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Egy cőger emlékei 
Katonaiskolába bejutni az 1920-as években a legnagyobb sikernek számított. Valami különös érzés 

azonban - vagy egy fatalista végzet? - azt súgta, hogy a sok protekciós hínárban hagyományos szeren-
csém nem fog elhagyni. 

Amikor a vonat áthaladt a Dunán és nekivágott Kelenföldön túl dél felé. ekkor értem életemben elő-
ször a Dunántúlra, melyről csak négy középiskolás osztályos földrajzi tudásom volt. A vonaton folyton 
az ablak mellett ültem. A gyors repült. Fantasztikusan hangzó helység- és állomásneveket olvastunk a 
vasútállomások tábláin, s ugyanilyeneket kiabáltak megálláskor a kalauzok is. — ,.Sárbogárd". 
„Keszőhidegkútgyönk", . .Dakócza". „Godisa", „Pellérd" stb. Érdekes, hogy azután több mint harminc 
alkalommal utaztam ezen az útvonalon, s az említett nevek mindig ugyanazzal a sajátos furcsasággal 
hatottak reám. 

Ott. ahol a vonat már lassítani kénytelen futását, a Mecsek egyik előrenyúló kiemelkedésének, a Ma-
dárhegynek tövében hatalmas építmény vonta magára a figyelmünket. Feketecserepes, közepén és két 
szárnyán kiemelkedő, kúpszerű részletekkel tagozott tetőzete a környező fák és házak közül messzire 
ellátszott. Azonnal megkérdeztük, hogy ez a katonaiskola? Eltaláltuk. Már meg is állott a vonat: Pécs! 
Autóba ültünk s máris ott állottunk a Szigeti országúton, az intézet előtt. ,.M. kir. Zrínyi Miklós reális-
kolai nevelőintézet" - feketéllett az impozáns épületen a felírás. Harci jelvényekkel díszített kapuzatán 
átléptünk. 

A III. emeletre irányítottak és közölték, hogy nemcsak a pályázók, hanem hozzátartozóik is ott ma-
radhatnak szállóvendégül éjszakára. A lépcsőházban felfelé haladva különösen a III. emeleten, a római 
katolikus kápolna előtti térségben láttunk nagyon szép képeket, Vajk megkeresztelését és Szent Erzsé-
bet iegendáját nagy. olajjal festett, aranykeretes vásznon. 

Az 1921. augusztus 22-én megszűnt szerb megszállás nyomai még erősen látszottak az épületen. A 
folyosókon csak a belső ablakok voltak üvegezettek, a külső rámák üvegeit a szerbek kivágták. 

Az első reggel is elérkezett. Apám, aki egész életében korán kelő ember volt, ébresztett fel. Felöltöz-
tünk, s megreggeliztünk, az intézet vendégei voltunk. 8 óra előtt 10 perccel már a II. emeleti díszterem 
előtt voltunk, 8-kor kinyílt az aj tó s a hatalmas nagy terembe mentünk be valamennyien. Középen 
hosszú asztal mögött ültek a tanárok, valamennyien polgári ruhában, pedig mind tisztek voltak, de a tri-
anoni békeparancs folytán ellenségeink megszüntették az intézet katonai jellegét. 

Az egyik tanár üdvözölte a megjelenteket és felolvasta a névsort. A 100-120 pályázó közül csupán I 
hiányzott. Nagy szerényen ejtettem ki én is a . j e len" szócskát, amikor a vége felé a sor reám került. A 
névsor felolvasása után közölték, hogy névsor szerint, kire hány óra tájban kerül a sor, s a vizsgáztatást 
a szülők is hallgathatják. Tetőpontra hágott az izgalom. Egyik tantárgyból a névsor elején, a másikból a 
végén kezdődött a vizsga. 

A nagyúri csemeték, magas rangú katonatisztek fiai között szerényen álltunk mi hárman: Erdélyből 
menekült, világháborút végigharcolt egyszerű tanító, annak két oláh betörést végigszenvedett tanítónő 
felesége, s én - a rövid nadrágos, megilletődött, egyszerű gyermek. Igen, megilletődött, izgalomtól telí-
tett lelkű, félszeg gyerek voltam, amint szerényen meghúzódtam szüleim között. 

De a Hargita égretörő fenyőcsemetéje sem áll úgy. mint amikor engem az emelvény elé szólítottak. 
Most légy legény a gáton Lajos - gondoltam magamban, s a kérdésözönökre döntöttem a választ. Ez 
így ment az első négy tantárgynál, s azután már csak rövid kérdéseket kaptam. Elég! Ennek is vége lett. 
Amikor eljöttem az emelvénytől, illetve a fekete táblától, nyílegyenesen tartottam a kijárat felé. Apa és 
Mama utánam, s - nini - utánuk az ajtón egy vöröscsíkos nadrágú tábornok is. - „ Gratulálok, a fiú vizs-
gájához" - mondotta, miközben rázta Apa kezét. Csak később tudtuk meg, hogy az egyik pályázó 
nagybátyja volt, akit ő hozott a felvételire. 
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Mamát és Apát megelégedettnek láttam. Délután 1/25-kor hirdették ki az eredményt. Ugyanúgy 
mint reggel, valamennyien bementünk a nagy terembe, s az a tanár, aki reggel a névsort olvasta, bekez-
dett a mondókájába: , . A bizottság a felvételi vizsgálatokat befejezte és meghozta döntését. Öt főt feltéte-
lesen felvesz az intézet azzal, hogy ha alkalmasnak bizonyulnak december közepéig, akkor továbbra is 
bennmaradnak. " Majd felolvasta azon jelentkezők neveit, akiknek a vizsgája nem sikerült. A sikeres 
vizsgálat aiapján az V. évfolyamba a bizottság a következőket vette fel végérvényesen: 1.. 2.. 3. 
Szathmáry Lajost. 

Amikor befejezte a névsort, félbalra tőlünk egy asszony elájult. Gyorsan felemelték és kivitték a 
friss levegőre. A tanár megindokolta, hogy mintegy háromszor több pályázó maradt meg az orvosi vizs-
ga után. így a növedék jelöltek között egyedül a felvételi vizsgán felmutatott tudás lehetett az elbírálás 
alapja. Végül közölte, hogy a felvételi vizsgán sikerrel átjutott vizsgázók az intézetben maradnak, ré-
szükre szabadság már nem engedélyezhető. A szülők és egyéb hozzátartozók vacsoráig az intézetben 
maradhatnak. A vacsora a nyugati szárny alagsor folyosón volt. Oda mentünk be vacsorázni. Egy-egy 
asztalnál tízen ültünk és asszonyok hordták fel a vacsorát a konyhából. 

Vacsora után felmentünk a hálóterembe és ott elbúcsúztam Mamától és Apától. Zsebpénznek 35 ezer 
koronát kaptam, majd Apa átadta az intézet által előírt, s már Ceglédről elhozott tisztítószereket és 
egyéb szükséges kellékeket. Ezután lekísértem őket és a lépcsőházban elbúcsúztam tőlük. Már sötét 
volt odakünn, de én mindig néztem a távozó szülők után. Amikor már elkanyarodtak, egy pillanat alatt 
felrohantam a Ili. emeletre, és a nyitott ablakon át integettem kifelé egészen addig, amíg láttam azt a 
villamost, amelyre felültek. Elmentek, itthagytak! 

Miután egyedül maradtam, felmentem a kijelölt szobámba, ágyam mellett volt az éjjeli szekrényem, 
a bőröndömből abba kezdtem el csomagolni. Maradt egy csomó ennivaló s felszerelésem az előirt hol-
mik közül: kefék, tű, cérna, olló. szappanok, fogpor. fésű. ceruzák, tollak stb. 

A szemközti laktanyából nemsokára átcsendült a takarodó hangja. Nagyon sokáig ébren voltam, 
nem jött álom a szememre. Gondolataim a szüleimhez, családomhoz. Kari öcsémhez, a volt osztálytár-
saim, tanáraim felé szálltak. Vajon mit fog ehhez szólni Kari? Mit mondanak a volt ceglédi diáktársak, a 
volt tanárok? Apa biztosan meg fogja írni haza, Erdélybe. Majd félálomban láttam magam a dobogó 
előtt, amikor csak úgy öntöttem a válaszokat a kérdésekre. Ott álltam, mint a hargitai fenyőcsemete! Pe-
dig már nem álltam. Nagyon fáradtan és kimerülten, új környezetben, ott feküdtem a Hargita tövéből 
Dunántúlra szakadt kicsi székely gyerkőc. Kirepültem a családi fészekből! Még nem is voltam 13 éves. 

Másnap reggel megkezdődött a katonaélet. Minket újoncokat elkülönítettek az „öreg cőgerek"-tői. 
Furcsán hangzott a „növendék úr" megszólítás. Már délelőtt meglehetősen tájékozódtam a szervezés-
ről. Volt V., VI. és VII. alcsoport, ez volt az 1., 2., 3. század „entente bizottság elől" rejtett neve. Mi. 
újoncok alkottuk az V. alcsoportot, vagyis az első századot. 

Reggeli után összecsomagoltatták holmijainkat s a nyugati szárnyból áttelepítettek a város felőli ol-
dalra, a keleti szárnyépületbe. Amikor egyenruhában já ró növendékekkel találkoztunk, úgy néztünk rá-
juk. mint az istenekre. Kb. 10 órakor sorakoztunk a III. emeleten és ekkor elénk lépett egy térdnadrágos, 
sportsapkás, alacsony termetű, igen szigorú ember, a századparancsnok, Zelky Gusztáv százados főelő-
adó. 

Zelky százados úr az 1. század megalakulásáról beszélt, ismertette felfogását a szolgálat ellátása, a 
fegyelem felől. Sorakozó után megejtették az újoncok A.. B.. C.. osztályba (1.. II. és III. szakasz) való 
beosztását. A szakaszok parancsnokai egyben szobaparancsnokok voltak. Szakaszparancsnokom: Tisza 
Vince, rajparancsnokom: Blastyók Gyula növendék urak lettek. 

Az első napokban úgy éreztem magam, mint akinek semmire sincs ideje. Állandóan felszereltünk. 
Ruházat, fehérnemű, tankönyvek. Véglegesen kijelölték a tantermeket és hálótermeket. Majdnem min-
den délután gyakorlati kiképzés volt. aminek következtében este fáradtak voltunk. 

