége és 

magukkal vitték lányukat, az abban az évben érettségizett Gizellát. (Dr. Schmöltz József korábbi 

években is meghívott volt.) Az asztaloknál a katonák és a civilek vegyesen, meglehetősen nagy 

számban ültek. Schmöltz Gizella mellé a 4. tüzérosztály fiatal hadnagya, Szombatfalvy Rudolf 

került, aki 1942-től szolgált Székesfehérváron. A megismerkedésből udvarlás, majd házasság 

lett. Ehhez hozzájárult a rendezvény is, ahol zenekar játszott, és a vacsora után táncolni lehetett. 

A táncestély tehát találkozási alkalom volt az egyenruhások és a civilek számára, társadalmi 

esemény a vezető rétegnek, szórakozás minden meghívottnak és ismerkedési, párválasztási 

lehetőség a fiataloknak. 

 

Kálmán Piroska Ilona (sz. 1922) az 1942-es vagy 1943-as Borbála napi estélyre emlékezett, 

szintén, mint résztvevő. Édesapját, Kálmán László ezredest 1941-ben helyezték át Debrecenből 

Székesfehérvárra. Vele jött alárendeltje, Petkóczy István tüzérfőhadnagy is, kinek 

lánytestvérével, Edittel Kálmán Piroska együtt dolgozott a Futura Szövetkezetnél. A tüzérek 

estélyére a dandárparancsnokság épületének földszinti három nagy helyiségében, az éttermi és 

kávézó részben került sor. A rendezvényre Kálmán Piroska is elment barátnőjével, Petkóczy 

Edittel, és annak férjével, Zákány Ferenc (?) századossal. Együtt ültek és fogyasztották el a 

vacsorát. Emlékezete szerint az estélyen – a hölgyeken kívül – csak katonatisztek vettek részt. Az 

est azért is emlékezetes maradt számára, mert Somogyvári Rudolf (1916-1976), az ismert 

színész, aki akkor tartalékos tüzértiszt volt, kérte fel táncolni és egész idő alatt együtt táncoltak. 

A zenét tánczenekar szolgáltatta. 
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Somogyvári Rudolf katonacsaládból származott: apja Skoda Rudolf (1882-1955) katonatiszt, 

nagyapja Skoda Ferenc cs. és kir. tábornok volt. 1938-ban színészképzőt végzett, 1938-40-ben a 

Magyar Színház tagja volt, 1942-ben hívták be katonának. Szolgált a páncélosoknál, a 

légvédelmi tüzéreknél és az utászoknál. 

 

Kálmán Piroska1941. december 4-én, mintegy búcsúzóul még részt vett a Borbála napi 

ünnepségen, melyet a tüzérlaktanyában tartottak. Visszaemlékezése szerint az egész napos 

rendezvénynek „nagyobb hangulata volt”, mint a székesfehérvárinak. A részletekről az maradt 

meg benne, hogy délelőtt virslit és sört kaptak. 

 

Az 1943. évi székesfehérvári Borbála napi ünnepség, a rendelkezésünkre álló adatok szerint, 

viszonylagos teljességével, az utolsó volt. A következő évben ugyanis a tüzéregységek már a 

frontvonalakon harcoltak. 

 

Dr. Szombatfalvy Rudolfné tett említést a Borbála tekercsről, mely egy összetekert papírlap volt. 

A Borbála napi műsoros rendezvényen erről olvasták fel a versbe szedett, tréfás 

katonatörténeteket, az egyes tisztekről szóló, azokat kifigurázó, csúfnevüket említő vidám 

jellemzéseket. Volt, amelyiket Szombatfalvy Rudolf hadnagy írta, aki jól tudott verselni. A 

Borbála tekercs készítésének gyakorlata a Ludovika Akadémián is ismert volt, a fiatal tisztek 

onnét is hozhatták magukkal. 

 

A hírlapi tudósítások – az említett kivételtől eltekintve – nem szólnak az újoncavatásról, ami 

adott esetben tüzéravatást jelentett. Ilyen körülmények közt a részletes leírást a visszaemlékezés 

pótolta. Az eseményekről egykori tüzérek és más szemtanúk szóltak. 

 

Berghammer Ferenc (sz. 1916) későbbi tartalékos hadnagy 1939. február 1-jén vonult be a 3. 

gyalogezredhez. Az év december 4-én, mint hadapród őrmester látta a tüzéravatást. A Budai úti 

laktanya egyik épületének emeletén volt elszállásolva mintegy 40-50 hadapród őrmester társával 

együtt. A földszinten viszont a tüzérek körlete volt. Ahogy az épületben föl-alá jártak, sötétedés 

táján látták, hogy az öreg katonák hogyan zavarták a lépcsőkön, folyosókon az újoncokat. Vastag 

derékszíjukkal, végén a csattal ütötték-verték őket. Így avatták az újoncokat, akik októberben 

vonultak be. Az eljárás mai szemmel durva, de akkor ez nem számított kirívónak. Az érintettek 

férfiak voltak, a katonaélet pedig nem mindig volt rózsás. 

 

Igari Imre (sz. 1920) később szakaszvezető, 1941 őszén vonult be a magyar királyi 4. tábori 

tüzérosztályhoz. A Budai úti laktanyában lezajlottakról részletesen szólt: Nagyon tartották a 

tüzérek Borbála napot. Borbála a tüzérek védőszentje, akkor lettek a tüzérek fölavatva. Ezt a 

napot, eseményt fordulópontnak tartották a katona életében. Először az eskütételre került sor. 

Névsorolvasás, parancskihirdetés után letették a katonai esküt. Innét kezdve felelősségre lehetett 

vonni a katonát. Aznap ünnepi ebédet adtak, más volt az étel. Az ebéd betetőzéseként a katonák 

egy-egy nagy lekváros kiflit kaptak. Délután az egész tüzérosztály a lovarda vastag, süppedő 

fűrészpor rétegén lett fölsorakoztatva. Ott állt egymás mellett mind a három üteg legénysége. A 

katonák részére az ehhez tehetséggel rendelkezők műsort adtak, benne színdarab, különböző 

előadások, egyeseket kifigurázó rigmusok, strófák hangzottak el. A katonai szolgálatát teljesítő, 

székesfehérvári kötődéssel is rendelkező Gábor Miklós (1919-1998) karpaszományos, később 

szakaszvezető, a majdani neves színész is szerepelt, illetve ő volt az egyik főszervező. Gábor 

Miklós írásaiban a Borbála napi ünnepségről, szerepéről tett említést. Ám arról számot adott, 

hogy színész foglalkozása közismert volt a hadseregnél. 1940-ben végezte el a Színművészeti 
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Akadémiát, így hol őrmestere, hol szakaszvezetője várt el tőle valami produkciót, vagy 

környezete kívánta, hogy mulatságos pofa legyen.
38

 

 

A műsor után mindenki ment vissza a körletébe. Az ujjoncok nem mehettek ki a városba, de az 

öreg katonák igen. Éjfélig kimaradást kaptak. Az újoncoknak kilenc órakor takarodó, lefekvés 

volt elrendelve. Éjfélkor, mikor az öregek visszaértek a laktanyába, a körletbe, akkor kezdődött 

az avatás. Az öreg katonák két sorban, végig elállták a folyosót, kezükben derékszíjjal. Meg 

zenéltek, trombitáltak, a szakácsok felmentek a konyháról, fedőkkel a kezükben cintányéroztak. 

