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Bús Natália 
 

NYOLC ÉV KATONASÁG 

avagy 

MIT TUDHATOTT A LEGIFJABB ÚJVÁROSI SÁNDOR A 
KATONAÉLETRŐL? 

 
„[A levélírás] Kezdetei egybeesnek az írásbeliség elterjedésével,  

amikor a főurak, nemesek, polgárok egymáshoz írott levelei  
a személyes közlendőkön kívül politikai, gazdasági, társadalmi híreket  
is tartalmaztak, vagyis az újság hírközlő funkcióját is helyettesítették.  

A paraszti kultúrában csak az I. világháború idején vált általános  
gyakorlattá, amikor a frontra került fiatalok levélben tudósították  

az otthonmaradottakat a különböző eseményekről; bár már a háború  
előtti időkben is leveleztek az Amerikába vándoroltak is az otthoniakkal.  
A levélírás jellemzője, hogy közvetlenebb hangon szól a megszólítotthoz,  

mint az élőbeszédben.” 
/Magyar Néprajzi Lexikon1/ 

BEHÍVÓ 
A legifjabb Újvárosi Sándor sosem volt katona. Ebben rossz látása akadályozta 

meg. Pedig az 1950-es években a két éves kötelező sorkatonaság meghatározó 
fordulópont volt a fiúk életében. Különösen a falusi fiatalság körében bírt nagy 
jelentőséggel, hiszen sokuknak a katonaélet évei alatt nyílt először – és legtöbbjüknek 
utoljára is – lehetőségük arra, hogy világot lássanak, szülőfalujuktól távol lévő helyeken 
járjanak, új embereket és új dolgokat ismerjenek meg. A hazatérés után hamarosan, 
szinte kivétel nélkül, mind meg is nősültek, és immár szüleiktől függetlenül, önállóan 
folytatták életüket. Igazából a fiú a katonaévek alatt vált férfivá. 

Újvárosi Sándor, vagy ahogy közvetlen környezete nevezte, Sankó, mindebből 
semmit sem élhetett át. Talán bizonyos mértékben ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
igazából sosem nőtt fel, hogy egész életében szülei mellett maradt.  

Kerekes János, egykori barátja egy beszélgetés alkalmával az alábbiakat mondta 
erről: „A szeme miatt ő minden alól föl volt mentve, még a katonai előkészítőre sem 
kellett neki járni, nem úgy, mint nekem, meg a többinek. Ezért is maradt ki 
sokmindenből. Ha elment volna katonának, nyílván ott föltalálta volna magát, mert jó 
társalgó volt. A látása miatt sokmindentől meg volt fosztva. Igazából nem beszéltünk a 
katonaéletről, amin csodálkozok, mert szinte minden érdekelte. De a katonaság nem 
túlságosan foglalkoztatta, mert szerintem el sem tudta képzelni, hogy milyen is lehet az 
olyan közösségi élet. Azt mondhatom, hogy ő nem is utazott nagyon sehová. Nem 
tudom, hogy Topolyán és Szabadkán túl volt-e valahol.” 

De a katonaságról mégis lehetett némi fogalma, hiszen barátai, ismerősei egy-
egy levélben beszámoltak neki a katonaéletükről, ugyanakkor hazatértük után bizonyára 
valamit mégis csak meséltek élményeikről, a tapasztalataikról. 

A következőkben összesen húsz darab levél és levelezőlap alapján igyekszem 
bemutatni, hogy nyolc év alatt (1954 februárja és 1962 októbere között) mit tudott meg 
társaitól a beszámolók alapján. Az viszont örökre kérdés marad, hogy valójában mit is 
gondolt minderről, hogyan képzelte el a tábori életet, vágyott-e utána, szégyellte-e 
itthon maradását, vagy titkon örült-e annak, hogy mindebből kimaradt. Ezt már sosem 
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tudhatjuk meg. Az viszont bizonyos, hogy vele együtt mi magunk is egy apró 
bepillantást kapunk ennek a nyolc embernek a tábori örömeibe, félelmeibe, kétségeibe 
vagy épp sikereibe, és ezeken keresztül egy kicsit magukba az emberekbe is.  

SZOLGÁLAT 
Az első levelet 1954. január 30-án írta gyermekkori iskola- és játszótársa, 

Kerekes János Svilajnacból. A levél könnyed, meglehetősen humoros hangvételű, egy 
igen csak jókedvű katona beszámolója. 

