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őrnagy

AZ 1945-ÖS ŐSZI VÁLASZTÁSOK szemléltető képet ad
tak az országban dúló osztályharcról. Erre az időre már teljesen
világossá vált, hogy a reakciós erők, amelyek a horthy-fasiszta
államgépezet szétzúzása következtében erejüket vesztették,
ezerkilencszáznegyvenöt nyarára többé-kevésbé rendezték so
raikat, támadásba lendültek és megkísérelték a választásokat
restaurációs céljaikra felhasználni. A választásokat kiélezett po
litikai harc előzte meg. A reakciós erők, a politikai kérdésekben
járatlan tömegek megnyerése érdekében igénybe vették a na
cionalista és kommunistaellenes uszításnak szinte teljes tárhá
zát. Igaz, hogy ehhez a lehetőségük jóval korlátozottabb volt,
mint az ellenforradalmi időszakban, mégis sikerült eredményt
elérniök. Ezt bizonyította a Független Kisgazda P á r t nagyará
nyú választási győzelme is.
Az abszolút többséget szerzett Független Kisgazda P á r t
különösen falun aratta sikereit. De a szavazatok összeszámlálása
után az is kiderült, hogy a parasztpártnak ismert Független
Kisgazda Párt jelentős tömegeket ,,hódított meg" a városokban,
sőt még Budapesten is. Ez arra mutatott, hogy a Független Kis
gazda Pártra ezen a választáson nemcsupán korábbi választói
adták szavazatukat, hanem újabbak is —• és ez volt a szavazók
többsége —, többek között olyanok is, akiknek már nem állt
módjukban a törvényen kívül helyezett, a feloszlatott régi párt
jaikra, a fasiszta, a nyíltan reakciós pártokra szavazni. így kö
vetkezett be, hogy a választásokon a Független Kisgazda Párt
győzelmét a demokrácia kérdéseiben még tisztán nem látó, de
becsületes paraszti vagy városi kispolgári tömegek mellett je* A szerkesztő bizottság azzal a megjegyzéssel közli ezt a tanulmányt, hogy
nem mindenben ért egyet a szerző megállapításaival és következtetéseivel. A szer
kesztő bizottság a folyóirat további számaiban helyt kíván adni a tanulmányra
vonatkozó vitacikkeknek.
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lentősen elősegítették a kapitalizmus pozícióit védő, a horthysta
restaurációért harcolni kész erők is.
Ez a választási győzelem azonban önmagán belül is tele
volt ellentmondásokkal. Ezek az ellentmondások nemcsak a
Független Kisgazda Pártra szavazó tömegek soraiban fellelhető
ellentétes politikai nézetekben, vagy az ország jövőjét érintő
különböző elképzeléseikben jelentkeztek, de megmutatkoztak
abban is, hogy a horthysta, íeudálkapitalista rendszert vissza
állítani akaró, legalábbis a nyugati típusú tőkés rezsimekért
lelkesedő reakciós erők kénytelenek voltak a Független Kis
gazda Pártnak — ha nem is mindenben következetes, de mégis
csak demokratikus — programjára szavazni. Ez azt jelentette,
hogy a tőkés rend teljes visszaállítását titokban előkészítő reak
ciós erők a nagy nyilvánosság előtt demokratikusnak mutatták
magukat.
Ez az ellentmondás, ez a „kettősség" jellemezte a reakció
egész stratégiáját és Összes taktikai elgondolását is. Arra töre
kedtek, hogy a parlamenti többség, valamint az egyéb terüle
teken is még a kezükben levő pozíciók segítségével, — termé
szetesen a nyugati imperialista körök támogatásával — vissza
állítsák az egyértelmű burzsoá hatalmat. Céljaik megvalósítá
sára a megtévesztéstől kezdve a szabotázson keresztül még a
fegyveres erőszakot is tervbevették. A Szovjet Hadsereg jelen
léte és a forradalmi tömegek fokozódó ereje azonban arra in
tette őket, hogy előkészületeiket titokban végezzék.
Az 1945-ös választási eredményeket azonban nem lehet
csupán a Független Kisgazda Párt sikere szempontjából vizs
gálni. Annál is inkább nem, mert a választási eredmények nem
tükrözték a reális erőviszonyokat. A reakciós erőknek, a már
fentiekben említett kettőssége, illetve a Független Kisgazda
P á r t r a szavazó többség ellentmondásossága is erről tanúsko
dik. De mindezek mellett számos tény bizonyította, hogy a vá
lasztó tömegek — szemben a reakció célkitűzéseivel — a t á r 
sadalom demokratikus átalakításának főkérdéseiben (földre
form, népellenes, háborús bűnös fasiszta elemek felelősségre
vonása, népi érdekeket képviselő hatalom kiépítése stb.), több
ségükben egyetértettek és csak kisebb részük támogatta a ka
pitalista pozíciók védelmére, illetve a tőkés hatalom visszaál
lítására irányuló törekvéseket. Tény, hogy a választásokon a
tömegeknek ekkor még csak kisebb része állt ki a társadalom
demokratikus átalakításáért legkövetkezetesebben harcoló Ma
gyar Kommunista P á r t mellett, de ugyanakkor az is tény, hogy
a Magyar Kommunista Párt a nemzetgyűlés második legna
gyobb pártja lett, hogy ereje, politikai befolyása a tömegekre,
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az ország ügyeire, a ráeső szavazatok arányánál jelentősen n a 
gyobb volt. A Magyar Kommunista Párt volt az egyetlen poli
tikai párt, amely képes volt az ország érdekeit érintő fontosabb
kérdések megoldása érdekében szavazóinál többszörösen n a 
gyobb tömeg mozgósítására. E téren, a tömegmozgósítás terén,.
ami a politikai irányvonal megvalósítása szempontjából döntőtényező,, a Magyar Kommunista P á r t többszörösen felülmúlta a
választási csatában „győztes" Független Kisgazda Pártot.
Magyarország nemzetközi helyzete is ellentmondott a r e 
akciós célkitűzéseknek. Hazánk politikai fejlődését nem a r e 
akció számára oly kedvező angolszász politika, hanem elsősorban
a Szovjetunió közelsége befolyásolta. A közös szovjet—magyar
határral, a Szovjet Hadsereg jelenlétével nem lehetett nem szá
molni. Már pusztán az a tény is, hogy hazánkban szovjet csa
patok tartózkodtak, megakadályozta a reakciót abban, hogy pol
gárháborút robbantson ki, hogy restaurációs törekvéseivel nyíl
tan lépjen fel.
Mindezekből következett, hogy a parlamenti abszolút t ö b séggel rendelkező Független Kisgazda Párt képtelen volt „tisz
t a " kormányt alakítani. Továbbra is a koalíciós kormányzati
forma maradt fenn. A hatalom osztály jellegét továbbra is az
átmeneti időszak határozta meg, a két szembenálló alapvető osz
tályerő — egyrészről a munkásosztály, másrészről a burzsoázia
— harca a hatalomért még nem dőlt el, továbbfolytatódott.
