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SZABÓ JÁNOS 

A MAGYAR KATONATÁRSADALOM ÚJKORI ÖRÖKSÉGE 

I. A KATONATÁRSADALOM EGYÁLTALÁN 

a) A katonatársadalom kifejezés a művelt köztudat számára legalább két jól 
elkülöníthető jelentéstartalommal bírhat. Az egyik a társadalmak történelmi-funk
cionális tipizálására törekvő elme nem túl szakszerű, inkább karakterológiai ihletésű 
fogalma, azoknak a társadalmaknak (vagy örököseinek) a jelölésére, amelyek javaik 
megszerzése, tevékenységük domináns orientációja, értékeik, vagy szervezettségük, 
valamint intézményrendszereik struktúrája és működése alapján a védelmi-, illetve 
támadó hadakozás köré szerveződtek. Különleges történelmi példái ennek a 
hódításra berendezkedett törzsi társadalmak, vagy a különböző birodalmakhoz ka
tonai szolgálatukkal kapcsolódó társadalmak, de ide sorolandók az újkor „garnison 
state" típusú társadalmai, azaz az államilag mélységükben és terjedelmükben milita-
rizált (totalizált) társadalmak is. Minden ilyen esetemlítés fontos ismérve, hogy az 
ilymódon jellemzett társadalom komplexitása a neki tulajdonított politikai, kulturális, 
etnikai azonosságra épül. 

A katonatársadalom másik - a következőkben általunk használt - jelentése a tár
sadalmi komplexitáson belül, szociológiai értelemben vett elkülönítés terméke, 
amennyiben egyfelől tükrözi, hogy a modern társadalmakon belül a munkamegosztás 
viszonylag kis területére szorult vissza a katonai tevékenységre specializálódottak 
köre, másfelől, e kört jelölendő, abból a felvetésből indul ki, hogy a katonai aktivitás 
köré történő szerveződés - hasonló értelemben mint a művésztársadalom, tudóstár
sadalom esetében - viszonylag komplex társadalmi képlettel rendelkezik. Az ilyen 
értelmű említésben azonban a viszonylagos komplexitás forrásává nem a politikai, 
kulturális, etnikai azonosság, hanem mindenekelőtt az ezen belüli szervezeti struk
túrák, szakmai értékek és hivatásintézmények, valamint az ezekhez kötődő élet
módelemek lesznek. 

A katonatársadalom ezen szociológiai értelemben vett elkülönítése azonban -
lévén, hogy a legtöbb modern társadalomban a védelmi szektor általában, 
veszélyeztetettség esetére, megtartotta az egész társadalomra történő kiter
jeszthetőségének szervezeti kereteit (gondoljunk az általános hadkötelezettséggel 
bíró országok kiképzett katonáinak a szélesebb társadalomba történő visszaáramol-
tatására, vagy a tartalékos tiszti rendszerrç) - nem feltétlenül magától értetődő. Ezért 
különbséget kell tennünk a szélesebb értelemben vett katonatársadalom (ebbe a ka
tonai alkalmazhatóság szempontjából számításba jöhető tartalékosok és más 
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kiképzettek, sőt a védelmi közigazgatás és a védelmi ipar - béke- és háborús ter
jedelmében egyenként is igen tág határok között változó létszámú - dolgozói is be-
sorolhatóak) és a szűkebb értelemben vett katonatársadalom (amelybe csupán a hi
vatásos és továbbszolgáló tábornoki, tiszti, tiszthelyettesi kar, valamint az éppen 
katonai szervezettségben, katonai joghatósági helyzetben lévők, azaz az aktuálisan 
szolgálatát teljesítő sorállomány tartozik) között. Ez a különbségtevés lényegében a 
hadiállapot és a békeviszonyok közötti terjedelmi különbségeket rögzíti, s erről e 
helyen csak annyit mondhatunk, hogy e „két katonatársadalom" kondíciói rendkívül 
bonyolult mechanizmusokon keresztül gyakorolnak hatást egymásra. 

Összességében: a továbbiakban a katonatársadalmat, a nagytársadalmi összefüg
gésekből speciális szervezeti keretek és intézményi sajátosságok által viszonylagosan 
elkülönülő szociokulturális mezőként értelmezzük, olyan társas közegként fogjuk 
fel, amelyben folyamatosan előáll és többé-kevésbé tartós hivatásgyakorlatot folytat 
a sajátosan motivált, képzett katonák csoportja. A védelmi szektor instrumentális 
készletén belül a katonapolitikai oldaltól a katonatechnikai oldal felé való köz
vetítésben e háromszög legfontosabb elemét éppen az így értelmezett katonatár-
sadalmi oldal képezi. 

b) A katonatársadalom történetisége 

Az empirikusan rögzíthető katonatársadalmak egy olyan, viszonylag jól 
körülírható régióban is, mint Európa, rendkívül jelentős eltérésekkel bírnak. E köz
helyszerűségében is jelentéktelennek tűnő összefüggésnek ott kezdünk valamelyes 
gyakorlati értéket tulajdonítani, amikor világossá válik, hogy a klasszikus strukturális 
leíró módszerekkel feltárható formák az azonos regionális társadalomtörténeti 
hatásoknak kitettségük szerint azonosságokat, az eltérő hatások arányában pedig 
eltéréseket mutatnak. 

A régi jó szentenciát, hogy tudniillik ,,a struktúra titka a dinamikában van" nem 
gyöngíti, csak erősíti a felismerés, amellyel az adott struktúrát más pályára állítani 
igyekvő reálpolitikus előbb-utóbb szembetalálja magát, hogy ti. ,,a dinamika titka 
pedig a struktúrában van". 

Ennyi általánosság után itt az ideje, hogy rátérjünk azokra a konkrét kiin
dulópontjainkra, amelyek alapján a magyar katonatársadalom jelen idejű megítélése 
és jövőbeli tételezhetősége érdekében számot kívánunk vetni annak történelmi örök
ségével: A kérdés az, hogy milyen kondíciók fogják vissza, vagy lendíthetik 
valamerre ma e társadalmi nagyszervezetet, milyen mélyen gyökereznek terhei, ame
lyek nyomásától szabadulni akar, hol és milyen állapotban találhatóak, s milyen 
Ígéretet hordoznak ez idő szerint a minták, amelyeket követhet? A válaszokra égető 
szüksége van ma a lehetséges változatokra figyelő döntéshozónak csakúgy, mint az 
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adósságait pótolni igyekvő tudományos kutatásnak, vagy a védelmi szektor tömeges 
identitásváltását támogatni kívánó beavatkozásnak. 

A kezelhetőség és a szakértelem korlátai szűkítést igényelnek. Ezért a hadsereg 
problémakörén belül csak annak leglényegesebb jelenségegyüttesét, a katonatár
sadalmat vizsgáljuk. A katonatársadalmat sem a klasszikus strukturális leíró értelem
ben, hanem a kérdések megválaszolásához szükséges dinamikájára koncentrálva 
mutatjuk be. E helyen a feltételezett jelen idejű fordulópontig vezető dinamika
analízist tekintjük tehát feladatunknak, amelynek során a katonatársadalmak két új
kori európai alapmodelljéhez való viszonyában próbáljuk elhelyezni a jelen magyar 
katonatársadalmát. 

Hipotézisünk szerint történelmi értelemben kettős premisszából kiindulva 
juthatunk el a magyar katonatársadalom mai útválasztásának megértéséhez. Az egyik 
premissza, hogy az európai újkorban a korszerű hadseregeket kialakító társadalmi 
fejlődési periódus az abszolutizmus korában, alapvetően más kiinduló helyzetekre 
épült, más-más lefutási pályákat produkált, s másként torkollott a modern, vagy mo
dernizálódó társadalmakba a kontinens nyugati és keleti felén. Ennek következtében 
a keleti és nyugati társadalmak központosított és központosító erőszakszervezetei
nek társadalmi minősége is eltért egymástól, ami alapján tartalmi elvonatkoztatás le
het a katonatársadalmak keleti és nyugati típusáról, modelljéről beszélni. A nyugati 
típusú modell alapsajátossága, hogy a kifejlett rendiség tagolt kölcsönösségeit korán 
centralizálták a feudalizmus túlérésére a reneszánsszal reagáló abszolutizmusok, 
amelyeket képes volt elsöpörni és autonómiáiban újraépíteni a polgárosodás. Ez 
viszont formafejlődésében mindmáig megőrizte a szervezeti változások piaci 
egyenérték elvű, a társadalmi csoportszerveződések autonómia elvű elemeit. 

Ezzel szemben a keleti típusú modell a nyugati abszolutizmusok általi ve
szélyeztetettségre reagálva, későn és felülről, egyirányú függőségekre épített cent
ralizáció lehetett, amelyet legvirulensebb oroszországi formájában nem volt képes 
lebontani a polgárosodás. Ezt az abszolutizmust századunk elején egy proletárfor
radalom söpörte el, de inkább csak módosította, sajátos, ideológiai-bürokratikus ab
szolutizmussá. 

E két modell tartalmi elkülönítése nélkül nem tudnánk megmagyarázni, miért van 
az, hogy másként vannak ma válságban a katonatársadalmak a kontinens keleti és 
nyugati felén. 

A másik premissza, hogy Magyarországon - rövid, de annál keményebben vissza
fordított kitérők kivételével - az újkori fejlődésfolyamatok meghatározó sajátossága, 
hogy a kevert keleti-nyugati elemek dinamikája és további keveredése bár változó, 
de lényegében folyamatos idegen dominancia alatt ment végbe egészen a legutóbbi 
időkig. 

E két kiindulópont mai fejleményei perdöntőek a hazai katonatársadalom 
útválasztásában: Nemcsak arról van ugyanis szó, hogy lehetőségünk van választani 
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egyfelől SLZ autonómiákat megőrző, a katonát egyenruhás állampolgárnak elismerő, a 
társadalmi legitimációra érzékeny, a foglalkozáselvűség felé fejlődő, a társadalmi 
státussal konzisztens életmódelemeket társító, professzionalitás dominanciájú stb., 
másfelöl az autonómiákat Kizáró, a társadalmi legitimáció hiányára nem érzékeny, a 
katonát jogon kívülre helyező orientációjú (fent teljhatalmú, lent jogfosztott), az in
tézményi jelleget integráns szimbólumokkal, ideológiákkal kitöltő, a hatalmilag ki
jelölt státus és az ezzel inadekvát életmódelemek közötti inkonzisztenciát szimbólu
mokkal, ideológiákkal kompenzáló, a professzionalitást csak az ideológiai-politikai 
dominancia alatt „engedő" stb. modellek között. 

Ennél sokkal bonyolultabbá teszi a helyzetet az a tény, hogy az idegen (legutóbb 
keleti mintázatú) dominancia jelen idejű megszűntével a két modell közötti választás 
kényszere egy időben történik a magáratalálás, a saját nemzeti hagyományok felmu
tatásának kényszerével, amelyek - tekintve a folyamatos idegen dominanciát - ön
magukban is keverednek a korabeli megkésettségek, anakronizmusok, ide
genkezűségek terheltségével. 

Egy pluralista, piacelvű demokráciában meglehetősen egyértelmű, hogy a szu
verén védelem legfőbb intézménye, a hadsereg, nem mondhat le a társadalmi legi
timációról, hiszen ez biztosíthatja szellemi és anyagi forrásait. A hadsereg legitimitása 
alapvetően a nemzeti jellegben és a modern követelmények szerinti teljesítőképesség
ben gyökerezhet. A katonatársadalom számára mindkét legitimitás-tényezőnek 
kulcsszerepe van, mindkettő csak történeti kondíciói alapjára épülhet, ugyanakkor 
mindkettő gyors realizálása előtt akadályok tornyosulnak: a nemzeti jelleg reor
ganizálása során a katonatársadalomnak meg kell küzdenie a korábbi időszak ne
gatív legitimációjának örökségével, illetve eközben a modernitással illeszkedő 
nemzeti hagyományait újra kell építenie. A modern teljesítőképesség megteremtése 
előtt pedig egyfelől a forrásszegénység, másfelől a modern katonatársadalmi in
tézmények hiánya képezik a legfőbb akadályokat. Ráadásul - legalábbis egyelőre -
reális veszély, hogy az egyik legitimációs elv kijátszható a másikkal szemben. 

c) A katonatársadalom európai alapmodelljei 

Európai előzmények 

A keleti- és a nyugati típusú abszolutizmus oly mély és lényegi eltérésekkel jött 
létre, állott fenn és enyészett el Európa keleti és nyugati felén, hogy annak lenyomatai 
minden nehézség nélkül máig kimutathatóak a belőlük eredő társadalmi formákban, 
így az első látásra mindenütt csaknem azonos elveken épülő katonatársadalmak 
működésében is. 