Először is kiderül, hogy bizony a katonának olyan nehézségekkel is meg kell 
küzdenie, amelyre az otthoniaknak semmi gondjuk. Mint például azzal, hogy nincs 
pénze még egy levelet postára adni sem. Ő viszont egészen addig nem bírt válaszolni a 
neki küldött lapra, amíg a „havi fizetést” meg nem kapta. 

Arról is tájékoztat, hogy a svilajnaci tél kiadós mennyiségű hóval jár, ami „ha 
elkezd olvadni valószínű, hogy kiönt bennünket”. Bár a környező hegyek havasan 
gyönyörűek. 

Ugyanakkor a katona nem a táj szépségéből él, és mint írja a tábori konyha és az 
ember közérzete szorosan összekapcsolódik, ahogy ez a levél alábbi részletéből is 
kitűnik: „Én különben remekül érzem magam, különösen, ha nem savanyú káposzta az 
ebéd, amit sajnos elég sűrűn élvezünk, és kimondhatatlan undort érzek a barna makaróni 
iránt, a kenyér fehér mint otthon.” 

A jövőt illetően a gyakorlat befejezése után, már öreg katonákká minősülnek át, 
ami többek között olyan előnyökkel jár, hogy levélírásra is sokkal több ideje jut majd.  

A tábori kötelességek alól azonban ki is lehet bújni, amennyiben az ügyes katona 
rátalál a módjára: „Nekem a regruta idő jól elmúlik, mert az operációt felhozva okul se 
munkára, se másra, semmilyen ilyenféle dologra nem tartom magam alkalmasnak, és ezt 
meg is engedik nekem.” Bár a vasárnap délutáni őrséget így sem lehet megúszni. Őrnek 
mindenki alkalmas. 

Ha viszont Sankó is ott és akkor lenne katona, akkor az újonnan alakult 
„technicski vódban” biztosan kedvére való munkát kapna, valamint egy „moravici” 
ismerősével is találkozhatna. Mert ugyebár kicsi a világ.  

A következő írás 1955. októberében érkezett, másik barátjától, Bach Ferenctől 
Mariborból. Az ő katonaélete nem kezdődött túl fényesen, különféle nehézségekkel 
találta magát szemben még a legelején. Ugyanis Mučićin kezdte meg szolgálatát, de a 
tanulnivalót nehéznek, a hegyvidéki utakat pedig kimondottan életveszélyesnek találta. 
Az első hosszabb hegyi útjáról ekképp írt barátjának: „Mink ehhöz a rettenetes 
figyelmességhez nem vagyunk hozzá szokva, mindegy, ha az ember fejbe lövi magát, 
vagy éjjel elindul egy ilyen útra.” 

Ezek után kérette át magát műhelymunkára, amit meg is kapott Mariborban, de 
előtte meg kellett tanulnia a fegyver fogását. Így ott a gyalogsághoz került, de mivel 
„nem bírom a szolgálatot és kiszuperáltak, nem csinálok mást, csak reggel meg este 
felsúrolom a folyosót.” A lap ezzel itt véget ér, amely megmutatja, hogy a katonaságnak 
létezik árnyoldala is. 

Egy hónappal később Bach Ferenctől újabb lap érkezett. Az előző lap 
szomorú, már-már elkeseredett sorai után, egy teljesen más hangvételű, vidám és 
elégedett ember az otthon után érdeklődő szavait olvashatjuk. Megtudjuk, hogy Sankó 
látta a Titanic című filmet, ugyanis Feri szeretné, ha Sankó megírná neki annak rövid 
tartalmát. Emellett a bálak után érdeklődik, valamint kedvesen barátja szemére veti, 
hogy lassan itt lenne az ideje a nősülésnek. Ezen kívül Sankót arra biztatja, hogy 
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rádiójával keresse meg a maribori adót, mert „tanulhatsz belőle sokat a hegedűddel”. A 
lap végén pedig az is kiderül, hogy minek köszönhető a jókedv: a céllövészeten „nem 
dicsekedni akarok, de a szerencse úgy hozta, hogy Odlícsnó eredményt értem el”. 