Nekem a katonásdi borzasztóan tetszett. Visszaemlékszem arra a pillanatra is, hogy már az első nap. 
amikor az egyenruhát megkaptam, parancskihirdetés után a tornatérre mentem le, találkoztam egy má-
sik növendékkel. Jobb oldalamon haladt el. mire én bal kézzel tisztelegtem. Természetesen már abban a 
pillanatban megkaptam a katonai áldást, hogy nekem „halvány segéd-ábrándom" sincs a katonaság-
hoz. Általában az első héten a n a a meggyőződésre jutottam, hogy a „növendék úr"-ak a földkerekség 
leghatalmasabb urai. A jó Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a kellemetlen emlékeket elfelejti, a 
jókat inkább emlékezetében tartja. Nekem - állítom - Pécs és a cőgerei örökké kedves emlékem ma-
radt. 
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Elöljáróink és idősebb tiszt bajtársaink nagyon sokszor emlegették, hogy a későbbi időkben a kato-
naiskolát visszasírjuk. S mint már említettem, soha Pécsett kellemetlenségem nem volt. s akkor mégis 
az volt a meggyőződésem, hogy az nem lehet igaz. Most azonban ezt mégis belátom. Olyan hálás szere-
tettel és ragaszkodó kegyelettel emlékezem vissza Pécsre, hogy azt leírni nem tudom. Mikor a 10 éves 
érettségi találkozóra elmentem mint főhadnagy, és találkoztam egynéhány még ott lévő katonatiszttel s 
az öreg épülettel, teljesen elérzékenyültem. 

A reggeltől estig tartó foglalkozásunk nagyjából a következő volt: reggel 6 órakor keltünk. A szolgá-
latot a századnál két növendék látta el: a napos és az ügyeletes növendék. Előbbi VIII.. utóbbi karácso-
nyi ismételt V. éves, majd közülünk való újonc növendék. A tiszti szolgálatot az ,. intézet ügyeleti ta-
nár "-a végezte. 6 órakor belépett a hálóterembe és „ Ébresztő-vigyázz! "-t kiáltott. Természetesen ab-
ban a pillanatban mindnyájan kiugrottunk a meleg ágyból, csak a VIII. éves növendék urak fordultak a 
másik oldalukra, iszonyatos nyögés és nyújtózkodás kíséretében. E tettükkel persze nem a nagy fárad-
ságukat akarták kicsivel jobban kipihenni, hanem hatalmasságukat fitogtatták az „újoncok" előtt. Ter-
mészetesen voltak olyan VII. évesek is, akik azonnal felkeltek. Ha az ügyeletes tanár lépett be. akkor 
mindenki ugrott, kivétel nélkül. Gyakran előfordult, hogy a továbbalvó - vagyis a „sózó" - növendék 
urat az ügyeletes tanár találta az ágyban, vagy esetleg ébresztő után félórával még fogmosás közben. 
Ilyenkor megvolt a baj. persze mi újoncok erről nem tudtunk, mert a szolgálatkezelés olyan volt. hogy a 
VIII. évesek tekintélye előttünk csorbát nem szenvedhetett. 

Ébresztő után rendesen a mosdóba mentünk, ami a hálóteremből nyílt s kétoldalon hosszú sorban 
vízcsapok, köztük padok voltak. Előzőleg azonban élére felállítottuk matracainkat és kúpszerüen a pok-
rócot (fehér gyapjú), lepedőinket. A mosdóba félig mezítlenül mentünk. Először fogat, azután arcot, 
kart és felsőtestet mostunk. Mosakodás után felöltöztünk és megvetettük az ágyat, amelyek piros ágyta-
karóit úgy kellett kisimítani, mintha azok fából készült, nagy piros téglaalakú koporsók lennének. 

6.20-kor már kezdetét vette az ágyak kiigazgatása, a külső rend helyreállítása. 6.25-kor már „állt a 
raj". Ez azt jelentette, hogy sorakoztunk egysoros vonalban és a rajparancsnok ellenőrizte öltözetünk 
és tisztaságunk tökéletességét. Fényes cipő. kefélt ruha és köpeny, tiszta kéz, tisztított körmök voltak a 
mindennapi szemle tárgyai. Természetesen aszerint, hogy a növendék úr milyen lábbal kelt fel. vagy 
milyen kifogásokat talált, vagy aznap este. vagy másnap reggel. Az előbbieket is figyelembe véve néha 
már 6.15. 6.10. 6.05 vagy esetleg már ébresztőre kellett sorakozva állni. 

Lassacskán ilyen téren is kiismertük a növendék urakat. Volt j ó és rossz „ember" a szemünkben. De 
sokszor megesett, hogy a szakasz (szoba) parancsnok az egész szakaszát sorakoztatta és ő végezte el a 
„szakaszvizsgá"-1. Sokszor előfordult, hogy a „paj tásság i vizsga"-n váratlanul a sapkabélésekre, kö-
penykarmantyúkra, törülközők tisztaságára s hasonló ellenőrzésekre került a sor. 6.30-kor már a folyo-
són sorakoztunk és ott a szolgálatvezető nézte végig az alosztályt, minden erejét összeszedve ahhoz, 
hogy valakinél hibát találjon. A növendék úr előtt olyan megdermedve állt a század, mintha egy hadse-
reg parancsnoka lett volna. 

Sorakozás után az ügyeletes a naposnak, a napos a szolgálatvezetőnek jelentett, és csak úgy zengett 
a folyosó a „vigyázz!" - „pihenj!", „balra át!"-tói. A „vigyázz!" és a „pihenj!" néha 10-15 alkalom-
mal is váltakozott, mert olyan jól kellett menjen, mintha villanyárammal rángatták volna az egész szá-
zadot. „ Kettősrendek balra át!" „ Rendekre szakadozz!" „Jobbra arc!". ez minden reggel megismétlő-
dött. 

Végre elindultunk az étterembe. Végig a kápolna előtt, a nyugati folyosón le a földszintre. Az étte-
remben mindenki a helyére állt, s amikor lenn volt mind a négy évfolyam, vagyis az I., 2. és a 3. század 
a VIII. éveseivel, akkor a csoportügyeletes („zászlóaljcsősz ") ,. vigyázz! "-t vezényelt és beadta a je len-
tést az ügyeletes tanárnak. Ezután „Zászlóalj imához!" vezényszóra az egész zászlóalj a feszület felé 
fordult és a római katolikusok keresztvetése után. étkezés előtt az alábbi imádságot mondtuk:, . Úristen! 
Aldd meg ezen és minden más ajándékaidat, amelyeket a Te jóvoltodból magunkhoz venni szándéko-
zunk az Úr Jézus Krisztus által! Ámen!" Ekkor kezdetét vette az étkezés. A mi füleink megszokták a 
zajt, amit 4-500 szék asztal alóli kihúzása okozott. 

Minden nap, minden asztaltól más-más cőger volt az ételhordó. Az „ételhordók sorakozóra!" ve-
zényszóra kimentek folyosóra és „ j o b b r a át!" ., indulj!" vezényszóra egyszerre mentek ki a konyhába. 
Ott mindenki megkapta a „kávéskancsó"-t. amelyben 10 főre 2-2 deciliter tejeskávé volt. Az ételhordó 
a kávéskancsót az asztalfőn ülő növendék úr elé tette le, amelyből ő töltött magának először, majd min-
dennap más cőger kezdésével körben a többi. 
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Mint minden intézeti foglalkozásnak, úgy a reggelizésnek is megvoltak a sajátságos eseményei. 
Ugyanis a csészeállomány kétféle csészéből állott. Az egyik felét a Kismartoni cőgereiből. a másikat a 
„győri", „jutási" és „kanizsai" menekülés után hozták a pécsi intézetbe, miután a szerbek az. akkori is-
kolát teljesen kirabolták. Az egyik csésze nagy alakú, a másik ugyanilyen űrtartalmú, de optikailag ki-
sebbnek látszó csészefájta volt. Hiába néztük meg vízzel számtalanszor, hogy a köbtartalom teljesen 
egyforma, azért a cőger számára mégis igen kellemes meglepetés volt. ha a helyén a „nagy" bögrét ta-
lálta. 

13-18 éves korig a fiúk mindig éhesek. De különösen éhesek a katonaiskolában, ahol minden má-
sodpercre történik és ahol sok a testmozgás. Az asztalfőn ülő növendék úr néha-néha leereszkedett hoz-
zánk és „megszólításával tüntette ki" valamelyikünket, újoncokat. Persze i lyenkora kitüntetett „óriásit 
nőtt" a többi szemében. 

A növendék úr kifogásokat is tett. „Ne szürcsöljön!", ,.Hog}'fog/a a kanalat!". „Ne tömje tele a 
száját!", „Ne beszéljen tele szájjal!" stb. - megjegyzésével pótolni akarta a szülőket. Étkezés befejez-
tével a zászlóalj-ügyeletes végigment az éttermen s mikor meggyőződött arról, hogy mindenki kész 
,. Fel! "-t vezényelt, majd ,. Imához!"-t. „Aki ételt, italt adott, annak neve leg}'en áldott! Amen. " Ekkor 
kivonultunk az intézet mögötti területre, parkba. Kb. 5 perc cigarettaszünet állt rendelkezésre. 

Cigaretta! Micsoda fölséges, micsoda mennyei valami ez! Elsősorban nem mindenkinek volt szabad 
cigarettázni. Aki 17 éves elmúlt, szülei beleegyező írásbeli nyilatkozatot adtak, és az orvosfőnök a 
gyengélkedő vizsgán megállapította, hogy „dohanyozhaf". annak szabad volt. Természetesen ja j voll 
annak, akit elcsíptek, s neve nem szerepelt a dohányosok névjegyzékében. Persze akadtak titkos dohá-
nyosok. 

Cigarettaszünet után a század sorakozott és kezdetéi vette a „csuklógyakorlat". Ez fej-, nyak-, 
törzs-, kar- és lábgyakorlatokból majd futásból állott. Ha azonban valami nem jól. vagy nem egyszerre 
történt, akkor egy csomó „Leülni!", „Fel!" vagy „Feküdj! - Fel!" következett sűrűn egymásutánban. 
A csuklógyakorlat rajonként, néha szakaszonként vagy századonként történt. Végül átlagosan 5-600 
méter futás kezdődött, lépést tartva, ami után 100 meter teljes sebesfutás következett, valamely megha-
tározott célig, versenyszerűleg. 