Az újoncokat kihívták, kizavarták a folyosóra, az öregek pedig nekik estek. Ahol érték, ütötték 

őket. Mindegy hogy hol; volt, aki a fejére kapott. Ahogy kiléptek a folyosón, rögvest adtak nekik 

a derékszíjjal, esetleg nádpálcával, bottal. Az újoncok ingben-gatyában, mezítláb futottak a sorok 

között. Aki keleti irányból jött, az nyugat felé. Aki nyugatról, az kelet felé. Ez eltartott vagy 

negyedórát. Mikor már mindenki kijött a szobából, és legalább egyszer végigfutott a folyosón, 

akkor mehettek vissza. Odabenn egy pár öreg katona ez idő alatt megfogta az újoncok ágyának 

szalmazsákját, fölfordította, összedöntögetett mindent, a ruhákat, a felszerelést a fogasról 

leszórta. Az újoncok a verés után csinálhatták a szobarendet. De még rájuk is szóltak az öregek: - 

Mi van? Még mindig nincs kész?! A tisztek, altisztek erre az időre eltűntek, nem voltak jelen. 

Legfeljebb néhány továbbszolgáló. 

 

A tüzéravatás szelídebb formájáról számolt be Németh József (sz. 1919). A légvédelmi tüzérek 

Seregélyesi úti laktanyájába, a volt gyermekszanatóriumba vonult be sokadmagával 1940. 

december 2-án. December 4-én már ők is megünnepelték az öreg katonákkal együtt a tüzérek 

védszentjének, Szent Borbálának nevenapját. Az ünnep alkalmából díszebédet kaptak, mégpedig 

nem csajkába, hanem tányérba, megterítve. A helyszín az üteg tanterme volt, oda vitték föl az 

átlagosnál jobb minőségű ételt, benne a sült disznóhúst. Hozzá két deciliter vörösbort is kaptak. 

A tüzéravatás nem veréssel történt, hanem – az érintettek feltételezése szerint – a vitézzé avatás 

adaptációjával. Valamelyik öreg katona hölgyhozzátartozója ment be a laktanyába. Kezébe tiszti 

kardot vett, azzal ütötte vállon a fölsorakozott újonc tüzéreket. Így lettek fölavatva. A helyszín az 

épület alagsora volt, mely eredendően tornaterem célját szolgálta, és a katonák is hasonló 

jelleggel használták. Az avatást követően két napra az újonc tüzérek ismét ünnepeltek, Horthy 

Miklós kormányzó nevenapját. 

 

A verést felváltó, karddal történő fölavatás bevezetésében szerepe lehetett annak a 

körülménynek, hogy a légvédelem a tüzérség új alakulatát jelentette, mely a korábbi tüzérségi 

örökségen változtathatott. A példát a Ludovika Akadémiáról vették. A féltérdre ereszkedett 

ludovikásokat ugyanis karddal avatták tüzérré. A tüzértisztek ezt a gyakorlatot hozták magukkal, 

s honosították meg a legénység körében. Az utóbbiak számára az azonosulást elősegítette, sőt a 

fegyvernemi büszkeséget növelte, hogy az eljárás a vitézzé avatásra emlékeztetett. Erről pedig 

akár személyes élményük is lehetett, hiszen Horthy Miklós kormányzó 1938-ban 

Székesfehérváron, az egykori királyi koronázó templom helyén, a Romkertben végezte el a 

vitézzé avatás procedúráját. 

 

Gelencsér (Gölöncsér) József (1922-1997) 1943-ban vonult be a 3. Szent István gyalogezredbe. 

Az I. zászlóaljba került, a zászlóaljközvetlen alárendeltségbe tartozó páncéltörő szakaszba. 

Lövegük 37 mm-es lóvontatású volt, szemben az ezredközvetlen, gépi vontatású, 75 mm-es 

páncéltörő lövegekkel. A gyalogezredben ezek a tüzérek megtartották a Borbálla napot. 

Gelencsér József lövegkezelő honvéd így emlékezett a laktanyabeli jeles napra: „Azon a napon 

jobb volt nálunk a koszt is, meg kaptunk két deci bort ebédre”. „Borbálla nap: a tüzérek akkor 
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avatták föl az ujjoncokat. Az öreg katonák este, vacsora után két oldalt elállták a folyosón az 

utat, derékszíjjal a kézben. Az ujjoncoknak egyenként végig köllött futni. Amelyik elesett, azt 

nagyon elverték, amelyik gyorsan futott, az kevesebbet kapott. Némelyik olyat kapott, hogy 

gyöngélködőre kellett mennie, ott beragasztották a fejét. Ez volt a tüzéravatás. Így volt 

Fehérváron a lovastüzéreknél, a 4-es tüzérosztálynál is.” 

 

A veréssel történő felavatással a csoportba, a tüzérség kötelékébe fogadták be az egyéneket. A 

fájdalom eltűrésével bizonyították az érintettek alkalmasságukat, rátermettségüket. A veréssel 

megvalósuló beavatás szokása ismert volt a paraszti, a diák és a céhes életben, sőt, a lovaggá 

ütéssel, ennek kései változatával, a vitézzé avatással is összefüggésbe hozható.
39

 

 

A tüzérek Borbála napi viselkedéséről dr. Pajor János (sz. 1915), a 3. gyalogezred tartalékos 

hadnagya mondott véleményt: Az a tüzér, aki nem ünnepli meg Borbála napot, az nem is igazi 

tüzér. A katonák még a harctéren is megünnepelték Borbála napját. 

 

A tüzérek Borbála napi ünnepsége nem csak a katonai rendezvények sorába épült be, hanem 

fokozatosan a megye, a város civil életébe is. A polgári és egyházi élet vezető személyiségei, 

előkelőségei az eseményeket számon tartották, azokra személyes vagy hírlapi meghívást kaptak, 

ennek nyomán részt vettek azokon. 

A parancsnokság idővel a civilek szélesebb körét is igyekezett bevonni, különösen a 

katonasághoz való egyidejű vagy korábbi kapcsolat, kötődés alapján. 

 

Az természetes, hogy az ünnepségeket maguknak érző tüzéreken kívül megjelentek a magasabb 

egységek parancsnokai és a városban tartózkodó más fegyvernemek tisztjei, altisztjei. 

 

Az események a városon belül két térségben zajlottak. Egyrészt a laktanyák, katonai 

létesítmények egyik övezetében, a Budai úton, később a Seregélyesi úton, Zámoly úton is. 

Másrészt a történelmi Belvárosban. Az utóbbi városrészben ünnepélyes, reprezentatív jellegükkel 

hozzájárultak az egykori koronázóváros illusztris eseményeihez, a nemzeti tudat és érzés 

növeléséhez, erősítették Székesfehérvár katonaváros jellegét, közvetlenebbé tették a honvédség 

és a társadalom közti kapcsolatot és kétségkívül látványosságszámba is mentek. 

 

Az egy vagy két napon át zajló Szent Borbála napi tüzérünnep az évek során változott, újabb 

elemekkel bővült, bár bizonyos elemek esetenként elmaradtak. Az ünnepsor összességében az 

alábbi eseményeket, mozzanatokat foglalta magában: 

 katonai, polgári, egyházi vezetők, hozzátartozók, más civilek meghívása, 

 a tüzérek menete, bevonulása a ciszter templomba, katonazene mellett, 

 ünnepélyes szentmise, 

 díszszemle, díszmenet, 

 katonai eskütétel, 

 ünnepi ebéd a legénységnek, 

 műsoros emlékünnepség, 

 az újoncok avatása (tüzéravatás), 

 tüzértiszti társasvacsora, estély, 

 az altiszti kar ünnepsége. 

 

A viszonylag konstans szokáselemek mellett a székesfehérvári Borbála ünnep a politikai, 

katonai, sőt gazdasági, társadalmi viszonyok által meghatározottan, azokba beágyazottan 
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változott. Benne vallási és profán elemek egyaránt megtalálhatók voltak. Az akkori társadalom 

különböző rétegei vettek részt rajta, bár egy-egy réteg csak bizonyos cselekményhez 

kapcsolódva. 