A következő év tavaszán, 1956-ban ismét lap érkezett Bach Ferenctől. Egy 
másik csapatba helyezték át, mert nem alkalmas a marsra, pedig mint patkoló kovács 
kötelessége lenne mars alkalmával, a maga csoportját kísérni, hogy „ha valami defekt 
történik, mindjárt a helyszínen” elintézze. (Ebben az időben a 11 patkoló kovács négy 
csoportba volt beosztva.) Ő sajnos nem maradhatott a kovácsok között, de ennek pontos 
okát nem említi írásában. 

Ezzel a lappal egy napon érkezett meg Ajduvcsinból Kis Ferenc lapja is, aki 
annyival elintézi a katonaélet bemutatását „tudod, hogy van egy katona”, és máris az 
otthoni dolgok felől kérdezősködik: Sankó jár-e bálba, vagy talán már meg is nősült? 
Vannak-e a bálban szép lányok? Kik nősültek meg, és kik mentek férjhez az elmúlt 
időben? Különösen érdeklődik egy Bicó Zsófi nevű lány iránt. 

Unalmas lehetett számára a katonaság, mert megjegyzi, hogy mulatságról „szó 
sem lehet”, ezért nagyon-nagyon várja a szabadságot, amit talán május elsejére megkap, 
és akkor végre kimulathatja magát. A sorok között elég erős honvágy rejtőzik. 

Néhány hét múlva, május elején újabb lap érkezett Kis Ferenctől, amelyben azt 
írja, hogy bár a remélt szabadságát nem kapta meg, ennek ellenére mégis kimulathatta 
magát. Az történt ugyanis, hogy Postojnába parádéra vitték őket, ahol reggel 
díszmenetben felvonultak, utána a „generál” beszédét hallgatták meg, majd ebéd után a 
városba mentek „táncra”. Tánc közben megismerkedett egy szabadkai magyar lánnyal, 
és ahogy ő fogalmaz: „vele szórakoztam éjfélig, és éjfél után elkísértem haza”. Hogy ez 
után mi történt, az nem derül ki, mert megszakad az időbeli folytonosság, és azzal 
folytatódik tovább az írás, hogy reggel mindannyian visszamentek a kaszárnyába. Ezt 
követően még egyszer megerősíti, hogy „jól múlt el” a május elseje. 

A következő lap augusztusban érkezett meg, Bach Ferenctől. A lap 
különlegessége, hogy teljes egészében gépelve van, még a címzés is. Ez meglehetősen 
szokatlan egy kis katonától, akiknek gyakran még tintát sem sikerül szerezniük az 
íráshoz. De a szövegben erre a rejtélyre is hamarosan fény derül. Bach Ferenc büszkén 
ír új munkahelyéről, ahol „úri ember” lett. Jelenleg futárként dolgozik a „Vojno-
gragyevinszke-otszekban”, egy újvidéki szerb fiúval együtt – „mi ketten ügyelünk itt, 
mint Ádám és Éva az édenkertben”. Kedvük szerint bármikor kimehetnek a városba, a 
munkaidejük reggel 7-től délután 14-ig tart, ami után azt csinálnak, amit csak akarnak. 
Így a jócskán megnövekedett szabadidejükben gépelni tanulnak – lám, a rejtély 
megoldódott –, filmet néznek a moziban, vagy a Drávában fürdenek. Úgy tűnik, hogy 
kárpótolta az idő a kezdeti nehézségekért. 

December elején Kis Ferenctől kapott megint lapot, amelyben az előzőhöz 
hasonlóan nagyrészt nem a katonaéletről tájékoztat, hanem az otthoni dolgok felől kér 
mielőbbi részletes leírást. Mint kiderül, nem rég volt odahaza szabadságon, de „mióta 
visszajöttem, valahogy rosszabb a katonaélet”. Eme rosszullétet pedig nem csupán az 
otthon iránti honvágy, és a katonaélet kellemetlenségei okozzák, hanem a féltékeny 
szerelmes képzelődései is, mert azon aggódik, hogy „nőm” ott volt-e a november 29-i 
bálban, és jelentést kér affelől, hogy van-e neki másik udvarlója. Emellett említést tesz 
arról, hogy kíváncsian várja a lány válaszát a neki küldött levélre. A tábori életéből 
csupán az derül ki, hogy éppen ügyeletes, így van ideje írni. Azt, hogy hogyan került 
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Ljubljanába Ajduvčinból nem írta meg, az idő viszont ott hideg és havas, és nagyon 
reméli, hogy újévre hazaengedik. 