A Magyar Kommunista P á r t vezette demokratikus erők —a választási eredmények elemzése után — meggyorsították az
ezerkilencszáznegyvenöt második felében m á r megkezdett osz
tályerő átcsoportosítást. Erre az új osztály erő csoportosulásra
támaszkodva ellentámadást készítettek elő a most már koalíción
belül megbúvó reakció ellen. Ebben az időszakban mindkét fél
arra törekedett, hogy hadállásaik fokozatos bővítésével elő
segítsék a hatalomért folyó harc számukra kedvező megoldását.
És ebben a harcban — a már megszerzett pozíciók megtartá
sáért, illetve újabbak kivívásáért folytatott harcban — az öszszecsapások rendkívül kiéleződtek.
Ilyen összecsapás színtere volt a hadsereg is.
*
A hadsereg választások utáni helyzetének vizsgálatánál
mindenekelőtt megállapítható, hogy a demokratikus erők b e 
folyása a hadseregre tovább fokozódott. Bár a reakció ezerki
lencszáznegyvenöt második felében bekövetkezett előretörése
nehézségeket okozott, átmenetileg megzavarta a nevelő m u n 37

kát is, de már a választások idején, méginkább utána tapasz
talható volt a kommunisták vezette demokratikus erők tér
nyerése
Természetesen a hadsereg demokratikus erőinek sikerei
nem választhatók el az ország általános politikai helyzetétől.
Éppen ezért hazánk politikai helyzete — amelynek ekkor fő
jellemzője a népi demokratikus átalakulásért folytatott harc
volt — rányomta a bélyegét a hadsereg politikai arculatára is.
A hadsereg különböző parancsnoki beosztásában levő tisztek
éppen úgy, mint a felső vezetés, nyilvános fellépéseikben de
mokratáknak mutatkoztak, még akkor is, ha titokban ennek el
lenkezőjét vallották. A miniszterelnöktől kezdve, a honvédelmi
miniszteren keresztül a vezető tisztekig mindenki szüntelenül
hangoztatta a fasizmus elleni aktív tevékenység szükségességét,
a hadsereg demokratikus átalakulásának fontosságát. Ez a je
lenség a választások után fokozódott. Számos országgyűlési fel
szólalás, vagy honvédelmi miniszteri parancs tanúskodik erről.
Tildy Zoltán miniszterelnök pl. a nemzetgyűlés 1945 november
30-i ülésén megtartott miniszterelnöki bemutatkozó beszédében
a honvédséggel kapcsolatban többek között ezeket mondotta:
,, . . . A demokratikus magyar hadsereg állami életünk fontos
tényezője. A honvédelmi miniszter feladata olyan honvédséget
szervezni, illetve a szervezés munkáját a legnagyobb körülte
kintéssel úgy folytatni, hogy annak egész szelleme és szervezete
kizárja a múlt vétkeit. A honvédelmi minisztérium éppen ezért
a legfontosabbnak tartja a hadsereg demokratikus szellemének
kifejlesztését és biztosítását, határozott kézzel megtisztítva azt
a reakciós szellem maradványaitól és képviselőitől." 1
Megtisztítani a hadsereget a reakciótól, . . . kifejleszteni a
hadsereg demokratikus s z e l l e m é t . . . — így beszélt tehát a Füg
getlen Kisgazda Párt vezére, az 1945-ös választások utáni koalí
ciós kormány első elnöke. De hasonlóan nyilatkoztak a hadsereg
vezetői is.
Vajon ezt azért tették, mert ez volt a céljuk is?
A későbbi események sokuknál az ellenkezőjét bizonyítot
ták. Ekkor még azonban másként nem tehettek, különösen ha
figyelembevesszük Magyarország akkori külső és belső körül
ményeit is. Egy nyíltan demokráciaellenes fellépés ilyen körül
mények között — mint ahogyan ezt a megtörtént esetek is
bizonyították — kudarcra volt ítélve.
De bármennyire kétségbevonható is a hadsereg és az állami 1945—49. Nemzetgyűlési Napló, I. 1—30. 1945. november 29. 1946. május 9.
Bl—77—c:l. Országgyűlési könyvtár. A nemzetgyűlés 2. ülése. 1945. évi november
hó 30-án.
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vezetés egyik-másik tagjának szavahihetősége, demokratikus
törekvéseinek őszintesége, az feltétlen megállapítható, hogy a
régi rendszert elítélő, a demokratikus fejlődést igénylő kijelen
téseik kedvezően hatottak a hadsereg demokratikus átalakítá
sára. Az ilyen nyíltan elhangzó kijelentések után a hadseregben
dolgozó kommunisták, nevelő tisztek és mindazok, akik vala
mennyire is hívei voltak a néphadsereg megteremtésének, a
hadseregben előforduló demokráciaellenességekkel, vagy ép
pen a nyílt fasizmussal szemben a kormány, a honvédelmi mi
niszter nevében is felléphettek és hivatkozhattak kormányren
deletekre, illetve miniszteri parancsokra.
Mindez arra mutatott, hogy az ország demokratikus erői
nek erősödése, a felső vezetés hivatalos megnyilatkozásaiban
jelentkező demokratikus irányzatok egyre inkább pozitív irány
ba befolyásolták a hadsereg fejlődését, illetve segítették elő a
nevelő munkát. A nevelő munka egyik fontos eszközét az elő
adássorozatok jelentették. Ezek az előadássorozatok is lassan
kezdték éreztetni hatásukat. Igaz, hogy ezeken az előadásokon
a különböző pártok képviselői a demokratikus átalakulás pers
pektíváit különféleképpen magyarázták — ami természetesen
nem segítette elő a személyi állomány tisztánlátását ezekben a
kérdésekben —, de ugyanakkor az is tény, hogy ezeken az
előadásokon a résztvevők a társadalom demokratikus átalakítá
sának szükségességéről hallottak. Ez pedig feltétlen kedvezően
hatott ki a hadseregben folyó demokratikus nevelő tevékeny
ségre. A budapesti honvéd szabadegyetem előadássorozatában
például négy előadás hangzott el a ,,népi demokrácia lényegé
ről". E négy előadást négy különböző párt képviselője tartotta
meg, mégpedig a Független Kisgazda P á r t részéről Dr. Baka
Antal, a Magyar Kommunista Párt részéről Kállai Gyula, a
Szociáldemokrata Párt részéről Justus Pál és a Nemzeti Pa
raszt Párt részéről Kovács Imre. 2
Természetes, hogy a koalíciós időszak e sajátos helyzetéből
a,dódóan e négy azonos témáról szóló előadás során a hallgató
ság a népi demokráciának négyféle értelmezését hallotta. Még2
A budapesti honvéd szabadegyetem előadássorozatában szerepelt még Ve
res Péter előadása a „földreform"-ról, Zsolt Béla előadása a „nyugati demokrá
ciáról", dr. Bolgár Elek előadása „a Szovjetunió társadalmi és államrendjéről"
stb. A demokrácia különböző osztályszempontok szerinti értelmezésének tehát tág
lehetősége volt. Ebben a helyzetben azonban ez nem lehetett másként. A cél ak
kor a korábbi fasiszta neveléssel szemben a demokratikus szellem megteremtése
volt és e célnak minden e kérdéssel foglalkozó előadás megfelelt. ,,.".. az új hon
védség létjogosultsága azon fordul meg, hogy minden tagjában gyökeresen demok
ratikus szellemet képvisel-e vagy sem — olvashatjuk a H. M. kulturális és oktató
osztályának a budapesti honvéd szabadegyetem előadássorozatára tett javaslatá
ban — és ezen át feltétlenül megbízható pajzsa, kardja és építője lesz-e a fiatal
népi demokráciának vagy sem'.' (HIL. HM. 6388/Elnökség, 1946.)