 

A székesfehérvári Borbála napi tüzér ünnep szervesen illeszkedett a magyarországi (tágabban az 

Osztrák-Magyar Monarchia) tüzér ünnepei közé. A tisztek a Ludovika Akadémiáról, illetve az 

altisztekkel együtt más helyiségekből hozták magukkal a hagyományt, a gyakorlatot, és 

Székesfehérváron terjesztették, erősítették azt. 
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III. 

 

 

A Borbála napi tüzér szokások 1989-90, azaz a rendszerváltozás körül, illetve azt követően 

éledtek újjá. Felelevenítésükben jelentős kezdeményező szerepük volt a II. világháború után 

külföldre került hajdani tüzértiszteknek. 

 

A tüzérek 1987. óta ápolhatják nyilvánosan Szent Borbála kultuszát, és ünnepelhetik meg 

december 4-ét, mint a tüzér fegyvernem napját. A hagyományápoláshoz a volt ludovikás 

tisztektől képeket, plaketteket kapott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Pontosabban 

azon belül a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Műveleti Támogató Tanszéke, mint a Borbála-

kultusz, a hagyomány egyik legfőbb ápoló intézménye. A tüzér egységek közül pedig az utóbbi 

években a MH 25. Klapka György Lövészdandár Harci Támogató Zászlóaljának a 101. 

Szigetvári Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandárnak volt jelentős szerepe. 

 

A Borbála ünnep napjainkban általában az alábbi eseményeket foglalja magában: 

 

Szent Borbála szobor megkoszorúzása, 

 

Ünnepi állománygyűlés, ennek keretében a kitüntetések, elismerések átadása, 

 

Borbála-kard átadása, 

 

„Év tüzére” szakmai díj és a vele járó szent Borbála kisplasztika átadása, 

 

Tüzéravatás, 

 

Tiszteletbeli tüzérek avatása, 

 

Ünnepi ebéd, 

 

Ünnepi műsor 

 

Szent Borbála megszemélyesítése, 

 

Tréfás versek, 

 

Borbála szentmise, 

 

Tüzérbál, 

 

Baráti beszélgetés 

 

Borbála napi tüzér lap című újság 
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Szobor 
 

Napjainkban a Borbála napi ünnepségsor fegyvernemi rendezvénysorozat, melynek szerves 

részét képezi a szent szobrának megkoszorúzása. 

 

A magyar katonai hagyományokat jelentősen befolyásolták a Habsburg Birodalom majd az 

Osztrák-Magyar Monarchia hadi szokásai, katonai öröksége. Ezért is említjük meg, hogy Szent 

Borbála szobra ott állt Bécsben, az Arsenal templomának homlokzatán. 1856. május 8-án tették 

le ünnepélyesen a bécsi tüzér szertárház, az Arsenal zárkövét. Az épület magában foglalta 

Ausztria egész hadseregének szertárát, egy hadtani múzeumot és egy templomot. A külső 

támadás elleni védelemre épült Arsenal a gyalogság, a tüzérség és a lovasság fegyvereinek 

elhelyezésére egyaránt alkalmas volt. Az építmény legszebb részét természetesen a neoromán 

stílusú templom képezte. Ennek ajtaja fölötti szobor Máriát, a győzőt ábrázolta, és a templomot is 

neki szentelték, tekintve, hogy Habsburg Ferdinánd óta ő az osztrák sereg védasszonya. Két 

oldalról mellette az osztrák tüzérség védszentje, Nepomuki Szent János és Szent Borbála szobrát 

helyezték el. 

 

A magyar tüzérekkel kapcsolatban már 1945 előttről több Borbála szoborról van tudomásunk. 

1939-ban, a szent névünnepén „Szent Borbála szobrot ajándékoztak az olasz tüzérek magyar 

bajtársaiknak”. Tulajdonképpen a magyar királyi Honvéd Haditechnikai Intézet kapta a szobrot 

az olasz haditechnikai intézettől, és azt a Hadik laktanyában állították fel. A leleplezési 

ünnepségre december 4-én került sor.
40

 

 

Erdély 1940-es részbeni visszacsatolását követően került felállításra Nagyváradon a Magyar 

Királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola. Ennek részére ajándékozta a Pécsi 

Zsolnay Porcelángyár 1942-ben Szent Borbála szobrát, mely az iskolaparancsnok irodája előtt 

kapott helyet. A „Harcos Borbála” szobrot 1944-ben a visszavonulás során a magyar katonák 

magukkal hozták. 1945-ben azonban kényszerűségből Csabrendeken (Veszprém m.) hagyták. A 

település önkormányzata 53 év után, 1998-ban az alkotást visszaszolgáltatta a Hadapródiskola 

Bajtársi Körének. A szobor előbb a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Üllői úti telephelyén, 

majd annak felszámolása után Győrben, a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél kapott 

helyet más tárgyakkal együtt, a Borbála emlékszobában. A szobor egy-egy másolata látható 

Nagyváradon, a székesegyházban és Csabrendeken. Mindkét helyen emléktábla utal az eredeti 

szoborra és az iskolára.
41

 

 

Budapesten, az Üllői úton 2002. december 14-én, a 15. fegyvernemi jubileumi napon a Bolyai 

János Katonai Műszaki Főiskola 5/c. épülete előtt került felállításra a tüzérek védszentjének 

szoba. Az alkotó Berek Lajos volt. A szoba felirata: Szent Borbála emlékhely, a tüzérség 

védőszentjének tiszteletére. A felállításban tevékeny szerepe volt a „Jó magyar tüzérekért” 

Alapítványnak. A szobor előtt minden évben, december 4-én ünnepség zajlik. Díszlövések 

hangja mellett koszorúzásra kerül sor, amikor is többek közt a tüzéralakulatok képviselői 

helyezik el a virágot. Az ünnepség díszmenettel zárul. 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 SZFÚ/B 1939. 
41

 PT 2008, 1-6. 
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Borbála-kard 

 

A Borbála-kard múltja az egykori 100 napos ünnepséggel áll összefüggésben. A szokás a XVIII. 

századig nyúlik vissza. A Habsburg Birodalom, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia tisztképző 

intézményeiben, így Bécsújhelyen, Mödlingben és Budapesten, a Ludovikán 1000 napos, illetve 

500 napos ünnepséget rendeztek. A hallgatók tisztté avatásuk előtt ennyi nappal ünnepeltek. 

1924-ben a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián felelevenítették a szokást, mégpedig 

úgy, hogy a felavatás előtt 100 nappal rendeztek ünnepséget. 

1927-től egy újabb szokáselemmel bővült az ünnepség, a díszkard adományozásával. Ezt a 

tanintézet legkiválóbb végzős hallgatója vehette át és viselhette 100 napig. A díszkard ötlete, 

példája nyomán a tüzér és lovas kiképzőcsoportok tisztjei egy-egy pár ezüst sarkantyút ajánlottak 

fel a legkiválóbb tüzér, illetve lovas akadémikusnak. A sarkantyút is az avatásig lehetett hordani. 

A kitüntetett nevét, az odaítélés évszámát felvésték a sarkantyúra. Mivel a sarkantyú felülete az 

írással megtelt, a tüzérek váltottak. Díszkardot adományoztak, megalapítva a legjobb tüzér 

akadémikusnak járó Borbála-kardot. Így alapították meg a Szent László-kardot is. A II. 

világháború után megszakadt folyamatot a rendszerváltást követően újították fel. 

