MUCS SÁNDOR
A HADSEREGÉPlTÉS LENINI ELVEINEK ALKALMAZÁSA
ÉS A SZOVJET HADSEREG TAPASZTALATAINAK FELHASZNÁLÁSA
A MAGYAR NÉPHADSEREGBEN
T a g a d h a t a t l a n az az óriási érdem, amely Lenint illeti a proletariátus fegyve
res ereje szervezeti elveinek kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában. „Ö
t á r t a fel az imperialista korszak h á b o r ú i n a k gazdasági alapját, s osztályozta a
h á b o r ú k alapvető típusait és formáit; kidolgozta a proletárforradalom katonai
programját, meghatározta a p á r t politikáját a szocialista haza védelmének
kérdéseiben, s irányt szabott a szovjet fegyveres erők szervezésének. Lenin
nek meghatározó szerepe volt a szocialista h a d t u d o m á n y és a szovjet h a d 
művészet alapvető tételeinek kidolgozásában. Ö e t u d o m á n y o k megalapítója"
— hangzik a Lenin katonai tevékenységét b e m u t a t ó monográfia megálla
pítása. 1 Elismerve M a r x és Engels e területen kifejtett elméleti tevékenysé
gének máig is érvényes megállapításait — a hadsereg jellegére, a proletariátus
viszonyának meghatározására e szervezethez stb — mégis Lenin volt az, aki
egyrészt ezen elveket az imperializmus viszonyaira alkalmazva és továbbfej
lesztve m á r a k o n k r é t tennivalókig is eljutott, sőt azt a proletariátus pártjával
meg is valósította. A feladat n e m volt könnyű, m e r t mint m a g a Lenin í r t a : ,,A
Vörös Hadsereg építésének kérdése teljesen új kérdés volt, ezt a kérdést eddig:
még elméletben sem vetették fel." 2
A burzsoá katonai elméletből és gyakorlatból levont következtetések, a prole
tárforradalom megvívásának katonai vonatkozásai, a szocializmusnak egy or
szágban lehetséges győzelméből adódó katonai feladatokkal kapcsolatos teen
dők, valamint a forradalmi erők gyakorlati tapasztalatai kristályosították ki
azokat az elveket, amelyek végső soron a proletariátus fegyveres erejének m e g 
szervezésében, jellegének alakításában és gyakorlati alkalmazásában m e g h a t á 
rozókká váltak.
Lenin k a t o n a i vonatkozású m u n k á i b a n n a g y hangsúlyt k a p az az elv, hogy a
proletariátus
hadseregének
nyíltan és szigorúan osztályhadseregnek
kell lennie.
A hangsúly a nyílt szón van, hiszen ez az egyik jellemvonás, amely a burzsoá
és a proletárhadsereg közötti különbségben jelentkezik. A burzsoázia tagadja a
hadsereg osztály jellegét, azt politikamentes szervezetként igyekszik feltüntetni.
Lenin ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Hogy a hadsereget n e m szabad b e v o n n i
a politikába — ez a burzsoázia és a cárizmus k é p m u t a t ó szolgáinak jelszava,.
1 Grinyisin: Lenin katonai tevékenysége. Budapest, 1963. 9. o.
2 Lenin: A háborúról, a hadseregről és a hadtudományról. Budapest, 1958. II. k. 512. o.
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akik a gyakorlatban mindig bevonták a hadsereget a reakciós politikába.. ."3
A Vörös Hadsereg létrehozását kimondó lenini dekrétumban a nyílt és szigorú
osztály jell eg világosan kifejezésre jut, amikor így fogalmaz: „A hatalomnak a
dolgozók és kizsákmányolt osztályok kezébe való átmenetével szükségessé vált
egy olyan új hadsereg létrehozása, amely a szovjethatalom igazi támaszául szol
gál .. ."4 — majd a továbbiakban az elnevezésben is megerősödik ez az elv,
mert kimondja, hogy a hadsereg neve „Munkás-Paraszt Vörös Hadsereg lesz."
Ez, mint ismeretes, azt is jelentette, hogy a hadsereg teljes állománya, a köz
katonától a parancsnokig, a dolgozó osztályokból kerül ki.
A marxizmus klasszikusai a burzsoá hadseregek jellegét és rendeltetését ta
nulmányozva, majd az 1848-as forradalmak, de különösen a párizsi kommün
tapasztalatait figyelembe véve, arra a következtetésre jutottak, hogy a prole
tariátusnak a burzsoázia ezen erőszakszervezetét szét kell zúznia és helyette a
dolgozó tömegek felfegyverzésével kell biztosítania saját hatalmát. Lényegében
ezzel az elvvel indult a Nagy Októberi Szocialista Forradalom is. Ám hama
rosan kiderült, hogy a burzsoázia jól szervezett, alaposan kiképzett és korsze
rűen felfegyverzett csapataival szemben ennek az elvnek a megvalósítása nem
elegendő a hatalom megtartásáért vívott harcban. Lenin felismerte, hogy a pro
letárhatalomnak az ellenség feletti győzelme érdekében központilag szervezett
és irányított, a központi politikai irányvonal alapján tevékenykedő,
reguláris
hadseregre van szüksége. A katonai ellenzékkel folytatott vitában, a párt 1919ben megtartott VIII. kongresszusán, többek között kijelentette: „Most a regulá
ris hadsereget kell első helyre állítani, egy katonai szakemberekkel rendelkező
reguláris hadseregre kell áttérni." 5
A hadsereg a politika eszköze. S mert a munkáshatalom körülményei között
a munkásosztály politikai céljait annak forradalmi élcsapata, a Kommunista
Párt fogalmazza meg és végrehajtását is az szervezi, nélkülözhetetlen, hogy a
párt a legközvetlenebbül irányítsa e hatalom fegyveres erejének szervezését,
kiképzését, ' ellátását, politikai nevelését. A fegyveres erők pártvezetésének biz
tosításáról szóló lenini tanítás egyik alapvető elv a szocialista hadseregekben.
A gyakorlati megvalósítás formái közismertek: a Központi Bizottság közvetlen
irányító tevékenysége és felügyelete a fegyveres erők, a hadsereg felett; a párt
politikai szervek, azaz a pártszervezetek, a politikai tiszti, ill. helyettesi rend
szer megszervezése a politikai munka végzésére.
Az OK(b)P Központi Bizottsága 1918. december 25-én — Lenin javaslatára
— külön határozatot hozott „a katonai hatóságok politikájáról", s ebben hang
súlyozta, hogy a katonai hatóság politikája — mint minden más hatóságé és
intézményé — szigorúan követi a pártnak a központi bizottság révén adott ál
talános útmutatásait, s a központi bizottság ellenőrzése alatt tevékenykedik, s
hogy a katonai hatóság politikájáért teljes egészében a párt felelős. A VIII.
kongresszus határozata a katonai kérdésben pedig többek között a politikai biz
tosok és a kommunista katonák sejtjei együttműködésének szükségességét hang
súlyozta.
A szocialista hadsereg politikai nevelésével kapcsolatos elvek, amelyekben
hangsúlyt kapnak a hazafiság, a proletár nemzetköziség és a dolgozó néppel
való szoros, széttéphetetlen kapcsolatok, át meg átszövik Leninnek a katonai
kérdésekkel kapcsolatos munkáit.
3 Lenin: Uo. I. k. 270. o.
4 A Szovjet Fegyveres Erők ötven éve. Budapest, 1969. 24. o.
5 Uo. 71. o.
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A Szovjetunió Fegyveres Erői hat évtizedes története ezen lenini elvek gya
korlatban történő megvalósításának ragyogó példája. Az e munka során szer
zett tapasztalatok nélkülözhetetlenek mindazon népek számára, amelyek a szo
cializmus útjára lépnek, amelyek a munkásosztály fegyveres erejének szerve
zéséhez fognak hozzá.