Csuklógyakorlatok után a tanterembe vonultunk, ahol pontosan 8 órakor kezdődött a tanítás, s 
egy-egy óra között 10-10 perc szünet volt. 10 órakor kaptuk meg a tízórait, amely egy sózott veknicské-
ből - cőger nyelven „ bregó " vagy ., brezsó " - és hozzá sajt, vaj, valamint szalonnából állott. 

Az órák kezdetét és végét a folyosón elhelyezett villanycsengő jelezte. Ilyenkor mindenki a helyén 
ült. Tanteremben általában 8-13 óráig és 14-17 óráig voltunk. 18-20 óráig kötelező ismétlés volt. Köte-
lező ismétlés alatt egy növendék úr ült a katedrán és vigyázott a csendre, rendre és fegyelemre. Kötele-
ző ismétlésen kívül lehetett regényt olvasni, vagy levelet írni. A délelőtti tanítási órák nagyjából a többi 
állami reáliskolai tantárgyakból állottak, délután már speciális órák voltak. Torna rendszerint délelőtt, 
vívás délután. 

A katonai tantárgyak elvileg titkos órák voltak. Az entente ellenőrzése miatt azoknak az óráknak 
más nevet adtak. így: illemtan (szolgálati szabályzat), jellemnevelés stb. Kedden és pénteken 14-17 
óráig gyakorlati kiképzés volt az udvaron, ha esett az. eső akkor a folyosón. Állítom, hogy a gyalogsági 
zárrendet a honvédség egyik alakulata sem tudja olyan tökéletesen és szépen, mint a növendék zászló-
alj. Szemrebbenés nélküli „vig}>áz!", feszes díszmenet, pattogó kettősrendek. 

A tanórák alatt szintén a teljes katonai regula uralkodott. Amint a tanár a terembe lépett, a szolgálat-
ban levő tanterem-ügyeletes növendék ,, vig}>ázz! "-t vezényelt és beadta a jelentést. Létszám: 32. kór-
házban: 1, szabadságon: 1.fogdában: I fő, jelen: 29 stb. Első óra elején és ötödik óra végén a .. Mag\'ar 
Hiszekegy"-el imádkoztuk. 

„ Hiszek egy Istenben, Hiszek eg}' Hazában, Hiszek eg}' isteni örök igazságban. Hiszek Magyaror-
szág feltámadásában, Amen. " 

A tanár asztalán állott egy könyv, az „Elégtelenesek könyve", amelyet a cőgerek 
„cseszkóskönyvnek" vagy „pincseskönyvnek" hívtak. Ebbe írtak be az óraadó tanártisztek mindent, 
amit szükségesnek látnak. Például: „X. Y. franciából 4-re felelt" vagy „X. Y. az órán vig}'orgott " vagy 
„X. Y. dolgozatírásnál csalt" vagy „X. Y. keze piszkos volt" vagy „X. Y. tornacipőben jelent meg az 
órán " vagy „X. Y. 1 perccel csengetés után jött be " stb. 

A cseszkóskönyvbe való beírásnak mindig kihallgatás lett a vége. A kihallgatás a századiroda előtti 
folyosórészen volt. naponta 10 órakor és azon a szolgálatba lépők, átadók, jelentéstevők, kérelem, pa-
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naszügyek szerepeltek és a bal szárnyon a kihallgatásra rendeltek állottak fel egy sorba. A kihallgatást a 
szolgálatvezető állította össze, az oktatótiszt ellenőrizte és a századparancsnok tartotta. Aki az 
„elégteleneskönyvben" szerepelt, annak szintén meg kellett jelenni a kihallgatáson, s ott kedvezmény-
elvonásokban, kimenőelvonásban és más részesült, esetleg megfenyítették mindaddig, amíg elégtelenét 
ki nem javította. 

Két kihallgatásra emlékszem vissza, amelyet Zelky százados tartott, s amelyet soha nem felejtek el. 
Egyiknek Jankovich Pál növendék volt a szenvedő hőse. Jankovich monoklit tett fel a városban. Zelky a 
kihallgatáson feltetette vele és arcul ütötte. A monokli csak úgy repült. A második kihallgatásról majd 
később lesz szó. 

Természetesen az V. évfolyam nemcsak újoncokból állt, hanem a soproni és kőszegi alreáliskolát 
végzett s ide felkerült cőgerekből is. De a volt alreáliskolások velünk szemben igen nagy előnyben vol-
tak 1923 decemberig, a mi újonckiképzésünk befejezéséig. Eleinte ők is adták az ügyeleti szolgálatot, 
miután ők „s t ráf ' -os cőgerek voltak, nyakukon hordták az alreálban szerzett tanulmányi eredményeik 
látható jelét, az egy. kettő vagy három stráfot a gombokkal. Ők maguk is tartózkodóak voltak az újon-
cokkal szemben. Decemberben azonban már lélekben is együtt voltunk velük. 

A délelőtti ötödik óra után a hálótermekbe vonultunk, ahol kezet mostunk. Ezután ugyanúgy vonul-
tunk le az éttermekbe, mint ahogy reggelihez. Az ebéd is hasonlóan ment végbe azzal, hogy a gyengébb 
szervezetűeknek csukamájolajat kellett az ügyletes tiszt előtt enni. Havonként orvosi vizsga, kéthavon-
ként külön fogorvosi vizsgának vetették alá a növendékeket, s akiket az orvos kijelölt, azoknak csuka-
májolaj-kúrát kellett tartani. Engem az orvos sohasem jelölt erre a kúrára. A kijelöltek azonban sehogy 
sem szerették ezt a különös orvosságot. így aztán többször is megtettem azt, hogy I -2 bregóért a beteg 
helyett kimentem, és behunyt szemmel, fogcsikorgatva megittam a csukamájolaj , , méreg "-adagot. 

Délután az ebéd befejezésétől 2 óráig szünet volt. Ilyenkor a parkban kellett lennünk. Itt az egy vá-
rosból valók külön csoportokat alkottak, s úgy sétáltak. Természetesen a tornatér tornaszerekkel együtt 
a rendelkezésünkre állott. 

Télen a kaszinóban biliárdoztunk és egyéb társasjátékot játszottunk. Kártyázni nem lehetett. Ugyan-
csak az ebéd utáni szünet alatt lehetett a szakadt, kicsi vagy bő ruházatot a kéziraktárban kicserélni. Már 
ezen a helyen is emléket kívánok állítani Piller Péter szakaszvezetőnek, a későbbi vitéz Piller Péter 
őrmesternek, tiszthelyettesnek, aki pécsi tartózkodásom alatt mint század altiszt, Trianon miatt civil ru-
hában, de lélekben annál nagyobb magyarsággal volt minden ügyes bajos dolgainkban segítségünkre. 
Ő szabadon járt kelt az iskolában, kezelte a ruharaktárt, ott állt kihallgatásnál a parancsnok mögött. 
Minket soha. de soha nem tanított. De személyes példájával, föltétlen megbízhatóságával és vasszor-
galmával megismertük benne az örök altiszt példáját. 

Két eset élénken emlékezetemben él. A levélpostát eleinte a parancsnokság cenzúrázta. Az egyik nö-
vendék (a Koch nevű barátom) azt írta haza. hogy többé nem fog elégtelenre felelni, s hogy nyomatékot 
adjon szavának 4 b-vel írta. hogy „többbbé". Kihallgatáson a századparancsnok ezt szóvá tette a nö-
vendéknek. hogy tanuljon meg helyesen írni. Kihallgatás után Pillér odalépett a növendékhez s ezt 
mondta neki: „Elég lett volna 3 b-vel írni, hiszen látja, hogy a százados úr mindent észrevesz". Pillér 
nős és sokgyerekes ember volt. Szőke bajusza kifenten kacskaringózott felfelé. Különösen az egy kisfi-
ával sétált vasárnap délutánonként, ilyenkor szóba álltunk az öreggel. A fiát , . kisbüdös "-nek becézte. 

Az étteremben nagy betűkkel volt a falra festve az intézet jelmondata: ., Becsülettel élünk és ha-
lunk!". Ez a jelmondat, ha szeme lett volna, rengeteg mókás esetet láthatott voina az étteremben, külö-
nösen akkor, amikor a VIII. évesek valahol másutt voltak foglalkozáson. Egyik cőger fogás volt a másik 
ételét megsózni. A másik pedig összebeszélt társaival, s a felhajtott és csatornát képező asztalterítő szé-
lén vizet töltöttek a harmadik ölébe. Szerdán reggel nem volt csuklógyakorlat, ilyenkor a reggeli is az 
órák kezdete előtt volt, ellenben a hálóteremből ágyneműinket levittük az udvarra porolni. A pokróco-
kat ráztuk, a matracokat ággal ütögettük. Itt is voltak mesterek. Két rántással oly ügyesen tudott néme-
lyik pár porolni, hogy bármely szobainas megirigyelhette volna. A pokrócok pedig olyan éktelen lármá-
val dübörögtek és csattogtak, hogy hihetetlennek tűnt fel, pokróccal ezt is lehet. A porolás tökéletessé-
géről persze szintén a növendék urak győződtek meg. Velem előfordult az, hogy a kiporolt holmijaimat 
felvittem a III. emeletre. A növendék úr azonban kijelentette, hogy még poros, s a következő pillanat-
ban már repültek is a matracaim ki a III. emelet ablakán le a földre, én pedig a lépcsőn utána, újraporol-
ni. 
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A két szárnylépcső vasrácsát faburkolat fedte. Ha nem látta elöljáró a cőgert. akkor lefelé nem 
„gyalogolt". A 3. emeleten leültünk a karfára s hat fordulóval másodpercek alatt lecsúsztunk a föld-
szintre. Csodálkozom azon ma is. hogy emiatt miért nem történt szerencsétlenség. 

Általában minden munkát magunk végeztünk, kivéve a takarítást és a fahordást, no és a mosást. 
Ágyainkat mi vetettük, cipőinket mi tisztítottuk, ruháinkat mi keféltük. Szegény volt az ország, nem tel-
lett takarító emberekre, s csodák csodája egyikünknek sem törött le a keze. Kilenc éven át én vetettem 
az ágyamat, én tisztítottam lábbelimet. De mindkettőt nagyon megtanultuk. 