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is volt pozitív hatása, mert az előadások után vitatkoztak az
elhangzottakon, ez pedig mindenképpen elősegítette a d e m o k 
rácia kérdéseiről szóló politikai vitákat a tisztek körében is,
amelynek fontosságát és szerepét a reakció elleni harcban úgy
gondoljuk szükségtelen hangsúlyozni.
Természetesen a demokratikus szellemben való nevelés
szempontjából voltak következetesebb előadások is, különösen
azok, amelyeket maguk a nevelő tisztek tartottak a hadsereg,
belső problémáiról. Ilyen témájú előadásokat tartottak „Az ú j
demokratikus honvédségben végbement tisztulási folyamatról",
„a háborús bűnösökről", „az igazoló eljárásokról, amelyek nen>
váltották be a hozzáfűzött reményeket" stb. 3
Egy-egy ilyen jólsikerült előadás után még a tisztek köré
ben is tovább növekedett a nevelő tisztek tekintélye. Különösen
a csapatokra áll ez, ahol a tartalékos tisztek és az alacsonyabb
beosztású tisztek nagyobb arányban szolgáltak, mint az intézmé
nyeknél. A tartalékos tisztek, illetve az alacsonyabb beosztású
tisztek helyzetüknél fogva is hamarabb fogadták el a demokrá
cia gondolatát. Az ő nézeteikben, állásfoglalásaikban mutatkozz
változások azonban ellenzésre találtak a reakciós elemeknél é?
fokozták a reakció gyűlöletét a nevelő tisztekkel szemben. A
nevelő tiszti intézmény munkáját, ahol csak lehetett gátolták
Az első hadosztály tüzér ezredének volt parancsnok helyettese'
például nem engedélyezte a nevelő tiszt október 15-i előadását,
mert „ . . . az aláásta volna Horthy őfőméltóságának a tekinté
lyét". 4 Mivel a nevelő tiszt ennek ellenére meg akarta tartani,
a minden kétséget kizáróan nevelő jellegű előadást, a parancs
nok helyettes megfenyegette, hogy szuronyok közt kísérteti vé
gig a községen.
Ugyancsak nevelő tiszt ellenesen lépett fel az első hadosz
tály 3. gyalog ezredének parancsnoka is, aki ha ezredében k a 
tonaszökevény fordult elő „jó embernek" mutatkozott irántuk;
nem vett fel róluk tényvázlatot, sőt még fenyítésüket is elen
gedte. Ugyanakkor azzal rágalmazta a nevelő tiszteket, hogy
szökésre buzdítanak. 5 A hadosztály volt vezérkari főnöke pedig"
a nevelőket, mert a politikailag erősen kifogásolható parancsno
kok ellen erélyesen felléptek, a fegyelem aláásóinak nevezte, és
így nem kívánatosnak tartotta őket. Kijelentette, hogy ezt ő
nem fogja tűrni, hogy nem enged politikát keverni a katonai
3 „Világnézeti előadás a honvédségnél." „Tolnamegyei Néplap", 1946. február
2. sz. „A Honvédség demokratikus előadássorozata." „Üj Dunántúl", 1946. február29. sz.
4 „Első hadosztály". Az 1. hadosztály nevelő törzsének lapja, 1946. máricus 23_
sz. „Rajtunk múlik".
5 ugyanott.
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kérdések közé. Szerinte „ . . . aki jó katona, annál ne piszkálják
a politikai megbízhatóság kérdését". 6 Ehhez a tevékenységük
höz az alakoskodástól, a rémhírterjesztésen keresztül minden
eszközt igénybevettek. 7
A fentieken kívül még számos példa bizonyította a parancs
nokok egy részénél jelentkező nevelő tiszt ellenességet és így
akarva-akaratlanul demokráciaellenességet. A Honvédelmi Mi
nisztérium egyes vezető szerveivel egyetértésben arra töreked
tek, hogy a nevelő tiszti intézményt elsorvasszák, de legalábbis
a nevelő osztályok munkáját a kulturális munkára korlátoz^
zák. Még attól sem riadtak vissza, hogy javaslatot tegyenek a
nevelő tiszti állomány csökkentésére. S mindezt a Szövetséges
Ellenőrző Bizottságnak létszámcsökkentéssel kapcsolatos utasítá
sára való hivatkozással tették. 8 Az a tény, hogy a nevelő tisztek
munkája egyre szervezettebbé vált, hogy politikai befolyásuk
erősödött, kiélezte a reakciós beállítottságú parancsnokokkal az
összeütközéseket. Egyesek még a legdrasztikusabb módszerektől
sem riadtak vissza, különösen ott, ahol. a nevelő tisztek nyíltan
és élesen léptek fel az antidemokratikus megnyilvánulásokkal
szemben. Ez történt például az I. honvéd kerület parancsnok
ságán is, ahol a kerületi parancsnokság nevelő tisztjét Nemes.
6 Ugyanott. Megjegyzendő, hogy a hadosztály nevelői a területi pártszervek
és a pápai üzemek munkásainak segítségével 1946 februárjában kiharcolták a had
osztály akkori parancsnokának, Szalay Tibornak és a vezérkari főnöknek, Fülöp
Józsefnek az eltávolítását. (M. K.)
? A honvédség nevelésénél — hogy ezzel is csökkentsék a munkásmozgalom
harcainak hatását — arra törekedtek, hogy a polgári egyének — ezen belül is a
régi tisztek — ellenállási ténykedéseit felnagyítsák. így például: a vezérkar — mi
után Kiss altábornagy dísztemetése megtörtént — javasolta, hogy miként Európa
népei a Napóleont legyőző hősöknek — Kiss altábornagynak is állítsanak fel egy
mauzóleumot, de legalábbis emléktáblát. Az elnökség kénytelen volt elutasítani
a javaslatot, de nem azért, mert az eltúlozza — a fentebb már ismertetett okok
miatt — Kiss altábornagy és csoportjának kétségtelenül elismerésre méltó tettének
jelentőségét, hanem azért, ,, . . . mert nem tartja időszerűnek ezzel a kérelemmel
a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz fordulni, nehogy elutasításnak tegyük ki ma
gunkat a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ama közismert indokolásával, hogy »necsak mindig ünnepeljünk, hanem dolgozzunk is« . . ." (HIL. HM. 6241/Elnökség,
1946.)