A Magyar Néphadsereg történetének két alapvető fejlődési időszaka is iga
zolja ezt.
Az egyik a népi, demokratikus időszak, 1947-dg, a második a szocialista had
sereg fejlődésének az időszaka. Ez utóbbi első szakasza 1957-ig, a második sza
kasza 1957-től napjainkig határozható meg.
*

Az első időszak megítélésénél alapvetően figyelembe kell venni, hogy a fel
szabadulást követően létrejött államhatalom jellege munkás-paraszt demokra
tikus diktatúra volt. Ez az államhatalom viszont koalíciós viszonyok között
funkcionált. A kommunista párt csupán részese volt a hatalomnak.
A másik dolog amit nem szabad szem elől téveszteni, hogy az a hadsereg,
amelyet ez az államhatalom létrehozott, nem volt azonos a régi burzsoá hadse
reggel. Azt a" hadsereget a Vörös Hadsereg a felszabadító harcok folyamán szét
zúzta.
Ezekből a tényekből két dolog következett. Az egyik, hogy bár ez a hadsereg
még nem volt szocialista hadsereg, nem lehetett célul tűzni szétverését, hiszen
már burzsoá hadsereg sem volt. Létrehozásában a pártnak óriási érdemei vol
tak. A másik az, hogy a kommunista párt, mivel csupán részese volt a hatalom
nak, a lenini hadseregszervezési elveket csak a hadsereggel kapcsolatos politiká
jában alkalmazhatta. Szocialista hadsereggé való formálását csakis az osztály
harc eredményeként, a hatalmi viszonyokban történt erőeltolódások függvényé
ben, ennek részeként lehetett és kellett megvalósítani. Ezekkel a párt tisztában
volt.
E folyamatokat a következőkben lehet megrajzolni. Szigorúan osztályalapon
szervezett hadsereg — a politikai hatalom jellegét figyelembe véve — nem
jöhetett szóba. De az igen, hogy a szerveződő új hadsereg — összetételében és
politikai tartalmában — megfeleljen a felszabadult nép egyik legfontosabb cél
kitűzésének, azaz legyen képes a német fasizmus elleni harcra. Ez volt a párt
álláspontja is. „Ha mi most magyar Vörös Hadsereget szerveznénk — mondotta
Révai József 1944. november 19-én — akkor nem nemzeti szabadságharcot in
dítanánk, hanem felidéznénk a polgárháborút... Ma nem a vörös, hanem a
nemzeti hadsereg szervezése van napirenden. . . . Ne abból induljunk ki, amit
mi szeretnénk, hanem amit a magyar dolgozó nép többsége akar." 6 Ezen elv
valóraváltása érdekében történt a hadsereg szervezése önkéntességi alapon, va
lamint a tábornoki és a tisztikar felülvizsgálata. Nyilvánvaló, hogy a hadsereg
említett politikai jellege erősítése érdekében vett részt a kommunista párt a
többi pártoktól eltérően nagyobb arányban a toborzó munkában és hozott a
Központi Vezetőség Titkársága olyan határozatot, hogy alapszervezetenként
egy-egy vezetőségi és 15—20 párttagot kell küldeni az új hadseregbe.
A párt politikai irányvonalából következett — tudniillik hogy a fasizmus el6 Révai József felszólalása az MKP szegedi pártszervezete taggyűlésén. Felszabadulás doku
mentumok. 1944. szeptember 26—1945. április 4.
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leni harcot a Függetlenségi Front alapján a legszélesebb tömegek bevonásával
kell megszervezni —, hogy a párt nem tűzhette célul a vezető szerep azonnali
megszerzését sem a hadseregben. De erre nem is volt felkészülve sem szerve
zeti, sem káder-szempontból. Egyáltalán: a politikai harcnak ekkor fontosabb
területei voltak előtérben mint a hadsereg. Ám ez a tény egyáltalán nem jelen
tette azt. hogy a párt számára a hadsereg politikai arculatának alakulása kö
zömbös lett volna, sőt, hogy éppen a hadsereg demokratikus nevelésében ne
vállalt volna — a lehetőség határain belül — fő szerepet.
E munkában a döntő feladatot a nevelőtiszti intézmény tagjai, a nevelőtisztek
végezték el, amely szerv a két munkáspárt javaslatára jött létre a hadsereg
ben. A nevelőtiszteknek, bár „nem vihették be a hadseregbe a pártpolitikát,
hanem kizárólag a hazafias, demokratikus szellemet és a német fasizmus elleni
háború szükségességének tanítását," a nevelőmunka során feladatuk volt úgy
dolgozni, „hogy a magyar hadsereg valóban új, demokratikus szellemű hadsereg
legyen, nem pedig a régi hadsereg feltámasztása." 7 Azt persze nem lehetett el
kerülni, hogy a nevelőtisztek, zömmel a kommunista párt tagjai lévén, ne a
párt politikájának alapjaiból kiindulva foglalkozzanak a katonatömegekkel.
A párt ezt el is várta a hadseregben dolgozó kommunistáktól. A hatalomért
folyó harc idejének három éve alatt a párt négy esetben rendezte meg a had
seregben dolgozó kommunisták konferenciáját, ahol éppen a hadsereggel kap
csolatos politikai, stratégiai és taktikai feladatok végrehajtása került előtérbe.
A pártszervezetek helyzetéről szólva el kell mondani, hogy a koalíciós pártok,
megegyezés alapján, a hadseregben nem hoztak létre alapszervezeteket. Ebben
a helyzetben a kommunisták azt a módszert alkalmazták, hogy pártcsoportjai
kat a területi pártszervezetek kebelében alakították meg, taggyűléseiket, párt
napjaikat ott tartották, de a munkát a hadseregen belül, az állomány között
végezték. 1945 őszétől, 1946 elejétől a hadosztályoknál már működtek az ún.
hetes bizottságok (hét főből álltak, innen az elnevezés), amelyek gyakorlatilag
a pártbizottság- funkcióját látták el. 1946 tavaszán létrehozták a párt katonai
bizottságát is, amely a pártvezetés tanácsadó szerve volt katonai kérdésekben,
de amelynek tagjai a Politikai Bizottság határozatait a maguk területén kötele
sek voltak végrehajtani.
A második világháború befejezése után a hatalomért folyó harc szerves ré
sze volt az újjáépítő munka. A koalíciós kormány döntése alapján e feladatba
be kellett kapcsolni a honvédséget is. A hadsereg csapatai a számukra kijelölt
munkaterületeken — vasút- és hídépítés, híradás újjáépítés, akna- és lőszermen
tesítés — becsülettel kivették részüket. A gazdasági szempontból is elismerésre
méltó munkamennyiség mellett e tevékenység politikai jelentősége mindenek
előtt abban volt, hogy a hadsereg tagjai közvetlen kapcsolatba kerültek a dol
gozókkal, megismerték állásfoglalásukat, velük együtt vettek részt a politikai
küzdelmekben, s lettek egyre inkább elkötelezettjei a demokratikus továbbfej
lődésért vívott küzdelemnek. A párt ismerte a hadsereg és a nép kapcsolatának
jelentőségét az osztályharcban, és a hadsereg szervezési változásai alkalmával
a hadseregben dolgozó kommunistákat azokhoz az alakulatokhoz irányította,
ahol a kapcsolatok erősítésére a legnagyobb lehetőség kínálkozott. így kerül
tek már tapasztaltabb nevelőtisztek 1945 őszén a műszaki hadosztályhoz, majd
1946 elején a határőrséghez.
A háború befejezése után a hadsereg további demokratizálásának kérdése új
7 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt javaslata az új magyar hadsereg
szervezésére. MSZMP Párttörténeti Intézet, Archívum : 1/13 — 216 őrzési egység.