Általában sajátossága volt a cőger életnek, hogy senkit sem hívnak a nevén. Miként a tanároknak, 
tiszteknek, úgy a növendékeknek is megvolt a nevük. Engem sokáig: „Sza/"-nak, „Faktor"-nak és 
„ Bend"-nek hívtak a társaim. Kovács ezredes úr. iskolaparancsnoknak ,, Tapir báci" volt a neve. Fajth 
Ágoston premontrei rendi kanonokot, a magyar irodalom tanárát „ Náci "-nak. Murányi századost „ Ma-
tyi "-nak. Végváry őrnagy matematikatanárt „ Gyuri "-nak hívtuk, pedig sose volt a keresztneve György. 
Molnár rajztanárt , , Tökfejű melanzs "-nak. a fogorvos Molnár főorvos-t „ Kismelanzsnak ". a kórházpa-
rancsnok Dr. Lang Lipót ezredes orvost . . Ovidiusz "-nak hívtuk és így tovább. 

A cőger életnek velejárója volt két olyanjelenség, ami csak cőgerre illik. Az egyik a „sózás ". a má-
sik a „ cikkelés ". Sózás alatt a cőger az ébresztő utáni ágybanmaradást érti. Rengeteg bajt, kellemetlen-
séget, fenyítést elvállaltak már a cőgerek azért az 1 -2 percért. Cikkelés alatt a „ cikk-cikk " szócskák sú-
gásszerű továbbmondását kell érteni. E két szócskával jelzi a cőger társának: .. Vigyázz! veszély van. 
elöljáró közeledik. " Tehát eldobni a cigarettát, ha tiltott helyen dohányzol. vagy ha nem szabad, bújj el 
egy mellékutcában, ha nincs kimenőd, kelj ki az ágyból, ha sózol, dugd el a „puskát". ha számtan- vagy 
más dolgozatot írsz stb. Ez annyira vérévé válik a cőgemek. hogy a cikkelés akadémikus, tiszt, dc még 
tábornok korában is eszében van. 

A délutáni utolsó óra után. tehát 5 órakor sorakozik a század minden hétköznap, ekkor van a pa-
rancskihirdetés. Ekkor kaptuk meg az uzsonnát és a levelet, csomagot. A parancskihirdetést valamelyik 
oktatótiszt tartja, felolvassák a másnap szolgálatba kerülőket, dicséreteket, fenyítéseket, továbbá a 
belszolgálattal kapcsolatos kihirdetnivalókat. Parancskihirdetés után rendesen szünet következett 6 órá-
ig. Szombaton kötelező ismétlés csak a fenyítettek részére volt. Vasárnaponként a római katolikusok az 
intézet kápolnájába vagy a városba mentek misére, mi protestánsok rendesen az Indóház utcai temp-
lombajár tunk istentiszteletre. 

Rengeteg kedélyessége. érdekessége, szépsége van a katonaiskolai éleinek. Ezeket papírra vetni 
szinte lehetetlen! A családi fészekből kikerült gyerekeknek éppen azért sikerül nagyon hamar a zsinór-
egyenes és órapontos katonaéletbe beleilleszkedni, mert a katonaélet első hónapjában alig van szabad-
ideje, amit magára áldozhat, másodszor pedig annyi kedélyesség van a növendéki életben, hogy elszo-
morodnia ideje sincs. 

Az első hónap elmúltával valahogy az volt az érzésem, hogy saját magamra is maradt egy-egy kis 
időm. A városba eleinte nem. az újonckiképzés végén azonban vasárnaponként 2-5 óráig kimehettünk. 
Ekkor kezdtem megismerni ezt a szép várost, amely nekem azonnal megtetszett, amikor a Mecsek 
hegységet megpillantottam. A Szigeti országúton a belváros felé haladva igen tetszettek a szép üzletek. 
Kimenőim csak sétából állottak, vagy a Király utcai cukrászdákat bújtam. Az intézet igazgatósága (is-
kolaparancsnokság) azonban gondoskodott arról, hogy a növendékek Pécs minden történeti emlékét és 
a fontos középületeket belülről is megnézessék. Iyenkor testületileg vittek ki minket, s többek között 
láttam a román stílusban restaurált székesegyházat, mely négytornyú temploma hazánk legszebb egy-
házi épületei közé tartozik. Láttam a IV. századból való ókeresztény sírkamrákat, katakombákat, fal-
festményeket. Voltam a világhírű Zsolnay majolikagyárhan. a Littke pezsgőgyárban, sörgyárban, a vá-
rosi múzeumban, a Misina tetőn lévő kilátóban. 

Decemberben, intőkonferencia előtt. Kovács József ezredes úr megszemlélte a gyakorlati kiképzést 
és kihirdették az eredményt. Én nem kaptam sem intőt, sem rovást, ellenben megkaptam az első kitün-
tetést. ami előremenetelem külső, látható sikeréről is tanúság volt: az egy stráfot. Újonc félév előtt na-
gyobb kitüntetést nem is kaphatott. Különösen Werner Károly főhadnagy és Faith Ágoston premontrei 
rendi áldozópap kanonok nyilatkoztak elismeréssel rólam. 

Lassan közeledett a karácsonyi szabadság ideje is. Egy alkalommal Werner főhadnagy úr a bajtársi-
asságról tartott előadást s ekkor felemlítette, hogy mi hazamegyünk karácsonyi szabadságra, de van 
olyan évfolyamtársunk is akinek özvegy édesanyja az oláhoktól megszállt területen él. Másnap kihall-
gatásraje lentkeztem és kértem, engedjék meg, hogy az előző nap említett erdélyi kisbajtársamat, név 
szerint Scheller Sándort szabadságra magammal vihessem. Természetesen majd meg fogom kérni szü-
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leimet arra is, hogy útiköltségét is fedezzék. Scheller Sanyi lett ettől kezdve legjobb barátom, és a szá-
zadparancsnokság köszönő levélben közölte apával tervemet. Sanyi az V. évfolyamot ismételte éppen, 
mivel előző évben egy tantárgyból megbukott. 

Az intézeti életben elvileg minden közös, de minden növendéknek van egy kis zuga. ami teljesen az 
övé. s ez a tanteremfiók, a hálóteremben az éjjeliszekrény. A tanteremfiókban vannak a tankönyvek, ir-
kák. irónok. levélpapírok, kapott levelek stb. Nekünk felnyitható tetejű és nem f iókos asztalaink voltak. 
Bár az elrendezésben itt is volt valami zsinórmérték, azonban már nem annyira pontos, mint pl. a háló-
termi szekrényeinkben. 

A felnyitható asztallapon belül fényképek, levelezőlapok voltak, s majdnem minden fiókban volt 
még valami. Egyéni rajz 1 -1 vasúti mozdonyról, s mindenkinek ahová való. egy hosszú számokkal tele-
írt sínpár. A számozás a szabadság helyét tüntette fel. s ott kezdődött. Minden nap be lehetett feketíteni 
egy számot, s a 4 hónap 110 egynéhány napja fokozatosan fogyott. Mire el jött a szabadság napja, addig-
ra a rajzolt mozdony is elérkezett a célállomáshoz. Voltak akik állomásokat írtak közbe. 

jHi 1 - — " ' — ' n u ! • . ' j i A j i . ' i u / ) »r, 
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Még egy cőger szokás volt, hogy a Szabadság! szót betűnként és naponként hátulról írták fel a táblá-
ra. Pl. ha a szabadság december 20.-án kezdődött, akkor 10.-én (szabadság! = 10 betű) a !-t. 11-én -g!, 
12-én ág!. 13.-án ság! került a táblára. December 18-án már abadság! díszelgett a táblán s ekkor már 
igen nagy volt a szabadságos hangulat. Érdekes, hogy tisztjeink ezt tűrték, sőt szerették. A szabadság 
szónak ilyen módon való felírása V-VNI . évfolyam minden tantermének tábláján megtalálható volt. 
Voltak olyan osztályok, ahol gyönyörű, többszínű, karácsonykor behavazott betűkből, művésziesen 
volt pl: a zabadság! felírva. 

Lassan valóban elérkezett a zabadság!, vagyis az indulást megelőző nap. Akinek elégtelen osztály-
zata volt, az búsulhatott, annak 1 -2 nap elesett vagy a szabadság elejéből, vagy a végéből. Este már nem 
jö t t álom a szemünkre. Ebéd után a „kofferkiosztás"-sal telt az idő. Milyen kimondhatatlanul jól esett a 
„ koffert" megpillantani. A bőröndök rendes körülmények között nem állottak nálunk, azt a raktárba ad-
tuk le. Sokan, köztük én is. 1-2 nem romlandó tésztát, cukrot, később cigarettát hagytunk a bőröndben, 
csak azér t hogy ha eljön a „kofferkiosztás" örömnapja, valami hazai értékű legyen benne. 
1923—1925-ig a távutazók (akik Budapesten át utaztak) elindulhattak a hajnali vonattal. Ez azt jelentet-
te, hogy 2 órakor volt az ébresztő. Azonban ezt az ébresztőt sosem kellett elrendelni. Inkább nem alud-
tunk éjjel, csakhogy el ne aludjunk a vonat indulásáig. Ilyenkor nem volt pajtásságvizsga sem. Az éjje-
liszekrényekben nem volt meg az a borotvaélességű rend. amit a növendék urak követeltek. Vagyis: in-
gek, zsebkendők, egyebek úgy összehajtogatva, hogy azt hihesse bárki, festve van oda a ruharakás. 

Első szabadságom pontos idejét nem írtam meg haza Ceglédre, hadd legyen váratlan a viszontlátás 
öröme. Schuller Sanyi is végtelenül és kimondhatatlanul boldog volt, mert ő is jöhetett életében először 
(I-V. évfolyamban nem volt) szabadságra. Éjjel 3 órakor már lenn ácsorogtunk a kapu előtt, oda előál-
lott 2 nagy társzekér és azokra ráraktuk a bőröndjeinket. A jegyeket valamelyik oktatótiszt váltotta meg. 
azzal sem volt bajunk. Az Eszék felől jövő vonatra várakoztunk. Végre jött a vonat s mi beülhettünk a 
kocsikba. Elindultunk. Messziről láttuk, amint lassan elmarad a kivilágított ablakú „Alma Mater", a 
cőgerei. 