A tipikusan nyugati gyökerű hivatásos hadsereg első megjelenésekor egyfelől mind 
szervezési, mind technikai szempontból a több centrumúság, s ezzel az állandó 
versengés, de egyben az egyetlen domináns fegyveres hatalom felülkerekedése 
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hatékony megakadályozásának, azaz összességében a versengő tökéletesedésnek a 
lehetőségeivel indult, másfelől pedig kifejezte a nemesi (arisztokrata) dominancia 
parasztság fölötti rögzítésének, a paraszttömegek felfegyverzése elutasításának, il
letve a terméktöbblet-elvonás kiterjesztésére irányuló feuflális törekvés (háború) fon
tosságát. Az abszolutisztikus állam, aminek égisze alatt ez létrejöhetett, nyugaton is 
jórészt a csatatér számára szerkesztett gépezet benyomását nyújtotta, egy olyan hely
zetben, amelyben a hadakozás nem sport, hanem sors volt. Ám a despotizmusból a 
birodalmi egycentrumúság törekvésével szerveződő keleti abszolutizmushoz képest 
itt ez mégis csak sokkal korlátozottabb lehetett. Az orosz mintájú keleti abszolutizmus 
részint az ázsiai eredetű pusztító betörések, részint a kívülről jövő nyugati 
veszélyeztetettség (pl. a svéd haderő mint „kelet kalapácsa") nyomására felülről, egy-
centrumú struktúrában, azaz önmagában, a tökéletesítő versengés mozzanata híján 
szerveződött, belső feladata nem a fizetendő szolgáltatások rögzítése, mint nyugaton, 
hanem fordítva, a jobbágyi röghözkötés, a szökések megakadályozása, az alulról 
jövő felkelések elfojtása volt. 

Nyugaton a felaprózott szuverenitásra, lépcsőzött tulajdonra, korlátozott és meg
osztott joghatósági rendszerre épülő abszolutizmus sohasem lehetett annyira 
kizárólagos és rigid, mint keleten, sem az állam és arisztokráciája, sem az arisztokrácia 
és az alávetettek között. Ahogy Szűcs Jenő fogalmaz, nyugaton a társadalom emelt 
maga fölé államot, míg az ellentétes póluson keleten az állam szervezett maga alatt 
társadalmat. S ez az alapvető különbség az alattvalókat homogenizáló abszolu
tizmusokban is jelentős mértékben megőrizte nyugaton a társadalom állammal szem
beni mozgásterét. A növekvő hadseregek és általában a bürokráciák itt a fokozódó 
tisztségkiárusítással, a pénzes polgárok integrálódásának lehetőségével, a főúri kli-
entélarendszer visszaszorulásával, a „becsület" és a „lojalitás" összekapcsolódásával; 
a vertikális feudális szolidaritás organikus intézményeinek jelentős mértékű megőr
zésével épültek ki. 

Nemcsak az eltérő feudális örökség, és az erre épülő államszervezetek külön
bözése, hanem a keleti és nyugati abszolutista államok eltérő orientációja is másfelé 
terelte ezen államok katonatársadalmait: Míg a puskapor használatának elter
jedésével 1450 és l600 között a Moszkvai Nagyfejedelemség, a Tokugavák Japánja és 
a mogul India létrehozhatták Kelet „puskaporbirodalmait", addig a nyugati abszolu
tizmusok versengő haditechnikai fejlődése ezt megakadályozta. A nyugati hatalmi 
centrumok zsoldjába szegődő katonák és a hadieszközöket gyártó specialisták 
körében az alkalmilag ellentételes elkötelezettség ellenére is létrejött a szakmai 
standardok iránti érdeklődés és a meghaladni akarás ethosza. Ebben hajtotta őket az 
a kényszer is, hogy a nyugati, tengeren túli expanziójuk során egymással (közel 
azonos technikai fejlettségű ellenfelekkel) szemben kellett helytállniuk. 

Az orosz „puskaporbirodalom" ágyúival minden ellenfelét engedelmességre 
kényszeríthette, keleti expanziója során pedig, ha csak tehette, kerülte a többi ha
sonló birodalommal való konfrontációt, fegyverzetét a nyugati mintákat követve fej
lesztette, így szembeszökő, hogy történelme során hosszabb békés időszakokban 
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képes volt felzárkózni, gyors technikai váltásokkor azonban mindig hátrányba került. 
Az élenjáró technikai fegyvernemek és gyártó központok specialistái itt hosszú ideig 
külföldiek voltak, s azt követően is az új minták állami közvetítéssel kerültek be a 
katonai használatba, nem pedig - miként nyugaton - a szolgáltatásaik értékét felverni 
kívánó, egymással versengő condottierék újításaiként. A tisztek ismeretei és a fegy
verek műszaki-technikai szintje erősebben függött a hadszervezetben e területért 
felelős posztot betöltő személytől, mint a technikai forradalom éppen jellemző szín
vonalától. A tiszti ethoszban így mély gyökereket eresztett a professzionalizmusnak 
az a típusa, amely mindig jobban értett a technikai hátrányok emberi erővel és vérrel 
történő kompenzálásához, mint a bármilyen technikai kezdeményezés vállalásához. 

Keleten az abszolutisztikus államban a nemesség rögzítette helyzetét a külső és 
belső vetélytársakkal szemben, ezért ez az államapparátus sokkal inkább a katonai 
gépezet mellékterméke, szerkezetében döntőbb a háború, reformjaiban, közigaz
gatási fejlesztéseiben mindig erősebben és közvetlenebbül jelentette a hadiapparátus 
növelését mint nyugaton. Itt nagyobbak a háborús zavarok, erősebb az imperia
lizmus, a birodalmi késztetettség is, mint az uralomgyakorlásában szisztematikusan 
megosztott, csupán a közös vallás és a tudós nyelv által összekapcsolt, de alkotmá
nyosan független, etnikai és nyelvi pluralitásában szabadabban hagyott nyugaton. 

Alapvető eltérő jellegzetesség a nemesség és a bürokrácia integrálódása az ál
lamba. Nyugaton a burzsoázia hagyta rajta kézjegyét az abszolutista államon: itt a 
polgár jelenléte a bürokráciában, az uralkodó arisztokrácia és a polgár közötti 
szabályozott szerződéses csere révén, elindította a bürokratizálódást, kifejlesztette a 
hivatásszerű közszolgálat ethoszát, kérlelhetetlen akadályává vált az arisztokratikus 
törtetésnek, s autonóm tartományi és katonai bázis nélküli reformer minisztereknek 
nyitott teret. Keleten a despotizmusból szervezett abszolút hatalom alattvalóvá tette 
egyebek közt a gyenge burzsoáziát is. Az állam jellegét módosító polgár hiányzott, s 
a fojtogató városellenesség a fejlődése esélyeit is kitolta, helyette a szolgáló nemesség 
intézménye erősödött meg a feudális rang és a bürokratikus hierarchia össze
olvasztásával. 

Az adott helyzetben más-más módon különültek el a katonatársadalmak az adott 
társadalmakon belül, s nemcsak más-más viszonyt formáltak az őket fenntartó tágabb 
társadalmakhoz, hanem eltérő orientációval fejlődött belső intézményrendszerük is. 
Egészen más társadalmi elemekből építkezhettek tehát az interfeudális versengés 
során a funkcionális szerkezetükben egyre hasonlóbbá váló katonai szervezetek 
keleten és nyugaton. Keleten az egyértelműen alávető szolgálati viszony sokkal köz
vetlenebb, kétségbevonhatatlanabb kiszolgáltatottságot, sokkal kevesebb köl
csönösséget és jogi biztosítékot, sokkal direktebb kegyetlenséget és a személyi szféra 
merevebb irracionalitásait jelentette, a mechanikus katonai engedelmességnek sok
kal virulensebb kultuszát fejlesztette ki és tartotta fenn. 
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Az európai abszolutizmusok pályáinak a polgárosodásban való elválása - bár az 
abszolutizmus során felvett közös jegyek őrzését nem gátolta meg - még élesebben 
eltávolította egymástól a katonatársadalmak nyugati és keleti típusát. A spanyol, an
gol és francia abszolutizmusokat elsöpörték az alulról induló polgári forradalmak, az 
itáliai és a germán fejedelemségek abszolutizmusát a felülről indított polgárosodás 
győzte le, ha megkésve is. A csak korlátozottan abszolutizálható lengyel-cseh és 
magyarországi régió túloldalán azonban a leghatalmasabb keleti abszolutizmus, 
Oroszországé, csak századunk elején esett áldozatul, de nem egy polgári, hanem egy 
kapitalista rendszer ellenes szerveződés proletárforradalomnak beállított erőszakos 
akciósorozatának, ami jobbára csak arra volt elegendő, hogy az abszolutizmus di
nasztikus jellegét módosítsa ideológiaira, jelentős mértékben meghagyva, újrater
melve - még ha személyzetében alapvetően kicserélve is - annak abszolutisztikus 
jellegét. 

A polgárosodás felerősítette a keleti és nyugati abszolutizmusok divergenciáját: A 
felvilágosodás keleten néhány arisztokrata (esetleg uralkodó) személyes kedvtelése, 
nyugaton viszont már a társadalom ügye volt. Míg nyugaton az abszolutizmus 
nemzetállamokat szült, amelyek nemzeti társadalma gyakorlati kontrollja alá vette az 
államot, addig a cári birodalom csak a saját modelljének kelet-európaizálására volt 
képes. 

A nyugati katonatársadalmak a polgári forradalmak után egyre inkább - ha 
visszaesésektől és kerülőutaktól tarkítottan is - a hadügybe való társadalmi behatolás 
eredményei lettek. A keleti katonatársadalom ezzel szemben annak orosz 
modelljében - először a nyugati katonai eredmények és eszközök átvételével 
erősítve önmagát, majd késői szovjet modelljében (Sztálin után) ezzel kombinálva a 
társadalmi érdekek centralizált beszámítását is - elsősorban fordítva, a társadalomba 
való behatolása arányában próbálta determinálni azt. 

A kapitalizmus nyugaton - a cerftfum-periféria határok hangsúlyossá válásával 
egyenes arányban - megengedheti magának, hogy a terméktöbblet-elvonás kézen
fekvő feudális „bellicizmusát" talonba tegye, s a katonaitól egyre inkább a gazdasági 
verseny irányába orientálódjék, ahol már nem a „nulla összegű játék" dominál, a 
gazdasági konfrontációból mindkét fél prosperálhat, hiszen az ipari termelés belsőleg 
korlátlan. Az ilyen társadalmakban a katonatársadalmak sem maradhatnak változat
lanok: egyre halványodik a hadseregek integráns szimbólumok köré szerveződése, 
intézményi jellege, társadalomtól való elkülönülése, a ezzel szemben egyre karakte
risztikusabbá válnak a katonai szektor társadalmi kontrolljának mechanizmusai, il
letve a katonai pálya foglalkozási jegyei. 

1815-re Európa két,,perem" hatalmának (Nagy-Britannia és Oroszország) a jelen
tőségét megnövelte a tény, hogy beavatkozhattak Nyugat- és Közép-Európa küzdel
meibe, miközben földrajzilag védve voltak tőlük és Európán kívül terjeszkedhettek. 