A demokratikus nevelő munka meggátlásának egy másik módja a rémhírter
jesztés, az erkölcsi állapotok bomlasztása volt. A csapatoknál „ . . . a z a hír ter
jedt el, hogy lehet Németország területén levő angol—amerikai hadseregbe jelent
kezni szolgálattételre . . . A zsold napi 3 d o l l á r . . . A 9/2. őrsről 6 fő honvéd fel
szereléssel együtt megszökött..." (HIL. HM. 5477/Elnökség, 1946.)
Másutt pedig a kitelepítéstől félő sváb családok lányai minden módon azon
igyekeztek, hogy magyar fiúkkal házasságot kössenek. így azután rájuk Íratták
a család összes vagyonát. Hálójukat elsősorban a honvédség és a rendőrség tag
jaira vetették ki. Kezdetben nem is kis sikerrel. (Uo.)
8 Dr. Szeremley őrgy. a 6. hadosztály nevelő tisztje élesen kifogásolta a k i 
adott hadiállomány-táblázatot, amelyben a Szövetséges Ellenőrző Bizottság lét
számcsökkentéssel kapcsolatos utasítására hivatkozva, a nevelő tiszti helyeket l e 
csökkentették. „A nevelői munka — írta dr. Szeremley őrgy. — až újonnan meg
állapított létszámmal nem végezhető el megnyugtatóan és felelősséggel, ezért ké
rem a mellékletekben részletezett adatok alapján az eddigi gyakorlat szerint k i 
alakult nevelői szervezetet a rendeletben jóváhagyni." (HIL. HM. 5633/Elnökség^
1946. február. Megjegyzendő, hogy a HM. továbbra is ragaszkodott a csökkentés
hez.)
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Tóth István vezérkari alezredes, mert egy magasbeosztású tiszt
demokráciaellenes kijelentéseit a faliújságon keresztül bírálni
merték, a szolgálati szabályzat megsértése címén a bujtogatás
vádjával felelősségre vonta. Az ügy olyan hullámokat vert,
hogy még a Honvéd Faliújság Központi" Szerkesztő Bizottsága
is rendkívüli kiadást tett közzé, amelyben védelmébe vette a
nevelő tisztet és mélyen elítélte Nemes Tóth István vezérkari
alezredest. Sőt ugyanezzel az esettel még a Magyarországon
tartózkodó szovjet csapatok lapja, az „Üj Szó" is foglalkozott
„rövid történet a demokráciáról" címmel. 9
Amint látható a nevelő munkával szemben reakciós mes
terkedések különösen a tisztek körében végzett felvilágosító t e 
vékenység esetében éleződtek. A reakció elsősorban a tisztek
körében számított bázisra és őket akarta „megóvni" a demok
rácia „ragályától". így a nevelői tevékenység ezért is a tisztek
körében volt a legnehezebb és itt volt a legkevésbé hatékony.
A tisztek általános helyzete mellett' 0 még ez jelentette a leg
nagyobb problémát.
Más volt a helyzet a legénységgel.
Hadseregünk legénységi állománya — magától értetődően
^— elsősorban a dolgozó osztályokból tevődött ki, vagyis a népi
demokratikus forradalom élén álló munkásosztály és parasztság
fiait tömörítette soraiba. Márcsak ezért is érthető, hogy a had
sereg demokratikus átalakításának gerincét, egyik legfontosabb
bázisát a legénység jelentette, ennélfogva a demokratikus neve
lés is itt volt a leghatékonyabb. A nevelő tisztek különös; gon
dot fordítottak a legénység problémáira. A 6. hadosztály n e 
velői pl. megvitatták a legénység hangulatát, helyzetét és az
ezeket befolyásoló tényezőket. Megállapították, hogy számos
olyan intézkedés született, mind a polgári vonalon, mindpedig
a hadseregen belül, ami károsan befolyásolta a legénység hely
zetét és hangulatát. Ennek megváltoztatása érdekében a 6. had
osztály nevelő tisztje javasolta a Honvédelmi Minisztériumnak,
hogy lássák el a katonákat olyan igazolványokkal, amelyek
alapján—a demokrácia érdekében végzett fegyveres szolgálatuk
miatt — soronkívüliséget, esetenként előnyöket élvezhetnek. A
hadosztály nevelő tisztje szükségesnek tartotta, hogy ilyen elő
nyöket élvezzen a katona például a földigénylésnél, vagy olyan
kor, amikor szolgálati elfoglaltsága miatt képtelen saját földjé
nek megművelésére, de még olyan hozzátartozója sincsen, aki
9 „Űj Szó", 1946. február 14. „Rövid történet a demokráciáról."
10 Az 1. hadosztály tüzérezred nevelő tisztjének jelentéséből: „ . . . Tisztekről
jelentést részletesen tenni nem tudok, mert közvetlen érintkezésre a lehetőség —
a nevelők számára V- igen ritka." ,,Első hadosztály". Az l. hadosztály nevelő törzsé
nek lapja. 1946. január 25. sz.
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azt helyette elvégezné. Ez esetben —a javaslat szerint— a község
közköltségen végeztesse el a föld megmunkálását. Foglalkozott
a nevelő tiszt a katonák leszerelés utáni helyzetével is. J a v a 
solta, hogy a volt munkaadó köteles legyen a leszerelt katonát
ugyanolyan beosztásba visszavenni, mint amilyenben a bevo
nulás előtt volt.11 Ma ezek a j avaslatok nem birnak különösebb
jelentőséggel, mert a bennük foglaltak természetesnek tűnnek.
Akkor azonban ezek a javaslatok nemcsak jelentősek voltak, de
ugyanakkor mozgósító erejűek is.
A legénység hangulatát, jelentősen rontotta még a Honvé
delmi Minisztérium egyik-másik erősen kifogásolható intézke
dése, ténykedése is. Ugyancsak a 6. hadosztálynál tették szóvá
az ellátás problémáját. Tűrhetetlen állapotban volt a ruházat,
lyukas volt a lábbeli, fehérneműt a legénységnek egyáltalán
nem adtak, s így vagy sajátjukat hordták, vagy semmit. A szol
gálatot teljesítő legénységi állományúak hátrányos helyzetbe
kerültek a Nyugatról hazatért volt hadifoglyokkal szemben. Míg
azok, akik Debrecenben, 1945 tavaszán saját polgári ruhájukat
kincstárival cserélték fel, a leszereléskor legfeljebb 2/10-es m i 
nőségű ruhát kaphattak, ugyanakkor a Nyugatról hazatérteket
5/10-es értékű kincstári ruhákkal látták el.12 A Honvédelmi Mi
nisztérium hadbiztosi apparátusának hanyag, szinte a szabotázszsal felérő munkája, bűnös mulasztása esetenként egyenesen
embertelen körülményeket teremtett a csapatoknál. 13
Az anyagi ellátatlanság mellett károsan befolyásolta a le
génység hangulatát az idősebb korosztályok leszerelése körüli
bizonytalanság, huza-vona is és az egyes tisztek részéről meg11 HIL, HM. 8816/Elnökség, 1946.