 

1992-ben Pénzes János szolgálaton kívüli hegyivadász hadnagy, a Ludovika Akadémiát végzett 

tisztel Melbourne városában élő bajtársi közösség nevében – Rauch Károly nyugállományú 

ezredes kezdeményezésére – emlékkardot adományozott a Kossuth Lajos Katonai főiskolának és 

a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolának. Az alapító okirat rendelkezése szerint a kardot 

minden évben a 100 napos ünnepségen, a tisztavatás előtt száz nappal, az avatandó évfolyam 

rangelsője kapja meg. A kard jelmondata: „A Hazáért mindhalálig” Az 1861. mintájú 

gyalogostiszti kard hüvelyének felületén lévő réztáblára vésik fel a kard viselőjének nevét és az 

adományozás dátumát.
42

 

 

2009. május 15-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem végzős tiszthallgatói a Száznapos 

ünnepséget ünnepélyes keretek közt, katonai bemutatókkal Budapesten, az Orczy-parkban, a 

Mária Ludovika emlékmű előtti téren rendezték meg. A VIII. kerületi önkormányzat 

alpolgármestere ez alkalommal a Józsefváros nevében magyar huszárkardot adományozott a 

Szent László századnak.
43

 

 

A tüzérek körében is felmerült a kard, védszentjük nyomán a Borbála kard adományozásának 

gondolata. 1995-ben a ZMNE Tüzér Tanszékén Fodor Mihályné és Mlinarikné Csóri Éva vetette 

fel, hogy a hagyományokat folytatva, a Ludovika Akadémián alapított Borbála kard másolatát, az 

Új Borbála kardot volna célszerű évente átadni a legkiemelkedőbb teljesítményű tüzér 

hallgatónak. Az eszmei-erkölcsi díj céljára a kard igen alkalmas, mert szimbolizálja a 

legnemesebb ősi katonai erényeket, így a hősiességet, az erőt, az állhatatosságot, a haza ügye 

iránti elkötelezettséget. Az ötletet támogatták a Tüzér Tanszék férfi oktatóinak házastársai is, de 

a megvalósítás egy ideig húzódott. 

A Ludovika Borbála kardját a Hadtörténeti Intézet és Múzeum őrzi. Először erről kellett 

másolatot készíteni. Az anyagi fedezetet a Tüzér Tanszék és az Izsák Dezső emlékére alapított 

„A Jó Magyar Tüzérekért” Alapítvány közös pályázata nyomán a HM Honvéd Kulturális 

Szolgáltató Közhasznú Társaság biztosította. 

Az elkészült Új Borbála Kard-ot a tüzér fegyvernem iránt elkötelezett hölgyek 2002. december 

4-én adták át a ZMNYE tüzér Tanszékének, mint annak a kollektívának, mely híven őrzi a kard 

által megtestesített szellemet. A kardot Szendy István ezredes, tanszékvezető vette át. Az átadási 

                                                 
42

 RÉVAY 2007, 1. 
43

 M-NY 2009, 4. 
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okirat szerint a kardot „Vele együtt jelképesen kösse oldalára a tanszék kebelében élő minden 

rendű és rangú tüzér, majd elfogadása jeléül kiáltsa fennhangon: „Borbálával, a hazáért 

mindhalálig!” 

A mindenkori tanszékvezető a tüzér közösség nevében a Borbála napi állománygyűléseken adja 

át a kardot a végzős évfolyam rangsorának első helyén álló hallgatónak, aki viselésére egy évig 

jogosult. E hallgató első és legfontosabb feladata, hogy fogadja tüzérré azokat a hallgatókat, akik 

intézményünkben e jeles fegyvernemnél kezdik meg tanulmányaikat. 

A kard és az Átadási okirat díszhelyen történő elhelyezéséről, valamint az alapító okiratban 

foglaltak megismertetéséről a mindenkori tanszékvezető gondoskodjon.” 

 

Az okirat felsorolja az Új Borbála Kard alapításának ötletadóit, támogatóit, kik valamennyien 

hölgyek. Megnevezi a fentebb említett intézményeket is. 

 

Az Új Borbála Kardot 2002-ben a hölgyek a tanszékvezetőnek adták át, az átadási okirat 

tartalmát pedig az ünnepélyes állománygyűlésen ismertették. Itt került sor az első átadásra is. 

kiemelkedő tanulmányi munkája elismeréseként első ízben Huszti Róbert IV. évfolyamos 

hallgató vehette át a kardot a tanszékvezetőtől, és kiálthatta a kihúzott, magasba emelt karddal a 

jelmondatot.
44

 

Azóta is minden évben bensőséges hangulatú ünnepi állománygyűlésen történik a kard átadása. 

Így 2003-ban Marót Ádám hallgató vehette át.
45

 2009. december 4-én pedig Szabó Tibor 

alezredes, a Műveleti Támogató Tanszék vezetője Magyar Gergelynek adta át.
46

 

 

Az egy év során, amíg a kitüntetett hallgatót a kard megilleti, a tüzérek avatásánál használja fel a 

fegyvert. 

 

 

                                                 
44

 MLINARIK 2003, 2-3. 
45

 FURJÁN 2004, 1. 
46

 SZABÓ, 2009. 1. 
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Újság 
 

Borbála napra jelentették meg a nemzetvédelmi egyetem hallgatói által szerkesztett „Borbála 

napi tüzér lapi” c. újságot, mely tartalmát tekintve szellemi elődjét, a Borbála tekercsben lelheti 

fel. 
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Tüzéravatás 
 

Az avatás, beavatás általános értelemben más státuszba bevezetést jelent. A néprajztudomány 

szerint státuszba helyezést kifejező rítus és szokás, melyet az egyént befogadó csoport, szervezet 

gyakorol. Az avatási ceremónia az állapotváltozást hangsúlyozza.
47

 

 

Fentebb láthattuk, hogy a két világháború között a tüzéravatások rendszerint faragatlan módon, 

durva tréfákkal vegyítve zajlottak. Az ezzel kapcsolatos események Borbála napon történtek, ám 

– ezen momentumon kívül – hiányzott belőlük minden egyházi-vallásos mozzanat, ahogy nem 

szőtte át hiedelem, babonás elem sem. Általa az egyénnek a csapatban, a közösségben betöltött 

funkciója változott, illetve a szervezet tagjává fogadták. 

 

A továbbiakban a tüzéravatás II. világháború utáni, illetve a rendszerváltást követő 

lefolytatásáról szólunk. 

 

Páhi Ferenc (sz. 1947) ezredes, légvédelmi tüzér utalt rá, hogy mind a rendszerváltás előtt a 

Magyar Néphadseregnél, mind azután a Magyar Honvédségnél a tábori tüzérek körében 

gyakorlat volt a tüzéravatás. Az első éleslövészet után rögvest, kint a lőtéren a tüzért a 

lövegtalpra fektették, és a töltőfával mindenki a fenekére mért egy nagyot. Először rendszerint a 

lőmester, aztán a többiek, a közvetlen parancsnokai és társai. Ezt a Borbála naphoz nem kötődő 

eljárást a tüzérek régi szokásnak tartják. 

 

A jelenleg is élő gyakorlatról több híradás áll rendelkezésünkre. Az egyik legutóbbi szerint 2009. 

április 2-án az egy hetes gyakorlat végső szakaszához érkezett el a Bakonyban, a Nullaponti 

Lőtéren a tatai 25. Klapka György Lövészdandár Harci Támogató Zászlóalja. „Az ágyútarackos 

tüzérüteg kísérleti lövészetben résztvevő tűzszakasza az utolsó gránátig folytatta az ÁRPDÁD 

M2 típusú automatizált tűzvető rendszer tesztelését. A feladatok végrehajtása után pedig már 

csak a jól megérdemelt tradicionális tüzéravatás volt hátra, és az első lövészetük után újabb négy 

fiatal katona – köztük egy hölgy is – vált igazi tüzérré az ágyútalpon, töltőfa által.”
48

 A veréssel 

avatás napjainkra egyre inkább szelídült, ami különösen a katonanők esetében méltányos. 