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módon vetődött fel a tisztikar szempontjából is. Az a tisztikar ugyanis, amely
a hadseregszervezés időszakában a német fasizmus elleni harccal alapvetően
egyetértett, a hatalomért folyó harc időszakában polarizálódott. Voltak, akik
egyértelműen a haladás mellé álltak, mások lojális magatartást tanúsítottak, de
szép számmal voltak, akik a reakciós erők támaszai lettek. Az előrehaladás
egyik kulcskérdése a hadseregben a demokratikus eszmék iránt elkötelezett
tisztikar kialakítása volt. Erre azonban — bár a nevelőtisztek és a pártszerve
zetek tevékenysége, valamint a párt általános politikájának elismerése eredmé
nyeként sok minden történt — csakis a politikai, gazdasági erőviszonyoknak a
dolgozó osztályok javára történő eltolódása után, a fordulat kezdetén, 1947-ben
kerülhetett sor: a Kossuth Akadémia létrehozásával.
A fentiek érzékeltetik, hogy a kommunista párt, a népi demokratikus idő
szak adta lehetőségeket kihasználva, igyekezett a hadsereggel kapcsolatos le
nini elveket a konkrét politikai helyzetet figyelembe véve megvalósítani. E te
vékenységével azt a célt, hogy a hatalomért folyó harc idején a hadsereg ne a
régi rend restaurációs erőinek, hanem a demokratikus előrehaladás híveinek le
gyen a támogatója, elérte. Ez többek között kifejezésre jutott abban is, hogy
1948 tavaszán a közel 15 000 főt számláló hadseregnek több mint 53 százaléka
volt a kommunista párt tagja. 8
*
A hadseregépítés lenini elveinek teljességében való alkalmazására a fordulat
éve után, a munkáshatalom viszonyai között kerülhetett sor. A Magyar Dolgo
zók Pártja programnyilatkozatának a honvédelem kérdéséről szóló része gya
korlatilag ezen elvek alapján fogalmazódott.9 Csupán gondolatokat idézünk. A
párt „erős, demokratikus néphadsereg kiépítését és korszerű felszerelését szor
galmazza", hogy eleget tudjon tenni nemzeti és nemzetközi kötelezettségének. A
nevelés terén meghatározta, hogy „ki kell irtani a régi hadsereg népellenes szel
lemét, le kell dönteni a régi válaszfalat a nép és a hadsereg között... a hon
védséget a demokrácia iskolájává kell fejleszteni... A honvédség tiszthelyette
si és tiszti kádereit elsősorban új, demokratikus népi elemekből kell meríteni."
A hatalomra jutott proletariátusnak alapvető érdeke, hogy megteremtse sa
ját fegyveres erejét. Lenin erre nyomatékosan felhívta a figyelmet „ . . . az ural
kodó osztálynak a proletariátusnak — írta többek között —, ha valóban ural
kodni akar és uralkodni fog, ezt katonai szervezetével is be kell bizonyítania." 10
A hadsereg szervezeti fejlesztése, technikával való ellátása — amennyiben az
anyagi alapok biztosítottak — alapvetően elhatározás kérdése. A szükséges
nagyságrendű hadsereg létrehozásához az anyagi alapok nálunk a szocialista
építőmunka során, a dolgozó nép munkasikerei nyomán, megteremtődtek. A
Szovjetunió segítsége révén birtokába jutottunk azoknak az elveknek és ta
pasztalatoknak is, amelyek a szocialista hadsereg szervezésében követendő pél
daként szolgáltak. Mindezek eredményeként, alig néhány évvel a hadsereg fej
lesztésének megkezdése után, 1952 végére, hazánk a szocialista hadtudomány
szervezési elvei alapján létrehozott, korszerű technikát birtokló, jelentős erőt
képező hadsereggel rendelkezett. Ez kétségtelenül jelentős eredménye volt dol
gozó népünknek.
8 Hadtörténelmi Levéltár. A Honvédség felügyelőjének okmányai 1946—1948. 64. o.
9 Az MKP és az SZDP határozatai. Kossuth, 1967. 603. o.
10 Lenin összes Művei. 38. k. Budapest, 1974. 135. o.
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A párt programnyilatkozatában lefektetett nevelési elvek megvalósítása és a
hadsereg szocialista jellegének kialakítása érdekében azonban nem csupán szer
vezeti, adminisztratív intézkedések kellettek, hanem szükség volt a pártpoliti
kai apparátus eszmei felkészítésére is. Itt is a szovjet hadsereg tapasztalataira
támaszkodhattunk. Ehhez a munkához mindenekelőtt arra volt szükség, hogy a
párt közvetlen irányítása alá vonja a hadsereget, annak vezetését, létrehozza
azokat a politikai szerveket, amelyek a nevelőmunkát végzik.
Ezen elvek megvalósítását szolgálták azok az intézkedések, amelyeknek so
rán már 1948 őszén honvédelmi miniszterré a párt egyik főtitkárhelyettesét ne
vezték ki. A nevelőmunka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére létre
hozták a Politikai Főcsoportfőnökséget, amely a Központi Bizottság osztályának
jogaival rendelkezett. Ugyancsak 1948 őszén megkezdődött az MDP alapszer
vezeteinek és felsőbb pártszerveinek létrehozása a hadseregben is. 1949. feb
ruárjában megszüntették az egyszemélyi parancsnoki rendszert, s a parancsno
kok mellé kinevezték a politikai tiszteket. A politikai tiszt — mint társparancs
nok — állami funkciót töltött be, ugyanakkor pártfunkcionárius is volt, mivel a
párt megbízottja volt a hadseregben. Egy évvel később megalakultak a csapa
toknál a párt által vezetett ifjúsági szervezet a DISZ alapszervezetei is. A szer
vezeti formák tehát adottak voltak a párt irányító, nevelő szerepének megvaló
sításához.
A hadsereg szocialista jellegének másik alapvető mutatója, hogy parancs
noki káderait — a legalacsonyabb beosztástól a legmagasabbig — a dolgozó osz
tályokból, mindenekelőtt a munkásosztályból meríti. Az 1948-ig funkcionáló
tisztikarban csak kevesen származtak ezekből az osztályokból. Most gyökeres
fordulatot kellett elérni e téren is. Nem csak arról volt szó, hogy a tisztikar arra
megérett részét új népi káderokkal váltsuk fel, hanem biztosítani kellett a had
sereg fejlesztésének tiszti szükségletét is.
E feladat megvalósítása érdekében már 1948 nyarán nagy politikai mozgósító
munkába kezdtek a pártszervezetek, s arra hívták fel a figyelmet, hogy a mun
kásosztály történelmi hivatásának tesz eleget, amikor a dolgozó parasztsággal
szövetségben birtokba veszi a hadsereget.
Lenin, a Vörös Hadsereg szervezésének kezdeti időszakában, több ízben fel
hívta a figyelmet a népből szervezett parancsnoki kar fontosságára. „ . . . most,
amikor új hadsereget szervezünk — mondotta 1918-ban —, parancsnokokat
csakis a népből vegyünk." Hangsúlyozta, hogy „Csak a vörös tiszteknek lesz te
kintélye a katonák előtt, és csak ők tudják majd megszilárdítani hadseregünk
ben a szocializmust."11
Az új tisztikar kiképzését a Kossuth Akadémia kezdte meg 1947-ben, majd
a munkát az 1949 őszén megszervezett fegyvernemi tisztiiskolák folytatták. Je
lentős volt azoknak a száma — különösen a magasabbparancsnokok és a vezető
beosztású politikai tisztek esetében —, akiket a párt közvetlenül irányított had
seregben végzendő munkára és néhány hónapos kiképzés után foglalták el be
osztásukat. A munkás-paraszt tisztikar megteremtéséért folytatott munkát rö
vid időn belül siker koronázta. 1951 elejére a munkások, és parasztok aránya a
tisztikarban elérte a 72 százalékot, s a 28 százalék is zömében a néphez hű ér
telmiségiekből és alkalmazottakból adódott.12 Hatalmas győzelme volt ez dolgozó
népünknek, amely a föld, a gyár, a kultúra birtokbavétele után magáénak tud
hatta azt a fegyveres erőt is, amely mindezek védelmére hivatott.