12 HIL. HM. 2355/ElnÖkség, 1946.

13 Kondratov vezérőrnagy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság részéről pél
dául nagyon élesen bírálta a Honvédelmi Minisztériumot, mert elhanyagolta a
hadosztályok anya 0 i és mosirányú támogatását. . . . Azt a pénzt, amiből az élel
met kell vásárolniok, 30 napos késéssel kapják. Így aztán nem tudják belőle meg
vásárolni az áremelések folytán azt, amire igényelték . . . A Szövetséges Ellenőrző
Bizottság a helyszínen tapasztaltak alapján úgy gondolja, de a valóságban is így
van, hogy a Honvédelmi Minisztérium nagy hadbiztosi apparátusa semmit sem
•csinál. Eddig egyetlen ember sem volt kint tőlük a hadosztályoknál . . . Az egész
dolog már nevetséges. Például: a napi dohány váltság 450 P. akkor, amikor egy ci
garetta 800 P.-be kerül . . . Valamelyes anyaga (ruházat) már van a Honvédelmi
Minisztériumnak, azt ki kellene adni . . . a Nyugatról visszatérők jobb ruhában
mennek haza, a hadosztályoktól leszerelőket pedig rongyos ruhákban bocsátják
el." (HIL. 1006/Elnökség, 1945.)
A Szabad Népben írta egy újonc hasonló jelenségekkel kapcsolatban: „3
hete hívtak be bennünket, de még nem kaptunk ruhát. Most adtak ugyan néhá
nyunknak, de azt nem vehetjük fel, mert csupa tetű . . . Az elszállásolás is ha
sonló. Egymás hegyén-hátán fekszünk a földrevetett szalmán, 39-en egy kis szobá
ban . . . Tisztálkodási lehetőségünk nincsen . . . Élelmezésünk a lehető legroszszabb; reggel 40 dkg. lisztből főznek rántottlevest — só nélkül — az egész század
részére." („Szabad Nép", 1946. február 21. sz. „Negyven deka liszt egy századnak.")
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nyilvánuló rosszindulat, fasiszta magatartás. 14 A nevelő tisztek
nagy harcot vívtak a legénységi érdekek védelmében. Az idő
sebb korosztályok leszerelése kérdésében eljártak még a Minisz
terelnökségen is. A katonákkal durván bánó, emberi mivoltukat
sértegető tisztekkel szemben a legerélyesebben felléptek. Ért
hető tehát, hogy mindez mégcsak jobban növelte tekintélyüket,
befolyásukat a legénységi állományúak körében. A demokrati
kus nevelés hatása a katonák körében egyre érezhetőbbé lett.
Ezt bizonyították nemcsak a jó közösségi szellem, vagy a b a j 
társiasság szép megnyilvánulásai, 15 de különösen bizonyította a
honvédségi alakulatok lelkes részvétele az ország újjáépíté
sében.
Az ország demokratikus átalakításáért vívott harcnak egyik
főkérdése éppen az újjáépítés volt. E kérdésben ki melyik fél
oldalára állt, kit segített, vagy ki ellen fordult, ez mutatta ak
kor kiállását a népi demokrácia továbbfejlődése, vagy akadá
lyozása mellett. Ebből következően a magvar honvédségi alaku
latok, amikor tevékenyen kivették a részüket az újjáépítésből,
jelentősen hozzájárultak az ország demokratikus átalakításához.
Következésképpen a legénység körében jelentkező lelkesedés,
odaadó munka a hídépítéseknél, a hír-eszközök rendbehozásá
nál stb. a nevelő munka eredményességének, a katonák d e 
mokrácia melletti kiállásának bizonyítéka volt.
Az ország újjáépítésében résztvevő honvédségi alakulatok
zömét — magától értetődően — a műszaki hadosztály tette ki.
A műszaki hadosztály 1946 tavaszáig végzett feladatai közül
kiemelkedik: a Kossuth-híd építésénél nyújtott hathatós segítH Ilyen esetről írt az „Első hadosztály": Egy utász arról számolt be a lap
hasábjain, hogy az egyik tisztjük több ember előtt olyan kijelentést tett, misze
rint szó sem lehet a legénység leszereléséről, mivel ők lényegében foglyok és azért
tartják benn őket, hogy dolgozzanak. Ugyancsak ez a tiszt mondta: ,, . . . akinek
csak hat elemije van, az nem is ember". („Első Hadosztály". Az 1. hadosztály ne
velő törzsének lapja. 1946. január 25. „Marcaltői utászaink.")
A 6. hadosztály lapja pedig ezt írta: a 18. gyalogezred nevelői nagyon helye
sen pellengérre állítottak egy tisztet, aki kijelentette: „többet ér egy jó ló, mint
az egész demokrácia". („Fokozottabb harcot a reakció ellen." Honvéd Híradó^
1945. július.)
A Honvéd Híradó 1945. karácsonyi száma arról ad hírt, hogy a 18. gyalog
ezred 1. gyalogszázadánál tífuszgyanús megbetegedés történt, amiért is fertőtle
nítést rendeltek el. A katonák a 15 km-re települt fertőtlenítőből gyalogosan tér
tek hazafelé, amikor szembetalálkoztak a kocsiján utazó zászlóaljparancsnokuk
kal. A találkozás nem a legkellemesebb emléket hagyta bennük, mert a zászlóalj
parancsnok ezt kérdezte tőlük: „No, nem vagytok már tetvesek? . . ."
A tiszafüredi 3. vasútépítő zászlóaljparancsnokhoz bement Csuhaj János, a
helybeli Nemzeti Bizottság és egyben a Kommunista Párt elnöke is és kifogásolta,
hogy a kiszabott fenyítések embertelenek. (HIL. HM. 5375/Elnökség, 1946.)
is A 6. hadosztály 16. gyalogezredéhez tartozó Horváth Albert aknaszedés köz
ben hősi halált halt. „A 16. gyalogezred tisztjei és legénysége ünnepélyes fogadal
mat tettek, hogy a hadiárva Horváth Zsuzsannát tehetsége és kívánsága szerint
egyetemi tanulmányainak befejezéséig az ezred költségén iskoláztatják és felne
velik . . . A 16. gyalogezred legénysége és tisztjei hős bajtársuk özvegyének örök
tulajdonba egy pár lovat és szekeret fognak ajándékozni." („Honvéd Híradó". A 6.
hadosztály nevelő törzsének lapja. 1945. július 1. „Példamutatás.")
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ség; a Margit-híd roncsaira felépített gázhíd-drótkötélpálya; a
budapesti déli összekötő híd építésében való részvétel; a bajai
motoros uszályokra épített vasúti híd kezelése; a dunai és tiszai
hidak védelme a jégzajlások ellen; 16 a napról-napra jobban ki
épülő postai távíró és távbeszélő hálózat szerelésében való rész
vétel 17 stb. A hadosztály vasútbiztosító ezrede, a közlekedési
minisztériummal történt megbeszélés értelmében,, a budapesti
teherpályaudvarok őrzését, valamint a gyors tehervonatok, il
letve áruszállító és futárvonatok biztosítását végezte. 18
Az ország újjáépítésében résztvevő honvédségi alakulatok
így a műszaki hadosztály is becsülettel írta be nevét Néphad
seregünk történetébe.