 

A Borbála napi tüzéravatás a rendszerváltást közvetlenül megelőzően tért vissza. A Borbála napi, 

fegyvernemi ünnepség egyik részét, elemét képezi. Ebből adódóan ünnepélyes jellegű, a 

tüzéreken kívül a tiszteletbeli tüzérekre is kiterjed. Az utóbbi évtizedben a híradások szerint az 

események az alábbi módon zajlottak le. 

 

2002-ben december 4-én a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán a légvédelmi tüzérek ismét 

megtartották hagyományos fegyvernemi napjukat. A Légvédelmi Rakéta és Tüzér Tanszék 

épülettömbje mellett álló kopjafa, a Légvédelmi Tüzér Emlékhely megkoszorúzása után 

következett a tüzéravatás, mely az említett tanszéken hagyomány. Ebben az esztendőben azonban 

a tanszékhez kapcsolódóan nem indult első évfolyam. Így a tanszéken szeptembertől tartalékos 

parancsnoki képzés folyt, ebből következően ennek a tanfolyamnak a hallgatóit avatták tüzérré. 

Az avatási szertartás keretében először a „Szent Borbála nevében: Tűz!” vezényszó hangzott el, 

amikor is a hallgatók rajonként egy lövést adtak le az 57 mm-es légvédelmi gépágyúval. Majd 

következett a szűkebb értelemben vett avatás, melyet a tanszékvezető Forgon Miklós mérnök 

ezredes egy 1904 M tüzértiszti karddal végzett el. Az avató kard kosarának levélmintákkal áttört, 

kiszélesedő alsó részét Szent Borbála gravírozott alakja díszítette. 
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A tanszék minden évben saját hallgatóival egyidejűleg tiszteletbeli tüzéreket is avatott. Ezt a 

címet azok a civilek vagy más fegyvernemhez tartozó katonák érdemelhették ki, akik a tüzérség 

hagyományőrzésében részt vettek vagy a tanszék oktatási, nevelési és egyéb munkáját 

hatékonyan elősegítették. 2002-ben öt tiszteletbeli tüzért avattak, köztük Fodor József r. k. 

püspöki helynököt, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a hajdani tüzérségi 

hadapródiskolának emléket állítottak a nagyváradi székesegyházban. 

 

Az újonnan avatott tüzérek esküt tettek. A felavatott tiszteletbeli tüzérek pedig tüzér ereklyeként 

a következő tárgyakat vehették át: 

 az általa ellőtt lövedék névre szóló hüvelye, 

 díszdobozba helyezett tüzér paroli, melyet Sz. Borbála napján jogosult viselni, 

 a tiszteletbeli tüzér elismerést igazoló kinevezési okirat, 

 a Szent Borbála Tüzér Alapítvány által alapított Szent Borbála érem bronz fokozata. 

 

A tartalékos parancsnoki tanfolyam hallgatói megkapták a légvédelmi tüzér fegyvernemi jelzést 

és munkájuk elismeréseként a Szent Borbála érem bronz fokozatát.
49

 

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Tüzér Tanszékén Budapesten, az 

Üllői úton ugyancsak 2002. Borbála napján a fegyvernemi ünnepség egyik rendezvénye volt a 

tüzéravatás. Az avatásra kerülők, azaz a másodéves tüzér tiszti hallgatók a Kinizsi Pál 

Tiszthelyettes Képző Központban (korábban Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola) tanuló 

tüzér tiszthelyettes hallgatók, valamint a tüzér tartalékos tiszti hallgatók első ízben 

tapasztalhatták közelről, hogy milyen a 2SZ1-es löveggel leadott lövés hang- és füsthatása. A 

féltérdre ereszkedett hallgatók avatása tiszt által, karddal történt. 

Az ugyancsak hagyományos tiszteletbeli tüzérré avatás során ezt a címet Jozef Havran ezredes, a 

Cseh Köztársaság katonai attaséja, Hörl Kálmán, a német haditechnikai üzemek magyarországi 

képviselője és Kovács László alezredes, a HM kulturális és Szabadidő Központ kereskedelmi 

igazgatója kapta.
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2003-ban a Borbála napi ünnepségsorozatnak ugyancsak része volt a tüzéravatás. A másod- és 

harmadéves tüzértiszti hallgatók ezúttal a 85 mm-es páncéltörő löveg lövéseinek hatását 

érezhették testközelből. A Nemzetvédelmi Egyetem Üllői úti bázisán a féltérdre ereszkedett 

vörös színű sapkájukat a kezükben tartó hallgatókat ezúttal is tiszt avatta, karddal. A tiszteletbeli 

tüzérek sorát az avatás révén katonatisztek és civilek gyarapították, köztük hölgy is.. Az avatási 

ceremóniát követően fogyasztották el a tüzér rettenetest, a speciális pálinkát.
51

  

 

2005-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karán 12. 

alkalommal rendezték meg a fegyvernemi ünnepet Szent Borbála tiszteletére, de kivételesen 

december 1-jén. A több, mint tíz éves múltra visszatekintő légvédelmi tüzérré avatás – mely az 

első éves hallgatókat érintette – csaknem elmaradt, mivel nem voltak elsőévesek. Ám mivel 

három hallgató a másodév végén szakirányt váltott, így őket, mint harmadéveseket avatták 

tüzérré. Az avatás során az avatásra kerülő raj a „Szent Borbála nevében: Tűz!” vezényszóra egy 

lövést adott le a felújított Botond által bevontatott 57 mm-es légvédelmi gépágyúval. Majd 

Forgon Miklós mérnök ezredes az 1904 mintájú tüzértiszt szablyával, „a kötelező testrészre mért 
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csapással” elvégezte az avatást. Tiszteletbeli légvédelmi tüzéreket is avattak, szám szerint hatot, 

köztük Szabó Tamás dandártábornok, tábori püspököt.
52

 

 

2006-ban a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Műveleti Támogató Tanszék tüzér 

szakiránya harmadéves tüzér hallgatókat és tiszteletbeli tüzéreket avatott fel december 1-jén a 

Budapest, Üllői úti bázison. A szokásoknak megfelelően a 13 hallgató egy-egy lövést adott le 

ágyútarackkal, a „Szent Borbála nevében: Tűz!” vezényszó után. Az avatásra valamennyiük 

esetében talpfán került sor, Mlinarik László alezredes által. Az avatottaknak ezt követően a tüzér 

rettenetes egy adagját kellett elfogyasztani.
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2007-ben az országos tüzér fegyvernemi nap keretében november 30-án Tatán együtt ünnepeltek 

a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Műveleti Támogató Tanszék és a 25. Klapka György 

Lövészdandár szervezésében a Magyar Honvédség tábori és páncéltörő tüzér szervezetének 

képviselői. Az ünnepségsorozat része volt a tiszteletbeli tüzéravatás. Az alakuló téren, a 

technikai bemutató középpontjában a nagykátai tüzér hagyományőrzők 6 fontos lövege állt. Az 

avatás megkezdésére Pintér József nagyvállalkozó adta meg az engedélyt a hatfontos tábori ágyú 

elsütésével, majd sorozatban még 6 lövés dördült el. 2007-ben a fegyvernem támogatása 

eredményeképpen Gorza Jenő nyugállományú ezredes kerülhetett fel a tiszteletbeli tüzérek 

sorába. A tiszteletbeli tüzérre az ágyú elsütését követően az avatómester, Felházi Sándor mérnök 

alezredes töltőfával elvégzett szertartása várt. Az eseményt a díszes avatótálon kínált, speciális 

tüzérszabvány alapján kifőzött pálinka felhajtása zárta. Az ünnepség a tüzérebéddel, babgulyással 

és pogácsa elfogyasztásával végződött. 