Az angol ipari forradalom és terjedése, valamint Oroszország és az Egyesült Ál
lamok terjeszkedése, belső problémáik, s a katonai felkészülés szükségességét 
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sokkolóan követelő háborúk (a krími háború, az amerikai polgárháború és a francia
porosz háború), óriási mértékben megnövelték a nagyhatalmi verseny nyerteseinek 
és fenyegetettjeinek katonai erőit, harci elszántságát és fokozatosan bizonytalanná 
tették a nemzetközi rendszert az 1815 utáni koalíciós háborútól mentes évszázadban. 
Az ebben gyökerező két világháborút követő gazdaságilag, katonailag és 
ideológiailag megosztott, kétpólusú világrendszer hidegháborús szembenállása 
olyan szélsőséges fegyverkezési hajszát indított el, amelyben a két szuperhatalom 
mögött sorra maradtak le a közép- és kishatalmak, mígnem az enyhülés, s méginkább 
a szembenállás megszűnése egyebek között azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a nagy
hatalmak termelői és katonai egyensúlya óriási mértékben elválik egymástól és a 
modellsajátosságaikat őrző katonatársadalmak keleten és nyugaton nem a fej-fej 
melletti katonai egyensúlyhoz, hanem a megroggyant és az ereje teljében lévő ter
melői eltérésekhez állnak közelebb. 

A nyugati modellsajátosságokkal bíró katonatársadalom szerveződései elveit, a tár
sadalomhoz való viszonyát, értékeit, azok dinamikáját egyre inkább az azt körülálló 
társadalom konkrét fejleményei határozzák meg, a katona különleges funkciójához 
egyre nagyobb mértékben felcsatlakoztathatja állampolgársága csaknem minden 
elemét (ebben jó ideje még az érdekképviselet intézményrendszere is helyet kap). A 
hadsereg része a társadalmi szolidaritási hálónak, aminek köszönhetően pl. a II. 
világháború után az USA-ban hirtelen feleslegessé váló katonatömegek társadalomba 
való visszavezetésére (csakúgy mint előtte ezek toborzására) össztársadalmi méretű 
politikiai programok szerveződnek (az USA felsőoktatási rendszerének II. 
világháború utáni óriási prosperitása alapvetően annak a kormányzati támogatásnak 
volt köszönhető, amit a több mint 10 millió leszerelő katona edukációs szférában való 
„táboroztatása" címén kapott), de ide vezethető vissza az USA haderő 1973-as önkén
tes rendszerre való áttérése is. 

Ma a katonai világrend átalakulásával ismét előtérbe kerül a nyugati katonatár
sadalom új helyzetnek megfelelő átalakítása is: a védelmi konverzió folyamatában a 
társadalom hadsereg felé kiépített gazdasági, politikai és társadalmi szervezetei, il
letve a katonatársadalmak ezekkel közlekedő cizellált belső intézményei együtt vég
zik a hadiipari kapacitások és a védelmi szektorban lekötött munkaerő civil szektorba 
való „visszaforgatását". A sürgető feladatokat a számottevő előzményekre támasz
kodó „diverzifikációs", illetve „helyi közösségek által végrehajtott" modellek mind a 
védelem gazdasági, mind pedig humán szektorában jó eséllyel képesek elvégezni. 

Ha elfogadjuk, hogy a nyugati katonatársadalmak válságban vannak, akkor azt 
semmiképpen nem abban a formában kell elképzelnünk, ahogyan az ma a szovjet 
modellben vagy a Szovjetunió által a közelmúltig befolyásolt országokban érvényes. 
Sőt még a leíró kategóriák tekintetében is jelentős eltérések tapasztalhatóak. Ezek a 
válságjegyek ugyanis a társadalmak védelmi igényének egyetemessége és a piaci tár
sadalom haderőszervezetbe való behatolásának következményei körében, valamint 
a posztmodern tendenciák katonatársadalmakat érintő hatásaiban lelhetőek. Ezek 
következtében csökken a klasszikus katonai szerepek népszerűsége, az estab-
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lishmentek a védelmi szerepek és struktúrák új típusait kezdik kiépíteni (peace
keeping activity), a katonatársadalmaktól távol tartják magukat azok a rétegek, ame
lyek ezt megengedhetik maguknak, a hadseregeken belül sajátos kisebbségi 
problémák kezelésére kell felkészülni stb. 

Ezzel szemben az abszolutizmus keleti (ideológiai-bürokratikus) meghaladásában, 
a szovjet modellben nem kínálkozott a birodalmi orientáció alternatívája, sőt a „külső 
fenyegetés" tartósítása mellé felzárkózott a „világforradalmi vezető szerep" és ,,a 
belső osztályellenesség elleni harc éleződésének" sztálini tétele. Ezek együttesen 
hatékonyan pótolták a dinasztikus abszolutizmus „bellicizmusának" érvrendszerét. 
A katonatársadalom a 20-as évek átmeneti „milícia- vagy regularitás" hezitálásán 
túllépve a sztálini államszervezet „magáratalálásának" szerves részeként visszatalált 
saját hagyományaihoz: a társadalomtól elkülönített, a szolidaritási hálózataiban -
még a bajtársiasság elemi formáiban is - meggyengített, a mechanikus engedel
messég áttételességet és kölcsönösséget nélkülöző katonatársadalomhoz. Az 
újjáélesztett drasztikus - és minden más intézmény által csak e jellegében 
megerősített - szolgálati viszonyban a fent és a lent a kollektív ideológiát megjelenítő 
pártra való hivatkozással különült el, sajátos kiváltságokkal rögzült, s nyersebb vál
tozatában örökös bizonytalan, kiszolgáltatott, a felülről való megítéléstől függő ál
lapotot tartósított. A szakértői autonómia nem kaphatott működési teret, a pozíció 
rögzítésében a hitszerű viszonynak, a személyes lojalitásnak, a teljes önalávetésnek 
jutott főszerep, minden irányú szolidaritás és önszerveződés gyanúsnak számított és 
tilalmas lett. 

Ennek a katonatársadalomnak a szerveződési elvei - a társadalom fölötte gyakorolt 
kontrollja helyett - kisebb-nagyobb mélységben, de folyamatosan áthatották a tár
sadalmat, s olyan militarizált társadalmi körülményeket teremtettek, amihez 
viszonyítva mindez nem tetszett túl távolinak és dehumanizáltnak. 

Ez a katonatársadalom önmagát mint „kibővített élcsapatot" kezelte, s ennek 
nevében tartott igényt a civil szféra támogatására, vélte megokoltnak a gazdaság le
fölözésére vindikált jogait éppúgy, mint a második világháborús győzelem okán a 
közép-kelet-európai országok birodalomhoz csatolását, s e birodalom megőrzésére 
érvényesített katonai doktrínát. 

Ugyanakkor e katonatársadalom mindvégig szenvedett attól, hogy nem léteztek 
konszolidált visszaútjai a civil társadalom felé, azaz sem a társadalom hadsereg 
irányába kiépített intézményi cizelláltsága, sem a hadsereg belső önátalakító in
tézményei nem fejlődtek ki annak megfelelően, ahogyan azt a hirtelen és nagy 
volumenű civilesítés ma megkövetelné. 

Ezért a keleti katonatársadalom számára (most, amikor a hipertrofizált haderő és 
védelmi ipar gazdátlansága önmagában biztonsági fenyegetés) ismeretlen és - a jól 
működő piacgazdaság, valamint a civil társadalom hiánya miatt - lehetetlen is a 
védelmi konverzió „diverzifikációs", illetve „a helyi közösségek által végrehajtott" 
modellje. A „parancskonverzió" pedig azért problematikus, mert időközben a 
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központi tervutasításos „parancsgazdaság" - és vele a katonatársadalmat utasításos 
alapon befogadó polgári szektor is - összeomlott. 

Amennyiben a keleti típusú katonatársadalom ma válságban van, annak legfonto
sabb faktora, hogy elfogytak „alóla" a társadalom erői, gazdasági forrásai, ideológiai 
struktúrái, legitimációs hatékonysága stb., ugyanakkor folytathatatlanná vált ön
magával való azonossága, mint azon hatalmi apparátus részének, amely mindezt 
„vezérelte". Az, hogy a keleti típusú katonatársadalomnak ma „nincs hová leszerel
nie", de nincs értelme a korábbiak szerint „megtartani hadállásait" sem, természete
sen csak áttételesen lelheti magyarázatát e katonatársadalom válságában. Ám, hogy 
az egész rendszer válsága bekövetkezett, abban részesedését gyakorolt szerepe a 
leginkább felelős faktorok közé sorolja. 

II. A MAGYAR KATONATÁRSADALOM ÖRÖKSÉGE 

1. Mohácstól az I. világháborúig 

A magyar katonatársadalom Mohácstól kezdődően a totálisan csődöt mondott 
feudális állami katonai szervezet romjain, az állandó hadakozásban, valamint a kato
nai megszállás miatt dezintegrálódott társadalmi bázison és a Habsburg, valamint a 
török birodalmi hatások hullámverésében alakult. 

A török és a német veszély miatt egyfelől a „laborator" és a „bellator" elválasztása, 
a nép kirekesztése a hadakozásból nem mehetett végbe olyan maradéktalanul, mint 
Nyugat-Európában, ahol a katonáskodás és a termelő munka különválásának 
feltételei adottak voltak, másfelől azonban a feudális viszonyokat itt nem az eredeti 
tőkefelhalmozás, hanem a káosz lazította fel, aminek folytán kialakultak ugyan a 
szabadon költözködő paraszti rétegek, ám ezek inkább találtak utat a katonáskodás 
felé, mint a polgárosodáshoz. A magyar katonatársadalom sajátos kényszerhiper-
trófiájában magába olvasztotta a birtokaikról elűzött közép- és kisnemeseket, a török 
által földönfutóvá tett, javaikat veszített, a török elleni harcot hivatásuknak tekintő 
balkáni népcsoportok tagjait (hajdúk, uszkókok), de az örökös jobbágyság szo
rításából menekülőket is. 

Ez a katonatársadalom sajátos kapcsolatban állt a szélesebb társadalommal: Az al
kalomszerűen hullámzó nagyságú mezei hadak a működésképtelen nemesi felkelés 
mellett alapvetően zsoldosokra épültek, akiknek a hadipénztár örökös pénzzavara 
csak szította zsákmányszerző kedvét, az amúgyis pusztuló lakosság elleni fellépését. 
A tartósabb végvári katonaság sajátos átmeneti képlet; zsoldos, amely nem kap zsol
dot, oltalmazója a környék lakosságának és egyszersmind - az önfenntartás kénysze
rűségéből - sanyargatója is annak. A paraszti emelkedésnek rést nyitva feszegetője a 
feudális kereteknek, de fel lehetett használni apró úri marakodások eszközéül épp
úgy, mint a földesúri és állami adók erőszakos behajtójául. 
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A XVII. század második felére a magyar katonatársadalom a császári regularitás és 
a Habsburg-ellenes felkelések között az utóbbi túlsúlyával polarizálódott. A török 
gyengülésével, majd kiűzésével a Habsburg-ellenes hadseregek a termelésből 
végérvényesen kiszakadt, vagy abba soha be sem kapcsolódott elemek - mint a 
szabad hajdúk a végvári katonák és a székely katonatömegek - egyre nagyobb 
tömegeit foglalták magukba. A szakadatlan hadakozás ekkorra a „hivatásos kato
naság" akkora tömegeit halmozta fel, szakította el tulajdonától és a békés termelő 
munkától, hogy ez a fegyveres harc több évtizedes elhúzódásának önmagában is 
egyik fenntartója lehetett. Ezek, mivel a Habsburg birodalom többnyire csak a sem
mibe sem kerülő védelmi elemet látta bennük, természetesen sodródtak a hol főúri, 
hol nemesi, hol paraszti felkelések mögé, amelyekben az említetteken túl több-keve
sebb érdekeltséggel és változó, többnyire csak korlátozott intenzitással, a főurak és 
főpapok egy része mellett szerepet vállalt a vármegyék nemessége, a zsoldos veg-
zálásokat megelégelő városok és mezővárosok polgársága, a falvak jobbágynépe is. 

