
„Ezekkel szolgáltam a császárt" 
„Gefrájter Koloman Csizmadia 1902 Beli öreg vitéz" 
két katonakönyvének emlékezetes lapjai 

Az immár kilenc évtizedes két katonakönyvem igazából nem is könyv, füzetecske 
csupán. A Néprajzi Lexikon mondja a katonakönyvekről: „A népi kéziratos könyvek 
egyik típusa, katonai szolgálat idején füzetben megörökített vegyes jellegű feljegyzése-
ket tartalmaz. Régi hagyományt követve félig emlék-, félig verseskönyv, mely az un. 
Ferenc Józsefi időkben terjedt el a legjobban, de korántsem széles körben." (3. köt. 
104-105. old. Katona Imre.) 

E félig emlék-, félig verses könyv „korántsem széles körben" való elterjedettsége 
indokolhatja a Dél-Dunántúlról, Baranyából származó kéziratos katonakönyvünknek 
vázlatos bemutatását. A fekete-szürke aprókockás borítólapba fűzött 48 lapos füzetek 
amolyan k. u. k.-ás zubbony- és köpenyzsebbe való velemjáró alkalmatosságok, 
amelyeket egykori katonagazdája strázsában, napos-tizedes szolgálatban, marsban és 
nyári nagy-gyakorlaton egyaránt könnyen keze- és emlékezetügyébe vehetett. írta, 
vitte magával, olvasta, fölolvasta, ereklyeként őrizte közösseregbeli őrvezetőnk a pé-
csi Frigyesben épp úgy, mint a katonaspitálban, a Bikács-Vajtai erdőszéli gyakorlaton 
is oly természetességgel, mint otthon, szülőfalujában: Vázsnokon családi s baráti kör-
ben. Merthogy a katonakönyv „személyi tulajdon volt, szívesen olvastak föl belőle, és 
egymásnak kölcsön is adták." 

Katonakönyvünk nemcsak a századeleji közöshadseregbeli katonaélet mindennap-
járól s természetéről, de annak szerzőjéről is mindent elárul, ami e vonatkozásban 
számunkra fontos és szükséges: „Gefrájter Koloman Csizmadia 1902 Beli öreg vitéz 
szolgált cváj ufüvczigen Regiment in Fünkirchen 52/4 kompáni Vázsnoki (Baranya 
vár megyei) Lakós született 1881 évbe októ 13-än, katona letem 1902 Marcz 19-én 
leszereltem 1905 szép 20 napon." Vagyis: Csizmadia Kálmán vázsnoki születésű őrve-
zető negyvenkét hónapos (füzeteibe alakulatának hivatalos pecsétjét többször is 
bestemplizve) a „K. u K. Infanterie-Regiment Erzherzog Friedrich Nr. 52 4 Feld-
Compagnie"-nál töltött katonasorát, búját-baját s örömét, bakaszemléletét ismerhetjük 
meg azon a sajátosan nyakatekert német-magyar katonanyelvezeten, amelyet a Mo-
narchia, a Császár hadvezetése minden magyar katonájával kötelezően elsajátíttatott 
garnizonjaiban: Klagenfurttól Lembergig, Prágától Fiúméig, St. Pöltentől Temesvárig. 

Vázsnoki Csizmadia Kálmán katonakönyveinek tematikája igazolja, hogy katonai 
szolgálata idején - a szakirodalom által említetten - ő is „vegyes jellegű" följegyzé-
sekkel rótta tele füzeteinek lapjait. Népi bejegyzései tulajdonképpen négy jól elkü-
löníthető tematikát mutatnak: 

1. a közösseregbeli katonaélet - sokszor egyházi műfajokhoz (ima, tízparancsolat, 
gyónás, evangélium stb.) is igazított - eseményeinek, jellemző alakjainak, a magyar 
bakamentalitásnak versezetei; 

2. vaskos népi történetek, katonatréfák és travesztiák; 
3- különböző nóták (népi-, mű- és katonadalok); 
4. negyvenkét hónapos katonaszolgálatának számára fontos egyéb bejegyzései (pl. 

hány napot szolgált, mennyi ideje van hátra hónapra, napra, órára s percre ponto-
sítva, különböző számítások, szolgálati ideje alatt otthonról, szülőktől s testvértől ka-
pott zsoldkiegészítő pénzének kimutatásai). 
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A füzetek egyetlen kivétellel Csizmadia Kálmán kezeírását őrzik. Idegen kéz be-
jegyzését második füzetének első lapján találjuk, mégpedig „Korporal (káplár; tize-
des) Jósef Tóth Segéd Pinczér étfelhordó Pécá' aláírással viseli a „Szaftos étlap a kösz-
vényes Bolhához Vendéglőből' címet. Első bejegyzésének keltezett tanúsága szerint 
„tizen nyóc kiképzésem hónapja után" fogott csak tollat a vázsnoki baka. Ekkor már 
„Gefrájter" Csizmadia, kinek itt közölt följegyzéseit, versezeteit eredeti formájukban 
és szöveghűséggel adom közre. 