 

2008-ban a központi ünnepségre újfent Tatán került sor. Az alakuló téren a nagykátai tüzér 

hagyományőrzők 6 fontos lövegénél zajlott a tüzéravatásra. A harmadéves tüzér hallgatók 

avatása és esküje mellett ebben az évben Isaszegi János mérnök vezérőrnagy és Nagy Kálmán 

mérnök ezredes érdemelte ki a tiszteletbeli tüzér címet. A hagyományos töltőfás és pálinkás 

ceremónia után borkóstolóval egybekötött ünnepi ebéden vettek részt a katonai állomány tagjai 

és a vendégek. 

 

2009-ben a Borbála napi ünnepségek színhelye továbbra is Tata, ahol a tábori tüzérek tartották 

fegyvernemi rendezvényüket. Az ünnepség egyik momentumaként az alakuló téren tiszteletbeli 

tüzéreket és harmadéves tüzér hallgatókat avattak. A rendezvényt Felházi Sándor mérnök 

ezredes, dékán nyitotta meg. A tápióbicskei hagyományőrző tüzérek 6 fontos ágyújával Kovács 

József vezérőrnagy, Huszti András dandártábornok és Felházi Sándor mérnök ezredes adott le 

lövést. Ez évben Siposné Prof. Kecskeméthy Klára ezredes és Tóth Gergely sörgyári igazgató lett 

tiszteletbeli tüzér. Velük kapcsolatban az ágyú elsütését követően az avatómester, Szabó Tibor 

alezredes töltőfával, Felházi Sándor mérnök ezredes Borbála díszkarddal végzett el szertartást. 

Az esemény díszes avatótálon kínált, speciális tüzérszabvány szerint kifőzött pálinka 

elfogyasztásával zárult.
54

 

 

A tüzéravatás a katonai egységek keretén túlra is mutat. 2006. december 2-án Alsólendván (ma 

Lendva, Szlovénia) hagyományőrző tüzér avatásra került sor, Szent Borbála naphoz 

kapcsolódva. A határmenti város várában kiállításnyitóra és egy XVIII. századi rekonstruált 

várlöveg átadására került sor. Lugosi József, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
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helyettes vezetőjének közreműködésével öt személy – köztük Lenti és Muraszerdahely 

polgármestere – mint hagyományőrző tüzér, régi szóval pattantyús felavatására került sor.
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… Egyik nap azonban eltűntek a nyulak, 

Szegény Samu kutya mindhiába kutat, 

Vesztére tette, mert azt hitték, hogy egy nyúl, 

Százados Úr bőszen flintája után nyúl. 

 

Vállához emeli és céloz gondosan, 

Irányzékba veszi a szívét pontosan. 

Eldörren a lövés, utána néma csend, 

„Végre lőttem egyet! Ilyeténkép örvend. 

 

Lihegve rohan a tettnek színhelyére, 

Eltűnik az öröm, bánat ül szemébe. 

Nem szívét találta, hanem csak a lábát, 

De nem is a nyulat, hanem hű kutyáját. 

 

Röstelli a lövést, amit így elvétett, 

Hogy Samu lábába küldte a serétet. 

Szegény Samu kutya nyaldossa sebeit, 

Százados Úr pedig hullajtja könnyeit. 

 

Nem ilyen érzékeny benn a laktanyában, 

Őt látja a tüzér minden nap álmában. 

De amint felébred, és rossz álma oszlik, 

Minden reménysége ismét szertefoszlik. 

 

Mert mikor rohanunk reggel a csuklóra, 

Megjelenik Ő is, mintegy varázsszóra, 

Ott van minden reggel félhatkor a csuklón, 

Tudja ő biztosan, mi a tüzér bontón. 

 

Délelőtt folyamán látjuk csak nagyritkán, 

Ilyenkor nézi meg az ütegirodát. 

Van ott sürgés-forgás, írnak az írnokok, 

Repkednek szanaszét akták és iratok. 

 

Délig tart ez csupán, aztán jön az Angol, 

Mely lovon minden nap félnapot lovagol. 

Nem bírja lova már sokáig a strapát, 

Megkezdtük már ásni odakint a sírját. 

 

De ha már itt tartunk, megemlíthetjük még, 

Sarkantyúja olyan, akár a „Gőring”-é. 

Csuda valami az akár a pálcája, 

Az is vagy két méter, akár a gazdája. 

 

Üteg körletében kidönti a fákat, 

Nem bírja a beteg, savanyú pofákat. 

Most jön a vers vége, most olvasok rája: 

Eszményi katona igazi példája. 

Remélem mindenről szólottam sorjában, 
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Nem fog haragudni semmiért Borbála. 

Hisz az ő nevében írtuk meg versünket, 

Nézzük most továbbá díszes ütegünket. 

 

Rangban a második Szombatfalvy Rezső, 

Őreá ránézni öröm és jóleső. 

Kisfiús, mosolygós, rózsaszín az arca, 

Zubbonyán érzik a „Ludovika” szaga. 

Gyerek biciklijét tapossa és gyúrja, 

Hogy bele nem szakad szívének a húrja. 

 

Aranyszívű fiú, e vers is dicsérje, 

Ő a lőgyakorlaton az aks.-ok védőszentje, 

Megeteti őket csirkével, libával, 

Itatja a plébános jó öreg borával. 

 

Hatalmas ordítás égrengés, földrengés: 

Büszke zászlós urunk a délceg Cseresnyés. 

Ne járjon zászlós úr equitációra, 

Mert még fel sem ült, már ledobta a Dóra. 

 

Azaz, hogy nem is a Dóra dobta őt le, 

Csak a rím kedvéért írtam ide én be. 

Az isten éltesse, szálljon rá egy angyal, 

Borbála lepje meg a hadnagyi ranggal! 

 

Új zászlósink sorát nem nehéz megnyitni, 

Legelső közöttük a mérges Lajtai. 

Nem szerette soha a sok lótást futást, 

Meg is ereszt ezért egy-két mérges morgást. 

 

Szelídebb már nála a délceg Kollányi, 

Ki az irodában rém szeret firkákni. 

Őtet a sodrából semmi ki nem hozza, 

Ő az új zászlósok álmatag mackója. 

 

A legkatonásabb és a legkeményebb 

Az erélyes és mégis csendes Meliharek. 

Idegen nevéhez jó magyar mivolta, 

Az őse is Árpád lova farkát fogta. 

 

Lovas is van köztük, ki nem más, mint Ulrich, 

Kivel Diogenész jó nagyokat ugrik. 

Még sem teljesült be az ő régi álma, 

Hogy ez a virgonc dög többé le ne vágja. 

 

Álljunk meg egy percre, emlékezzünk vissza 

Régi szép időkben jó Vargha Karcsira. 

Gévés tüzérnek ment, szerette a gépet 

Sajnos, hogy közülünk ily hamar ellépett. 
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Tiszthelyettes karban első helyen áll ki 

Irtó nagy robajjal és hanggal Sziráky. 

Te rohadt, satöbbi tovább nem is mondom, 

Ekként próbálgatja torkát az újoncon. 

 

Látnád lóra ülni, hiába is vihogsz 

Külömbül felül rá, mint akármelyik újonc. 

Derék ember nagyon, mindenki szeresse, 

Öreg bútorunkat az Isten éltesse! 

 

Őrmesterek között legelső a Kovács, 

Ki mint jó Cerberos őrzi a raktárát. 

Nagyon szereti a jó vigyázz-t és megállj-t, 

Őnála a fontos, hogy keveset dumálj. 

 

Nincsen még őrmester, ki még lenne oly fess, 

Mint Tárkányi a fogatostiszthelyettes. 

De mióta ős is az istállót járja, 

Kissé alábbhagyott eleganciája. 

 

Őrmester úgyszintén a szomorú Gelle, 

Ki oly komolyan járkál, miként egy bús gerle. 

Nem tudni mért búsul, tán elhagyta a párja? 