A szegénylegény-mentalitást a lovagi életfelfogással vegyítő kuruc katonaság 
lényegét képezte az a századokon át kialakult és megcsontosodott életstílus, amely
nek gondolkodásában és magatartásában nem kaphatott helyet a testi munka, a pol
gári foglalatosság, de még a parancsuralmi fennhatóság elfogadása, privilégiumaik 
jottányi sérelme sem. Ennek a katonatársadalomnak a fénykora a thökölyánus 
„vitézlő nyargalások", a virtusra, lesre, meglepetésre építő harcmódok időszakára 
tehető s nem véletlen, hogy e korszak a későbbi kuruc nosztalgiák fő forrása is. 

Nemcsak a békés munkába való bekapcsolódást nem vállalta ez a katonatár
sadalom, hanem azzal a lehetőséggel sem élt, hogy a császári reguláris zsoldos ezre
dekbe szolgálatba állhatott volna (pl. 1702-től, amikor a spanyol örökösödési háború 
jelentős emberszükséglettel lépett fel a császári hadseregben). De nem tudott 
beletörni a regularitásba önmaga érdekeiért a II. Rákóczi Ferenc vezette szabad
ságharc alatt sem. Mint ismeretes, Rákóczi, aki a reguláris hadszervezés szorgal
mazásával a nagy vérveszteségekkel járó döntő csatákat is vállalva akarta kicsikarni 
a győzelmet, a számítások szerint több katonát veszített a 8 esztendő alatt, mint 
amennyit Bocskai, Bethlen, Rákóczi György és Thököly Imre összesen a XVII. száza
di harcokban. 

Ez a katonatársadalom győzelemre nem, de a birodalmon belüli külön elbánás 
kierőszakolására mégis alkalmas volt: ,,Az az akaratom - írja a szatmári béke után 
1711 májusában III. Károly a kancellárjának - és különösképpen arra kell ügyelni, 
hogy ezzel a nemzettel nagyobb megértéssel kell bánni s elejét kell venni azon 
panaszának, hogy a németek elnyomják; meg kell mutatni, hogy bennük épp úgy 
megbízom, mint a többiekben, s becsületben tartom őket..." A majtényi hadiszem
léről fegyvereiket megtartva hazaoszló kuruc katonák lezárták ugyan az önálló ma
gyar katonatársadalom kontinuitásának egy periódusát, azonban az ország meg
tartása és a fejlődését lehetővé tevő következmények a bukásban is valóságos 
eredményei voltak küzdelmüknek. 
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1711 után a magyar katonatársadalom két formában élt tovább. Az egyik valóságos 
és tényleges forma a Habsburg birodalom hadseregén belül jelentős arányt képviselő 
magyar ezredek működése (a szatmári békekötéskor a Habsburg hadsereg két 
huszár és egy hajdú [gyalog] ezrede viseli magyar ezredtulajdonos nevét, 1848 
tavaszán pedig e hadseregen belül 12 huszár és 16 gyalogezred - az egész haderő 
mintegy egynegyede - szerepel magyar elnevezésekkel a nyilvántartásokban.) 

A másik forma a magyar nemesség törvényben rögzített felkelése, ami azonban -
az 1741 utáni porosz-bajor háborúk során, illetve a napóleoni háborúkban mutatott 
„helytállás" tanúsága szerint - a „vitám et sanguinem!" pátoszának jórészt inkább 
csak az imaginárius katonáskodásban biztosított kibontakozási lehetőséget. De ez 
nem is lehetett másként abban a helyzetben, amikor a katonai szolgálat a nemesség 
társadalmi funkciójának egyik alapvető igazoló ideológiája, miközben létszáma sok
szorosa a tiszti létszámnak, átháríthatóak a hadseregfenntartás költségei és más terhei 
a nem nemesi rétegekre, illetve a hadbaszállás esetén másokat fogadhatnak maguk 
helyett. 

Az osztrák haderő visszatérő sajátossága volt a szövetséges fegyverekre támasz
kodás (Sobieski l683-as erőinek csak hatoda volt osztrák, a cseh rendek ellen Fehér
hegyen a Bajor Katolikus Ligáé a főszerep, Bécset I. Lipót menekülése után lengyel
német seregek mentik fel, az 1848-49-es magyar szabadságharcot orosz csapatok 
verik le, az I. világháborúban csatáit jórészt német seregek harcolják végig stb.), a 
haderő szerkezete tükrözte az etnikai, nyelvi heterogenitást és az egységes arisztok
rácia hiányát, az uralkodó rétegen belüli politikai szolidaritás gyengeségét. Szemben 
az abszolutizmus azon normális és egyetemes jellemzőjével, hogy az állami haderő 
külföldi zsoldosokra támaszkodik, ám a vezető posztokon az ország uralkodó 
csoportjaiból toborzódik, itt a legfelső parancsnoki posztokon is idegenek osztoztak 
(az itáliai Piccolomini, Montecuccoli, az itt gyökértelen Savoyai Jenő, Laudon, Dorn 
stb.). Ennek következménye volt, hogy az osztrák hadseregek nem érték el Hohen-
zollern-, vagy Romanov-megfelelőik teljesítményét, illetve, hogy a birodalom katonai 
önbizalma fokozatosan csökkent. A katonai eszköz helyét a képlékeny klerikalizmus, 
a kusza közigazgatás és a dinasztiális házassági diplomácia próbálta átvenni, végső 
soron mindvégig lehetetlenné téve az osztrák központosítás egységesítését. 

A Habsburg birodalmi állam a XIX. század második feléig alig fogadta be a magyar 
arisztokráciát, igyekezett a politikai apparátustól távol tartani, ami azon túl, hogy 
konzerválta annak Béccsel szembeni ellenzékiségét, a magyar nemesség számára a 
papi pálya (a protestáns születésű Pázmány Péter katolizálása jó példa arra, hogy 
ebben látták a jövőt) és a katonai pálya kizárólagos érvényesülési útjait tette tömege
sen elérhetővé. A magyar katonatársadalom számára az osztrák haderő sajátosságai 
tették lehetővé, hogy úgy tagolódjon be abba, hogy fenntartja identitását, a kitartóan 
őrzött inszurrekciós hajlam, a példátlanul gyakori fegyveres szembefordulás számára 
mindvégig újra aktivizálható mértékben (l604-l606 Bocskay, 1619-1620 Bethlen 

- 1 2 9 -



Gábor, 1678 után Thököly, 1703-1711 Rákóczi, 1848-49, hogy csak a jelentősebbeket 
említsük). 

Az osztrák abszolutizmus adott szerkezetében a magyar katonatársadalom a 
nemzeti előjogok védelmére sorakozott fel, ennek érdekében adott esetben nem 
riadt vissza attól sem, hogy saját forrásainál nagyobb erőkkel szövetkezzék (pl. a 
XVI-XVII. században a török, a XVII. század elején a francia-bajor szövetség voltak 
ilyenek, de érdekes „visszatérése" látható e hajlamnak a két világháború közötti 
olasz, majd német orientációban is), ugyanakkor hatékonyan képes volt 
megakadályozni a saját polgárosodását, a XIX. században már önmaga egzisztenciális 
ellehetetlenítése árán is. A magyar tisztikar katonai szolgálatát rendies vazallusi 
önkéntességi tudattal (így az uralkodóval való egyenrangúság képzetével) vállalta 
(adott esetben ez megkönnyítette számára a ,,ius resistandi"-hoz való visszatérést). 
Ez még a XIX. században is - amikor a katonatiszti kar tőlünk nyugatabbra már min
denütt az állam fizetett alkalmazottai közé tartozott - még saját gazdasági érdekünk 
ellenében is fenntartotta a szabad önálló harcos image-ét a fegyveres hivatalnok új 
típusú, ám általuk méltatlannak ítélt alternatívájával szemben. 

Ebben a modellben kivételes fontosságra tettek szert a katonai becsület és ál
talában a katonai hivatás szimbolikus mozzanatai. Emellett lehetséges volt olyan, a 
magyar nemzeti önállósulási folyamatban alig túlértékelhető kultúrmisszió betöltése, 
mint az 1760-tól a napóleoni háborúk végéig közvetlen hatást gyakorló magyar ne
mesi testőrségé (amelynek tagjai közül a kor európai műveltségű, szolgálata után a 
hazai közigazgatást gazdagító elitje került ki). Ezzel szemben azonban a birodalmi 
állam számára megtakarítható, elodázható volt a hadsereg modernizálása, a polgári 
elemek előtti nyitás éppúgy, mint a szolgálatba szegődés szimbolikus mozzanatainak 
anyagiakra váltása, azaz a tisztikar megfizetése egészen a XIX. század második feléig. 
A magyar katonatársadalom számára azonban viszonylagos identitása sem volt képes 
semmissé tenni, hogy egy állandóan csökkenő katonai hatékonyságú és önbizalmú 
rendszerbe ágyazódik: annak ellenére, hogy a központosító állami intézmények 
sorában a Haditanács (1566-tól) az elsők között jött létre és az egyik leginkább sikeres 
abszolutizáló intézményként működött, a hétéves háborútól (1756-63, ahol 
Poroszország az osztrák kincstár harmadával, a népesség hatodával kétszer is győzel
met aratott) a solferinói (1859) és a sadowai (1866) vereségeken át az I. világháború 
teljes és végső vereségéig az osztrák haderő csupán olyan foglalatát alkothatta a ma
gyar katonatársadalomnak, amelyben nem alakulhatott ki a győzedelmesség-tudat 
erkölcsi tőkéje. 

A magyar társadalom első polgári társadalmi rendszerbe ágyazódó modernkori 
hadserege az 1848-49-es magyar honvéd hadsereg úgy alkotott ismét önálló magyar 
katonatársadalmat, hogy annak felső vezetése s egyéb állomány-kategóriái is jelentős 
mértékben fenntartották kontinuitásukat a Habsburg birodalmi hadseregből való 
származásuk előzményeivel. E katonatársadalom jellegét számos, egymásnak is el
lentmondó tendencia határozta meg, amelyek között kulcsszerep jutott a Habsburg 
hadsereg birodalmi jellegének, amellyel szemben állott egyfelől a birodalom népei-
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nek ébredése, másfelől az a tény, hogy a huzamos ideje nem háborúzó hadsereg 
tisztszükséglete visszaesett, rengeteg állástalan, jövedelem nélküli tiszt várt ki
nevezésre, de a kinevezettek között is óriási volt a megrekedtek, előlépni, illetve a 
zsoldjukból megélni képtelenek aránya. 

A hadsereg birodalmi jellege a császári-királyi tisztek körében (de a hivatalnoki 
rétegekben is) egyre növelte azok arányát, akik a folytonos állomáshelyváltás és 
kusza családi szövevények miatt nemzetiségüket nem tudták meghatározni, leg
feljebb eldönteni. Ez a XVIII. század elején az állandó hadsereg megjelenésével 
kezdődő folyamat a XIX. század közepére már viszonylag jelentős számú olyanuka-
tonatiszti és hivatalnoki réteg kialakulását eredményezte, amelynek tagjai a"jnonar-
chiát és nem annak valamely konkrét országát tekintették hazájuknak, egzisztenciáli
san és érzelmeiket tekinte csakis a dinasztiához kötődtek. Bizonyára e tényező sokat 
magyaráz abból a tényből, hogy 1848-49-ben csaknem ugyanannyi magyar születésű 
tiszt maradt hű a kétfejű sasos lobogóhoz, mint amennyi a vele szemben álló honvéd
séghez átlépett. 

