
Heister 1710. szeptember 14-én ostrom alá vette a várost. A császári ágyúk több 
mint 3000 darab 200 fontos (0,45 kg) golyót lőttek a várra. Szörnyű pusztítást okoz-
tak, nem csak az erődítményben, hanem a várban és annak épületeiben is. A császá-
riak egy heti ostroma után a kurucok belátták, hogy a várat fel kell adni. 

A szabad elvonulás legfontosabb feltétele volt, hogy a vár őrsége az erődítmény 
megrongálásáért még kivonulása előtt 800 dénárt fizet. A poggyászuk elszállítására 30 
szekeret adtak a császáriak. A kurucok a feltételeket elfogadták és 1710. szeptember 
24-én a várat a császáriaknak átadták. A császáriak zsákmánya: 13000 ágyúgolyó, 800 
font töltény, 900 kg puskapor és sok más katonai felszerelés. 

Bottyán János kuruc generális házán Érsekújváron, a Batthyányi utcai Népbank 
épületén 1906-ban emléktáblát helyeztek el. Az emléktábla szövege: „Itt állott Bottyán 
János, híres kuruc generális kastélya, melyet Érsekújvárnak 1704-ben történt elfogla-
lásáért Rákóczi fejedelemtől kapott." Az emléktáblán Bottyán János teljes alakja kuruc 
generális öltözetben, jobbján karddal volt ábrázolva. Ez a dombormű mészkőből ké-
szült. Az emléktáblát 1919-ben összetörték.1 

Dr. Hof er Lajos 

Népi kéziratos katonakönyveink 
művelődéstörténeti jelentősége 

A katonakönyvekről 

A könyvnyomtatás nem szűntette meg egy csapásra a kéziratos kódexek divatját, 
legfeljebb más néven, eltérő tartalommal, de fennmaradtak még jó félezer esztendeig. 
Nálunk a vallásos jellegű kéziratos gyűjteményeket a XVI-XVm. században fokozato-
san váltják fel a világias énekeskönyvek, és ugyanekkor tűnnek fel a különféle em-
lékiratok, önéletírások és naplók is. Az írás-olvasás lassú és részleges terjedése miatt, 
a népi gyakorlat e téren is megkésett: csak a XVHI. század végétől, főként pedig a 
XEX. század közepétől kezdenek feltünedezni a népi kéziratok, s a századfordulón 
már széles körben el is terjedtek. Utóéletük nagyjából a második világháborúig tar-
tott, bár külső késztetésre épp azóta íródott legtöbb paraszti önéletrajz. 

A népi kéziratos könyvek tartalmi szempontból legalább olyan változatosak, mint 
egyházi-nemesi-polgári előzményeik; számuk sem lenne kevesebb, de többségük 
időközben elkallódott, olykor az utódok el is tüzelték. Kevésbé pusztultak azonban a 
népi imádságos- és énekeskönyvek, többségük ponyva- és egyházi nyomtatványok 
szövegeinek másolata. Nemzedékeken át öröklődhettek a vegyes összetételű - fő-
ként a bukoviniai székelyek körében ismert - halottaskönyvek, valamint a (paraszt-) 
kántori halotti búcsúztatók, mert ezeket az énekeket könnyedén át lehetett alakítani. 
A mindenkori fiatalság inkább nótás- (dalos-) könyveket, füzeteket írt össze, száza-

1A felhasznált források az Érsekújvári város levéltárából valók, amiket szerencsére még 
1938-ban tanulmányoztam. Sajnos, a város levéltára az 1945. március 14-i sző-
nyegbombázás áldozata lett. Ezen kívül Halczl Kálmán: Érsekújvár múltja című könyvét 
használtam. 
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dunkban terjedni kezdtek a városi-polgári emlékkönyvek is. A vőfélykönyvek hasz-
nálata századok óta tart, kéziratos másolatok éppúgy ismertek, mint ponyvanyomtat-
ványok. Ezek nem annyira időben, mint inkább térben különböznek valamelyest 
egymástól. A gazdasági, időjárási, továbbá a családtörténeti feljegyzések nem annyira 
külön gyűjteményekbe, mint inkább naptárak, énekes- és imádságoskönyvek, vala-
mint a Szentírás tiszta lapjaira kerültek. Polgárosultabb helyeken feltűntek a népi 
költők, hírversírók; naplót, önéletrajzot és emlékkönyvet kezdtek írni olyanok, akik-
nek különleges élményben volt részük: pl. az amerikás kivándorlók, a messze ide-
genbe hurcolt vagy háborúba vitt katonák. E hosszas és keserves távollét hívta életre a 
leveleket, melyeket az említett verseiményekkel ellentétben huzamos ideig őrizgettek. 