1 . A KATONA ÉLETTE IGAZI TÖRTÉNETT 

Szólok egy valódi életiről amelett én már meg próbáltam emberül és it Írásomba 
teszem meg magyarázom melekre ha rá gondolok bizon nagyon fázok 
A Katonaságról tudok én szólni ha meg halgatjátok fogtok csudálkozni bizon sok 
tudalom legyen a fejében a ki hibát talál az én beszédembe mert én oszt irom és 
aszt magyarázom amit magam próbáltam nem mástól halotam 
a Katona szép de melete csínos de az élete mégse kívánatos 
maga és ruhája tiszta de kemény a regula 
válogatot fiuk nem valami túnyák ha a baka fölöltözik a Lányok szíve majd meg 
reped értük 
bajuszát ki pödri kinek miien van az az ő gyönyörűsége 
és ha itt magyart ismerni akarsz csak bajuszát nézdmeg pörgén fog álni és ot 
hagyja szüleit kedvesét oly távol 

szépek a Katonák de csak nézni 
a kinek kedve van tesék meg próbálni 
Napos Gefrt Csizmadia Kálmán 18/9 1903 

2 . BÚCSÚZÁS APÁTÓL ÉS ANYÁTÓL! 
Kedves apám és anyám fölnevelő dajkám búcsuzásom tőletek 
mint a vándor madár tudom hogy fáj nektek hogy engem nem látok 
de nekem jóban fáj hogy ilen mesze vagyok kedves szülő anyám e világra hoztál 
a királnak igaz katonája vagyok és olan vagyok mint a góla kinek nincsen párt 
fogója 
Ha bajom van nemmerem jelenteni senkinek roszak hozám mostohák 
Verje meg az Isten Pécs szélét határát 
mér építetek Belle a Frigyes kaszárnyát 
el hervadok mint a fa levele a mel lehűlik mikor meg csípi az Ősznek hideg szele 
Istenem éltese kedves Szüleimet! 
irta Csizmadia Kálmán 19041/24 éjjel nagy mérgemben és hidegben inspekács vótam 

3- Egy más vers szülőkhöz! 
Fájdalmak szorítják szomorú szívemet 
einem felejthetem kedves szüleimet 
sok boldog napjaim kitt velük töltötem 
sok szomorú napjaim kibe most kerültem 
mert mindig csak az ál szomorú szívembe 
hogy nem láthatjuk egymást sürüen 
gondoljatok én rám el ne felejcsetek 
mer a bal sors meszire vettet engemet 
Fájdalmas lehet egy olan fiúnak 
ki szüleitől enyire meg válnak 
szülőföldemtől de mesze jutotam 
kedves Szüleimet 3 évig el hagytam 
hogy talán én őket nem is láthatom Soha! vége 
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Csizmadia Kálmán 1902 Beli vén szakramentum 
Pécs 19041/24én éjei 

4 . KÖZÖS HADSEREGHEZ TARTOZNAK AZ ŐSZES TISZT URAK NEVEI A KIK HOZÁNK TARTOZNAK 

Rajszkriszt miniszter? Szájne ekszelem Feld marsai Henrik Ritter von Pittrojakh 
(Birodalmi miniszter) 
kórpsz komendás? Szájne Feldczájh magiszter Rudolf Princz von Lopkovicz 
(hadtest pk.) 
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Divizióner? Szájne ekszelensz Feldmarsal Hubert Ritter von Czibulka 
(Hadosztály pk.) 
Brigadér Her Generál major Francz berezel von Oreinburg 
(Dandár pk.) 
Regemencz komendásHer Udvarnoki de kis Jotka 
(Ezred pk.) 
Batalioner komendás Her major Johan Bauer 
(Zászlóalj pk.) 

Kompani komendás Her Jósef Bandat 
(Század pk.) 