11 Lenin: A háborúról, . . . i. m. II. k. 464—465. o.
12 A szocializmus építése útján. Az MDP II. kongresszusának anyaga. Budapest, 1951. 84—85. o.
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A hadsereg erejét annak szervezettsége, technikai felszereltsége, a parancs
noki kar képzettsége mellett döntően befolyásolja annak politikai öntudata, er
kölcsi szilárdsága. E tényezők kialakításához a szocialista hadsereg megfelelő
bázissal rendelkezik.
Az erkölcsi tényező szerepéről szólva Lenin hangsúlyozta: „Sohasem fogják
legyőzni azt a népet, amelynek munkásai és parasztjai nagy többségükben felis
merték, megérezték és tisztába jöttek vele, hogy saját hatalmukat, a szovjetha
talmat — a dolgozó hatalmát védelmezik,.. ,"13
A Magyar Néphadseregben folytatott politikai nevelőmunka kezdettől fogva
ennek felismertetésére irányult. A Politikai Főcsoportfőnök által 1951-ben ki
adott „A magyar néphadsereg politikai szerveinek felépítése és feladatai" c.
irányelvek e feladatot a következőképpen rögzítették: „Pártunk arra törekszik,
hogy néphadseregünk minden katonája megértse: milyen felelősségteljes feladat
hárul rá népi demokráciánk megvédésében. Ezért Pártunk néphadseregünk lé
tezésének első pillanatától kezdve nagy súlyt helyezett és helyez a hadseregben
folyó politikai munkára." 14
Hadseregünkben a politikai nevelőmunka a katonai kiképzés szerves részévé
vált. E munka során és a szervezett politikai oktatás keretében tíz- és tízezrek
kerültek közelebb a szocializmus eszméjéhez, s lettek a leszerelésük után ezen
eszme gyakorlati megvalósításának munkásai.
A katonaévek során százezrek bővítették általános műveltségüket, ismerked
tek meg a szocialista kultúrával. A tiszti iskolákon, majd az akadémiákon és
különböző tanfolyamokon tíz- és tízezrek tettek szert magasabb szintű művelt
ségre; ezren és ezren tanulták meg a betűvetést, sokan itt a seregben fogtak
kezükbe először irodalmi értékű könyvet, s láttak először színházat. Mindez hoz
zájárult a hadsereg erkölcsi-politikai állapotának megszilárdulásához.
A szocialista hadseregnek a dolgozó néppel való kapcsolata magából a tár
sadalmi rendszer alapjaiból fakad. Egyik legkézzelfoghatóbb bizonyítéka ennek
az, hogy a teljes személyi állomány a dolgozó népből jön. Ám mindezeken túl
szükséges, hogy ezek a kapcsolatok nap mint nap megújuljanak. Lenin e témá
ról szólva 1921-ben így írt: „Minden szovjetbe azonnal be kell választani vala
kit a vöröskatonák közül is. A kaszárnya és az üzem, a kaszárnya és a szovjet,
a katonai sejt és az általános pártszervezet között elszakíthatatlan kapcsolat
nak kell lennie." 15 Pártunk ezt az útmutatást követte, amikor a tanácsok meg
alakulásának első időszakától kezdve javasolta, hogy katona tanácstagokat, s az
országgyűlésbe pedig katona képviselőket is kell választani.
De erősítették a dolgozó nép és a hadsereg kapcsolatát azok az esetek is,
amikor a katonák az elemi csapások elhárításából vagy a nagy nyári és őszi
munkák végzéséből vették ki részüket. Csupán jellemző példaként néhány ada
tot. Az 1954-es dunai árvíz megfékezésében 26 ezer katona és 1300 honvédségi
gépjármű vett részt. Ugyanez évben a mezőgazdasági munkákban 21 ezer fő
közel félmillió munkanapot dolgozott.16
Helyesen szólt ezekről a kapcsolatokról a Néphadsereg 1952. október 18-i szá
mának vezércikke, amikor a következőket írta: „Katonának lenni — büszkeség,
megtiszteltetés... Mindazt, amit a nép alkotó munkája létrehoz, mi védel13 Lenin: A háborúról, . . . i. m. II. k. 547. o.
14 Hadtudományi Könyvtár 48 154. sz. A Honvédelmi Minisztérium Politikai Főcsoportfőnöksé
gének kiadása. 1951. 5. o.
15 A második világháború története 1939—1945. Budapest, 1976. I. k. 342. o.
16 Hadtörténelmi Levéltár. MNVKF Titkársági iratai 1954. 453. csomó, 337/2, 119—125, illetve147—160. o.

mezzük, k a t o n á k . . . Közösek a céljaink, érdekeink, vágyaink, közös eszme: a
szocializmus építésének nagy eszméje lelkesít bennünket... Ez a testvéri kap
csolat, a néppel való egybeforrottság néphadseregünk legfőbb forrása. Hassa át
egész magatartásunkat a dolgozók munkája iránti megbecsülés, a nép iránti
tisztelet. Ez az útja annak, hogy mind szorosabbra fűzzük népünk és hadsere
günk testvéri kapcsolatát, minél szélesebbé,, gazdagabbá tegyük hadseregünk
erejének ezt a kiapadhatatlan forrását."
A különböző katonai ünnepek, a Néphadsereg Napja, a gyár és üzemlátogatá
sok, a laktanyák kapuinak megnyitása a dolgozók előtt, mind-mind újabb szá
lak voltak a kapcsolatok erősítésében.
Lenin a szocialista hadsereg egyik alapvető jellemvonásaként több ízben alá
húzta annak internacionalista feladatát. Az MDP programnyilatkozatának az
előbbiekben említett része rögzítette hadseregünk ez irányú kötelezettségét is.
Kimondta, hogy a magyar hadsereg feladata az állam területi épségének és
nemzeti függetlenségének védelmén túl az is, hogy teljesítse a demokratikus
országokkal kötött barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződéseinkben vál
lalt kötelezettségeket. Ezen internacionalista elkötelezettség nyilvánult meg ab
ban is, hogy hazánk 1955-ben aláírta a Varsói Szerződést. A személyi állo
mány között végzett politikai nevelőmunkánk során sokat tettünk, hogy ezt az
elvet megismertessük és elfogadtassuk katonáinkkal. A baráti országok népei
nek és hadseregei életének bemutatásával, kölcsönös látogatásokkal erősítet
tük az internacionalista barátság és felelősségérzet szálait.
Lehetne még sorolni a példákat tovább. De az eddig elmondottak is meggyőző
bizonyítékai annak, hogy Lenin elvei a szocialista hadsereg szervezéséről, irá
nyításáról és neveléséről a mi hadseregünk építésének is alapjait képezték.
És mégis, bármilyen sajnálatos is, ki kell mondani, hogy hadseregünk, ami
kor próbatétel elé került — különböző okok hatása következtében —, egyes ala
kulatok és személyek hősi helytállása ellenére sem tudta egyértelmű határo
zottsággal teljesíteni feladatát. Az 1956-os ellenforradalmi eseményekről van
szó.
Az okok feltárását a párt- és állami vezetés alapjában véve elvégezte. Mégis,
emlékeztetőül, érdemes ismételten felidézni azokat.