 Szigeti László, Sankó unokatestvére, 1958. júliusában kelt levelében valóságos 
sikertörténetről számol be. Leveleiből, fogalmazási stílusából és a beszámolói tartalma 
alapján, egy igen tanult, okos és könnyen barátkozó embert ismerhetünk meg 
személyében.  

Ezen levelének elején még meglehetősen unalmas képet fest a katonaidőről, 
hiszen arra panaszkodik, hogy a heti háromszori szabadidőt sincs mivel eltölteni. De pár 
sorral lejjebb már kiderül, hogy nem is olyan unalmas ott az élet, sőt, inkább nagyon is 
gyorsan peregnek a napok, hiszen ha visszagondol, már bizony két hónapja, hogy 
bevonult, akármilyen rövid időnek is érzi.  

Természetesen síkvidéki ember létére eleinte furcsának tűnt neki, hogy amerre 
csak néz mindenfelé hegyek, „de azt is már úgy megszoktam, hogy észre sem veszem 
őket”. Már odaérkezésének első napjaiban rangtól függetlenül jó barátokra talált, és 
kialakult egy nagyszerű társaság, akikkel remekül lehet együtt szórakozni. Ugyanakkor 
ottlétének pár hete alatt igazán kiváló sikereket ért el. Attól függően, hogy éppen milyen 
sportágban keresnek sportolót, ő jelentkezik, és ha kell, akkor pingpongozik vagy 
sakkozik, esetleg focizik vagy súlyt emel, de bármilyen más sportágban is szívesen 
kipróbálja magát. Mivel a kézilabda sem áll tőle távol így könnyen megtörténhetett, 
hogy az általa vezetett kézilabda csapat megnyerte a bajnokságot az ezredben. 

Emellett „egyben házitanító, könyvelő és levélíró is lett belőlem”. Tehát míg „a 
többi súrolni mén”, ő a parancsnoknak „kisebb könyveléseket” végez az irodán. 
Ugyanakkor egy zombori magyar fiúval - akivel egyébként is jó barátok –, írástudatlan 
társaiknak segítenek abban, hogy levelet írnak a szüleiknek, rokonaiknak, valamint 
„önszorgalomból” írni és olvasni tanítják őket. A napi fél órás foglalkozás meg is látszik 
rajtuk, ugyanis kitűnnek tudásukkal a tábori iskolában. 

Levelében megjegyzi, hogy „a gyakorlat az itt nem nehéz”, majd azzal folytatja 
ezt a megnyugtató mondatot, hogy „de kiváltképpen nekem, föl vagyok mentve minden 
szolgálat alól, még a reggeli torna alól is”. Közelebbről nem indokolja meg ennek okát, 
de nem nehéz kitalálni, hogy sikerült elnyernie feletteseinek rokonszenvét, hiszen a 
sikerekről szóló beszámoló itt még koránt sem ér véget.  

Amikor először vettek részt céllövészeten akkor, mint aki a legjobb eredményt 
érte el, jutalmul egy hónapi kimenőt kapott a városba. (Sajnos a levélből nem derül ki, 
hogy melyik helységben kezdte meg a katonaéletét.) Majd, amikor másodszor is a 
legjobb eredményt lőtte, a teljes ott tartózkodási időre állandó kimenőt kapott. Ebből 
kifolyólag annyi alkalommal járt kint, hogy már minden zegét-zugát megismerte a 
városnak, minden utcáját bejárta. Már-már kezdett ráunni a sétákra, meg vásárolni sem 
volt érdemes a magas árak miatt (például egy üveg sör 80-90 dinárban került, a fügének 
pedig 60 dinár volt kilója), amikor megismerkedett egy „zombori származású” fiatal 
pékkel, akit társaival együtt azóta többször is gyakran meglátogattak.  

Egyik napon a kimenőjük alkalmával egy közeli hegyen egy „olasz építményt” 
szerettek volna a barátaival belülről is szemügyre venni, de a helybeliek meggyőzték 
őket arról, hogy ne tegyék, mert állítólag akik oda eddig bementek, azok eltévedtek, és 
nem tértek vissza többé. Ezért jobbnak látták, ha nem kockáztatnak. 