*
A hadseregben — a demokratikus erők mellett — jelentős
erőt képviselő reakció is volt. Ez elsősorban a tisztikarban és
ezen belül is különösen az intézményekhez beosztott tisztek
körében volt tapasztalható. A hadsereg tisztikara lényegében
továbbra is megőrizte a korábbi években kialakult összetételét.
Míg 1945 első felében — mint ismeretes — a hivatásos tisztek
és tiszthelyettesek közül aránytalanul kevesen jelentkeztek a
frontra induló csapatokhoz szolgálatra, addig ugyanez év m á 
sodik felében a nyugatról visszaözönlő volt hivatásosok töme
gével hígították fel a tiszti állományt. A hadsereg szervezés
során hónapok óta kialakult egészségtelen arányok a tisztek so16 1946. január 9-én a Margit-hídnál — a jégveszély miatt a helyzet válságosra
fordult. A hadosztály alakulatai komoly segítséget nyújtottak a néhány napon át
tartó veszély idején a polgári munkásoknak a roncshidak lebontásában és a Kossuth-híd védelmében is. (HIL. HM. 1127/Elnökség, 1946.)
17 „Dolgozó Honvéd". A műszaki hadosztály tájékoztatója, 1946. 1.
18 HIL. HM. 1863/Elnökség, 1946.
A fentieken kívül az egyes alakulatok feladatainak részletezése a következő
képpen alakult: Az 1. véhíd zászlóalj (vasút- és hídépítő) a Déli vasúti híd jégtö
rőiben kőhordást végzett. Ezek után a Margit-cölöphíd bontási munkálatoknál
működött közre. Innen 5 nap múlva átcsoportosították a Kossuth-hídra. A híd fel
avatása után a zászlóalj a Ferenc József-híd munkálatainál kapott beosztást. Ja
nuár 28-án a zászlóaljtól 1 parancsnokot és 20 főt a bajai híd jégveszély elhárí
tásához vezényelték.
A 2. véhíd zászlóalj 1. százada Szegeden, a 2. százada Győrben, a 3. százada
pedig Baján végzett hídkiszolgálási és árvízvédelmi munkát.
A 3. véhíd zászlóalj január 1-én Aszód, Hatvan körletéből Tiszafüredre ke
rült a tiszafüredi híd kiszolgálására. A 4. véhíd zászlóalj Debrecenből Záhonyba
került a záhonyi tiszahíd védelmére.
Az 5. véhíd zászlóalj 1. százada a Kossuth-híd felavatása után a Ferencvárosi
Pályaudvar újjáépítési munkálataiba kapcsolódott be, a 2. százada pedig a MÄVAG
és a Honvédelmi Minisztérium gépkocsijavító műhelyeiben volt alkalmazva.
A 6. véhíd zászlóalj a Kossuth-híd felavatása után a Petőfi-híd szétszedésén
dolgozott, majd ismét a Déli összekötő vasúti híd munkálataihoz került.
Az 1., 2., 3., 4. hír. építő zászlóaljak az ország számos helyén a Posta által
megadott feladatokat végezték.
Az 1., 2., 3i, 4. vasútbiztosító zászlóaljak ugyancsak az ország különböző ré
szein a Közlekedési Minisztérium által megjelölt vasúti szerelvények, illetve hidak
biztosításában vettek részt. A műszaki hadosztály alakulatai csak januárban több
mint 70 000 munkanapot teljesítettek. (HIL. HM. 4783/Elnökség, 1946.)
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raiban a választások után még tovább torzultak. A Honvédelmi
Minisztérium vezetői sorozatosan szerelték le a tartalékos tisz
teket és gyűjtötték ugyanakkor a Nyugatról hazatért volt hiva
tásosokat. Nemc-soda tehát, ha a hadsereg tisztikarát úgy érté
kelték, mint a reakció fellegvárát, „ . . . a z egész közigazgatás
hemzseg a múlt reakciót kiszolgálók tömegeitől, akik között csak
itt-ott tűnik fel elvétve egy-egy nem újsütető, igazi demokrata
— írta Dr. Felkai Dénes orvos százados nevelő tiszt a „Dolgozó
Honvédben". — Ezt a képet tükrözi az új honvédség is, amely
valójában csak a nevében új. A vezetők nagyrésze a régiek és
sajnos a szellem is . . ,"19
Hasonlóan írt a 6. hadosztály lapja a „Honvéd Híradó" is.
„A leghatározottabban rá kell mutatnunk arra, hogy a honvé
delmi minisztérium régi, szövevényes apparátusa késleltetni,
sokszor szabotálni igyekszik a honvédség demokratizálására irá
nyuló minden törekvést. . . Haladéktalanul rendet kell terem
teni a Honvédelmi Minisztérium végrehajtó apparátusában, ha
azt akarjuk, hogy a hadseregben a reakciót végérvényesen fel
számoljuk. Éppen ezért tűrhetetlennek tartjuk, hogy a haladó
szellemű demokratikus magyar honvédséget legfelső fokon a
magyar közélet reakciós fellegváraként ismert Honvédelmi Mi
nisztérium igazgassa. 20
A hadsereg demokratikus erői látva azt a tűrhetetlen és
veszélyes helyzetet, amit a hadsereg reakciós vezetése jelentett,
nyílt levélben felhívással fordultak a legfelsőbb hatalmi szerv
hez, a nemzetgyűléshez segítségért: „ . . . Nyílt levél a Magyar
Nemzetgyűléshez! — hangzik a felhívás. — A politikai pártok
és a napi sajtó hónapokon keresztül foglalkoztak a honvédség
„felfrissítésének" gondolatával. Azt a tényt, hogy a „magyar
aktív tisztikar idegen volt a néptől", véleménykülönbség nélkül
úgy tervezték enyhíteni és helyrehozni, hogy a tartalékos tiszt
helyettesi és tisztikar arra alkalmas tagjait, hivatásos állo
mányba fel kell venni addig is, amíg a munkásság és parasztság
soraiból a tisztképzés megindul. Ez az elv a végrehajtás során
teljesen elsikkadt és homlokegyenest ellentétes értelmezést kap.
Lassan odajutunk, hogy a fasizmus utolsó „bajnokai" közt lenni
a demokratikus Magyarországon megkülönböztetést jelent nemcsupán a dunántúli svábság előtt, de az élet minden vonalán." 2
19 „Dolgozó Honvéd". A műszaki hadosztály tájékoztatója. (Karácsonyi gon
dolatok")
20 „ H o n v é d H í r a d ó " . A 6. h a d o s z t á l y n e v e l ő t ö r z s é n e k l a p j a . 1946. 2. „Gyó'z-

zön a demokrácia."
21 „Honvéd Híradó". A 6. hadosztály nevelő törzsének lapja. 1945. karácsonyi
szám.
.
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így látta a hadseregben — pontosabban a tisztikarban —
meglévő reakció helyzetét a nevelő tiszti állomány, de így látta
a felső pártvezetés is. Rajk László a Magyar Kommunista Párt
nevében felszólalt az országgyűlés 1945 december 1-i ülésén és
többek között ezeket mondotta: ,, . . . A reakció elleni harc k a p 
csán nem lehet figyelmen kívül hagyni a honvédség soraiban
helyenként igen szembetűnően jelentkező reakciós szellemet.