A vonaton már megalakultak a kisebb csoportok. Volt balassagyarmatiak csoportja, Debrecen felé 
menőké, pestiek, győriek, szegediek. Újdombóvárra való megérkezés ostromot jelentett a vasúti ven-
déglő számára. A szabadságos cőgernél nagyobb úr a világon sincsen, természetes, hogy ez a sok hatal-
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másság az étteremben pokoli zajt csapott. A cigaretta ott égett az olyanok szájában is. akik még azt sose 
tették. A VII. és VlII.-osok már megengedték maguknak ,. ej de jó nő!", s hasonló kijelentéseket. A leg-
kisebb növésű lehetőleg haboskávét ivott, a VIII. urak reggelire is hosszúlépést vagy fröccsöt ittak. Hát 
persze, mit gondolna a z a z V. éves cőger. ha a VIII-as kávét vagy teát inna? A rikkancsok egyszeribe el-
hallgattak. A cőger mindég úr. egy szempillantás alatt minden újságot összevásároltak, de nem olvasni, 
csak hadd lássa a világ. Ha fizetésre került a dolog s a „Főúr" azt mondta: „Igenis alássan kadét úr 
37.000 korona ", akkor undorral lecsapott a cőger 4 db. 10.000-st, s ,, Hagyja csak, a többi a magáé ". 
I)e volt is a cőgernek olyan becsülete a dombóvári restiben, mint senkinek a világon. 

A vasúti kocsiban olyan nagy volt a lárma hogy az ember a saját hangját sem hallotta. Olyan sűrű 
volt a cigarettafüst, hogy látni alig lehetett. A VIII.-os növendék urak közül sokan ráfizettek a jegyre. 
Az I. kocsiosztály jobban illett egyéniségükhöz. Lassan megvirradt, az ujdombóvári kávé. az éjszakai 
nem alvás, a VIII.-os növendék uraknak pedig a fröccsreggeli áldólag kezdte mutatni hatását. A zakato-
lást is jobban lehetett hallani, a kicsi lelkes cőgercsapat elálmosodott. Simontornya körül kezdtünk újra 
éledni s a szabadságos hangulat egész Pestig emelkedett. Délután érkeztünk meg Pestre, már szürkület-
re járt az idő. A Keleti pályaudvarról átmentünk a Nyugatiba. Cegléd felé onnan indult a vonat. Errefelé 
már ismerősebbek voltak az állomások. 

Mikor Cegléden, nem sokkal éjfél előtt leléptem Sanyival a vonatról, alig hittem a szememnek. Az 
állomás összement, megkisebbedet. Kocsiba ültünk s mint egy tábornok, kiadtam a kocsisnak az ukázt: 
Hunyady utca 27! Már lepihent a család, amikor az ajtón zörgetni kezdtem. Kimondhatatlan nagy volt 
az öröm, amikor beállítottunk. Különösen az egy stráf kitüntetés tetszett nagyon. Sanyi elmesélte élete 
történetét, hogy tették tönkre az oláhok a családjukat, a betörés miatt eddig egy alkalommal sem mehe-
tett szabadságra. 

Eljött a karácsony szent ünnepe is. A karácsonyfa alatt már nemcsak nekünk hármunknak díszelgett 
a sok ajándék, hanem a testvérünknek fogadott Sanyinak is. Szilveszter este a vasúti II. osztályú étte-
remben volt a bál. Sanyi és én elmentünk, csak reggel felé vetődtünk haza. 

A szabadság gyöngyelet-napjai lassan elfogytak. Utolsó percekben készítettük el a házi feladatokat, 
s mire készen voltunk, már csomagolhattunk újra. Mikor elerkezett a visszaindulás napja. Sany ival még 
egyet sétáltunk a ceglédi utcán. Volt gimnáziumi társaimmal is találkoztam. 

Másnap reggel indultunk vissza. Mama. mint rendesen, most is elsiratott minket. Apa kísért Buda-
pestig. ott feltett a vonatra, amelyik Pécsig ment. A vonaton találkoztunk a más városokból Pécsre 
igyekvő cőgerekkel is. 

Pécs felé utaztunkban megismétlődött az. újdombóvári éttermi jelenet. A cögerek minden létező en-
ni- és innivalót összevásároltak. Este már az intézetben voltunk. Másnap reggel teljes szomorúsággal 
beköszöntött a hétköznapi élet. Alig tudtunk felkelni, hiszen úgy megszoktuk a délig tartó alvást. 

Vitéz Szathmáry Lajos nyd. alezredes naplója 
és Gál Attila: Armis et litteris-e felhasználásával összeállította: 

dr. Földesi Ferenc 

„Szép magyar vitézek, aranyos leventék!" 
Honvéd hagyományőrzés Szegeden 

Világszerte egyre több katonai hagyományőrző szervezet alakul, azzal a céllal, hogy, kifejezzék a 
nemzethez, a kultúrához, és a közösséghez való tartozásukat"1, illetve „elősegítsék a történelem során 
egymás ellen harcoló népek megbékélését".2 Az 1989-ben létrejött Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Szövetség szerves része, az európai katonai hagyományőrző szervezeteit összefogó Európai 
Katonai Hagyományőrző Szövetségnek. Magyarországon katonai hagyományőrző programok már 

1 Ármádia. 2000. 1. évfolyam 2. szám. 49. 
2 Huszár, az Európai Katonai Hagyományőrző Szövetség folyóiratából idéztük Fülöp Tibort. 
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1964-ben is voltak, mint például a Nagyvázsonyi Lovasjátékok. Hasonló jellegű programokat az 
1770-es 1980-as években is rendeztek, elsősorban a várjátékok keretében. 

Az 1980-as években jönnek létre az első huszárcsapatok. Létrejöttének alapját a lovasok, a lovagolni 
szerető, illetve a lovas életmód megvalósítását célul kitűző emberek jelentették, akik csapatokba tömö-
rülve, korhű huszárruhát készítve váltak a lovas hagyományőrző csapatok alapítóivá.1 A magyar huszár 
hagyományok ápolásának kezdeményezői Fülöp Tibor4 mellett Somogyi Győző 5 és Nagy Kálmán 6 vol-
tak. 

Az idők folyamán folyamatosan növekedett, a hasonló jellegű rendezvények, csapatok, egyesületek 
száma, melyek az 1989-ben létrejött Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség létrejötté-
vel kaptak szervezett formát. A Magyar Köztársaság Országgyűlése e szövetséget, az Ismeretterjesztő, 
kulturális és működési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek közé sorolja.7 

Magyarországon, a katonai hagyományőrző egyesületek fejlődésében fordulópontot, a rendszervál-
tozásjelentette. hiszen ettől kezdve jöttek létre nagyobb számban ilyen jel legű egyesületek, mint példá-
ul a Jász Lovas Bandérium, az Egervári Vitézlő Oskola. Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. 
Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete stb. A katonai hagyományőrző egyesületek száma azóta 
is folyamatosan nő. 

Szeged és a '48-as hagyományok 
A III. honvédzászlóalj. Batthyány-kormány toborzó rendeletének következtében. 1848 júniusában 

alakult meg Szegeden. Toborzási körzete hivatalosan Bihar, Békés, Arad. Csanád és Csongrád megyé-
ket foglalta magába. Szegedre kellett egybegyűlniük Nagyvárad. Arad. Gyula önkénteseinek is, de ide 
szállította újoncait Krassó. Temes és Torontál megye is. 

A szegedi hadfogadóhelyeken jelentkezett honvédeknél erősen szembeötlő az értelmiségi jelleg, 
amiért a kortársak emlékezete szerint parancsnokuktól, Damjanichtól a „mágnászászlóalj" elnevezést 
kapták. A szegedi önkéntesek között is jelentős számban voltak ügyvédek, jurátusok, gazdatisztek, pap-
növendékek, tisztviselők, tanulok, iparosok. A középnemesi fiatalság és a honoráciorok soraiból kike-
rült önkéntesek száma a III. honvédzászlóaljnál jóval nagyobb volt. mint a többinél, de az önkéntesek 
döntő többségét túlnyomórészt a szegényparasztok, zsellérek, napszámosok tették ki.8 Szeged sajátjá-
nak tekintette a honvédzászlóaljat, hiszen azt a város toborozta, eltartásáról, felruházásáról, s felszerelé-
séről maga gondoskodott.1 ' A miniszterelnök a zászlóalj őrnagyává és parancsnokává június 22-én 
Damjanich Jánost nevezte ki. Damjanich az újoncállományából fegyelmezett, jelentős harcértékű zász-
lóaljat teremtett. A III. zászlóalj honvédeinek megkülönböztető jelük a fehér kakastoll volt a kék sapka 
mellett, melyet még Obecsén kezdtek viselni. Innen nevezték el őket „fehér tollas"-oknak.10 

Szeged városának a toborzásban és a betegápolásban tanúsított hazafias buzgalmát elismerve. Mé-
száros Lázár hadügyminiszter 1848-ban, így nyilatkozott: „ Nem felejthetem el Szeged városát, melynek 
hazafiúi szeretetét és készségét nem lehet elegendőképpen dicsérni"." 

A szegedi csapatot augusztusban Szolnokra irányították Görgey Artúr őrnagyhoz, ahol a Tiszán-in-
neni mozgó nemzetőrség I. zászlóaljába osztották be őket. A szegedi csapat tökéletes felszerelése, kato-
nai fegyelme és szelleme annyira meglepte Görgeyt, hogy erről Kossuth Hírlapja 75. számában közzé-
tett nyilatkozatában Szeged hazafiasságát a többi törvényhatóság elé követendő példaként állította.12 

Szeged Kossuth Lajos számára is nagy jelentőséggel bírt, aki az ország védelmében a várost kulcs-
fontosságúnak tartotta: „ Szegedet tessék (mindenesetre) olly pontnak tekinteni, honnan a hazát még Bu-

3 Interjú, Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesületének elnöké-
vel, Dr. Vass Lászlóval. 2000. január 

4 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség ügyvezető elnöke, k.h.ő. alezredes 
5 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség táborkarának ruházati föszemlélője, k.h.ő. őrmester 
6 Hadtörténész, huszárezredes. 
7 www.mkogy.hu 
8 Szeged története. I. Szeged. 1985. 744. Hegyesi Márton: Az 1848/49-iki harmadik honvédzászlóalj története. 