A legszokatlanabb dolog pedig még csak ez után következik, amikor a tábori 
konyha kapcsán ezt olvashatjuk: „a koszttal, azzal nagyon meg vagyunk elégedve”, 
minden nap kapnak dinnyét, és napi két-három alkalommal húst. 

A levélből ezen kívül megtudjuk, hogy „Noviszádi, Veprődi, Szuboticai, 
Topolyai, Zombori” magyar fiúk is vannak vele, moravicai azonban egy sincs. Az 
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áthelyezésük pedig nagy valószínűséggel szeptember folyamán történik, de részletesen 
erről még nem tájékoztatták őket. 

Legközelebb 1959 januárjában érkezett lap Szigeti Lászlótól, Sarajevóból. A 
lap írásának hetében érkezett ebbe a városba, de az nem derül ki, hogy egyszerűen csak 
áthelyezték, vagy esetleg a szabadságról jött vissza. A kérdés eldöntését nehezíti az a 
mondat, amelyben arra kéri Sankót, hogy mondja meg a „kócosnak”: „várjon”. Hogy ki 
lehet a „kócos” nem tudni. Az viszont biztos, hogy Sarajevóban esett a hó, és 
türelmetlenül várják a „regrutákat”, azaz az újoncok érkezését. 

Hónapokkal később Percsics Józseftől érkezett levél 1959. novemberében 
Titográdból. Az első mondat egy meglepő kijelentést tartalmaz: „biztosan Sankó tudja, 
hogy az első pár hónapba nincs ideje a regrutának”. Vajon mire alapozta ezt a 
kijelentését? Ha Sankó ezzel tisztában is volt, akkor azt nem a saját tapasztalatai, hanem 
csakis barátai levelei és elbeszélései alapján tudhatta. Már ha egyáltalán gondolt valaha 
is erre. 

Percsics József ezen levelét is egy bizonyosfajta a katonaélettől való 
idegenkedés hatja át, ami néha-néha – megkockáztatom – félelembe is könnyen 
átfordulhatott. Ezt sugallják egyes mondatai (például: „Nem azért írom, hogy nehéz a 
katonaélet, csak meg kell szokni mindent.”; „A katonaélet nem veszélyes, amilyennek 
lefestették, már majd lassan két hónapja lesz, hogy katona vagyok, és nem is vettem 
észre a gyakorlatot.”; „De az biztat, hogy mindenkinek eljár ez a kis idő.” ), és az, hogy 
meglehetősen sokat foglalkozik az otthoni dolgokkal, különösen a hazatérte utáni 
időkkel. 

De milyen is az élete a seregnél? 
Szerencsésnek érzi magát abból a tekintetből, hogy ő a hídászokhoz került, 

akiket esőben nem engednek ki gyakorlatra, hanem csak a „kaszárnyában tanulunk”. 
Annak pedig külön örül, hogy „Megterhelve se nem vagyok úgy mint az előttem levők, 
van egy puskám meg egy bajnétom, ez az összes felszerelésem, van, akik úgy fel 
vannak pakolva mint valami túristák”. 

Az jó volt, hogy egy hónapig puska nélkül járhattak, és addig sem kellett a 
puskatisztítással vesződniük. De sajnos ettől nem menekülhettek meg. 

Erős honvágyára gyógyír azon reménye, hogy azt beszélik, talán két év helyett 
csak másfél évet kell leszolgálniuk. 

Írja, hogy hazatérte után szeretne megnősülni, márha marad még szép, fiatal 
hajadon lány a faluban. Ugyanakkor nagyon reméli, mire annak eljön az ideje, addig 
Sankó és Géza is – a két agglegény – megnősül, mert „Pacsirról elmennek a lányok, ha 
így gondolkodnak a legények”. Azt is eltervezte már, hogy Sankónak és Gézának 
lehetne ikerlakodalma, mert milyen szép is lenne az, milyen jól mulatnának, és 
leszerelés után ő és Lajcsi követnék a példájukat. – „Majd ha haza megyek, nehogy 
megelőzzelek benneteket, Sankó, azt nem szeretném megérni, ezt a nagy szégyent.” 