Az MSZMP országos pártértekezletén 1957-ben Révész Géza honvédelmi mi
niszter a következő megállapítást tette: „A hadsereg szétesésének alapvető oka
nem a hadseregen belül, hanem a kormány és a pártvezetés bizonytalanságá
ban, majd Nagy Imréék árulásában keresendő." E két ok feltétlenül igaz. Hi
szen az akkori párt- és állami vezetéstől a hadsereg nem kapott félreérthetetlen,
világos feladatot. Nagy Imréék árulása egyértelmű. Az ellenforradalomnak
„nemzeti demokratikus forradalommá" történt átkeresztelése, a tűzszünet meg
hirdetése, a Varsói Szerződés felmondása, az úgynevezett „forradalmi katonai
tanácsok" létrehozása, a katonai esküjét megszegő Maiéter kinevezése honvé
delmi miniszterré, ezt mindennél jobban bizonyítja.
Ha azonban közelebbről is megnézzük az ellenforradalomnak a hadsereggel
kapcsolatos politikáját, akkor azt látjuk, hogy az ellenforradalom mindenek
előtt a hadsereggel összefüggő lenini elvek — a párt irányító és ellenőrző sze
repe, a munkásosztály politikája melletti elkötelezettség, az egyszemélyi pa
rancsnoki rendszer, az internacionalizmus elve — ellen indított támadás.
Am mindezek mellett való az is, hogy a hadseregépítés során elkövetett hi
bák, az előbbiekben vázolt lenini elvek megsértése, hozzájárultak ahhoz, hogy a
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hadsereg állománya gondolkodásában helyet kaphattak a revizionista, ellensé
ges nézetek, amelyek rombolólag hatottak erkölcsi szilárdságára.
Az első helyen kell megemlíteni hogy a szektás politika, a személyi kultusz
kifejlődésének következtében a Központi Vezetőség irányító, ellenőrző tevé
kenysége a hadseregben gyakorlatilag a nullára csökkent. Farkas Mihály, mint
miniszter és főtitkárhelyettes, a hadsereggel kapcsolatban lényegében egyed
uralmat kapott. Emellett egyéni magatartásából eltűnt a kommunista vezetőt
jellemző szerénység, helyét önkényeskedés és durvaság foglalta el. Ez aztán
szinte végiggyűrűzött a parancsnoki kar jó részén. Ennek következtében a pa
rancsnokok és a beosztottak közötti emberi, elvtársi kapcsolatok meglazultak.
A másik fontos tényező volt, hogy a hadsereg pártszervezeteiben a demokra
tikus centralizmus elve csorbát szenvedett. A pártszerű irányítást a parancsolgatás, az utasítások alapján történő vezetés váltotta fel.
A hadseregfejlesztés indokolatlanul gyorsított üteme, a nemzetközi helyzet
olyan értékelése, hogy a harmadik világháború a küszöbön áll, a hadsereg egész
életében olyan rossz értelemben vett kiképzéscentrikusságot teremtett, amely
nek mindent és közvetlenül alárendeltek. A pártmunkát, a kulturális tevékeny
séget, a szocialista versenyeket szinte teljes egészében e nézet mankóivá degra
dálták. Közben az emberek szocialista, kommunista nevelése csorbát szenvedett.
A párt akkori vezetői részéről megfogalmazódott az az elv, hogy min
denért ami ebben az országban történik, a kommunisták a felelősek, és ez oda
vezetett, hogy a hadseregben — bár 1953 elején visszaállítottuk az egyszemélyi
parancsnoki rendszert — szinte kizárólag a politikai munkásokat tették fele
lőssé a fegyelmi helyzetért, a lövészetek eredményeiért, a hadtápmunka fogya
tékosságaiért stb. Nyilvánvaló, hogy ez a nézet és gyakorlat nem emelte a po
litikai munka tekintélyét, s nem növelte hatékonyságát.
Hadseregünk jellegéből következett, hogy a katonai kiképzést a szocialista
hadtudomány elvei alapján folytattuk. Ehhez mérhetetlen segítséget kaptunk a
Szovjetuniótól azzal, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta azokat a katonai sza
bályzatokat, amelyek ezeket az elveket magukba foglalták. Am az akkori kato
nai vezetés figyelmen kívül hagyta, hogy ezeket az elveket a mi viszonyainkra
alkalmazva hasznosítsa; betű szerinti átvételükkel semmibe vette a magyar ka
tonai hagyomány ókat, földrajzi helyzetünket. Ezzel — akarva, nem akar
v a — a nacionalizmusnak teremtettek táptalajt.
Sok problémát okozott mindenekelőtt a hivatásos állomány jogi helyzetének
rendezetlensége, ami a személyi kultusz körülményei között lehetőséget adott az
önkényeskedésre. A hivatásos állományról való gondoskodás messze elmaradt a
szükségletektől. Ezek a tények a hivatásos állomány erkölcsi szilárdságán ütöt
tek rést.
Az igazságnak tartozunk annak a megállapításával, hogy a párt- és állami
vezetés felismerte ezeket a fogyatékosságokat, s 1953 után születtek is intézke
dések megszüntetésükre. A párt Központi Bizottsága 1954. február 17-én jó
váhagyta a Magyar Néphadseregben működő pártszervezetek tevékenységére
vonatkozó irányelveket, 1955-ben kiadásra került a Tiszti törvény, 1956-ban
pedig megalakult az országgyűlés honvédelmi bizottsága. A Központi Vezetőség
is több ízben foglalkozott a hadsereg helyzetével s megfelelő határozatokat
is hozott.
Alapvetően megváltozott a felfogás az alapszervezetek feladataival kapcsolat
ban is. „A pártszervezetek feladata — írta a Néphadsereg 1953. július 20-i szá
ma —, hogy a párttagokat és tagjelölteket a kommunista eszmeiség szellemé4 Hadtörténelmi Közlemények
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ben neveljék, alkotó tevékenységüket, aktivitásukat napról napra fejlesszék, ne
velő és mozgósító munkát végezzenek a tisztek és a harcosok között."
Sajnálatos, hogy ezek az intézkedések és rendelkezések a legfelső politikai
vezetésben meglevő bizonytalanságok következtében nem tudták teljesen fel
számolni a fogyatékosságokat, az idő pedig az ellenforradalom kirobbanásáig
kevés volt ahhoz, hogy az intézkedések pozitív részei kedvezően éreztessék ha
tásukat a személyi állomány körében.
Az eddig elmondottakból levonható az a következtetés, hogy a lenini had
seregszervezési elvek, valamint a szovjet hadsereg semmivel nem pótolható ta
pasztalatai alkalmazást nyertek szocialista hadseregünk fejlődésének első sza
kaszában is. Ezen elvek és tapasztalatok alkalmazása nélkül az elért eredmé
nyeket nem tudtuk volna felmutatni. Abban, hogy hadseregünk 1956-ban nem
tudta a dolgozó népünk által elvárt szinten teljesíteni feladatát, több tényező
mellett az is közrejátszott, hogy a hadseregépítés lenini elveinek megvalósítása,
a szovjet tapasztalatok átvétele során komoly hibákat követtünk el. Nem az el
vekben, hanem a gyakorlati végrehajtásban volt a hiba.
*
A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
ismeretesen nehéz és bonyolult belpolitikai helyzetben fogott hozzá a magyar
fegyveres erők — benne a hadsereg — újjászervezéséhez. Az ellenforradalom
még fegyveres utóvédharcait vívta, s erős támadásban volt politikai vonalon is.
A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére az ellenforradalom fegyve
res erőivel szemben fellépő szovjet alakulatok az ellenállás főbb gócait felszá
molták, s megkezdték a maradék bandák megsemmisítését is. A forradalmi köz
pont azonban szükségesnek tartotta, hogy ebben a küzdelemben, majd a po
litikai stabilizáció érdekében végzett munkában, a magyar fegyveres erők is
részt vegyenek.
Az ilyen jellegű magyar fegyveres erő megteremtését azonban csakis a leg
szigorúbb osztály elv alapján lehetett megkezdeni, annak a másik alapelvnek
az érvényesítésével, hogy a fegyveres erő csakis a központi politikai irányelv
alapján kerülhet alkalmazásra.