Bp. 1898.9-30. old. 
9 Szeged története. I. Szeged, 1985. 747. old. 

10 Hegyesi Márton (1898) 29. 
11 Szeged története. I. Szeged 1985. 757. old. 
12 Uo.: 759-760. old. 
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dapest elvesztése esetében megmentbetjük. " '3 Illetve egy Szegeden október 4-én kelt beszédét. így fe-
jezte be: "Ha pedig a hadi szerencse kevésbé mosolyog fegyverünkre, ha netalán a végrehajtó hatalom 
az ármány által a fővárosból szoríttatnék, azon esetre Szegedet, oly pontnak tekintem, melyről a haza 
szabadságát, a nemzet függetlenségét megmenteni erősen hiszem. " I 4 Szeged áldozatkészségét és haza-
fias buzgalmát méltányolta alföldi toborzó körútján októberben: "Szegednek népe, nemzetem büszkesé-
ge, szegény elárvult hazám oszlopa, mélyen megilletődve hajtok meg Előtted. " l f ; A kutatások szerint a 
híres Kossut-nótát, e toborzó körút hatására, a szegedi újoncok énekelték először.1" 

Jellasics támadása következtében Batthyány Lajos elrendelte szeptemberben az új honvédzászlóal-
jak számára a toborzást, később helyette az újoncok kötelező kiállítását. Szegedről összesen 55()-en 
újoncot kellett kiállítani. Ezeket részint a 33. Honvédzászlóaljba, részint a 2. Hannover huszárezred lét-
számának kiegészítésére osztották be.17 A 33. zászlóalj felszerelését ugyancsak Szeged város biztosítot-
ta.18 Időközben elrendelték a mozgó csapat 600 főre való kiegészítését, melyre megindult a városban a 
toborzás. Részükre szintén Szeged lakosaitól szedtek be fegyvereket.19 A mozgó, vagy önkéntes nem-
zetőrök azután rövidesen a honvédség oldalán bekapcsolódtak az osztrák-szerb haderő elleni harcokba. 
A szegedi mozgó csapat őrnagya Földváry Sándor lett.20 

A téli és a tavaszi hadjáratban elért eredmények következtében a III. zászlóaljat rövidesen együtt 
emlegették Damjanich vörössipkásaival, a kassai XI. honvédzászlóaljjal. A június közepén megindult 
újoncozás eredményeként jött létre Szegeden a 103. zászlóalj. A város, ezt a zászlóaljat is. illetve a 
Földváry-féle szegedi önkéntes nemzetőr zászlóaljból létrejött 104. zászlóaljat is a magáénak tartotta.21 

A katonai kudarcok hatására Kossuth július 2-án bejelentette, hogy a kormány és a képviselőház 
Szegedre teszi a székhelyét. A városban megtartott beszédében ismét a város fontosságát hangsúlyozza: 
,. Szeged leszen amaz archimédési pont, honnét a szabadság egész világra fog kiterjedni "P 

Szeged soha nem tapasztalt olyan élénkséget, mint amilyen 1849 május végétől a szabadságharc bu-
kásáig ráköszöntött. Az egész honvéd haderőt Szeged környékére összpontosították, így a város valósá-
gos hadi központtá vált.23 A szabadságharc katonai eseményei azonban nem hoztak hazánkra nézve 
kedvező fordulatot. így került sor 1848. augusztus 5-en. a szőregi vesztes csatára. Napjaink hagyo-
mányőrzői erről az esemenyről is minden évben megemlékeznek, és csataimitációt mutatnak be. 

Az 1848-49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj 
Hagyományőrző Egyesülete 

Az egyesület 1998. március 14-én alakult meg, a Csongrád Megyei Ügyvédi Kamra Székházában 15 
fővel (7 felnőttel és 8 általános iskolás gyermekkel). Az alakuló ülés ünnepi keretek közt folyt le: miu-
tán bejelentették a megalakulást, ünnepélyesen aláírták az alapító okiratot, az egyesület alapszabályát, 
aztán pezsgőt bontottak és elénekelték a Himnuszt. A szórólapjukon megalakulásuk napjaként azonban, 
március 15-ét jelölték meg: „Egyesületünk 1998. március 15-én, a szabadságharc 150. évfordulóján 
alakult. " Az ellentmondás azzal magyarázható, hogy március 15-én a hivatalok zárva vannak. 

Az alapítók célja a '48-as hagyományok és ezen belül kifejezetten a szegedi egykori harmadik hon-
védzászlóalj hagyományainak „felderítése", ennek minél szélesebb körben való megismertetése, első-
sorban gyerekek körében. Az egyesület elnöke. Vass László elmondása szerint, azért választották épp a 
III. honvédzászlóaljat, mert minden város, azt a korszakot választja ki. mely számára a legdicsöbb volt. 
A szegediek életében a '48-49-es szabadságharc volt ez a korszak. Az alapítás célja a fentiek alapján ki-
derül. hogy egyértelműen az oktatás és a nevelés, ami a szerintük hiányos iskolai oktatást egészíti ki. 

13 Uo.: 762. old. 
14 Uo.: 764. old. 
15 Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1987/79-2. Szeged 1980. 70. old.: Péter László: Szegedi örökség. Bp. 1983. 

46. old. 
16 Péter László: i m. Bp., 1983. 47. old. 
17 Szeged története I. Szeged 1985. 769. old 
18 Reizner János: Szeged története II. Szeged 1899. 172. old. 
19 Szeged története I. Szeged 1985. 772-773. old. 
20 Uo.: 774. old 
21 Uo.: 785. old. 
22 Uo.: 788-799. old. 
23 Reizner János: Szeged története II. Szeged 1899. 162-163. old 
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Ezért az általuk választott történelmi korszakot, minél hitelesebben próbálják rekonstruálni és bemutat-
ni, úgy hogy a korabeli ruházatot, fegyverzetet szakemberek (hadtörténészek, kézműves mesterek stb.) 
segítségével készítik el. Ugyanakkor a szükséges történelmi ismeretek és a katonai instrukciók elsajátí-
tására, külön alkalmat nem kerítenek, mindezekre a rendezvényeken, és az iskolai vetélkedőkön kerül 
sor. Az ismeretterjesztés többféleképpen valósul meg: 

• a hadijátékokat értelmező bemondó és a történész által, 

• a felnőtt hagyományőrzők nyilvános előadásai segítségével. 

• önkormányzati tisztségviselők (pl. polgármester) és politikusok ünnepi beszédei, a rendezvények 
alkalmával, 

• a média és a sajtó által, 

• írásos dokumentumok (pl. könyv), amiket a hagyományőrzők adnak egymásnak. 

Más hagyományőrző egyesületek által támogatva az egyesület alapításának ötlete, a hobbiként had-
és helytörténeti kutatásokkal foglalkozó dr. Vass László ügyvédtől származott. Úgy tervezte, hogy autó-
val bejárja az egykori tavaszi hadjárat csatahelyeit és megmutatja azokat három gyerekének. Majd ba-
rátai is csatlakoztak. Az első gyerekcsapat az alapítók gyerekeiből verbuválódott. 

A felnőttek közt van ügyvéd, orvos, ügyész, vállalkozó, akik szintén érdeklődtek-e történelmi kor-
szak iránt. Az alapító tagok, akik a társadalom értelmiségi rétegéből kerültek ki. tehát nem hivatalos 
személyként, hanem magánemberként hozták létre az egyesületet, saját anyagi forrásukból, idejüket 
feláldozva. Az egyesület szerveződése, spontán és alulról történt. 

A szervezethez való tartozás feltétele felnőtteknél az, hogy vállalja a teljes felszerelés anyagi költsé-
geit (100-120 ezer forint), és az útiköltséget - ez utóbbit csak akkor, ha nem kapnak elég pályázati 
pénzt. Tagdíj nincsen. Gyerekeknél a történelmi vetélkedőkön győztes első három helyezett kerülhet be 
az egyesületbe. Ilyenkor a tagok közül néhányan korabeli ruhába beöltözve, kimennek a kiszemelt isko-
lába (miután az igazgatójával, tanáraival megbeszélték), és kiosztják a tesztlapokat. Vass László szerint 
erre azért van szükség, hogy legyen értéke az egyesületbe kerülésnek. A belépésnek nincsenek ünnepé-
lyes keretei, sőt belépési nyilatkozatot sem kell kitölteni, az új tagot a legközelebbi találkozón mutatják 
be. A belépés pedig akkor válik érvényessé, ha az illető korabeli ruhába beöltözve részt vesz egy ren-
dezvényen. 

A felnőttek közül a női tagok azok, akik különösebb anyagi áldozathozatal nélkül is tagjai lehetnek 
az egyesületnek pl., ha felnőtt hagyományőrző ismerőse, esetleg gyerek hagyományőrző édesanyja. Lá-
nyok is bekerülhetnek az egyesületbe, ha nyernek a vetélkedőn, vagy ismerős útján, ha sürgősen szük-
ség van markotányosra. 

Az egyesület tagjai, nem, kor. foglalkozás, iskolai végzettség, anyagi helyzetük, lakhelyük és politi-
kai beállítottságuk tekintetében igen heterogén közösséget alkotnak. A tagok között találhatunk ügyvé-
det, orvost, ügyészt, vállalkozót, biztonsági őrt, rendőrt, szabómestert, taxisofőrt, országgyűlési képvi-
selőt, hivatásos katonát, kereskedőt óvónőt stb. A tagok iskolázottsága, szakmunkástól, az érettségizet-
ten keresztül a doktorig, anyagi helyzetük pedig, a bérből és fizetésből élőktől a kifejezetten jómódúa-
kig széles skálán mozog. A tagok jelentős része nem szegedi lakos. Megtalálhatunk köztük algyőit, 
deszkit, ópusztaszerit, bordányit, zákányszékit és máshonnan valót is. A különböző politikai beállított-
ságú tagok között természetesek a nézetkülönbségek, melyek azonban nem befolyásolják az egyesület 
működését, sőt teljesen háttérbe szorul a közös ügy érdekében. 