E bőséges termést csak kevés figyelemre méltatták, a kutatókat zavarta a paraszti 
kéziratok félnépi jellege, így mind a szóbeliséggel foglalkozó folkloristák, mind pedig 
a klasszikus értékeket vizsgáló irodalomkutatók mellőzték e bőséges forrást. Zavarta 
őket az átmenetiség, a közösségi (népköltési) alkotások részleges egyénítése, az iro-
dalmi eredetű szövegek ugyancsak tetszés szerinti megváltoztatása. A nép nem válo-
gatta ki saját szerzésű dalait, hanem vegyítette az éppen divatos népies műdalokkal, 
magyar nótákkal. Mindezek mintájára maga is utánköltött, de alkotásaik már nem ju-
tottak be a szájhagyományba, csiszolatlanok maradtak, kivált ha a szövegvers mellől 
még a szabályozó dallam is elmaradt. A nép nem sajátította el a bonyolult és nehéz-
kes helyesírást, nem mindig választotta el a szavakat, még kevésbé az egyes monda-
tokat egymástól, így a széplelkek gyakorta botránkozhattak. Pedig e népi kéziratok a 
valóságot hívebben adták vissza a különféle értelmiségi gyűjteményeknél: saját ma-
guknak szánták a szövegeket, legfeljebb hasonló ízlésű társaiknak adták elő vagy 
kölcsönözték füzeteiket. Innen van például, hogy a kéziratos katonakönyvek dalai-
ból méginkább hiányzik a kicstári optimizmus, mint a szakemberek által összeállított 
gyűjteményekből. 

A népi kéziratok garmadájából kiválnak a katonakönyvek, vagy inkább füzetek; 
majdnem kivétel nélkül a szülőföldtől távol íródtak, sokkal nyitottabbak minden köl-
csönhatásra, mint bármelyik más kézirattípus, ennélfogva a többinél is vegyesebbek. 
Van ezekben katonaeskü, rangok felsorolása, az alakulat megnevezése, a kiképzéssel 
(harcászati gyakorlatok, térképismeret stb.), a fegyverek használatával kapcsolatos 
leírások, esetleg rajzok is. Jegyzékbe veszik a német vezényszavakat, alaposan el is 
torzítják. Jelzik az őrszolgálat időpontját és helyét, általában ilyenkor kerül elő a ka-
tonakönyv is. Egy-egy szorgalmasabb és buzgóbb altiszt részletésebben is leírja a 
hadgyakorlatokat, sőt a lelkesítő (történelmi) példákat is. Komoly és vallásos jellegű 
műfajokat forgatnak ki és tréfás-gúnyos jelentéssel alkalmaznak saját életükre, ezek 
között van tízparancsolat, hiszekegy, (baka-) miatyánk, litánia és hasonlók. Városi 
vagányoktól tanult trágár történeteket, kalandokat, verseket stb., ezeket azonban le-
szerelés előtt gondosan ki is tépik, nehogy a hazaiak megbotránkozzanak! A költői 
alkotások zöme katonadal: ezek gyakrabban foglalkoznak a különféle ( élelmezési, 
fegyelmezési stb.) panaszokkal és a kaszárnyai élettel, mint magával a meneteléssel, 
hadgyakorlattal vagy ütközettel. Utóbbi élményeiket inkább hagyományos 
énekekkel, dalokkal (csatadal, történeti ének stb.) fejezik ki; úgy látszik, ehhez kissé 
kevés még a költői véna. Ellenben realista részletezéssel verselik meg a kimenőket, 
az új és főként szokatlan látnivalókat s természetesen az idegen környezetbeli 
nehézségeket is. 

A katonai vonatkozásúaknái semmivel nem kevesebb az otthonnal, a civil élettel 
kapcsolatos, tehát a magánéleti alkotás, illetve szöveg. Új és átmeneti műfaj a haza-
küldött arckép, mely egy díszes lapra volt felragasztva, és saját verssel köszöntötték 
vele szeretteiket. Néha bemásolták a hazaküldött levelek szövegét, és előre beírták a 
hazaküldendő verses szerelmi levelet is. Nemcsak élményeiket tudták biztosabban 
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költői eszközökkel kifejezni, hanem érzelmeiket is. Innen is van, hogy a dalok között a 
legtöbb a szerelmi, s a magyar népi líra két fő műfaja: a katona- és a szerelmi dal egyik a 
másikból könnyedén átalakítható. Ritkább a történeti és a bujdosóének, valamint a ballada 
is, pásztordal elvétve fordul elő, valamivel talán gyakoribb a betyárdal és a ballada. Sok a 
különféle köszöntő, bordal és rigmus, ez utóbbiak többsége félnépi. 