Az utóbbi elv kifejezésre jutott abban, hogy az összes fegyveres erők veze
tését egy kézbe, a fegyveres erők minisztere kezébe összpontosították, aki egy
ben a párt Ideiglenes Intéző Bizottságának is tagja volt.
Az ellenforradalom elleni harcra jelentkezett állománynál döntő volt a tisz
tikar politikai elkötelezettségének a kérdése. Ezért nekik az önkéntes jelent
kezés tényén túl még egy nyilatkozatot is alá kellett írniuk, amelyben többek
között kijelentették, „ . . . a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány intézkedéseit
magamra nézve feltétel nélkül kötelezőnek elismerem és a katonai eskühöz hí
ven, a katonai parancsoknak öntudatosan alávetem magam." 17
A karhatalom ezen elvek alapján történő megszervezését a forradalmi hely
zet követelte, s az események, az eredmények igazolták helyességét.
Az ellenforradalmat megelőző időszakban a hadsereg pártirányítása és ellen
őrzése — mint erről már szóltunk — súlyos csorbát szenvedett. Ez volt a hely
zet a párt szervezeti életével, felépítésével és irányításával kapcsolatos lenini
elvekkel is. E hibák kiküszöbölését szolgálták a Politikai Bizottság által í957.
17 Az MSZMP honvédelmi politikájáról. 1956. november—1973. (Dokumentum-, beszéd- és cikk
gyűjtemény). Budapest, 1974. 65. o.
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november 12-én kiadott, a hadsereg irányítását és ellenőrzését szabályozó
irányelvek. 18
E két leglényegesebb lenini elv megvalósítása — az osztályelv érvényesítése
az újjászervezésben és a pártirányítás helyreállítása — után kezdte meg a párt
a hosszútávú honvédelmi politika kialakítását, amelynek főbb elvei a párt VII.
kongresszusán, 1959-ben nyertek konkrét megfogalmazást. „Nincs szándékunk
ban az ország fegyveres erőit — ideértve a hadsereget, a belső karhatalmat és
a határőrséget — növelni. Ugyanakkor mindaddig, ameddig ezt a helyzet meg
követeli, korszerűsítés tekintetében fejleszteni kell azt."19 — hangzott a Köz
ponti Bizottság beszámolója. Ez a megfogalmazás egyértelműen a hadsereg mi
nőségi fejlesztésére utal.
Ez a minőségi fejlesztés azonban rendkívül bonyolult feladatot jelentett. Hi
szen nem csak a kor hadtudományi elveinek megfelelő szervezeti keretek ki
alakításáról volt szó, hanem a korszerű technikával való ellátásról, a tiszti, és az
egész állomány felkészítéséről ezek kezelésének elsajátítására, és mindezekkel
összefüggésben a vezetés korszerűsítéséről, és nem utolsósorban az állomány er
kölcsi-politikai állapotának további szilárdításáról. Mindezeket pedig olyan kö
rülmények között kellett végrehajtani, amikor a megelőző években — a tudo
mányos-technikai forradalom eredményeként — a hadügyben szinte robbanás
szerű változások mentek végbe, mialatt a Magyar Néphadsereg fejlesztése gya
korlatilag stagnált, az ellenforradalom pedig jelentős erkölcsi károkat okozott.
Mindebből következett, hogy a fenti feladatok megvalósítására több éves
megfeszített munkára volt szükség. Az eredmények 1966-ban mutatkoztak kéz
zelfoghatóan. A honvédelmi miniszter elvtárs ekkor jelenthette pártunk IX.
kongresszusának, hogy „Hadseregünk hadiszervezete, fegyverzete, harci techni
kája és az állomány képzettsége megfelel a korszerű követelményeknek.", s
hogy „a hadsereg nagyarányú fejlesztésével párhuzamosan megerősödtek a
fegyveres erőkben dolgozó pártpolitikai szervek is. Pártszervezeteink képesek
a kommunistákat összefogni és harcba vinni, és megtanultak úgy dolgozni, hogy
tevékenységük harmonikusan beilleszkedjen a fegyveres erők sajátos vezetési
rendszerébe." 20
A párt és állami vezetés tehát — támaszkodva a dolgozó nép által elért mun
kasikerekre — ismételten érvényesítette azt a lenini elvet, hogy a forradalom
nak, a szocialista építésnek megbízható, korszerűen felszerelt fegyveres erőt kell
létrehoznia.
A VII. kongresszus által elfogadott Szervezeti Szabályzat megerősítette az
előbbiekben említett Irányelveknek azt a tételét, hogy „A Magyar Néphadsereg
ben . . . működő pártszervezet munkáját a pártdemokrácia elvei alapján minden
fokon választott pártszervek, alapszervezeti vezetőségek és pártbizottságok irá
nyítják." Megerősítette a Szervezeti Szabályzat azt az elvet is, hogy „A fegy
veres erőknél működő pártszervezetek a párt szervezeti szabályzata és a párt
Központi Bizottsága által elfogadott irányelvek alapján végzik munkájukat." 21
A kongresszus határozatai, az irányelvek következetes végrehajtása nagy be
folyást gyakorolt a politikai nevelőmunka különböző területeire.
A hadseregépítés korábbi időszakában elkövetett hibák, valamint az ellenfor18 Dr. Műnk Károly: A hadsereg pártirányításának megszilárdítását biztosító néhány fontos
1956—57-ben hozott intézkedésről. Honvédelem, 1966. 6. sz. 66—76. o.
19 A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusának jegyzőkönyve. Budapest, 1960. 39. o.
20 Az MSZMP honvédelmi politikájáról. . . i. m. 151., 154—155. o.
21 Uo. 87. o.
— 51 —

radalom tapasztalatai arra figyelmeztettek, hogy a hadseregnek a dolgozó néppel
való szoros kapcsolatáról szóló lenini tanításokat nagyon komolyan, a formalitá
sokat sutba dobva kell végrehajtanunk.
Ezen elv végrehajtására a Politikai Bizottság határozata alapján a hadsereg
beli pártszervek megfelelő lépéseket tettek. Már az 1958. évben hozott MN
MSZMP PB határozat arra kötelezte a hadsereg pártszerveinek vezetőit, hogy
tájékoztassák a területi pártbizottságok titkárait alakulatuk helyzetéről és ők is
tájékozódjanak az adott terület politikai állapotáról, terveiről, kapcsolódjanak
be a területi szervek életébe. E kapcsolatok több formában valósultak meg. A
parancsnokok, politikai munkások tagjai lettek a területi pártbizottságoknak,
a tanácsi szerveknek. Az 1958. évi tanácsi és országgyűlési választások előké
szítése idején pl. a hadsereg párttagságának 40 százaléka dolgozott a területi
politikai felvilágosító munkában és a hadsereg állományából 5 országgyűlési
képviselőt és 233 tanácstagot választottak meg a legfelső és a helyi államhatalmi
szervekbe.22 Ez a gyakorlat azóta állandósult.
A lakossággal, a dolgozókkal való kapcsolat azonban több formában is él.
Elegendő itt talán csak arra utalni, hogy az új rendszerű kiképzési alakulatok
és a hadsereg más csapatai rendszeresen részt vesznek a népgazdasági munká
ban. A végzett munkamennyiség egyáltalán nem lebecsülendő, és egyre nagyobb
volumenű. Az általuk elért 1967—70 közötti termelési érték meghaladta az
5,2 milliárd forintot, 1976-ban pedig egyetlen év alatt ez a mennyiség 2,4 mil
liárd forint volt.23 De ez esetben is hangsúlyozni kell, hogy az elvégzett munka
mennyiség mellett igen nagy annak politikai jelentősége, hogy a hadsereg tagjai
a munka során közvetlen kapcsolatba kerülnek a dolgozó osztályokkal s a po
litikai nézetek kicserélése jelentős erkölcsi erőt ad mind a katonáknak, mind a
dolgozóknak.