Erre nyomatékosan fel akarjuk hívni a honvédelmi miniszter
úr figyelmét. A honvédség tisztikaráról sajnos nem mondhatjuk
el, hogy benne a demokrácia szelleme diadalmaskodott volna . . .
Ellenkezőleg bizonyos tiszti körök központjai a demokrácia el
leni intrikának, sőt mi több: szervezkedésnek és m á r - m á r öszszeesküvésnek voltak a központjai. Általános jelenség, hogy a
tartalékosokból lett tiszteket kitessékelik a hadseregből csak
azért, mert a reakciós tisztek demokratikus meggyőződéssel
gyanúsítják őket. Ugyancsak általános jelenség, hogy azokat a
tiszteket, akik annak idején Szálasi oldalán harcolva Nyugatra
menekültek és most visszaszállingóznak, igazolják, visszahelye
zik és előléptetik a hadseregben. Közismert tény, hogy a tiszi
igazolásoknál a ,,kéz kezet mos" elve jutott érvényre. így tiszti
karunk jelentős része demokratikus szempontból teljességgel
megbízhatatlan. A reakció elleni harc egyik fontos követelmé
nye a hadsereg tisztikarának megtisztítása a reakciós elemektől.
A honvédségnek demokratikus gondolkodásúnak kell lennie,
amelyet a nép, a népi Magyarország szeretetével kell hogy
övezzen. Múlhatatlanul szükséges, hogy a honvédség tisztikarát
éppen a fenti okok miatt felfrissítsük a nép soraiból származó
elemekkel. Lehetővé kell tennünk, hogy a munkások és parasz
tok fiaiból neveljünk tiszteket." 22
Ahogyan a hadsereg demokratikus erői is támaszkodtak az
élet más területein egyre fejlődő demokratikus erők sikereire,
ugyanígy a hadsereg reakciós elemei számos esetben védelmet
találtak a koalíción belüli és kívüli demokráciaellenes erőknél.
Erre példa B. Szabó István akkori kisgazdapárti képviselő fel
szólalása is a nemzetgyűlés 1945 december 4-i ülésén: ,,A n e m 
zeti élet függetlenségének egyik biztosítéka a magyar honvéd
ség — mondotta többek között. — A honvédségről az elmúlt
időben nagyon sokféle vélemény nyilvánult meg. Amikor a
honvédségről beszélünk, nem szabad teljesen a múlt honvédség
nem védhető hibáinak befolyása alá esnünk. (Érdemes megfi
gyelnünk ezt a szemérmetlenül mentegető álláspontot. A t e l 22 1945—49. N e m z e t g y ű l é s i N a p l ó . 1—1—30. 1945. n o v e m b e r 29. 1946. m á j u s
B,—77—C:l. Országgyűlési K ö n y v t á r . A n e m z e t g y ű l é s 3. ü l é s e . 82. old.
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9.

jességhez tartozik, hogy B. Szabó István ezt a felszólalását Rajk
Lászlónak már a fentiekben ismertetett beszéde után tette meg,
mintegy válaszként Rajk László hadsereggel kapcsolatos bírá
latára. Mivel Rajk László — teljesen jogosan — támadta a reak
ciót, B. Szabó István a hadsereg helyzetének ilyen beállításával
és Rajk állításainak visszaverésével lényegében a reakciót vette
nyilvános fórumon védelmébe. — M. K.) Azt hiszen nincsen
közöttünk senki — folytatta B. Szabó István —, aki akarná,
hogy addig, amíg a világ minden nemzete a maga fiainak bizo
nyos mértékig fegyverbentartásában látja országának biztosí
tását, akkor éppen csak Magyarország mondjon le erről a jo
gáról. Nem hiszem, hogy volna közöttünk aki ne akarná, hogy
a honvédség — mint nemzetünk biztosítéka —, továbbra is
fennmaradjon. (Ez igaz, de milyen vezetés alatt álló honvédség?
— M. K.) Annak, hogy a magyar honvédséget az elmúlt idő
ben a nemzet érdekei ellen tudták háborúba vinni, okai nagy
mértékben a legfelsőbb, (vagyis nem a tisztikar jelentős része,
hanem csupán a „legfelsőbbek"! — M. K.) katonai vezetők vol
tak. Ezt ma már mindenki tudja. Egész honvédségünk neve
lése és kiképzése olyan volt, hogy a honvédet nem bajtársnak,
hanem csak eszköznek látták céljaik elérésére. Innen adódott,
hogy a katonák nagyon sok esetben az első számú ellenséget
saját tisztjeikben látták. Természetesen voltak nagy számban
kivételek, akik már azokban az időkben is teljesen demokra
tikus módon gondolták el a honvédség feladatát. Vád hangzott
el a honvédség felé, hogy egymást igazolják. Sok igazság lehet
abban, hogy a tisztek egymás igazolására sorakoznak fel, de azt
is meg kell mondanom, hogy nagyon sok esetben, amikor tisz
teket nem igazoltak és ezeknek az ügye népbíróság elé került,
ezeket a népbíróságnál majdnem kivétel nélkül igazolták. Ha
tehát ezek mégis a honvédségnél maradhattak, abban nemcsupán a honvédség vezetősége volt a hibás, mert olyan tiszte
ket, akiket maga a népbíróság igazolt, nem lehetett elbocsátani.
Ennél a kérdésnél az a vád is elhangzott, hogy a tartalékosokat
le akarják szerelni és csak a reakciós tényleges tisztek marad
nak benn. Tény az, hogy a háború befejeztével a honvédséget
teljes egészében ellepték az olyan emberek, akik ott akarták
megtalálni a magánélet helyett megélhetésüket. Amikor ma az
ország egészen kevés honvédséget tud tartani, amikor a létszám
számszerűleg meg van állapítva, igenis indokoltnak tartom,
hogyha már a honvédség fenntartására az ország pénztárából
nagy összegeket fizetnek, ne a nyugdíjasok szaporításával érjük
ezt el, hanem elsősorban a tartalékosok menjenek vissza privát
foglalkozásukhoz, a tényleges tisztek között bizonyára van any48

iiyi demokratikusan gondolkodó tiszt ebben az országban,
amennyi kiteszi ezt a kis létszámot." 23
Világos beszéd! Vagyis a választásokon abszolút többséget
kapott Független Kisgazda Párt vezérszónokának az a vélemé
nye, hogy a tisztikar összetételének megjavítását a tartalékosok
leszerelésével kell megoldani. A volt és jelenleg is hivatásos
tisztek maradjanak meg, mert a reakciósok, akik nem kívána
tosak, azok csak a „legfelsőbb katonai vezetők" voltak!