Már e puszta felsorolás is közelebbi megismerésre sarkall, de ettől mindmáig elég-
gé távol vagyunk. Míg terepmunkánk során kínnal-keserwel jutunk csak el egy-egy 
bizalmas, jellemző népi megnyilatkozásig, e katonakönyvek - mivel saját szellemi 
szükségletre íródtak - szinte hemzsegnek az őszinte, személyes megjegyzésektől. A 
vallásos énekek, a vőfély- és egyéb versek csigalassúsággal változnak, a katonaköny-
vek anyaga azonban annál gyorsabban, háború esetén pedig szinte lázas sietséggel 
cserélődnek az időszerű alkotások. Minden kutatási arcképnél hívebbek a katona-
könyvek ösztönös önarcképei! Történelem alulnézetben. Mindjárt itt van a frissen 
megjelent, Csöbrös István-féle kopácsi énekeskönyv (Egy szép dologrul én emléke-
zem... Újvidék, 1993), mely a napóleoni háborúkat kíséri végig, tudomásunk szerint 
ez a legrégibb magyar katonakönyv. Külön értéke az előző századokból fennmaradt 
több bujdosóének és panaszdal, mindenekelőtt a XVI. századi Szilágyi és Hagymási 
verses históriájának teljes változata, mely kulcsot adott kezünkbe a helyszín és a sze-
replő személyek valószínű azonosításához. Kisebb-nagyobb értéket szinte vala-
mennyi katonakönyv tartalmaz, ám alig vannak kiaknázva. 

Maga a katonaélet (pl. Soltész István két könyve révén: El kell menni katonának, 
1981. és Szoross poroncsolat eljött, 1986.), főként pedig a sokat emlegetett katonada-
lok (Kálmány Lajos: Történeti énekek és katonadalok, 1952.; Burány Béla - Fábri Je-
nő - Tripolszky Géza - Bodor Géza: Rukkolnak a szép zentai legények, 1972. stb.) 
eléggé ismertek, a felsorolt munkák és az antológiák egy része is (pl. Ortutay Gyula -
Katona Imre: Magyar népdalok, I-n. 2. kiad. 1975) szemelget a katonakönyvekből, de 
az érdemi megismerés csak utóbb kezdődött. Elsősorban is a háborús élmények fel-
dolgozása vonzotta a kutatókat (Szenti Tibor: Vér és pezsgő, 1988.; Karacs Zsigmond: 
Földesi katonalevelek a második világháborúból, 1993. stb.), a jóval tömegesebb ka-
tonakönyvek kevésbé. Először Kósa László írt összegző bevezetést egy szemelvény-
gyűjteményhez, amely 16 múltszázadi katonakönyvből elsősorban Boszniára vonat-
kozó megfigyeléseket, élményeket tartalmaz, valamint bemutatja a füzetekben talál-
ható katonaköltészet javát is. (Magyar bakák Boszniában. Tiszatáj 1973. VIII. 20-34. 
old.) Nem sokkal később jómagam dolgoztam fel egy csongrádi katona, bizonyos 
Konkoly István századforduló körüli terjedelmes katonakönyvét; ennek kapcsán 
nemcsak szemelvényeket közöltem, hanem az eddigieknél több időt és figyelmet 
szenteltem az elemzésre, és megpróbáltam általánosítani. Sajnos, mindkettőnk mun-
kája vidéken jelent meg (az enyém A bécsi kaszárnya égig emelkedik... címmel a Mo-
zaikok Csongrád Város Történetéből című sorozatban, 1977. 63-103. old.), így nem 
kerültek be a köztudatba. Megfelelőbb fórum a Honismeret, és örvendetes is, 
hogyegy újonnan felbukkant katonakönyv kerül ismét közzétételre. Ennek nem a 
terjedelme, nem is a ritkaság a jellemzője, hanem éppen az, hogy szinte minden 
megtalálható benne, ami általában a katonakönyvek többségét is jellemzi. Olvassuk 
tehát figyelemmel! 

Katona Imre 
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