A negyedik századnál a Tisztek nevei 
Her Lajdinant Her I. LajdiJósef Alföldi 
(hadnagy úr) (első hadnagy) kadet Rakó Burmácz 
Regemencz unter oficzer Her Mózes öli 
(Ezred altiszt) 
Dincz furender Her Alajosz Auguszt 
(szolgálatvezető) 
I. cukszfürer Her Mátyás Veidig 
(Első szakaszvezető) 
Regemencz inhál ih hábe szájne kájzellin köniklicke hohajtt Erez hercz ag. 
Fridrigh Nr 52 

KUK Infanten Regement 
irta Csizmadia Kálmán 1904 Marcz lén 

5. REGROTA ÉIETTE 

Mikor a regruták be rukolnak aszt nem tugyák mi vár rájuk 
csak a szájukat tátják és mikor faszolják a risztugjukat 
még a bőrük is borsódzik hogy milesz a sok szíjai és a rosz borjúval 
mikor be viszik és az ágyra teszik elkezdik nézegetni 
busán gondolja magában hogyha aba a rosz ruhában fölöltözik őrá még a lá-
nyok sem néznek 

de ha még csak ez volna az egész baj ez nem is volna sok 
hanem aszt a sok ruhát mind jóra kel tenni és mikor fölöltözik 
a risztugja jaj de paszoll 
ilen a Berukolás Vége irta Csizmadia Kálmán öreg harezos 
1905 Febr lOén éjei 

6 . A REGRUTA ÚJ NEVE! 

Az öreg baka meg mondja a regrutának hogy újra meg lesz Kend keresztelve 
még pedig meg mondja neki, Zöld a kend hasa poros a kend füle muszka a neve 
Tehát mikor szólítom ezen a három néven ha nem ugrik kend mint a vilám 
akor már tudja kend hogy meglesz kend forsíftosan köszörülve 
nó és készüljön kend mert jön a kirukolás ideje 
majd estére továb fogom mondani beszédemet 
most pedig kifog Kend rukolni ot meg a dicz furer igy kezdi el 
Hej aszt a tubákon hizlalt soványon élő sárga tőkön tartott diszó Hétszentjét enek 

a Regementnek 
amel a sok paraszt közül ki szemelte kendet katonának 
a melet aszt a libanyaku diszó módon nevelt tejfelel hizlalt 
áldását váró kódusnak alamizsnát nem ad 
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üneplős bocskorban járó mindenét a Kend őszes rokonának 
akik kendet sírva riva ülteték közkocsira mikor be kelet rukolnia 
irta Csizmadia Kálmán öreg har czós 
1904 Feb 10-én éjei 

7. A REGRUTA KIKÉPZÉSE! 

Kend volna az a nagy legény a ki oda haza táncolt a bíró lányával 
más fél téglával verte a melét Kend hogy ha katona vagyok aszt hite itis 
ugy lesz mind oda haza volt 
Te förtelmes marha minek néz Kend a Főidre 
aszt a lenszöszből mohácsi takácsai szövetet vékony nyakú 
Rugd ki a lábadat ugy hogy három tavaszi esőtől se hajtcson ki a fű 
száradjon el a hová leteszed aszt a lőcs lábadat 
huza meg kend a válát aszt a mézes mázas csirizes fazék égetőfamíliádat 
Aszt is meg mondom hogy a szádat ne tácsd akorára mint egy pajta kapú 
ráncsd le aszt a fegyvert a válódról ugy hogy mingyárt törjön ősze 
ne félj hogy ősze törik van még a magazinban 
kapj bele aba a szíjba ugy hogy mingyár szakadjonel kapsz helyete másikat 
Huzd meg aszt a térdet aszt a hunczút betyár teremtését a mula fajodnak 
és miért nem zárod a mocskos kezedet a nadrág szárhoz vigyáz magadra 
mert olan pofont kapsz hogy a római pápának pecsenye forgató kutyája 
se nyalja re rólad 
Tehát ez vót a mai napra való munka és Iskola 
ez után jön még csak a java 
Vége irta Csizmadia Kálmán vén baka 
1904 Marcz 26án ispekcióba 