Nem akadt még újonc, ki ezt kitalálja. 

 

Őrmesterek sorát bezárja a Kotta, 

Az Isten is lovas embernek alkotta. 

Szeretne fess lenni, mindent magára rak, 

Azután kardot köt, s lányok után ballag. 

 

Kovácsok főnöke Hauzer Lajos szaki, 

Borbála tekercsből ő sem maradhat ki. 

Lovakat patkolni ő biz nagyon szeret, 

De jobban kedveli a szép női nemet. 

 

Utána jön sorban Hollósi tizedes, 

Ő az ütegünkbe újonnan jött tisztes. 

Úgy vezényel, mint egy kétnapos levente, 

A múlt gyakorlaton lova levetette. 

 

Bartus őrvezető igen derék tisztes, 

Benn a ruhatárban túlontúl bennfentes, 

Nézd meg a ruháját milyen remek holmi, 

Tizedesi rangra elő kéne tólni. 

 

Itt van Kanyó Péter csepeli gavallér, 

A lovak között is ledegradált vezér, 

Derék, szép hangú, illedelmes gyerek, 

Rosszat szólni róla én biz nem is merek. 
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Egyik őrvezetőnk Árpád bá a Grédi, 

Nem rég még angyal volt, most nőnek szarvai, 

Hallottad volna őt egy évvel előtte, 

Hogyha így folytatja ördög lesz belőle. 

 

Öreg karpok között mostan a legelső 

Máté tizedes úr a bősz táblafestő. 

Táblát vele festet Kotta haragjában, 

Lassan felszabadul a festő szakmában. 

 

Ütegünknek durcás írnoka a Bayer, 

Irodába lépni Tőle senki nem mer. 

Zengek én őróla dicsérő hangokat: 

Ő az, ki kiosztja a jó csomagokat. 

 

Itt jönnek a karpok mind remek gyerekek, 

Ő közülük egy is eltól egy löveget. 

Öt közül három aks. ez sem mindennapi, 

Kálmán Béla, Szabó, aztán a Horányi. 

 

Kálmán a lőcslábú, remek hangú gyerek, 

Elkezd énekelni, mint verkli nyekereg. 

De jó oldalát is beszövöm e versbe, 

Ő egy szalmaszálat nem tenne keresztbe. 

 

Bezzeg nem így Szabó (ő a legifjabb), 

Nála az ütegben nincsen fiatalabb. 

Állítólag nagyon el van kényeztetve, 

Rém sokat levelez jól meg lesz büntetve; 

Egy álló fél napig nem írhat levelet, 

Csomagot hazuról egy hétig nem vehet. 

 

Horányi Sanyika a kis göndör hajú, 

Kemény hangú gyerek, szentendrei fiú, 

Rém hamar felfortyan, jól odamondogat, 

Katonai pályán így majd boldogulhat. 

Szőke göndör haját nagy gonddal fésüli, 

Vad lovát peckesen, keményen megüli. 

 

A nagy attrakció Benátzky Robika, 

Az egész ütegben karpok legjobbika 

Ő a legjobb lovas, szinte már műlovar, 

Nyakába Sziráky ezer büntetést varr. 

 

Mindennap érkezik néki csomag vagy hat, 

Aki hozzájárul, őnála jóllakhat. 

Nincsen a városban kolbász, szappan vagy zsír? 

Benátzky ezektől már mozogni sem bír. 

Anyagi gondjai lesznek a géhának, 
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Csak pár szót szóljon, van a Robikának. 

 

Jöjjön Kollár Ernő most is utoljáról, 

Hiába, szegényke mindig hátra szorul, 

Ő a kis Benjámin, szavát sem veheted, 

Sötét zugban ülve kufferján lelheted. 

 

Vége van a karpok nemes csoportjának, 

Ők írták verseit dicső Borbálának. 

E szép kinrímekért ne verjük meg őket, 

Négy nap szabadságra zavarjuk el őket. 

 

Most az öreg gárda álljon porondra ki, 

Az újoncok réme Gödöllei Pisti. 

Talán repülőnek akart egykor menni, 

Mert az újoncokkal gyakorta ezt teszi. 

Bősz borbélyinas lehetett ő régen, 

Mert a regrutákat nyírja nyírógéppel. 

 

Mosolyra áll mindig Lovagnak az arca, 

Isten a jó kedvét jó sokáig tartsa. 

Minden vágya néki újoncot fektetni, 

E tulajdonságáért jól meg kéne verni. 

 

Ütegünknek büszke trombitása Mikus, 

Százados úr ránéz (szinte már komikus), 

Jobb, ha elfutsz fiú messze kerülj tőle, 

Kihallgatásra visz, s fogság lesz belőle. 

 

Most jön a főlógós, Szőke Feri bácsi, 

Ő a vezér csicskás tudja azt akárki. 

A nőket bizonnyal nagyon szeretheti, 

Mert a kéményeket folyton kerülgeti. 

 

Morovics Szilveszter öreg katona, 

Azt hinné az ember, hogy öreg nagyapa, 

Szép kerek feje van, az orra meredek, 

Büszke rá, hogy ő is felvidéki gyerek. 

 

Következik mostan Danis oktató úr, 

Ő a „Farkas”-okkal, s társaival kifúr, 

Különben hallgatag, nem árt a légynek sem, 

Hogy őrvezető lesz, azt nem is említem. 

 

Az oktatók dísze a vörös Vadkerti, 

Arca pulykatojás, orra, mint a krumpli. 

Egy csillagot ő már nagyon is szeretne, 

Mindenbe beleszól, folyton jár a nyelve. 
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Irodából szökött Pinke, a szomorú, 

Mindig búbánatos, csendes és szomorú. 

Százados úr szerint nem lehet ezt bírni, 

Hogy ő a padlásra jár fel vigyorogni. 

 

Legkreténebb öreg a hangos Cibula, 

Ünnepünkön vágjon beléje a devla. 

Különben jó ember, derék, tisztességes, 

Újoncok óhaja: sose legyen tisztes. 

 

Borbála tekercsnek ne legyen hát híjja, 

Jöjjön utoljára bütyök Csizmadia. 

Borbála növelje meg őt oly magasra, 

Hogy felülről nézzen a röpülő sasra. 

 

Vége van a sornak, jönnek az újoncok. 

Őket jól elverni meglásd lesz elég ok. 

Pribékem készítsed a jó somfa pálcát, 

Nagyot üss, hogy fájjon a vastag gatyán át. 

 

Van egy csodabogár, ilyen máshoz egy sincs, 

Nálunk is csak egy van, a jámbor Jankovics. 

Sehogy sem megy nála jobbra át ballra át, 

Verjétek pirosra szíjjal a nadrágját. 

 

Következő alak Gráf László a festő, 

Gatyájának szára kopottas és feslő. 

Az istálló festés minden menedéke, 

Verjetek hát tüstént tízet fenekére. 

 

Kerüljön most a sor a Horvát cigányra, 

Hadnagy úr pálcáját, aki respektálja. 

Ha valami netán nem jutna eszébe, 

Meg kell csak mutatni, felel rá izibe. 

 

Álljon mostan elő a jó Perl Márton, 

Zengjen el egy strófát levágott hajáról. 

Fésülködés miatt nem gyötrik már gondok, 

Nincs többé kopasz fej, csak nyakig érő homlok. 

 

Ütegünk rókája Pohonics a huncut, 

Ő nékünk akár már most mondana búcsút. 

Lógáson töri a kobakját bizonnyal, 

Húzassunk hát rája vagy nyolcat nyugodtan. 

 

Íme az ütegünk egyik díszpéldánya: 

Jó Spenát Zebulon ő nagy méltósága. 