A történelem sokoldalúan bizonyította Lenin 1905-ben tett azon megállapítá
sát, hogy korunkban a háborúkat a népek viselik. E történelmi követelményből
fakad többek között, hogy a haza védelmére való felkészülés az egész társada
lom ügye kell, hogy legyen. A Magyar Szocialista Munkáspárt kezdettől fogva
nagy figyelmet fordított a lakosság honvédelmi nevelésére. A Politikai Bizott
ság ezzel összefüggésben 1964. április 28-án határozatot hozott, amelyben töb
bek között megállapította: „Egyre tudatosabbá válik, hogy a honvédelem szocia
lista munkánk szerves része, egész társadalmunk ügye. A dolgozók helyeslik,
támogatják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a párt és a kormány tesz hon
védelmünk erősítése érdekében." A feladatokról szólva pedig a határozat ki
mondja: „Biztosítani kell, hogy a honvédelmi nevelő munka kiterjedjen az egész
társadalmunkra. Alapvető elvként kell érvényesíteni, hogy népünk honvédelmi
nevelése a szocialista erkölcsi és világnézeti nevelés szerves része, s ezért min
den párt-, állami és társadalmi szerv állandó kötelessége."24
A határozat óta eltelt közel másfél évtized alatt jelentős lépéseket tettünk
előre annak megvalósítása útján. A különböző iskolatípusoknál és felsőoktatási
intézményeknél bevezetett honvédelmi nevelő órák, a KISZ Ifjú Gárda köreinek
tevékenysége, az MHSZ megnövekedett szerepe, valamint a határozat után
megalakult TIT Hadtudományi Szakosztályok munkája igazolja ezt. Az utóbbi
eredményes tevékenységét mutatja többek között, hogy a szakosztály aktivistái
22 MSZMP M N P B A r c h í v u m a . P á r t h a t á r o z a t o k 1958. 724/Hds. PB—1958. 5. o.
23 Az MSZMP h o n v é d e l m i p o l i t i k á j á r ó l . . . i. m . 216. o., illetve a Néphadsereg
s z e p t e m b e r 24. sz. 3. o.
24 Az MSZMP h o n v é d e l m i p o l i t i k á j á r ó l . . . i. m . 131—133. o.
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c. lap. 1977.

csupán 1975-ben 3428 rendezvényt, zömmel előadásokat szerveztek, amelyeket
173 194 fő látogatott. 25
Az egész lakosság, de különösen hadseregünk politikai, ideológiai nevelésé
ben megkülönböztetett helyet foglal el a proletár internacionalizmusra való ne
velés. A szocializmus építésének útjára lépett népek közötti szoros, széttéphetetlen kapcsolat számunkra ma létkérdés, objektív szükségszerűség. E kapcsolat
ról nyomatékosan szólt Lenin is, amikor Ukrajna munkásaihoz és parasztjaihoz
írott levelében hangsúlyozta; „a nagyorosz és az cukrán munkásoknak okvetle
nül szoros katonai és gazdasági szövetségre van szükségük, mert különben az
»antant-« tőkései... egyaránt eltipornak és megfojtanak bennünket". 26 A szocia
lista világrendszer létezésének körülményei között a honvédelem fogalma és tar
talma jelentősen kiszélesedett. Ma az egyes országok honvédelme magában fog
lalja az egész szocialista világrendszer védelmét. Ennek felismertetése a honvé
delmi nevelő munkánk során, az állomány eszmei nevelésében, rendkívüli jelen
tőségű.
A Varsói Szerződés, amely ezen elv gyakorlati megvalósulása, nagy szerepet
játszik népeink, hadseregeink életében. „A Varsói Szerződés — hangzik pártunk
XI. kongresszusának határozata — döntő szerepet játszik a szocialista országok
nemzetközi tevékenységének egyeztetésében, a békét és a biztonságot szolgáló
politikai akciók kibontakoztatásában. A Varsói Szerződés tagállamainak fegy
veres ereje megbízhatóan őrködik a szocialista közösség biztonságán, a béke vé
delmének legfontosabb tényezője korunkban." 27
A Magyar Néphadsereg kiképzése, nevelése arra irányul, hogy minél ered
ményesebben járuljunk hozzá a közös feladatok megoldásához. A végrehajtott
gyakorlatokon való részvételünk erősíti az erre irányuló munkát. A hazánkban
1977-ben végrehajtott „Szojuz—77" parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatról
szólva Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter elmondotta: „A »Szo
juz—77« tovább erősítette testvéri fegyverbarátságunkat, hadseregeink interna
cionalista összefogását, együvé tartozását. A gyakorlat eredményesen járult
hozzá közös feladataink maradéktalan teljesítésére való felkészülésünkhöz,
egyesített fegyveres erőink további fejlesztéséhez."28
A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusácniak határozata a fegyve
res erők, a hadsereg feladatáról szólva hangsúlyozta: „A fegyveres erők és a
fegyveres testületek alapvető kötelességeik teljesítése során a jövőben is vállal
janak részt népgazdasági feladatok megoldásában, az ifjúság eszmei, politikai,
kulturális nevelésében."29 E feladatok megtisztelőek számunkra, teljesítésük
kötelességünk.
Az elmúlt években tovább tökéletesedett hadseregünk szervezete, magasabb
fokra emelkedett harckészültsége, csapataink jelentős mennyiségű korszerű har
ci technikát, fegyvert kaptak. Mindez lehetővé teszi, hogy az állomány a kellő
színvonalon lássa el alapvető feladatát. Egyre inkább mély tartalommal telítő
dik az a jelszó is, hogy „Építeni és oltalmazni." De hozzá kell tenni: ehhez az is
szükséges, hogy az állomány politikai, kulturális szintje állandóan növekedjen,
hogy teljességében megértse a feladatok nagyságát, komolyságát.
25 A TIT H a d t u d o m á n y i S z a k o s z t á l y á n a k évi j e l e n t é s e .
26 Lenin ö s s z e s Művei. B u d a p e s t , 1974. 40. k. 42. o.
27 A M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t XI. k o n g r e s s z u s á n a k j e g y z ő k ö n y v e . K o s s u t h K ö n y v k i a d ó ,
1975. 459. o.
28 Néphadsereg,
1977. m á r c i u s 26. sz. 2. o.
29 A M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t XI. k o n g r e s s z u s á n a k j e g y z ő k ö n y v e . B u d a p e s t , 1975. 469—
470. O.
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E nevelőmunkához a hadsereg keretei jó lehetőséget biztosítanak. Támaszkod
va az egész társadalom e területen elért sikerére — hiszen" a most bevonulók
50 százalékának van szakmunkás képesítése, 30 százalékuk végzett középiskolát,
s mintegy 4—6 százalékuk főiskolát és közel 40 százalékuk KISZ-tag — a kö
zösségi élet keretében tovább lehet fejleszteni az eredményeket. Ennek többek
között olyan mutatói vannak mint hogy az utóbbi években a katonai szolgálat
alatt a fiatalok fele szerzett különböző kitüntető címet és hetven százalékuk
részesült valamilyen elismerésben. Művelődési lehetőségeiket mutatja, hogy a
katonai szolgálat alatt mintegy 70 szakmában szerezhetnek szakmunkás okleve
let, száz katonára 70 újság jut, s évente mintegy egymillió könyvet kölcsönöznek
ki a csapatkönyvtárakból. Minden laktanya rendelkezik filmvetítővel, s rend
szeres, szervezett a színházlátogatás.30
Az állomány politikai fejlődését mindenekelőtt a kötelező politikai foglalko
zások biztosítják, amelyeket kiegészítik a KISZ taggyűlések, állománygyűlések
és a viták. A közéleti tevékenységre való nevelés egyik kohója a hadsereg.