8 . A BAKA FIZETÉS 

Egy komisz bakának lézúngja 30 krajczár aszt be kel osztani 
5 öt napra eből 8 krajczárt ruha mosatásra 
2 krajczár stráfligyólcsra 2 krajczár czérnára 4 krajczár fikszér 
3 krajczár zsinórér 2 krajczár lagér szapanér 2 
2 krajczár fagyuér 1 krajczár petróleumra 
majd még marad neki 4 krajczárja Hát azért mit is vegyen 
Gondolja magába snapszot vegyek rajta igen ám de nem jut Kurta szivar a 
virzsiniára 
ekor gondolja magába nem vesz snapszot hanem mivel a Baka legjoban tud 
feszíteni 
le megy a kantinba és kér 2 krajczárér dáma czigaretát és akor rá gyújt 
aszt hiszik hogy ha a városon végig mén tugya Isten menyi pénz van a zsebében 
Igen ám de mikor haza megy a városból éhes mint a farkas 
akor fel tekint a polcra gondolja magába mikor lesz lézungfizetés 
és kenyér faszolás 
eszébe jut hogy még csak most volt 
tehát most nagyon el szomorkodik hogy se kenyér se pénz 
és ekor sóhajt magában és egyet szépet imádkozik 
és akor le fekszik és szűz lányokai álmodozik 
lien a baka fizetés a ki nem hiszi kérdezen meg engem 
majd én megmondom neki 
Vége irta Csi Kálm 
1902Beli harczós 
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9 . BAKAMIATYÁNK! 
Miatyánk ki lakol Bécsben legyen meg a te akaratod 
mi képen Bécsben azonképen Pécsen is 
szenteltesék egy deczi pálinka meléje egy czipó egy darab szalona 
Legyen jó ebéd és vacsora Miképen vót oda haza 
Nevigy minket az áristómba és szabodies meg a kurta vastól 
egy jó pénzes vén szakácsnét agyál 
Mert Tiéd az ország a Baka és a katona 
a ki jól vigyáz a szép lányokra most és mindöröké 
Ámen 
irta Czizmadia Kálmán 1904 

10 . ESTÉLI BAKA KÖNYÖRGÉS! 
Uram halgasd meg a Baka könyörgését szegényét 
A Baka kedvesének a legszeb szakácsnét adjad 
Mencs meg uram minket a sok egreczírózástól 
könyörülj rajtunk ha éhezünk és szomjazunk 
Könyörülj ha nincs pénzünk! 
Könyörülj rajtunk ha a fegyver és a bajonét rozsdás! 
Uram irgalmaz nekünk ha rapportra megyünk a hadnagy urparancsára 
uram irgalmaz nekünk ha az egyesbe tesznek 21 nap 
Mencs meg Uram minket 2 óra ki kötéstől és az elájulástól 
Mencs meg uram minket ától a sok 6 krajczártól 
mencs meg uram minket a nagy gyakorlat ól 
mencs meg uram minket a szoba vizitál 
Mencs meg uram minket a rosz zupástól 
Imátkozál értünk Istenek szent Anyja 
hogy méltók legyünk a hoszu szabadságra! Ámen 
irtam Pécsen éjei mikor 1904 Szep/21 ispekciós vótam 
öreg Baka Czizmadia Kálmán 

11 . A LESZERELŐ BAKA DALA! 
irta Gefr. Koloman Cszizmadia 
Kuk Truppe spitál 1905 augusz 27én Pécsen 
1905 dik évben vagyunk már 
Hej de minden öreg Baka szabacságátt várja 
El megyünk de le rakjuk a császár fegyveréit 
Büszke módon szorítjuk a pajtások kezétt 
Isten veled zúgsz fürerem Büszke káplárom 
Hej de Temár engemett nem reszkírozol 
Reszkírozd aszt a muszka mafla Regrutátt 
A ki októberbe rukolbe hozád. 
vége vége Vége! 
A magyar parlamentben éppen a vázsnoki „gefrájter" Czizmadia Kálmán katona-

éveiben kezdődött és folytatódott az az obstrukciós hadügyi vita ( 1 9 0 3 - 1 9 0 5 ) , amely 
1905 nyarán operettpuccsot ugyan eredményezett, de lényegi változást a hadügyfej-
lesztés „nemzeti jellegének" tárgyában nem. Ferenc Jóska" nem engedett. Csizmadia 
Kálmán őrvezető 1905. szeptember 20-án, negyvenhét hónapos szolgálat után lesze-
relve méltán kiérdemelte „hosszú szabadságátt", ám az utána jövő „muszka mafla 
Regruták reszkirózása" még továbbra is „forstiftosan" kötelező életformája lett sok 
magyar bakának. 

Simon Károly 
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