A tájjal még nincs igazán kibékülve, mert „akármerre fordulunk, mindenütt ezek 
a nagy randa hegyek dugják ki a fejüket”. Viszont a kaszárnya új, csak éppen tintát nem 
lehet kapni, ezért kénytelen ceruzával írni a levelet. Ami a konyhát illeti számunkra nem 
okoz csalódást, ugyanis a menüből ítélve elmondható a babról, „biztos hogy valami jót 
termett az idén”.  

Szigeti Lászlótól újabb levél érkezett 1960. januárjának legelején szintén 
Sarajevóból. A karácsonyi és újévi üdvözleteknek különösen megörült, mert más 
szórakozása az olvasáson kívül nem igen akadt az ünnepek alatt, mivel kórházban volt. 
Ez pedig úgy esett, hogy „valahogy kiszagoltam, hogy karácsony éjfélire lesz egy riadó, 
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és utána 40 km-es menetelés”, amelyhez nem volt túl sok kedve. Így tehát elment az 
orvoshoz, és gyomorfájásra panaszkodott, csakhogy nem egészen úgy sült el a dolog, 
ahogy ő azt elképzelte. „Én azzal voltam, hogy egészségesen feküdni jó lesz, de azaz 
hogy ők engem betegnek tartottak, és nem adtak enni, csak egy kis teát cukor nélkül, és 
egy szelet égett kenyeret, mást semmit, és így kínoztak 5 napig, mire nagy nehezen 
kiengedtek, de átkoztam is őket.” 

Valamikor valahonnan pedig hozzájutott egy regiszteres szájharmonikához, 
amelynek „nagyon szép hangja van”. Mellesleg megemlíti, hogy megint előléptették: 
„kaptam még egy csillagot.” A februárban érkező regrutákat viszont már nagyon 
türelmetlenül várják, és szórakozásképp azt találgatják, vajon lesz-e közöttük valaki az 
otthoniak közül. 

A következő levél egy hónappal később Percsics Józseftől érkezett 1960. 
februárjában Karlovácról. Az elmúlt időszakban nagyon el volt foglalva, többek közt 
minden nap volt politikai óra, ezért nem volt ideje levelet írni, de ennek vége, és már 
sok a szabadidejük. Megtudjuk, hogy „pár napja, hogy voltunk éjjeli gyakorlaton két 
napig, de az is elmúlt, nappal meg heverésztünk”. Hetente csak egyszer kell őrt állnia. 
Nagy esemény volt, amikor néhány nappal korábban leszereltek az öreg katonák, akik 
sosem hallott örömújjongással hagyták el a kaszárnyát. Jó nekik. 

Az idő arrafelé eléggé hideg, a hó már elolvadt, most pedig fagy, és hideg szél 
fúj. Nagyon kíváncsi arra, hogy barátja Lajcsi, hogysmint töltötte odahaza a 
szabadságát. Úgy képzeli, „lehet, hogy Lajcsinak hamar tűnt a szabadságidő, és furcsa 
volt, hogy vissza kellett menni”. 

Időközben a kaszárnyában összejött egy egészen jó kis zenekar. Van egy 
gitárosuk, és egy szájharmonikásuk, emellett „a bőgős a seprűnyelet dörzsöli a 
padlóhoz, és még van egy pár kisegítő fésűvel”. – „Akár egy zsesz banda volna.” 
Csupán az a baj, hogy „hiányzik, ami a legfontosabb”, nincs kivel táncolni erre a 
nagyszerű zenére. 

A városba kimenni, a nagy hidegben jelenleg nem érdemes, helyette inkább a 
kaszárnyában marad vasárnaponként is. Szórakozási lehetőségként mehetnek moziba, 
sétálni, vagy esetleg táncolni, de ott meg rengeteg a katona. A kaszárnya mozijába nem 
érdemes eljárni, de néha-néha ott is akad egy-egy jó film. 

Egy héttel később Percsics József egy lapot küld Sankónak, szintén 
Karlovácról amelyben megírja, hogy megeredt az eső, és nagyon nagy a sár 
mindenfelé. Megint Lajcsi után érdeklődik, „lehet, hogy sajnálja a szabadságát, hogy 
hamar elmúlt”. Ők már nagyon-nagyon várják az újoncok érkezését. 