Ha megkérded tőle melyik a bal lába, 

Jobb kezére mutat szegény bizonyára. 
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Pihenj helyett talán hátraarcot csinál, 

Ha mondják tisztelegj? ő a fejére áll. 

A hülyeségnek róla mintázhatnak szobrot, 

Tízszer forgassátok rajta a husángot. 

 

Következő számunk a Gábrián Péter, 

Ő bizony azt hiszi tisztálkodni szégyen. 

Magától őkelme sose mosakodna, 

Csap alá fekteti, s bajtársa súrolja. 

De a tisztaságnak meg van ám az ára: 

Húzzatok pribékek tizenötöt rája. 

 

A Környi Jánosunk az is egy nagy selma, 

Állandóan sántít, fáj neki a lába. 

És, hogy a fakóját futástól kímélje, 

Egyre hajtogatja, hogy szúr a veséje. 

Eltávozás persze az kellene neki, 

Ezért őt a pribék jó pirosra veri. 

 

Románjaink között van egy szép madárka, 

Ha kérded kicsoda, nem más mint Butilka. 

Falujának ő is csak most intett búcsút, 

Minden kérdésünkre elsóhajt egy nyustyut. 

 

Vannak még társai, kik szintén románok, 

Bőven foglalkozni velük nem kívánok. 

Hegyes, Bács-Karácsony, aztán a Krisztián, 

Rájuk, s társaira tízet csak szaporán. 

 

Pöttömnyi cigányunk olyan, mint a manó, 

Na találjátok ki kiről lehet itt szó? 

Persze, hogy Makrai, ki is lehetne más, 

Civil életében ő is cigányprímás. 

Rójjatok rá ötöt, had ugorjon nagyot, 

Ne feledje soha, amíg él e napot. 

 

Úgyszintén muzsikus barátunk Mészáros, 

Kinek muzsikája a fülünknek káros. 

Azt mondja, hogy ő a Turulban muzsikált, 

Tíz pálcaütésre ezzel is rászolgált. 

 

Büszke karmesterünk egész nap integet, 

Bár e tudománya nem veri az eget. 

Egyszer én is intek, de nem a nótára, 

Hanem a Csiffári poros nadrágjára. 

 

Ne tévesszük össze Csiffárit párjával, 

Csiffári Dezsőt a Csiffári Gyulával. 

Ez utóbbi honvéd kedveli a lovat, 

Élvezettel patát és farkat mosogat. 
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Előjáték képpen kettőt húzzál rája, 

Éljen a lovaglás hangosan kiáltsa. 

 

Előre bocsájtom ne nagyon bántsátok, 

Hamar sírva fakad, még ha nincs is rá ok. 

Csikós barátunk az, ki most aztán sírhat, 

Csapjunk reá tízet, majd csak hason alhat. 

 

Balog Béla honvéd mint az ágyú süket, 

Minden Demoszténesznél szebben beszél a tett. 

Épp ezért őneki ne szavaljunk sokat, 

Verjetek rá ötöt, attól meg nem halhat. 

 

Kőrös barátunk az, aki mindég zabál, 

Táplálkozás közben pofája be nem áll. 

Állandóan ládájában van neki a feje, 

Két pálcaütésnek fenekén lesz helye. 

 

Kovács István bajtárs nagyon vágyik haza, 

Pedig itt is jól megy őkelmének sora. 

El kell felejtetni véle a honvágyat, 

Gyorsan fenekére verjetek vagy hármat. 

 

Végre dicsérő szó elhagyhatja számat, 

Ő ellene panasz ugyan hol is támad? 

A jókedvű Pintér vegye el jutalmát: 

Őnéki a szakács egy hétig duplát ád. 

 

Hasonló dicséret illeti Pálinkást, 

Őróla csakis jót, senki nem mondhat mást. 

Igyekvő, szorgalmas, kicsi, apró ember, 

A szakács néki is egy hétig duplát mer. 

 

A duplázás nagy mestere Cibula, 

Hogy-mint kell csinálni aztat csak ő tudja. 

Menjen tán szakácsnak, ott azután ehet, 

És, hogy el ne hízzon verjetek rá hetet. 

 

Utána jön sorban a beteg Víg Béla, 

Nem olyan, mint neve: szomorú és méla. 

Fel kell vidítani kettőt húzzál rája, 

Talán majd mosolyra rándul így a szája. 

 

Jöjjön Csupe Gerő, ő az üteg tolmács, 

Úgy tud tolmácsolni, hogy jobban senki más. 

Öt nap szabadságát ő csak ezért kapta, 

Hamarabb jött vissza, talán megsokallta. 

E túlbuzgóságért jutalom is várja: 

Öt jó kemény botot verjetek csak rája. 
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Hátra van ég Racska, fürge, mint a zerge, 

Illetve jó volna, ha oly fürge lenne. 

Hajoljon csak jól le, egészen a földig, 

Pribék ütés közben számoljon el ötig. 

 

Legnagyobb lógósok egyike a Hopka, 

Ki egész napon át csak a napot lopja. 

A varráson kívül más munkát nem ismer, 

Pribék a fenekén tíz ütemet kiver. 

 

Lusták netovábbja vigyorgó Szamosán, 

Aki állandóan feküdne a hasán. 

De ezt nem teheti, mert várja a lova, 

Piszkos a sörénye, jól meg kell mosnia. 

Benn az istállóban nem sok vizet zavar, 

Üssél fiam rája tizenkettőt hamar. 

 

Hát még a barátunk, a kopasz Sarina, 

Annak ellensége igazán a munka. 

E szokásért méltó jutalmát megkapja, 

Csak addig üssétek, amíg meg nem szokja. 

 

Következő fiú a nagy fülű Bohon, 

Ne egyél kis fiam olyan nagyon mohón! 

E rossz oldaladról le foglak szoktatni, 

Öt jó ütést fogok fenekedre adni. 

 

Messze van még tőlünk a fehér karácsony, 

De sajnos köztünk van a Bános Karácsony. 

Keze a nyakában függ egy nagy madzagon, 

Olyan pózban járkál, mint egy Napóleon. 

Pedig nincs is semmi baja a kezének, 

Majd tíz ütés után lesz a fenekének. 

 

Műszerészből hajtó, ez bizony a Zsova, 

Ezért a tettéért rúgja meg a lova. 

A szögtávcső helyett pucolhatja lovát, 

Pribék öt ütéssel illesse gatyáját. 

 

A Jancsó Vilmossal fogom én folytatni, 

Még lovának sem mer szeme közé nézni. 

Ha nem mer, hát nézzen szembe a veszéllyel, 

A hóhér verjen rá hatot vesszejével. 

 

Kicsike emberke, neve Nagy-ot mutat, 

Keresztneve Imre, nem bírja a lovat. 

Szoktassuk jól hozzá, feneke ne fájjon, 

Gatyájára pribék öt keményet vágjon. 
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Hajtónak osztották Lukovics honvédet, 

Pedig szegény feje a légynek sem vétett. 

Fél ő a lovaktól, hogy tehették oda, 

Ötöt csapjál rája, ne feledje soha. 

 

Öreg róka képű honvéd az Otyepka, 

Orra alatt díszlik szép, kicsi bajuszka. 

Hangja cérna vékony, ha el kezd mesélni, 

Az a csattanója: nem érdemes élni. 

Egy kis életkedvet öntsünk hát beléje, 

Verjetek rá kettőt, de nehogy melléje. 

 

De befejezem már bűnötök nagy sorát, 

Megböjtöltétek a Borbála-vacsorát. 

Elhalkul hát lantom, ma már nem pengetem, 

Véget ér az ének elpárolog velem. 

 

És amit most mondok örökségtek legyen; 

Nagy súly legyen mindig a tüzér-szellemen! 

Legyen derűs, nyugodt minden munka ének, 

Dicsőség és áldás Borbála nevének. 
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