A birodalom népeinek ébredése még a polgári lakosságtól, a helyi politikai 
mozgalmaktól jól elszeparált, tisztikarhoz is utat talált és miután az uralkodó 
felesküdött az áprilisi alkotmányra, még a dinasztiának tett hűségeskü sem 
akadályozta a tisztikart, hogy áthelyezését kérje az alakuló magyar csapatokhoz. Eb
ben a magyar ügy támogatása, a magyar jelleg elfogadása, a magyar alkotmányra 
történő felesküvés vállalhatósága mellett domináns szerepe volt a birodalmi tisztikar 
katasztrofális egzisztenciális helyzetének, amelynek megoldásához, éppen a monar
chia országainak gyatra polgárosodása folytán, képtelenek voltak alternatívát kínálni 
a polgári pályák. Számos forrásból (pl. Görgei Artúr önéletírása) tudjuk, mennyire 
erős volt ez az egzisztenciális presszió, s hogy éppen a ,,sor végén" álló fiatal tiszteket 
sújtotta a legerőteljesebben. Ebben leli magyarázatát, hogy a császári-királyi hadsereg 
aktív tisztjei is tömegesen csatlakoztak a honvédséghez, s habár annak tisztikarában 
csupán 10%-nyi arányt alkottak, a felső vezetésében mindvégig túlsúlyban maradtak. 

A klasszikus megállapítás, miszerint 1849 tavaszán a magyarországi hadszíntéren 
az öreg Ausztria a fiatal Ausztriától szenvedett vereséget, szintén innen táplálkozik, 
hiszen a császári seregek idős, 60-70 esztendős tábornokaival szemben a szabad
ságharc 30-40, sőt huszonéves tábornokai vezettek hadakat. 

A szabadságharc, a magyar polgári kormányzat, a nemzeti ügy minden kétséget 
kizáróan nyert a katonai elites a tisztikar kontinuitásának felvállalásával. A tisztek 
szakismereteivel, gyakorlati tapasztalataival ugyanis egyfelől lehetővé vált a regu-
laritás katonai hatékonyság szempontjából pótolhatatlan jelentőségű intéz
ményesítése, másfelől a szigorú hierarchikus tekintélyi korlátoktól megszabadulva 
szabad teret kaphattak kisebb-nagyobb újítások bevezetéséhez is. Ennek köszönhető 
pl., hogy a magyar tüzérség - ami a császári hadseregbe sorozott magyar alakulatok 
között korábban nem létezett - hihetetlenül rövid idő alatt létrehozható volt, illetve, 
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hogy a harcok során mozgékonyságban, tűzgyorsaságban és találati pontosságban 
fokozatosan fölébe kerekedhetett az ellenfél tüzérségének. 

Az 1867. évi kiegyezés, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia véderejéről és a Ma
gyar Honvédségről szóló törvények megteremtették annak lehetőségét, hogy a közös 
hadsereg kiegészítő részeként ugyan, de mégiscsak a Magyar Királyi Honvédelmi 
Minisztérium fennhatósága alatt, 1868. október 1-től megkezdjék a honvédség 
szervezeti kiépítését. 

Az a tény, hogy az 1866. évi königgratzi vereség után a Habsburg monarchiában is 
bevezették a kötelező katonai szolgálatot, azaz több százezer újoncot kellett évente 
kiképezni és elodázhatatlanná vált a hivatásos tisztikar kifejlesztése, azt jelentette, 
hogy a magyar nemességnek az önálló hadügy utáni évszázados sóvárgása éppen 
akkor teljesült, amikor maga a haderő és a katonatársadalom is menthetetlenül 
rálépett a polgárosodás útjára. 

Az ily módon történt magáratalálás során a 48-as jogutódi szerepet felvállaló ma
gyar katonatársadalom érthető módon sem a nemesi reprezentációnak, sem a polgári 
nemzeti öntudatnak nem válhatott maradéktalanul terepévé: valami hasonlíthatatlan 
mixtúra kerekedett belőle: a polgári társadalom egyfelől a feudális hagyományok 
utolsó bástyáját, másfelől az 50-es évek zsandáruralmának leáldozásával a kuruc-
kodó ösztönök, a saját véderő, mint politikai ellensúly-lehetőségét látta a honvédség
ben. Az arisztokrata családok ugyanakkor lassan kivonultak belőle, legtovább a 
vezérkarban, a lovasezredeknél, a méneskarnál maradnak szolgálatban jelentős 
arányban, a gyalogság és a főerőt képviselő tüzérség tisztikara azonban ment
hetetlenül elpolgárosodik (80% feletti arányt képviselnek bennük a polgári vagy 
népi, kispolgári családok fiai). Az általános hadkötelezettséggel rendszeresített tar
talékos tiszti intézmény maga. is sajátos kettősség: katonai célja a hadgyakorlatok és 
főleg háború esetén megnövekvő tisztszükséglet biztosítása, társadalmi célja az 
értékeiben a nemességhez asszimilálódó új polgárság és értelmiség mentesítése a 
számukra megalázó hároméves együttszolgálástól a társadalmilag alacsonyabb 
paraszti tömegekkel. 

Mindazonáltal a tartalékos tiszt és a tényleges tiszt között is éles határ húzódott, s 
ezen az sem változtatott, hogy nélkülük az I. világháború tömeghadseregeit sehol 
nem hozhatták volna létre. 

A haderő szervezete modern, a katonatársadalom morálja rendies: a honvédség 
1914-re mintegy 30 ezer fős békelétszámot, 200 ezer fős hadilétszámot szervezett 7 
honvédkerületbe. A HM létszáma 1877-ben 89 fő, 1890-ben 128,1913-ban 639 fő volt. 
Emellett a népfölkelés szervezete volt hivatva a háborús veszteségek pótlására. A 
közös, a honvéd és a népfelkelő alakulatoknál szolgáló magyar állampolgárok száma 
az I. világháború éveiben megközelítette a másfél milliót. 

Ennek a haderőnek a tisztikara, bár képzettebb volt elődeinél, presztízsét nem a 
szaktudásából származtatta. Az érettségi, a tiszti becsület, a hírnév, a jellem, az írott 
és íratlan illemszabályok betartása, a párbaj, a késői, gyakran csak nyugdíjazás utáni 
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házasság kultusza stb. erősebb hatást gyakorolt e katonatársadalom belső integ
rációjára, mint azok a racionális szervezeti mechanizmusok, amelyeken a háborús 
hatékonyság feltételei nyugodtak. 

2. A két világháború között 

A modern magyar katonatársadalom hagyományainak második nagy korszaka a 
két világháború közötti, trianoni éra, amelyben a magyar katonatársadalom első 
ízben független, de egzisztenciális lehetőségeiben végletesen beszűkülő, több rétegű 
katasztrófatudattól sújtott, ugyanakkor a polgári elemeknek és a professzionalizmus
nak jelentős mértékben utat nyitó, politikailag azonban mind bel-, mind külpolitikai 
útkeresésben retrográd irányba sodródó, végül függetlenségében is megkérdő
jelezhető képlet lett. 

Az I. világháború után a magyar katonatársadalom az ország és saját függetlenné 
válása kezdetén hármas vereséget könyvelhetett el (vesztes oldalon „végzett" a 
világháborúban, de veszített a szétszakadó Monarchia utódállamaiba szorult hajdani 
bajtársakkal szemben is, ezenkívül pedig a trianoni békeszerződés által szűkre 
szabott hadseregkeretekből is nagyrészt kiszorították), amely vereségeket a poli
tikában való részvétellel vélte kompenzálhatónak, annál is inkább, mivel kon
tinuitásának érzése során a forradalmak szolgálatába is „beletévedt". 

Miután a „botlását" a Horthy-rendszer hatalomra juttatásában bőségesen 
„levezekelte", látnia kellett, hogy a konszolidáció kormányai (Teleki, Bethlen) min
dent megtesznek, hogy befolyását, hatalmát korlátozzák és szerepét a Monarchia 
időszakában betöltött funkciók ellátására szorítsák vissza. A trianoni trauma azonban, 
így vagy úgy, beterelte a politikába a katonákat és bekényszerítette a politikát a had
seregbe. Ennek során egyrészt nemzedéki szakadás következett be a monarchia ka
tonaiskoláiban felnőtt, hadseregeit szolgáló, az első világháborús harctereket 
megjárt, az abszolút tekintély elvét valló, a napi politikába való bekapcsolódást mere
ven elutasító idősebb, és a jobboldali szociális demagógiára fogékony, nyíltan is poli
tizáló fiatal tisztek között, másrészt ezzel összefüggésben kiépültek azok a külső és 
belső politikai kötődések is, amelyek a feltétlenül megbízhatónak vélt tisztikart a 
kritikus pillanatban nem engedték együtt „fordulni" a mozgásterében beszűkült poli
tikai felsővezetéssel. A hadsereg politizálása a politika és az állam halála lett. 

Ez a katonatársadalom ismét együtt élt azzal a diszkrepenciával, ami a tradíciókat 
folytatni kívánó, magas nívójú és költségű álláskötelmek hivatalos elvárásai és a privi
legizáltságot csak szűk rétegnek megteremteni képes társadalmi-egzisztenciális hely
zet között feszült. A zömében középosztályi, alsó-közép és a kisegzisztenciák egyéb 
rétegeinek gyermekeiből rekrutálódó tisztikar úrisága már nem annyira a stabil 
egzisztenciális, illetve a legitim nemesi származási háttérben, hanem inkább az illem-
és viselkedéstani regulázásban gyökerezett. S ahogy úriságát meg tudta tanulni, úgy 
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vált alkalmassá arra is, hogy a rábízott erők és eszközök hiányát a faji adottságokból, 
a trianoni fájdalom keltette erkölcsi mozgósító-erőből vélje pótolhatónak. E kato
natársadalom szakmai teljesítményei ezzel együtt nem lebecsülendőek: A hadsereg 
létszáma 1919 augusztusában mintegy 3, szeptemberében 6,1920 őszén pedig 8 ezer 
főt tett ki. Ez a szám 1927-ben 22,1930-ban 42 ezer, 1937-ben pedig már 85 322 főre 
növekedett. A háborús igénybevétel még ezt a dinamikát is túlszárnyalta: 1942-ben 
142 873 főből álló haderő állt fegyverben a határokon belül, illetve azon kívül még a 
2. HDS és a Megszálló Csapatok kötelékében lévő kb. 350 ezer fő. 1944 szeptem
berében a mozgósítás után a honvédség létszáma elérte a 900 ezer főt. 

A későn induló fejlesztés és a német hadigépezet mellett neki szánt szerep azonban 
a mégoly nagy erőfeszítéseket is kudarcra ítélte. 

Mindazonáltal a civil társadalom számára a nemzetcsonkítás megváltoztatásának 
felvállalása alapvetően biztosította a hadsereg keretein kényszerűen túlnyúló kato
natársadalom (a paramilitáris szervezetektől a közigazgatásba kiszorított hivatásos 
katonákig) legitimitását. 

3- AII. világháborútól az 1980-as évekig 

A II. világháború után a magyar katonatársadalom harmadik nagy újkori 
hagyományrétegének kiépülése vette kezdetét a hazai sztálinizálással. Ennek 
folyamatában lezajlott a társadalom más szegmenseivel együtt a katonatársadalom 
paradigmatikus átrendezése is: politikai és egzisztenciális megbélyegzéssel egy
bekötött lecserélése; a nemzeti függetlenség és a határon kívül fekvő magyarság 
ügyének vállalásától való elválasztása; az illegitim politikai rendszer mögé való 
felcsatlakoztatása, azaz legitimitás-lehetőségeitől való megfosztása. 