Az egyesületbe való belépésnek számtalan motivációja van: a hazaszeretet, a történelem szeretete, a 
fegyverek szeretete, a kikapcsolódás, szórakozás, a közösséghez való tartozás tudata, a szereplési vágy. 
a férfias erények gyakorlása - hiszen a katonáskodást ennek tartják. A felsorolt motivációk általában 
együttesen érvényesülnek, személyenként azonban változó, hogy melyik a meghatározóbb. Motiváció 
lehet még a kutatói tevékenység is. hiszen mi kifejezetten ezzel a célzattal kerestük fel az egyesületet, 
azonban női és kutatói mivoltunk nem tette egyszerűvé a beilleszkedést. 

A felnőttek tiszti rangban vannak, a gyerekek pedig közlegények. Őrnagyi rangig az egyesület saját 
joga az előléptetések meghatározás, e fölött csak Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövet-
ség adományozhat katonai rangot. Parancsnoki megbeszélés után Vass László lépteti elő a kiválasztot-
takat. Az előléptetés feltétele, hogy az illető, aktív szervezőmunkát végezzen, sokat tegyen az egyesüle-
tért. Az előléptetések ünnepélyes keretek között zajlanak, rendszerint egy-egy rendezvényen, miután a 
nézők serege szétoszlik. 
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A kitüntetéseknek két formáját ismertük meg. A hagyományőrzők országos találkozóján a csataimi-
tációk után minden résztvevő oklevelet és emlékérmét kap. ezen kívül a szegedi egyesületen belül, min-
den évben a két legaktívabb tag. megkapja a Damjanich-emlékérmet. Vass László a tisztekkel való 
egyeztetés után dönti el, hogy az adott évben ki érdemelte ki munkájával ezt az elismerést. Mindez, az 
egyénnek a csoporthoz való tartozás tudatát erősíti, amin keresztül az egyén meghatározza a társada-
lomban való helyét, hiszen a szabadságharc emlékéért tett erőfeszítéseit elismerik és jutalmazzák. 

Az egyesületi tagok közti kapcsolat kialakítására számtalan lehetőség adódik. A rendezvények után 
többnyire közösen szoktak étkezni, ahol lehetőség van. arra hogy egymást közelebbről is megismerjék. 
A rendezvényeken kívül pedig közös vacsorát is rendeznek, például egy-egy jelentősebb program után 
pár napra, amikor megnézik a róluk készült videofelvételeket, és felelevenítik a történteket, melyre a 
gyerekek szüleit is meghívják. Olykor hagyományőrző bálokat is szerveznek, melyre a családtagok is 
hivatalosak. A közös szállások további lehetőségeket nyújtanak az ismerkedésre egy-egy rendezvény 
alkalmával. Az esetek többségében ugyanis, katonai sátrakban, iskolai tornatermekben, kollégiumok-
ban vannak közösen elszállásolva. 

Megfigyeléseink alapján, a gyermek-felnőtt és a fér f i -nő viszony sajátos formájáról kaptunk képet. 
Sok gyermek, úgy került be az egyesületbe, hogy a szülei már tagok voltak. Ennek ellenkezőjére is van 
példa, amikor a szülő gyermeke által került be a csoportba. Az esetek többségében viszont az egyesület 
felnőtt tagjai számukra idegen gyermekekkel dolgoznak együtt és egyben nevelik, felügyelik őket. Az 
is előfordult, hogy a felnőtt tagok között barátságból házasságok is születnek. A tagok között személyes 
ellentétek is megfigyelhetőek, ezek azonban nem veszélyeztetik az egyesület működését. 

Az egyesület nem kötelezi tagjait arra. hogy állandóan részt vegyenek a programokon. Ha valame-
lyik gyermek tag többször nem megy el a rendezvényre, akkor rákérdeznek. Ha kilép, akkor le kell ad-
nia a ruháját, mert az az egyesület tulajdona. Ha valamelyik felnőtt tag egy évig nem jelenik meg. akkor 
kihagyják a nyilvántartásból. A kilépéseket úgy könyvelik el, hogy „csatában is van veszteség". A kilé-
pések okát a gyerekek esetében Vass László azzal magyarázza, hogy egy idő után az érdeklődésük más 
felé fordul, például elkezdenek valamilyen komolyabb sportot. A felnőttek esetében talán inkább arról 
lehet szó, hogy a rendezvények általában hétvégére esnek, és ütközhetnek az általában szintén hétvégé-
re eső családi programokkal. 

A rendezvények 
A programot mindig a helyi szervező csoport állítja össze, akiknek egyeztetniük kell elképzeléseiket 

a többi csapattal és a város vezetőivel (polgármesterrel, rendőrséggel, tűzoltósággal, mentőszolgálattal, 
pappal stb.), például az útlezárások ügyében. A program összeállításánál egyéb tényezőket is figyelem-
be vesznek: 

• politikai szempontokat - Vass László nem tartja szerencsésnek egy kifejezetten szerbek elleni tá-
madó csatának a megemlékezését, 

• időjárási viszonyokat, hiszen a februári hidegben a rendezvényt nehezen lehetne kivitelezni, az 
emberek sem mennének el a programokra, 

• lokalitás (helyhez kötöttség) szempontját, hiszen az adott településhez szorosan kapcsolódó ese-
ményeket elevenítik fel, például a szegediek a szőregi csatáról emlékeznek meg, mert helyileg nagyon 
közel van Szegedhez, 

• anyagi szempontokat, mert a rendelkezésükre álló anyagi keret meghatározza, hogy hány egyesüle-
tet tudnak meghívni a rendezvényükre. 

Általában a helyi szervezők nyújtják a csapatok szállását, ellátását, ebben nagy szerepet vállal a Ma-
gyar Honvédség is. 

Az egyesületek, programjaik megszervezéséhez, szükséges pénzhez pályázatok írásával jutnak, amit 
pl. a helyi önkormányzathoz, az országgyűléshez, a Honvédelmi Minisztériumhoz nyújtanak be. 
Ugyanakkor rengeteg, pénzben igazán ki sem fejezhető segítséget ajánlanak fél magánszemélyek és 
szervezetek.. . Volt. aki sütnivaló malacot ajándékozott, más ingx'en sütötte és szállította ki a kenyeret. A 
hadseregtől sátrakat kaptunk, a tűzoltóság a vízről gondoskodott, a vízügyesek a Kamaratöltést készí-
tették elő a hadijátékhoz, a rendőrség útlezárásokkal segítette a jelvonulásainkat. "24 

24 Délmagyarország. 1999. augusztus 2. sz. 
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Egy-egy ilyen rendezvényre legalább 5-6 hagyományőrző csapat érkezik az ország különböző pont-
jaiból. és Európa több országából is. A rendezvények megszervezését gyakran jellemzi a spontanitás. a 
rögtönzés. Az időszerű program menetéről a meghívott hagyományőrzők rendszerint érkezésükkor 
kapnak tájékoztatást. A csapatok vezetői a parancsnoki egyeztetésen beszélik meg a részletes progra-
mot és annak esetleges módosulásait, melyet később tudatnak a csapat tagjaival: „ A programról csak, 
annyit, hogy mindig két perccel előbb tudjuk meg. hogy mit kell csinálni. "25 

Azokat a programokat, amelyeken hagyományőrzők valamilyen tormában részt vesznek, két cso-
portra osztottuk. 

1.) Az első csoportba, az általuk szervezett programok tartoznak, melyek az 1848/49-es szabadság-
harc csatáinak felidézésé céljából rendeződnek meg. 

2.) Külön csoportba soroljuk azokat a rendezvényeket, ahol meghívottként, mint díszőrség vannak 
jelen. Ilyenek az állam által szervezett történelmi emlékünnepek (pl. augusztus 20-a. október 6-a). vagy 
az egyéb rendezvények: pl. a város napja, a honvédelem napja, a szőregi rózsa ünnepe, az Európa díj át-
adása Szeged városának stb. 

1. Az 1848/1849-es szabadságharc katonai hagyományőrzői által szervezett programok két részből 
állnak. 

Egyrészt beszélhetünk a hadijátékot megelőző, de hozzá szorosan kapcsolódó hivatalos megemlé-
kezésről. melyen valamilyen hivatali tisztséget betöltő személy (pl. polgármester, miniszter, pap), illet-
ve történész beszél a szabadságharc eseményeiről, annak előzményeiről és következményeiről. Ezen 
megemlékezések fő mozzanata a koszorúzás, mely előtt gyakran előfordulnak kifejezetten a jeles nap 
alkalmából megtartott istentiszteletek is. Azonban, nem csak a szabadságharc csatái, hanem annak ki-
emelkedő alakjai is lehetnek a megemlékezés tárgyai, például Kossuth Lajos születésének 200. évfor-
dulója alkalmából rendezett ünnepségek. 

Másrészt beszélhetünk magáról a hadijátékról, melyen korhű ruhákban és fegyverzetben jelennek 
meg a hagyományőrzők. Itt kötetlenebb a hangulat, közvetlenebb a hagyományőrzők és a nézők közti 
viszony. Ekkor lehetőség nyílik a fegyverzet, ruházat és egyéb kellékek, pl. dob kézbevételére, illetve 
mélyebb hadi és történelmi ismeretek elsajátítására. Ugyanis a csataimitáció alatt a bemondó, a törté-
nész felidézi a hadi eseményeket, melyek egyrészt a szabadságharc, másrészt a hagyományőrzők had-
mozgásait foglalják magukba. A csatimitáció előtt és után pedig maguk a hagyományőrzők tartanak 
előadást és fegyverbemutatót. Részletesen tájékoztatják a nézőket, annak a katonai alakulatnak a törté-
netéről. melynek nevét viselik. A korhű fegyverzet és ruházat mellett arra is törekednek, hogy a csata-
imitáció időpontja és helyszíne megegyezzen a korabeli csata időpontjával és helyszínével. A szerve-
zők, ugyan nem törekednek a korabeli csata rekonstruálására, csupán a csaták egy-egy elemét, illetve a 
XIX. század közepére jel lemző hadi technikákat mutatják be. A csataimitáció jelentősége az említette-
ken kívül még abban áll, hogy szinte csak itt nyílik alkalom a különböző hagyományőrző egyesületek 
találkozására. 

A Honvédség nemcsak a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában vállal szerepet, hanem 
népszerűsítik is önmagukat, azaz toboroznak. Katonai sátorukban bemutatják a kézi fegyvereiket, és 
honvédséget reklámozó szórólapokat, papírzászlókat, kitűzőket osztogatnak az érdeklődőknek, me-
lyeknek nagy része gyermek. 