Ortó József 1960. októberében küldött levelet Sinjből. Örül annak, hogy 
megérkezett a közel négyszáz újonc, és most már ő is öregebb katona. Legnagyobb 
sajnálatára bácskai magyar nincs közöttük, bánáti is csak hat-hét. Számolja már 
visszafelé a hónapokat a szabadságig, már csak néhány van hátra. Úgy gondolja az 
otthonról kapott hírek alapján, hogy nagy változások fogják őt otthon fogadni. Mivel a 
két év alatt csak egyszer lehet hazamenni, érdemes meggondolni, mikor megy az ember 
haza, mert „két szabadságot pedig nehéz kicsikarni”.  

Sinjben szeptember végén „nagy vásár volt lóversennyel egybe kötve”, amelyet 
a repülőtéren tartottak. „Nagyon élvezetes volt.” „Ez is szintén valami hagyományos 
dolog, mert talán Sinjnek kivonult apraja-nagyja, a lóversenytér körül volt szerelve 
mikrofonokkal, a tér közepén pedig a Sinji katona fúvós zenekar muzsikált.” Bár sokat 
kellett odáig gyalogolniuk (4 km), de kárpótolta őket az, hogy „közbe-közbe 
beletévedtünk egynéhány szőllőtáblába is egy kis csemegére”.  
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Az újoncokkal érkezett egy zrenjanini magyar fiú, aki jól gitározik, így „nem 
múlik el este, hogy magyar nóta föl ne zendüljön a kaszárnya udvarán, gondolhatod, 
hogy mehet, mikor huszonegynehány baka de magyar! nótára kezd”. 

Egy hónappal később, 1960. novemberében Sankó másik barátja, Trenka 
József írt neki levelet Đakovicáról. Legnagyobb örömük jelenleg az, hogy megérkeztek 
a regruták, ami azt jelenti, hogy „most már nem szekíroznak bennünket az öreg katonák, 
hanem mink szekírozzuk ezeket az újoncokat”. Még ennél is nagyszerűbb, hogy 
érkezett két zenész közéjük, egy hegedűs és egy gitáros. A hegedűs ráadásul egy 
muraszombati magyar gyerek, akivel lehet együtt magyar nótákat és csárdásokat 
játszani. Ezek szerin Trenka József szintén zenész? 

Legközelebb 1961. áprilisában érkezett lap Percsics Józseftől Klanjecből, ahol 
éppen terepgyakorlaton voltak. Tudatja, hogy nagy valószínűséggel legkésőbb július 15-
ig leszerel. Több írásra nem is futotta az idejéből. 

Májusban viszont újabb lapot küldött Percsics József, amiben leírja, hogy most 
már türelmetlenül számolja a napokat a hazaindulásig. Egyre unalmasabb már az ottlét. 
Még mindig Klanjecban vannak, és vissza sem térnek már Karlovácra. Talán már július 
4-én hazamehetnek, de ez még csak szóbeszéd. Azzal zárja a lapot, hogy „nem vagyok 
valami jó formában, ebből megérthetsz mindent. Nagyon hosszúnak tűnik ez az idő.” 

Ortó József is gondolt 1961. májusában barátjára, és levelet írt neki ismét 
Sinjből. Sokkal szívesebben menne már haza dolgozni, mint katonaként a seregben 
tétlenkedni. Úgy érzi, hogy mióta visszatért a szabadságról gyorsabban múlik a 
katonaideje, jobban mondva „a napok és a hetek, csak egyedül a ’hónapok’ lassan”, 
aminek mégis csak örül. Szabadideje van bőven, ekkor újságot olvas, vagy esetleg 
rádiót hallgat, néha pedig kisétál a városba. Abban reménykedik, hogy ők is mint az 
előttük leszerelő katonák, kapnak némi rövidítést. (Az előző csoport 45 nappal 
hamarabb hazamehetett a hadsereg 20. évfordulója alkalmából.)  

Az idő szép, néha „ereget egy kis eső”, de utána azonnal kisüt a nap.  
Az újvidéki rádióban nemrég meghallgatta a Lakodalom Moholon című műsort, 

ami egészen fél tízig tartott, és a többiek már aludtak, amikor is aludni tért, de megérte 
ilyen sokáig fennmaradni, mert nagyon jó műsor volt.  

Ő így jellemzi a katonaságot: „tudod a katonaélet napról-napra egyöntetű, 
nincsenek változások mint pl. a civil életben”. 