A katonatársadalom nyugati típusában kifejlődött professzionalizmus és szakmai 
autonómia elemeinek felváltása a keleti típusú modell jellemzőivel, a hitelvű 
ideologikus viszony, a korlátlan lojalitás, a külső és belső kontroli-mechanizmusokat 
kiküszöbölő felelősség érvényesítésével. A korábbi, immár modell-idegen katonai 
értékeket differenciálatlanul feudális csökevényként értékelve az új rendiség ne
vében elutasították anélkül, hogy polgárias elemeinek, belső szubkulturális értékei
nek, sajátos csoportszolidaritási intézményeinek túlélési esélyt hagytak volna. A ma
gyar katonatársadalom sokoldalú elgyarmatosításához, „Sztálin külső hadseregévé" 
szervezéséhez sajnálatos módon azok a jellemzők is - ideológiailag túldimenzionált 
-kapaszkodókat képeztek, amelyek a korábbi időszak magyar katonatársadalmában 
jórészt annak nemzeti értékőrző, a polgáriasulásban az „idegennel" szembeszegülő 
jellegzetességei miatt maradtak fenn. A „keletiesítés" lényegi visszalépését így 
„ideológiai baldachin" alá szorították a korábbi világháborús szerepháttérre, az 
arisztokratikus mintakövetésre, a félelmen alapuló társadalmi presztízsre, a lum-
polással imponáló bohémekre, a politikai befolyás kisajátítására történő hi-
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vatkozások, szembeállítva az új történelmi igazságtétellel, az alacsonyabb társadalmi 
rétegek gyorsított mobilitásával, a népi frissítéssel, a pártgondoskodással, a párt 
vezető szerepének.érvényesülésével stb. 

A hazai haderő a szovjet katonai jelenlét miatt 1944. augusztus 31-től 1991. június 
19-ig (47 évig) nem lehetett a magyar szuverenitás független katonai biztosítéka. Az 
erő és a világháborús győzelem a háború után is jogot teremtett a szovjet csapatok 
Magyarországon történő állomásoztatására. Először az osztrák államszerződés meg
születéséig (1955. május 15.) az ausztriai szovjet megszállási övezethez vezető 
közlekedési vonalak biztosítása (1948-ban mintegy 65 ezer fő által), majd a Varsói 
Szerződés aláírása (1955. május 14.) után annak alapokmánya képezte az itt tartóz
kodás, 1956. november 4-én pedig az MFMPK segítségkérése a fegyveres 
beavatkozás (mintegy 250-300 ezer fő, 2500 harckocsi és ezer kísérőjármű) hi
vatkozási alapját. A magyar és a szovjet kormány 1957. május 27-én kötött 
egyezménye rögzítette első ízben az országban állomásozó mintegy 80-100 ezer fős 
szovjet „Déli Hadseregcsoport" elnevezésű csapatok jogi helyzetét. Kellő kutatások 
hiányában nincs pontos képünk a magyar kormányzatok mindenkori viszonyáról 
ehhez a helyzethez, ám a meglévő dokumentumok egyelőre azt erősítik meg, hogy 
nem csupán az ellenállhatatlan külső kényszernek engedtek: az MKP Politikai Bi
zottságának 1948. január 29-i ülése (nem egészen fél évvel a SZEB távozása után) a 
vezérkari főnök előterjesztése alapján értékelte a honvédség állapotát és állást foglalt 
abban, hogy minden, ami a honvédelemmel kapcsolatban a jövőben történni fog, 
csak a Szovjetunióval való egyeztetésre épülhet. Számos olyan jelentésről tudunk, 
amely a szovjet tanácsadói rendszer (ezredeknél és azoktól feljebb minden vezetési 
szinten rendszeresítve voltak 1951-52-re) kibővítését szorgalmazta; 1958-ban a 
romániai szovjet csapatkivonások idején Hruscsov felajánlotta Kádár Jánosnak, hogy 
Magyarországról is kivonják a szovjet katonákat, Kádár viszont - a lépés „imperia
listákat bátorító" hatására hivatkozással ezt nem fogadta el. A szovjet itt-tartózkodás 
korántsem volt csupán formális: 1948-tól a szovjet modell szerint kerül a párt kon
trollja alá a hadsereg (a Politikai Főcsoportfőnökség 1949. március l-jén alakul), teljes 
egészében szovjet szabályzatokat vezetnek be, szovjet mintára alakítják át a tanstruk
túrát a hazai tisztképzésben, 1956-ig szovjet mintájú egyenruhát rendszeresítettek, 
fegyverbeszerzésünk, sőt saját fegyvergyártásunk is szovjet licencek alapján történt, 
vezérkari tisztjeink, repülőgépvezetőink, vezető hadmérnökeink és katonapoli
tikusaink a Szovjetunióban kaptak kiképzést. A szovjet csapatok természetesen nem 
bizonyultak a „vendégjog" túlságosan precíz alkalmazóinak: csak 1991 áprilisában 
derült ki véletlenül, hogy volt olyan időszak, amikor a Magyarország területén elfog
lalt 151 objektum valamelyikében nukleáris tölteteket is tároltak. 

A szovjet mintára létrehozott haderőből azonban - annak ellenére, hogy jelentős 
mértékben változatlanul átvette a szovjet szerkezetet és a szimbolikát is - nem lett 
„teljes mélységében" keleti típusú katonatársadalom. Inkább csak olyan, annak 
alárendelt képlet, amely elveszítette a korábbi hagyományait, amelynek szétrom
bolták korábbi szolidaritási intézményeit, leépítették korábbi szakmai autonómia-
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érvényesítő mechanizmusait. Ennek egyik legjellemzőbb vonása, hogy míg a 
Szovjetunióban a nyolcvanas évek közepén Gorbacsovnak kellett elkezdenie a 
központi párt és állami szervekben 40% fölötti részarányt birtokló katonák 
„visszaterelését" a laktanyákba, addig nálunk sokkal jellemzőbb volt, hogy a párt 
léptetett be megbízható kádereket katonai elit-pozíciókba. Ez a katonatársadalom 
ugyanakkor meglehetősen élesen kettévált a „gyarmatosítást" lehetővé tevő, azt 
vezérlő, fenntartó, döntően a párt nómenklatúrához kötődő privilegizált katonai 
elitre, és az egzisztenciális és jogi kiszolgáltatottság helyzetében a hatalmilag dek
larált társadalmi státusz mögött messze lemaradó életmódelemekkel „elengedett" 
beosztott katona tömegekre. 

A katonatársadalom 1945 utáni „rendszerváltása" drámai lépések közepette ment 
végbe. A koalíciós időkben az Ideiglenes Kormány által örökölt csekély hadsereg
magot (1945-ben 43 488 fő) a meghatározó posztok megszerzéséig tovább re
dukálták: 1946-ban 13 686, 1947-ben 14 477, 1948-ban 18 177, ám 1949-ben 56 900, 
1951-ben 190 000, 1953-ban 202 000 katona, polgári alkalmazottakkal együtt több 
mint negyedmillió fő tartozott a HM állományába. A HM felügyelet alatti hadiipar (64 
ezer fő), illetve a BM létszáma (66 ezer) hozzáadásával összesen 382 ezer fő, az aktív 
férfilakosság (2 900 000) több mint 13%-a tartozott az erőszakszervezetek kötelékébe. 
A nemzeti jövedelemből a védelmi szektor 1950-ben 20%-ot, 1951-ben 21,7%-ot, 
1952-ben 22,2%-ot emésztett fel. 

Az új hadsereg gazdái ugyanakkor mindent megtettek, hogy a hadsereg keleti ori
entációja elől eltakarítsák a legfőbb akadályt, a korábbi éra hivatásos katonáit, s ezzel 
felszámolták a magyar katonatársadalom kontinuitását: 1947. augusztus 30-ig az iga
zolási eljárások nem igazolták a tábornokok 27%-át (109 fő) és a tisztek 22%-át (1830 
fő). Ezenkívül a „B" lista bizottságok 1947. szeptember 3-ig további 5000 tisztet és 
tábornokot távolítottak el a hadseregből. 

A szakmai értékeknek már a nyilas hatalomátvételkor zátonyra futott kontinuitása 
a hadsereg deklarált demokratizálásának, valójában sztálinizálásának, azaz párthad
sereggé történő átépítésének folyamatában már 1948 végéig, 1949 elejéig végképp 
elveszítette újraalkotásának esélyeit. 

A nemzetnek felelős szakmai értékelvű szerveződés helyét hihetetlenül gyorsan 
átvette a pártnak felelős közéleti-politikai dominanciájú hivatáselv: 1947 végére a 
tisztek 71%-a, a tiszthelyetteseknek 80,2%-a, a legénység 45,3%-a tagja volt a kommu
nista pártnak. 1950-ben a tiszti állománynak csupán 10%-át tették ki azok, akik a 
korábbi hadseregben szereztek tiszti rendfokozatot, s több mint 80%-uk már 1945 
után került kiképzésre. 

A kontinuitás megszakadásának - amit tetézett még egy példa nélkül álló meny-
nyiségi fejlesztés is - óriási ára a minőség zuhanásában jelentkezett. Az 1950. június 
18-án kinevezett tábornok közül 8 fő (köztük a miniszter) nem rendelkezett katonai 
iskolai végzettséggel, 7 fő nem fejezte be a középiskolát és hárman csak elemi isko
lába jártak. A tiszti állománynak még 1955-ben is több mint 75%-a volt 30 év alatti 
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életkorú, a nagy engedmények ellenére is a rendszeresített 149 tábornoki rendfoko
zatba csak 25 személyt, a 772 ezredesi rendfokozatba csak 107 személyt, a 2267 
alezredesi rendfokozatba csak 477 személyt, a 4243 őrnagyi rendfokozatba csak 1060 
személyt tudtak előléptetni, miközben a rendszeresített 5816 hadnagyi rendfokozatú 
tiszt helyett 17 180 töltött be nem egy esetben igen magas beosztásokat. Ugyanebben 
az évben (1955) az MN 394 csapatparancsnoka közül l60-an mindössze 6 elemi is
kolai, 214-en 8 elemi, illetve 4 középiskolai osztály végzettséggel rendelkeztek, s 
mindössze 18 parancsnok érettségizett, s 2(!)-nek volt felsőfokú végzettsége. 

A tisztikarnak a korabeli polgári lakosságéhoz képest relatíve magasabb illetménye 
a katonai elitben sajátos privilégiumokkal társuló exkluzivitást hozott létre. A 
beosztotti, főleg csapattiszti korban viszont az infrastruktúra (pl. lakások, laktanyák) 
nélküli hadseregfejlesztés és a szovjet kiképzési elvek spártai felfogásának kritikátlan 
másolása olyan viszonyokat teremtett (téli-nyári táborozások), ami a gyors előme
netel ellenére is hamar népszerűtlenné tette a hivatásos pályát. Csaknem egyidőben 
tetőzött ez azzal, hogy a társadalom és a polgári gazdaság oldalán is kiderült, a 
védelemfejlesztésnek ez a változata folytathatatlan. Sztálin halálával lehetővé vált az 
elodázhatatlan: a védelmi szektor gyors (és a fejlesztéshez hasonlóan körültekintés 
nélküli) redukálása. A politikai, a társadalmi-gazdasági folyamatok és a katonai 
szervezet lépései nyomán úgy érkezett 1956-hoz a politikai hatalom, hogy sem a 
társadalomba üres kézzel visszatérő leszerelt hivatásos katonák tízezrei, sem a had
seregben maradó elbizonytalanodottak demoralizálódó ezrei nem szolgálhattak 
számára stabil támaszul. 

A „saját nevelésű" hivatásos katonákkal sem voltak kíméletesebbek, mint a 
korábbi hadsereg hivatásosaival: az 1953-tól beinduló hadseregcsökkentés után több 
hullámban a hivatásos katonák ezreit tették ki a hadseregből egyik napról a másikra, 
úgyszólván minden egzisztenciális biztosíték nélkül (1953-54-ben kb. 5000 tisztet 
szereltek le). Az igazán látványos keleties hatalomhasználatra azonban az 1956-os 
forradalom után került sor a katonatársadalom soraiban: a bíróságok 1957. december 
31-ig 1434 katonát ítéltek el (köztük 294 tisztet), 1958-ban újabb 305-öt, 687 tisztet 
pedig tartalék állományba helyeztek. A 24 tábornokból 10 maradt a felülvizsgálatok 
után és 55 ezredest is eltávolítottak. Ehhez képest nem különösebben meglepő, hogy 
361 tiszt disszidált és 6731 tiszt nem írta alá a tiszti nyilatkozatot. 

A tartalékos tisztek körében ezen túl 21 652 főt fokoztak le, a bírói eljárások utáni 
lefokozásokkal együtt 23 370 főt. 