A hadsereg kulturális nevelő tevékenységéről Lenin is nem egy esetben szólt.
Kiemelte, hogy az általános kiképzési apparátusnak „a katonai természetű
munkával párhuzamosan kulturális munkát is kell végeznie, emelni kell a pa
rasztság tudatosságának színvonalát." 31

A Magyar Szocialista Munkáspárt több mint két évtizedes töretlen, a mar
xizmus—leninizmus elveire alapozódott politikája tükröződik a honvédelmi po
litika kérdéseiben is. Leninnek az e területre vonatkozó útmutatásai ma is
irányt adóak.
Ám hadseregünk története igazolja, hogy nem elegendő ezen elveket ismerni,
alkalmazni, hanem szükséges az is, hogy azok valóságos, minden ferdítés nélkü
li érvényesüléséért nap, mint nap dolgozzunk. Az elmúlt két évtized tapasztala
tai igazolják, helyes úton járunk. A további eredményekhez pedig biztosíték
pártunk következetes politikája.

30 Lásd: Néphadsereg, 1977. június 18. sz. 6—7. o. Nádor Györgynek, az Állami Ifjúsági Bizott
ság titkárának nyilatkozata.
31 Lenin: A háborúról, . . . i. m. II. k. 795. o.
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Шандор Муч
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИПОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА АРМИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА
СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
Резюме
Ленинские принципы строительства армии и опыт Советской Армии были и остаются
решающими и сегодня в строительстве Венгерской Народной армии. Однако реализация
этих принципов и опыта в отдельных периодах развития нашей армии, — исходя из полити
ческой основы, — совершалась по-разному.
В первый период организации и развития, в период 1945—1948 гг., во время рабоче-кре
стьянской демократической диктатуры эти принципы, — принимая во внимание также ин
тересы коалиционных партий, — можно было внести в армию исключительно лишь как
часть военной политики Коммунистической Партии. Эта задача практически выполнялась
офицерами-воспитателями и офицерами-коммунистами, занимавшими значительные долж
ности в армии. Реализация на практике ленинских принципов с учетом политической об
становки в большой мере содействовала тому, что в борьбе за власть армия поддерживала
не реакцию, а революционные силы.
После победы социалистической революции в 1948 году — во второй период развития —
мы приступили к строительству армии социалистического типа строго на основании ленин
ских принципов и опыта Советской Армии. Это — наряду с готовностью нашего народа
принести жертвы — сыграло значительную роль в том, что спустя несколько лет, молодое
социалистическое государство, молодая диктатура пролетариата располагали существен
ными по своему численному составу и вооружению вооруженными силами, сформирован
ными из трудового народа.
Ошибки, вытекающие из культа личности, допущенные в ходе строительства социализма,
оказали воздействие и на строительство армии, на её морально-политический облик. В аспекте
армии это проявилось в том, что были нарушены ленинские принципы строительства, а
в ходе применения опыта Советской Армии были оставлены без внимания национальные
особенности. Это явилось одной из причин того, что в 1956 году, во время контрреволюции,
армия не смогла полностью выполнить свою задачу.
После подавления контрреволюционного мятежа Венгерская Социалистическая Рабочая
Партия последовательно ликвидировала ошибки, допущенные ранее в области строительства
армии. В соответствии с ленинскими принципами руководство армией, вооруженными силами,
контроль были переданы непосредственно в компетенцию Центрального Комитета ВСРП.
Деятельность партийно-политических органов в армии была регламентирована на основе
ленинских норм партийной жизни. В принципах воспитания личного состава армии решающую
роль стали играть социалистический патриотизм, пролетарский интернационализм, укрепле
ние дружественных связей боевого содружества с братскими армиями, прежде всего с Совет
ской Армией. Были сделаны конкретные шаги и по укреплению связи с трудовым народом
Венгрии. Правильность этой политики подтверждается более чем двумя десятилетиями
истории, и это является также гаранцией нашего дальнейшего успешного развития.

Sándor

Mues

DIE ANWENDUNG DER LENINSCHEN PRINZIPIEN BEIM AUFBAU
DER ARMEE UND DIE BENUTZUNG DER ERFAHRUNGEN
DER SOWJETARMEE IN DER UNGARISCHEN VOLKSARMEE
Resume
Die Leninschen Prinzipien des Aufbaus der Armee und die Erfahrungen der
Sowjetarmee, waren und sind auch heute noch beim Aufbau der Ungarischen
Volksarmee bestimmend. Diese Prinzipien und Erfahrungen kamen jedoch in einzelnen Entwicklungsabschnitten der ungarischen Armee — sich aus der politischen Grundlage ergebend — auf besondere Weise zur Geltung.
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Im ersten Abschnitt der Organisierung und der Entwicklung, in den Jahren
1945—1948, zur Zeit der demokratischen Arbeiter- und Bauern-Diktatur, konnten
diese Prinzipien nur als Teil der Militärpolitik der Kommunistischen Partei —
auch die Interessen der Koalitioinsparteien in Betracht ziehend — in die Armee
hineingetragen werden. Diese Aufgabe haben in der Praxis die Erziehngsoffiziere
und die in der Armee in bedeutenden Einteilungen dienenden kommunistischen
Offiziere erfüllt. Die Geltendmiaohung der die politischen Verhältnisse in Betracht
ziehenden Leninschen Prinzipien hat viel dazu beigetragen, daß die Armee im
Kampf um die Macht nicht die Reaktion, sondern die revolutionären Kräfte unterstützte.
Nach dem Sieg der sozialistischen Revolution, nach 1948 — im zweiten Abschnitt der Entwicklung — wurde der Ausbau der Armee sozialistischen Typs
streng auf der Grundlage der Leninschen Prinzipien und der Erfahrungen der
Sowjetarmee begonnen. Dies spielte — neben der Opferfreudigkeit des Volkes —
eine bedeutende Rolle darin, daß der sozialistische Staat nach einigen Jahren sowohl bezüglich des Manmschafitsstandes, als der Bewaffnung über eine starke,
aus dem werktätigen Volks organisierte bewaffnete Macht verfügte.
Im Laufe des Aufbaus des Sozialismus haben sieht die aus dem Personenkult
ergebenden Fehler auch auf das moralisch-politische Antlitz der Armee ausgewirkt. Bezüglich der Armee hat sich dies darin gezeigt, daß die Leninschen Prinzipien verletzt, bei der Anwendung der Erfahrungen der Sowjetarmee die nationallen Eigenheiten außer acht gelassen wurden. Dies war einer der Gründe, daß im
Jahre 1956, zur Zeit der Gegenrevolution die Armee ihre Aufgabe nicht zur
Gänze erfüllen konnte.
Nach der Niederschlagung der Gegenrevolution hat die Ungarische Sozialistische
Arbeiterpartei die auf dem Gebiete des Armeeaufbaus früher gemachten Fehler
konsequent liquidiert. Den Leninschen Prinzipien gemäss wurden die Lenkung,
Kontrolle der Armee unmittelbar in den Wirkungskreis des Zentralkomitees eingezogen. Die Tätigkeit der Partei- und politischen Organe in der Armee wurde
auf Grund der Leninschen Normen des Parteilebens geordnet. In den Erziehungsprinzipien der Armee erhielten der sozialistische Patriotismus, der proletarische
Internationalismus, die Pflege der Verbindungen zu den Brüderarmeen, vor allem
zur Sowjetarmee eine determinierende Rolle. Konkrete Schritte wurden auch
zur Festigung der Verbindungen mit dem werktätigen Volke unternommen. Die
Richtigkeit ' dieser Politik wurde von der Geschichte von mehr als zwei Jahrzehnten bestätigt und dies bietet auch die Gewähr für unsere weitere erfolgreiche
Entwicklung.
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