Az egyesületek kifejezetten a hadijátékok megrendezése miatt jöttek létre. A csataimitációban részt 
vevő hagyományőrzők egy szakrális térbe és időbe kerülnek. A nézők nem léphetnek be ebbe a szakrá-
lis síkba. A hagyományőrzők azáltal, hogy korhű ruhában, fegyverekkel felidézik a csata napján, és 
helyszínén a korabeli eseményeket, kiszakadnak a jelenből és egy történelmi időbe kerülnek. Bár a cél-
juk az, hogy felidézzék a régmúlt eseményeit, mégsem tudják ezt a saját koruktól elvonatkoztatva meg-
tenni. A csatimitációk megrendezéséhez segítséget kérnek ugyan a szaktudománytól (hadtörténészek-
től), azonban idővel önállósulnak, és elszakadnak a szigorúan vett tudományosságtól. A szőregi csata 
emlékére megrendezett hadijátékon például bemutatták a tápióbicskei csata főbb mozzanatait, mert lát-
ványosabbá kívánták tenni a programot. 

2. Egyéb rendezvényeken való részvétel. A történelmi emlékünnepek egy része nem köthető a 
'48—49-es szabadságharc eseménysorához - augusztus 20., október 23. - , mégis megjelennek rajta a 
hagyományőrzők. Míg a csataimitációkon a hagyományőrzők főszereplők, addig az állami ünnepeken 
csak mellékszereplők, díszőrségként vannak jelen. A főszereplők ebben az esetben: a polgármester, az 

25 2002. május 4-5. Redemptios Katonai Hagyományőrző tábor (Kiskunhalas) megfigyelése. 
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állami és társadalmi szervezetek képviselői, egyházi személyek stb. Ünnepi beszédük nemcsak a nézők 
tudatát formálja, hanem a hagyományőrzőkét is. 

A történelmi emlékünnepeken való szereplésükkel nemcsak a szabadságharc emlékének ápolására 
buzdítják a társadalom tagjait, hanem a fennálló társadalmi rendszer legitimizálásához is hozzájárul-
nak. A fennálló hatalmi rendszer reprezentációs elemként használja fel őket. Hiszen azt is figyelembe 
kell vennünk, hogy ezen állami ünnepségek nem mentesek az aktuálpolitikától. 

Más rendezvényeken - pl. a 2001. május 20-i szegedi város napján, a szőregi gazdák által megrende-
zett rózsa ünnepén - is díszőrségként vettek részt a szegcdi hagyományőrzők. A 2002. május 18-án 
Opusztaszeren megrendezett Magyar Honvédelem napjára is meghívták az egyesületet, ahol rögtönzött 
hadijátékot mutattak be. A meghívó szervezetek ezen rendezvényeken reprezentációs szerepet szánnak 
a hagyományőrzőknek, akik viszont mindezt önmaguk népszerűsítésére használják fel. Az oktató-neve-
lői feladatukat itt is ellátták a rögtönzött bemutatóik, előadásaik által, és a korhű ruhákkal és fegyverek-
kel az emberek élőben megismerkedhetnek. 

A hagyományőrzők évről-évre rendszeresen megjelennek az említett programokon. így kettős ka-
lendárium (hagyományőrző és a mindennapi) alapján élik az életüket. Az év számukra a szolnoki hadi-
játékkal (március eleje) kezdődik, és az október 23-i ünnepségen való részvétellel záródik. A kettős ka-
lendárium mellett, kettős identitás is jellemzi a szegedi hagyományőrzőket, hiszen a nyilvános progra-
mon való részvétel során, mint hagyományőrzők különülnek ei a többi embertől, akik közé tartoznak ők 
is a mindennapokban. 

Arról, hogy a tarsadalom hogyan viszonyul a hagyományőrzők tevékenységéhez Vass László így 
nyiatkozik: „Az első évben, amikor dobszóval tizenöten végigvonultunk a városon, még többen nevet-
tek rajtunk, mint integettek." „Benne voltunk mindenféle tévében, műsorokat adtak rólunk, a sajtó hírt 
adott rólunk, és akkor komolyabbakká váltunk."2" Többféle módon szerezhetünk tehát tudomást arról, 
hogy a társadalom hogyan viszonyul a hagyományőrzőkhöz: a média (sajtó. TV) tájékoztató tevékeny-
sége. a nézők létszáma, és a nézők, járókelők arckifejezése, megnyilvánulásai (kézfogás, bekiabálás, 
üdvözlőlap stb.) 

A hagyományőrzők tevékenysége kifejezetten nyitott, kifelé, a társadalom felé irányuló: rendezvé-
nyeikkel mind szélesebb közönségre kívánnak hatni. Ahhoz, hogy megtudjuk a rendezvényeken részt-
vevő nézők, és az utcai járókelők véleményét a katonai hagyományőrzésről, szükségesnek találtuk a 
kérdőíves vizsgálatokat is. A kérdőívek nyitott kérdésekből álltak. Nemre, korra, foglalkozásra való te-
kintet nélkül sokféle válasz született, ebből kifolyólag ilyen jellegű kategóriákat nem állítottunk fel. 

1. A megkérdezettek többsége pozitívan viszonyul a katonai hagyományőrzéshez. A legkedvezőtle-
nebb hozzáállás a közömbösség kategóriájába sorolható. Arra a kérdésünkre, hogy mi a véleménye a 
katonai hagyományőrzésről, a többség azt a választ adta. hogy hasznos és támogatandó, mert hozzátar-
tozik a nemzeti kultúrához, erősíti a nemzeti identitást. Mindenképpen hasznos egyrészt történelmünk 
megismerése szempontjából másrészt emelik a történelmi ünnepségek fényét, és azért, mert példát mu-
tat a fiataloknak és képviseli a korábbi korszakok értékrendjét. 

2. A következő kérdésünk az volt, hogy lenne-e katonai hagyományőrző egyesület tagja. A vála-
szokból kiderült, hogy annak ellenére, hogy a katonai hagyományőrzésről kedvezően vélekednek a 
megkérdezettek, ilyen jellegű egyesületnek a többségük mégsem lenne tagja. Elutasító magatartásukat 
többféleképp magyarázzák. Volt, aki a női mivolta miatt. volt. aki viszont azért volt elutasító, mert utál-
ja a történelmet. Akadt olyan is, aki időhiányra hivatkozott, és olyan is, aki önmagát pacifistának tartja. 

3. Arra a kérdésünkre, hogy mi a katonai hagyományőrzés célja, az alábbi válaszokat kaptuk: a nem-
zeti identitástudatra való nevelés; bizonyos értékek átörökítése, népszerűsítése; emlékek állítása a hő-
söknek; a hadtörténelem megismertetése; a korabeli események megvilágítása mai szemmel. Amint az 
a válaszokból kitűnik, a megkérdezettek és a szegedi hagyományőrzők által megfogalmazott célkitűzé-
sek lényegében megegyeznek. 

4. A válaszadók többsége, úgy gondolja, hogy az aktuálpolitika befolyásolja a katonai hagyomány-
őrző tevékenységet, legalábbis az anyagi támogatások szintjén. A hatalom anyagi és erkölcsi támogatá-
sát pozitív cselekedetnek tartják, de a hagyományőrzők politikai felhasználását minden válaszadó el-
utasítja. A megkérdezettek név szerint megemlítenek pártokat, politikusokat befolyásoló tényezőként 
hol dicsérve, hol elmarasztalva, és összehasonlítják a rendszerváltás előtti és utáni helyzetet. A megkér-
dezettek csak kis hányada véli úgy, hogy az aktuálpolitika nem befolyásolja a katonai hagyományőr-
zést. 

26 Interjú Dr. Vass Lászlóval 2000. január 
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Összegzésként azt mondhatjuk, hogy a társadalmak azáltal formálják önelképzelésüket és teszik 
nemzedékeken át folytonossá identitásukat, hogy kialakítják az emlékezés kultúráját: ezt pedig a legkü-
lönfélébb módon teszik.27 Ennek egyik formája a katonai hagyományőrző tevékenység, melyet kutatá-
saink alapján emlékeztető rítusként értelmezünk. Dürkheim az emlékeztető rítusokat az alábbiak alap-
ján határozta meg: Az emlékeztető rítusoknak az a feladatuk, hogy a múltat, a szent és alapvető történé-
seket a jelenbe hozzák, meg kell akadályozniuk, hogy a hagyományozódott tudás elhalványuljon, és 
hogy a közösség szociális identitása lazuljon.28 Kutatásaink a fenti megállapítást alátámasztották, hi-
szen mind a hagyományőrzők, mind a kérdőívre választ adók. a nemzeti identitás megőrzését tartják a 
katonai hagyományőrzés elsődleges céljának, amelyhez viszont elengedhetetlennek tartják a múlt 
(mely jelen esetben a '48-as szabadságharc) ismeretét. A múlt felelevenítése ebben az esetben is rítusok 
(hadijáték, ünnepségeken való részvétel stb.) által történik, mely során szimbolikus formában fejezik ki 
érzéseiket és gondolataikat, hiszen - Lukes szavaival élve - . a . , r í tus" kifejezés olyan szimbolikus ter-
mészetű, szabályok által irányított tevékenységek leírására alkalmas, amelyek résztvevőik figyelmét ál-
taluk különösen fontosnak tartott gondolatokra és érzésekre irányítják.2Q Jelen esetünkben ezek a követ-
kezők: 

• a nemzeti függetlenség gondolatának éltetése. 
• a nemzeti összetartozás erősítése. 
• a magyar kultúra ápolása. 
• népek békés együttélésének erősítése. 
• a lakóhelyhez, szűkebb hazához való ragaszkodás. 
• az egyén bekapcsolódása az adott közösségbe (jelen esetben az egyesületbe) és azon keresztül a 

társadalomba. 
A szegedi egyesület tagjai az 1848-49-es szabadságharc eseményeit választották, ahhoz, hogy gon-

dolataikat. érzéseiket szimbolikusan kifejezzék. Témaválasztásuk, egy sajátos értékrend megvallása. 
Céljuk, ezen értékrend minél szélesebb körben való megismertetése és elfogadtatása a társadalomban. 
A fennálló társadalmi rendszer értékrendjével ez nem ütközik, sőt támogatást, elismerést kapnak a tár-
sadalom egészétől. 
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