Ami a szellemiség alakulását illeti, a társadalomtól való hivatalos elzárkózásra 
törekvés és a masszív indoktrináció ellenére a posztsztálini éra katonatársadalmában 
jelentős mértékben fennmaradt a nemzeti értékek iránti érzékenység, amit első ízben 
az 1956-os szerepvállalások bizonyítottak. A diktatórikus intézményrendszer „fel
puhulásának" arányában a hivatalosság egyre mélyülő repedéseiben felerősödött a 
fogékonyság egyfelől a korábban mellőzött történelmi-szakmai kontinuitás keresése, 
másfelől a modernitás társadalmi és szervezeti értékei, a reformeszmék iránt, ami 
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minden bizonnyal egyik fontos mozzanatát jelentette a 80-as évek végére a békés 
rendszerváltás melletti lojalitásnak. 

A sztálini típusú párthadsereg gyakorlatát és eredményeitelsősorban nem az mu
tatja, hogy „minden idők legnagyobb magyar hadseregéből" minden idők leg
gyorsabban demoralizálódott hadserege lett, hanem inkább azok a lépések, amelyek 
ennek feltételeit létrehozták. Az új tisztikar a politika küzdőterére kényszerült, így 
sem saját aktivitási tere, sem saját stratégiái nem lehettek. Főbb „vállalásai": a 
Szovjetunióhoz csatlakozó hatalom legitimálása a „népi hadsereg" -image ki
alakításával, a hidegháborús felkészülés vezérlése, a „történelmi igazságtevés" saját 
területen történő kiteljesítése. Ennek érdekében magáévá tette az exogén (szovjet) 
ellenségképet, átvette a szovjet működési standardokat, kialakította a szovjet 
modellel való azonosulás mintáit, megkísérelte önlegitimáláshoz, önérték
kivetítéshez kisajátítatni részben a hazai szabadságharcos hagyományok, részben a 
II. világháborús szovjet győzelmi mítosz elemeit. 

A párthadsereg mozgósító módszereiben, a követési készség elérésében folytatója 
volt a jól bevált „forradalmi" mósdszereknek: megfélemlítés,-terror az ellenfelek felé, 
gyors előmenetel, magas hivatali pozíció, indoktrináció a saját bázis erősítéséhez, 
olyan „biztosítékokkal", mint a személyi kiszolgáltatottság rendszerének kiterjesztése 
(káderezés), a bármikori leválthatóság, a demagógia és a félelem stabilizálása, a 
„néppártoló" beállítottságú értelmiségellenesség. ,,Eredményként" elkönyvelhető a 
hadsereg kelet-orientációjának, a „szovjet fiókhadsereggé" építésének betetőzése, a 
hazai szakmai, tudományos értékek és a szakértő állomány elpazarlása, a szovjet 
minták változatlan formában történt importálása, a hazai hadügyi gondolkodás meg
bénítása. 

A polgári társadalom körében mindez eleinte vonzó, energetizáló hatású volt, 
később, a korábbi elit diszkriminációját (esetenként fizikai megsemmisítését), 
valamint a gazdasági kiszipolyozást követően egyre inkább taszító, félelemkeltő lett. 
Az 1953-at megelőző hadsereg-leépítésekkel széles körben erősödött a hadsereg 
érdekében vállalt terhek hiábavalóságának és a megaláztatásnak az érzete. Erősítette 
ezt, hogy a korábbi válsághelyzet-reakciók (perek, meghurcolások) folytathatósága 
megkérdőjeleződött, a személyi állomány egyéb kezelésképesség híján alkalmazott 
„szétszélesztése" pedig lehet, hogy a hadsereg konkrét konfliktus-potenciálját képes 
volt limitálni, de csak azon az áron, hogy mindezt visszaömlesztette a társadalomba. 

Az 1956 utáni időszakról elmondható, hogy a restaurált hatalom erőszakos stabi
lizációja olyan helyzetben indult, amikor a hadsereg létszáma - a csapatok felbom
lása következtében 1/3-ra csökkent. A 16 766 tiszt közül 1957. január 01-ig 7 500 fő 
a karhatalomba került, amely 1957 januárjában 13 ezer, április végén 18 ezer főt (a 
karhatalom nemcsak honvédtisztekből állt) számlált. 

A tiszti állomány is csökkenőben volt, 1957 májusában már „csak" 14 522 tiszt 
szolgált a hadseregben. Ez a tisztek felülvizsgálatának megkezdését mutatja, amely
nek befejezéséig 9 018 tisztet leszereltek. A képhez hozzátartozik, hogy egy sajátos 
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pozicionális „csereforgalom" is felerősödött ez idő tájt: számos polgári életben dol
gozó „megbízható kommunista" került be a katonai vezetés meghatározó pozícióiba 
(a Politikai Csoportfőnökség állományába - amely 1957. november l-jével alakul az 
addigi Főcsoportfőnökség átszervezésével). Ezek egy része polgári alkalmazott ma
radt, legtöbbjük azonban magas beosztást és rendfokozatot kapott, ugyanakkor ma
gas állami-gazdasági vezetői stallumokhoz jutott a hadseregből kikerülő vezetők 
tekintélyes része is. 

Az erőszakos stabilizáció idejének lerövidítése, a karhatalmi alakulatok megszün
tethetősége érdekében - valamint a restaurált hatalom biztonságérzetének 
fenntartására - került sor a Munkásőrség felállítására, amelynek parancsnoki ál
lománya egy részét áthelyezett honvédtisztek adták. 

Az 1957-ben elkezdett „csonka" kiképzési évre kibocsátott új hadrendben a 
rendszeresített katonaállomány nem haladta meg a 33 ezer főt. 

A pozíciójába visszajuttatott hivatásos állomány társadalmi státusa - a restauráció 
ellenére - nem lehetett ugyanaz, mint 1956 előtt. A katonai funkció társadalmi 
alapját ugyanis most a korábbi „népi demokrácia" deklarált akaratával szemben a 
külső erőszakkal restaurált hatalom, illetve az idegen fegyveres erőtől átvett belső 
rendfenntartó szerep képezte. A visszaállított párthadseregi jelleg arról is döntött, 
milyenek legyenek az újjászervezett hadseregbe való bebocsátás feltételei, kö
vetelményei és az újjászervezett elit működési standardjai. Ennek eredményeként 
került sor a szelektálásra, illetve új személyek pártapparátusból való beléptetésére, 
eléggé egyértelműen a restaurációban szerzett érdemek messze elsődlegessé té
telével. 

A párthadsereg újjászervező eredményei közé tartozott a párthadsereg új magjának 
megszervezése, a megszálló szovjet hadsereg rendfenntartó szerepének átvétele és 
folytatása, az újraalárendelődés elfogadása. A politikai és a katonai elit „újra
egyesülése" hozzájárult ahhoz, hogy a restauráció a „néphatalom visszaállításává", a 
szovjet hadsereg beavatkozása pedig „a nyugati imperializmus bekebelezésétől való 
megmentéssé" fogalmazódjék, s végsőleg ahhoz, hogy végbemehessen az ország 
szovjet modellbe való visszaillesztése. 

Az MN éles elhatárolódásokkal nemigen jellemezhető posztsztálini korszakának 
felszálló ága nagyjából a '60-as évekre, a stagnálás a 70-es évekre, az erózió leszálló 
ága pedig a '80-as évekre tehető. 

A VII. kongresszus után induló hadseregfejlesztés három periódusa is nagyjából 
fedi e tendenciákat: a '60-as évek „szelektíve extenzív" fejlesztését követte a 70-es 
évek „önkorlátozó minőségfejlesztő", majd a '80-as évekre (a társadalmi feszültségek 
és a forráshiány „begyűrűzései", valamint a belső szervezeti megoldatlanságok „gör
getése" miatt) a „sarokba szorított permanens átszervezés "korszaka. 

Az 1960-as évek tisztikarának kvalifikációs mutatói már előrevetítik a katonatár
sadalom fő feszültségeit (alacsony feltöltöttség a kvalifikációt igénylő helyeken; a 
'60-as évek elején 26-35 évesek több mint 80%-os arányt alkotó generációs dugóvá 
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„kövesednek"; ez a generáció „együtt megy" a nála alig „érdemesebb" és főleg alig 
kvalifikáltabb elittel, s ezzel példátlan módon a '80-as évek elejére az MN-ben csak
nem azonos lesz a főtisztek és a beosztott tisztek aránya, miközben az alsó irányítási 
szinteken egyre égetőbb a tiszthiány) az antiintellektualizmust, az elöregedést, a 
csúcsba tömörülő, kasztosodó hajlamot, illetve azt, hogy a katonai elit indokolatlan 
előléptetésekkel igyekszik „felvásárolni" a közvetlenül alatta lévő tisztek lojalitását 
(némileg egyező módon a kádári konszolidáció egyik fő rendezőelvével, az életszín
vonal által történő lojalitás-felvásárlással). 

Szervezeti szempontból a tisztképzés volt a leginkább sürgető feladat, s valójában 
ezen a területen jöttek létre valóban időtálló eredmények: Az 1967-ben formálisan 
főiskolai rangra emelt három katonai főiskola (Kossuth, Zalka, Killián) a 70-es évek 
elejétől négy éves képzési idővel kettős (katonai-polgári) diplomát adott, ami együtt 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia többszöri, átfogó korszerűsítésével, illetve a VSZ 
tagországainak katonai tanintézeteiben is folyó tisztképzéssel, lényegileg mó
dosította a tisztikar felkészültségi mutatóit: az 1960-as 17%-kal szemben 1980-ra 80%-
ra nőtt az érettségivel, vagy felsőfokú polgári iskolai végzettséggel rendelkező tisztek 
száma. 

Ennek két szempontból is kulcsjelentősége lett a '80-as évek erózióját erősítő ten
denciák szerveződésében. Először is a szakmai, s a részben már megjelenő 
hadtudományi érdekeket hordozó és megfogalmazni képes rétegek aránya jelentős 
túlsúlyra tett szert, s a racionális szervezeti értékeknek egyre nyilvánvalóbbá váltak 
ellentmondásai a hivatalos származási és politikai szempontú szelekció, valamint a 
tekintélyérveket és a korábbi politikai érdemeket, illetve a fegyelem külső jeleit 
preferáló folyamatosság monopolhelyzetével. A szakmai értékek sohasem voltak 
képesek emancipálódni a politikai értékek egyeduralma alól, ami sajátos feszült
ségeket tartósított a szakmai és politikai értékeket hordozó szektorok között, kor
látozta a szakmai értékek érvényesülését. 

Másodszor a hivatalosan elismert társadalmi státus nem volt képes társadalmi el
fogadottsággá változni a társadalomban, de nem volt képes az ehhez konzisztens 
életmódelemek megteremtéséhez elegendő anyagi-erkölcsi feltételeket sem biz
tosítani a hivatásos állomány körében, a szervezeten belül. Ennek következtében 
tartósuk és egymást erősítő módon összefonódott a hadsereget és hivatásos ál
lományát illetően fennálló külső legitimációhiány és a belső identifikációs zavaro
dottság. 

Rendkívül fontos, hogy a kormányzat személyi változtatásokkal is törekedett a 
konszolidáció biztosítására: Az erőszakos stabilizálás feladataiban kompromit
tálódott elit egy része „érdemi elismerése mellett" távozik, az új vezetésbe 1962-től 
kezdődik az új garnitúra beiktatása. 

Ellentmondásosságukban is jellegzetesek a tisztikar értelmiségi jegyeinek (legiti
mitáshiányt kompenzáló) erősítésére irányuló lépések. Szinte egyidőben került sor a 
három katonai tisztképző intézménynek (Kossuth, Zalka, Killián) „a HM felügyelete 
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alatt álló" katonai főiskolákká nyilvánítására (ET, 1967, 13. tvr.), illetve az állami 
személyzeti munka HM-et is érintő szabályozására. 