Palágyi András 1962. októberében küldött levelet Titográdból. Mint újoncnak 
nem túl jó az élete, mert „az ilyen magamfajta katonának még mindenki parancsol, még 
az is, aki egy pár hónappal idősebb tőlünk”, de lehetne rosszabb is. Ugyanis vannak 
közöttük olyanok akik, még a nevüket sem tudják leírni. „Az ilyenek leginkább minden 
nap súrolnak stb.” Ő egy három hónapos tanfolyamra jár, amely befejezése után 
valószínű, hogy áthelyezik másik helyre, ahol majd soffőr lehet. Maga a tanfolyam 
sokkal nehezebb, mint Topolyán az előképző. Szigorúak és sokat követelnek. Ennek 
ellenére nagyon érdekesnek találja az egészet, sok új és fontos dolgot megtanulnak a 
motorokról. Emellett a szerb nyelv is egyre jobban megy neki, az egész „alakulatban” ő 
az egyetlen magyar fiú, a többiek nagyobb részt „siptár” és „makedonac”, de van 
néhány szerb fiú is. „Szerencsére ezek nagyrészt olyanok, hogy nem gondolkoznak, és 
mindent rájuk lehet beszélni.”  

A köves, sziklás hegyek nem nyerték meg az ő tetszését sem, a kaszárnya 
viszont kifejezetten tetszik neki.  
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LESZERELÉS 
Húsz levél, nyolc ember, nyolc év. 
Szándékom az volt, hogy időrendben bemutassam a levelek tartalmát, különös 

tekintettel a tábori eseményekre. Eme megoldással azt igyekeztem felvázolni, hogy a 
legifjabb Újvárosi Sándor, Sankó, képzeletében milyen sorrendben és milyen képek 
alapján formálódHATott meg a saját katonaélete, és melyek módosíthatták nyolc év 
alatt.  

Arra természetesen nincs bizonyítékunk, hogy Sankó foglalkozott-e, és ha igen 
akkor milyen mélységben a katonaság gondolatával. Azt sem tudjuk, hogy milyen 
tartalmú leveleket olvashatott még, és kikkel beszélhetett, kiktől hallhatott a 
katonaszolgálatról. Ez irányban csak bizonyíthatatlan feltevéseink és 
megválaszolhatatlan kérdéseink vannak. De a levelek ennél is többről szólnak.  

A sorok közül – függetlenül attól, hogy valakinek jó vagy rossz sora volt éppen 
– kihallható egy másik hang, ami azé az emberé, aki életének húsz-huszonpár évét 
Pacséron, egy bácskai kis faluban töltötte, aki még hosszabb időre nem hagyta el a 
szülői házat, akinek a vasárnap esti bálak és a közös muzsikálás volt az egyetlen 
szórakozása. Ugyanis rendre felhangzik a levelekben, hogy a hegyek látványa 
szokatlan; a kérdés, hogy hogyan múlnak a bálak, ki kihez ment feleségül, és ki kit vett 
el; hogy minden apróság örömet okoz, amit csak otthonról kapnak, legyen az levél vagy 
csomag; hogy nagyon várják az újoncokat; hogy napra pontosan számon tartják, mikor 
ér véget életüknek ez a szakasza.  

Ugyanakkor ezek a dolgok mind-mind csak tünetei, jelei annak, amit 
honvágynak nevezünk. De ez nem egyenlő a hazatérés vágyával, ettől sokkal több. Ez 
valójában egy kielégíthetetlen vágy az otthon után a távolban, ami csupán csillapítható – 
de meg nem szüntethető – az otthonról érkező hírekkel, tárgyakkal, emberekkel. 

Mint az elején már említettem, a falusi fiatalság életében fontos állomás volt a 
két éves katonai szolgálat, ami tagadhatatlanul olyan előnyökkel járt mint az utazás, a 
szerb nyelv elsajátítása, új emberek, új szokások megismerése stb. Ugyanakkor a 
sorkötelesség eltörlése ma már valóban indokolt, hiszen az egykori pozitív hatások is 
érvényüket vesztették – nem is szólva a még mindig nagyon is aktuális szolgálati 
veszélyekről –, például már kevés azoknak a fiataloknak a száma, akik keveset, vagy 
szinte semmit sem tudnak a tágabb környezetükről. 

De egy kis kérdés itt motoszkál bennem: Ma hol válhatnak a fiúk férfivá?  