Ehhez képest azonban, miközben teljesen végig lehetett vinni a katonai szervezet 
teljesítményeit a hatalom számára biztosító katonai elit társadalmi ellenőrzés alóli 
kivonhatóságát, s jogosítványainak fokozatos növelését, az értelmiségiesedés 
feltételeit csak rendkívül lassan és viszonylagos érvénnyel lehetett fejleszteni. A sokat 
emlegetett élet- és munkakörülményekben lényegében nem sikerült a státus-in
konzisztencia tényét módosító áttörést elérni, a hivatásos állomány élet- és 
munkakörülményei olyannyira elmaradtak a munkájuk színvonalával és a mun
kaerejük, teljesítőképességük újratermelésével szembeni követelményektől, hogy ez 
nemcsak a külső jegyekben, kvalifikációs igényekben, hanem az állomány el
használódása, egészségügyi jellemzői, sőt moralitási mutatói tekintetében is kezdtek 
letagadhatatlan következményeket produkálni. 

A 70-es évek közepére állandósul a káderhiány, az utánpótlás minőségi gondja, 
felerősödik a pályaelhagyás, nyilvánvalóvá válik a pályával való elégedetlenség ter
jedése. Ebbe jelentősen besegít - az általános státus-inkonzisztencia enyhítésének 
reménytelenségén túl - még néhány további fontos strukturális jelentőségű tényező. 
Ezek közül az egyik a költségvetési források beszűkülése miatt a csapatépítkezések 
belső erőre támaszkodó kényszerű vállalása, illetve a népgazdasági munkaigény 
megnövekedése, a másik a tiszthelyettesi állomány kritikán aluli műveltségi, és kul
turális színvonala, ráadásul mennyiségi hiánya miatt a tisztikar jelentős részének 
tiszthelyettesi munkákra kényszerítése, a harmadik pedig a műszaki, mérnöki munka 
alacsony státusából történő elmozdulás lehetetlenségének ellentmondása az idő
közben jelentős műszaki kvalifikációt igénylő technikai korszerűsítéssel (alacsony 
pénzügyi és beosztási besorolás, mérnöki végzettséget nem igénylő munkakörök, az 
elitben a képviselet hiánya stb.). 

Mivel állandó zavaró körülményként kellett számolni a társadalomban a hivatásos 
állomány kulturáltsági hiányait pellengérező véleményekkel, megnyilvánulásokkal, 
s a hivatásos állomány közérzetében a magsabb követelmények emelkedő szintű 
teljesítése a szervezeti klíma konzervatív tendenciáival, illetve az '50-es évek relatív 
privilegizáltságát fokozatosan deprivációba váltó folyamatával kapcsolódott össze, a 
'80-as évekre igen fontos dimenziókban széles körben meggyengült a pályakötődés. 

A nehézségek kezelési módja a kádárizmus logikájából következett. A legitimitás
hiányos hatalom nem ismerhette el a társadalom előtt, hogy valamely szektorában 
csak a társadalmi átlagot meghaladó anyagiakkal képes helyre állítani a pálya 
piacképességét, ezért a megtakarítási látszatok megőrzésével súlyos milliárdokat 
pazarolt el anélkül, hogy akár csak reménye lehetett volna a kádergondok meg
oldására. 

Ez a tendencia 1985-re már odáig jutott, hogy kiépült a felső korhatáron túli hi
vatásos szolgálat anyagi ösztönzési rendszere, amely anélkül, hogy megoldotta volna 
a „piramis alján" lévő foltok betöltését, jelentősen akadályozta az egyébként is meg-
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rekedésekkel telített előmeneteli mozgásokat és a beosztottak körében indulatokat 
ébresztő extra beneficiumokat jelentett az elithez közelálló kényelmes, magas 
beosztásaikban továbbszolgálók számára. A múlt képviselői előnyökhöz juttatták 
magukat, a jövőt képviselő katonai felsőoktatás viszont eközben intézményes 
presztizsrombolásnak esett áldozatul. 

Az 196l-ben meglévő 13 tábornokkal és 96 ezredessel szemben 1986-ban már 83 
tábornokot és 565 ezredest találunk egy nagyjából hasonló létszámú hadseregben, 
ami egyfajta arisztokráciává merevítő „önvígasztalását" mutatja a legitimálatlansá-
gáért önmagát eképpen kárpótló katonai felsővezetésnek. Eközben a kiáramlás a 
'80-as évek közepétől méginkább erősödik, a tisztek iskolai végzettsége körében 
pedig tartósan 10% körül marad a tiszti iskolával nem rendelkezők aránya, mivel az 
üres tiszti helyeket kénytelenek tiszthelyettesekkel betölteni. 

A '80-as évek közepére a hadseregben is erősödő válság a korábbi generáció fel
erősödő cseréjét és ezzel párhuzamosan a permanens átszervezés korszakát indítja 
el. 

Az 1956 utáni magyar katonatársadalom a '80-as évek derekára nagy utat tett meg 
és számottevően felhalmozódtak benne a változás kondíciói. Ellentmondá
sosságában is jelentős technikai fejlődés, előrehaladott szakmai differenciálódás 
zajlott le, a felhalmozott kvalifikációk tekintélyes tömegei képződtek, ám mindez 
képtelen volt kiszabadulni a politikai-ideológiai dominancia alól, s nem tudta növelni 
a hadsereg társadalmi elfogadottságát. A politikai presszió mértéke és jellege is vál
tozott ugyan a '60-as évektől (pl. kevesebb és kvalifikáltabb lett a politikai munkások 
rétege, rendezettebben került sor a politikai képzésre és a szabadidő indoktrinációs 
célú igénybevételére), ám diszfunkcionális jellege - egyebek mellett - a szakmai 
autonómia elnyerésének akadályozásában ettől csak kifinomultabban, ám nem 
kevésbé érvényesült. 

A hivatásos állomány utánpótlása egyre szűkült és minőségében romlott, a 
pályafeszültségek növekedtek, mindez kifejeződött az állomány egészségügyi hely
zetének romlásában és a kiáramlás növekedésében. Ezen az sem segített lényegesen, 
hogy a hivatásos állomány számára is nyitás történt a kispolgári gyarapodás csatornái 
felé (saját lakás, telek-, autóvásárlás engedélyezése, frizsiderszocializmus vita befe
jezése, szelektíve másodállás engedélyezése stb.). 

Eközben a sorállomány helyzete is minden szolgálatteljesítő korosztállyal több 
averziót áramoltatott vissza a társadalomba a hadsereggel szemben. A nagy bevonul-
tatási arány miatt nem, vagy csak későn vették figyelembe a nősök, családosok jelen
tősen megnövekedett arányát, az ugyancsak növekvő egészségügyi és a szociális 
problémák jelentős részét, a társadalomban növekvő ifjúsági feszültségeket, s 
nyomukban a súlyosbodó devianciákat, a vallási, lelkiismereti okból, illetve az alter
natív mozgalmak erősödése folytán új megoldást igénylő fejleményeket. 
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///. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az újkori magyar katonatársadalom sajátos szektora a magyar nemzeti társadalom
nak. Ez az a szektor, amellyel először kerül kapcsolatba minden nálunk dominan
ciára törekvő idegen hatalom, amely elsőként közvetíti befelé azok hatásait, illetve 
nyilvánítja ki azok felé a társadalom élniakarásában, igazságérzetében gyökerező 
mindenkori alapválasztását. 

A sikertelen centralizáció esetén az identitásőrző betagolódása módot ad a tár
sadalomnak a nemzeti erőteljesség-tudat megőrzésére, illetve a világ első vonalbeli 
értékeit asszimiláló kulturális mintaközvetítésre a katonáknak. Az abszolút külső 
dominancia beteljesülési periódusaiban azonban ez a szektor kapja a legelső és leg
pusztítóbb csapásokat, ennek betagolása igényli a legradikálisabb pozíciócseréket, 
ennek kell elsőként alkalmassá válnia a társadalom új csatlakozóképességének 
felmutatására (akár helyettesítő értelemben is). A részleges, vagy teljes idegen domi
nancia illékony szüneteiben viszont a függetlenséget rendszerint igen magas áron 
kapó társadalom - szorongatottsága, illetve nemzetközi jogi, gazdasági, politikai stb. 
korlátai miatt - erős késztetésekkel rendelkezik arra, hogy elforduljon katonatár
sadalmától, s vagy könnyelműen szétszéleszti, vagy önálló politizálásra, a hivata
lostól különálló szövetségkeresésre készteti azt. 

A magyar katonatársadalom adott helyzetében olyan struktúrát mutat, olyan ten
denciákat hordoz, amilyeneket a regionális hatalmi hullámzások árapályában a hazai 
társadalmi kondíciókat megtermékenyítő, vagy ellehetetlenítő hatások termelnek ki. 
Azaz nem rendhagyó módon, csupán csak egyedi minta szerint - mert konkrét 
történéseiben még a szomszédaitól is eltérő szerkezetben - alakult a hazai katonatár
sadalom öröksége. 

Ez az örökség nem egynemű, nem egyszerűen vállalható, mégis nemzeti örök
ségünk egyik leggazdagabb vonulatát jelenti. Ha nem akarunk azok csapdájába esni, 
akik a történelmi örökséget csupán a dicsőségtablókon történő szemléltetés alap
anyagának tekintik, el kell ismernünk, hogy a katonatársadalom örökségében sa
játosan rétegeződnek egymásra a nyugati és a keleti katonatársadalmak különböző 
generációinak formaelemei, illetve a mindenkori magyar katonatársadalmak azoktól 
való távolságát hangsúlyozni és/vagy áthidalni igyekvő kompenzációi. 

Megtaláljuk ebben az örökségben az úri exkluivitás és a vele szembeálló népi bir
tokbavétel elvén működő kirekesztőlegességeket egyaránt, sőt a társadalom had
seregtől való „alulról jövő" elfordulását is. 

Megtaláljuk az egyéneiben modernizálódó, intézményeiben konzervatív kato
natársadalmat csakúgy, mint a vélt modernizálódásért a hagyományait elvető kép
letet. 

Megtaláljuk az idegen hatalomnak a haza érdekeit szem előtt tartva szolgálókat 
ugyanúgy, mint az esküszegéssel is a magyar ügy mellé állókat, vagy az esküjük 
ellenére is azzal szembefordulókat. 
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Volt idő, amikor az úriság intézményei korlátozták a professzionalizmus szabad 
fejlődését és volt más periódus, amikor a kollektivista ideológiai-politikai meg
bízhatóság nevében lebontották a professzionalizmus addig kiépült fejleményeit is. 

Magyar katonaerény volt a „szabad harcos" kiválósága akkor is, amikor a regu-
laritás azon minimumának meghonosítását is ellehetetlenítette, amennyi mindenkép
pen kellett volna a helytálláshoz, de ugyancsak magyar katonaerény volt az a fegyel
mezettség is, ami lehetetlenné tette, hogy kritikus helyzetben a katonai elit kreatív 
döntést hozzon. 

Volt időszak, amikor a magyar társadalom szorongatottságaiban még jogosulatlan 
reményeit is a hadseregére vetítette ki és minden tudatos kezelés nélkül magas 
presztízse lehetett a katonai hivatásnak és lettek időszakok, amikor kormányprog
rammá vált a katonai presztízs erodálása stb. 

E sokféleség, a maga előjelváltásaival együtt, a legutóbbi időkig képes volt a ma
gyar katonatársadalom folytonosságában végbemenni, azaz úgy, hogy a magyar ka
tonatársadalom megőrizhette viszonylagos kontinuitását. A hármas rendszerváltás 
(1944-48) azonban a maga két diktatúrájával szétzilálta az addigi szerves folyama
tosság, nemcsak a szélesebb társadalom, hanem a magyar katonatársadalom 
vonatkozásában is. 

Az 1989-el elinduló békés rendszerváltás a katonatársadalom reorganizációja 
számára is új lehetőségeket nyitott. Hosszú ideig meglévő akadályok hárultak el a 
szuverén magyar katonatársadalom nemzeti hagyományaihoz, illetve modernizá
ciójához vezető utakról. Korszakos kérdés: mindkét irányban egyformán aka
dálytalanok maradnak-e ezek az utak a jövőben is? 
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