Az elhangzottak n e m kizárólag B. Szabó István egyéni
gondolatait, véleményét tükrözték. Ö csupán azt tette, hogy e b 
ben a felszólalásban is a legfelsőbb hatalmi szerv, a nemzetgyű
lés színe előtt hangot adott a Független Kisgazda P á r t méginkább
a mögé felsorakozott reakció álláspontjának. A magyar reakciós
erők a Független Kisgazda Párt parlamenti győzelme u t á n m i n 
den lehető, rendelkezésre álló eszközzel a hatalom teljes birtok
lását készítették elő. A hadsereg területén ez azt jelentette,
hogy meg akartak szabadulni a számukra veszélyt jelentő d e 
mokratikusan gondolkozó tisztektől, akik nem utolsó sorban az
1945 után ideiglenesen állományba vett tartalékos tisztekből
kerültek ki és ugyanakkor, mindent elkövettek a volt hivatásos
állomány, a terveik végrehajtásához biztosítékot jelentő had
apród iskolások, ludovikások, akadémisták megőrzése érdeké
ben. Ez volt az álláspontja a hadsereg vezetésének is.
A régi káderállomány megmentése szempontjából számos
lehetőséget próbáltak teremteni. Az m á r ismeretes, hogy a v e 
zető intézményeket, különösen a Honvédelmi Minisztériumot
teletömték kétesmultú, demokratának egyáltalán n e m nevez
hető tisztekkel, elemekkel. Birkás Imre Magyar Kommunista
P á r t - i képviselő, nemzetgyűlési felszólalásában ismertetett ezzel
kapcsolatban néhány példát: „ ... . az elnöki osztályon dolgozik
egy Dombóvári Ferenc nevű politikai nyomozó — mondotta —
egy polgári személy, aki egész egyszerűen úgy illeti a demok
ratikus hadsereget és az egész demokráciát, hogy nemsokára
elérkezik az ideje annak, amikor a két munkáspárt embereit
ugyanúgy fogják elintézni, mint ahogyan elintézik m a a nyila
sokat . . ,"24 Ugyancsak Birkás Imre képviselő leplezett le ebben
a beszédében egy másik esetet is, amelyből kiderült, hogy ezek
a bújtatott emberek felszólalásaikban nyíltan is kifejezték cél
jaikat. Vraga Mihály főtörzsőrmester pl. aki régen a kémelhá23 1945—1949. N e m z e t g y ű l é s i N a p l ó . 1—1—30. 1945. n o v e m b e r 29—1946. m á j u s 9.
B,—77—C:l. Országgyűlési K ö n y v t á r . A n e m z e t g y ű l é s 4. ü l é s e . 196. old.
24 1945—1949. N e m z e t g y ű l é s i N a p l ó . 1—1—30. 1945. n o v e m b e r 29—1946. m á j u s 9.
B,—77—C:i. Országgyűlési Könyvtár. A nemzetgyűlés 22. ülése.
4 Hadtörténelmi közlemények
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rító embere volt, ezt mondotta: „Vagyunk többen a szakmabe
liek közül itt ezen az osztályon és csak arra várunk, hogy el
vághassuk ellenségeink n y a k á t . . ,"25
Előfordultak olyan esetek is, amikor a csapatoktól — ahol
a demokratikus erőknek nagyobb volt a befolyásuk — eltávolí
tottak tiszteket, mert többek között kiderült róluk, hogy fa
siszták. A Honvédelmi Minisztérium összeszedte ezeket és nemcsupán más beosztásba helyezte őket, de megtörtént az is, hogy
új beosztásuk jobb volt, mint a megelőző.
A 6. hadosztály nevelő tisztjének jelentéséből kiderült pl.,
hogy Konok Tamás alezredest, aki a 17. gyalogezred nevelő
tisztjének, valamint az akkori hadosztály parancsnokának a j e 
lentése szerint fasiszta magatartást tanúsított, ezredparancsnoki
beosztásából felmentették, de utána kinevezték a győri kiegészítő
parancsnokság vezetőjévé. Vagy vásárhelyi Stoy István szds.,,
aki kicsapongó, részeges, hanyag, semmivel nem törődő pa
rancsnok volt, a rábízott zászlóaljat szétzüllesztette, a honvéd
ségtől való véleges elbocsátás helyett a szegedi kiegészítő pa
rancsnoksághoz került. Hasonló volt Ludányi Bay István szds.
esete is, aki közismerten reakciós beállítottságú volt, a szovjet
hadsereggel szemben határozottan ellenséges magatartást t a n ú 
sított, a VI. kerületi parancsnoksághoz osztották be.26
Nem minden esetben volt a reakciós tisztek mentegetésének ilyen durva formája. A kádermentésnek egyik másik m ó d 
szere a létszámfeletti állomány vagy másként az állományon
kívüliek helyzetének kihasználása volt. Az ún. létszámfelettiek
egy részét ,,. . . a Honvédelmi Minisztérium különféle osztályai
engedélyezték anélkül, hogy arról a szervezési osztály tudott
volna. Erről az állományról a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
nak való helyzetjelentésben említést sem tettek." 27 A be nem
osztott létszámfelettiek egy részét „ . . . a kerületi parancsnok
ságok munkatorlódás, vagy egyéb címen az alájuk rendelt ala
kulatokhoz rendelték ki m u n k á r a . . . Előfordult, olyan eset is,
hogy a rendszeresített állományt, egyes kerületi parancsnok
ságok nem rendeltetésszerűleg használták fel, hanem az illető
alakulat rovására a kerületi parancsnokságok létszámát növel
ték.28 Mindezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy az állo
mányon kívüliek száma felduzzadt és az intézményeknél, de
különösen a Honvédelmi Minisztérium egyes osztályainál olyan
tisztek és tiszthelyettesek teljesítettek szolgálatot, akik — é r t 25
26
27
28

ugyanott.
H I L . H M . 1059/Elnökség, 1946.
H I L . H M . 38319/ElnÖkség, 1945.
Ugyanott.
50

hető okokból — nem szerepeltek az állományban. 29 Nem szük
séges nagy kutató munka annak megállapításához sem, hogy
a tömegével bújtatott tisztek döntő többsége nyugatos volt.
Pedig a közvélemény és a Szövetségi Ellenőrző Bizottság is szá
mos esetben a Honvédelmi Minisztérium vezetőinek tudomására
hozta, hogy az új hadsereg tisztikarát helytelen a nyugatosokra
felépíteni, sőt egyenesen szükséges a hadsereg kötelékéből való
elbocsátásuk. 30
A Honvédelmi Minisztérium kihasználva az új tisztek k é p 
zését sürgető igényeket, a hadosztályoknál tiszti tanfolyamokat
szervezett. Ilyen tanfolyamokat tartottak az 1. és a 6. hadosz
tálynál ,,a . . . Szövetséges Ellenőrző Bizottság engedélye nélkül
hadapródok és ludovikások részére féléves időtartammal. Eze
ken főleg olyanok vettek részt, akik Nyugatról tértek haza . . .
Résztvevők száma az 1. hadosztálynál 200 fő, a 6. hadosztálynál
88 fő. A 6. hadosztálynál ezeken felül tisztté képeztek ki 153
tiszthelyettest." 31 A Szövetséges Ellenőrző Bizottság, m i u t á n a
tanfolyamok létéről értesült, azonnal intézkedéseket követelt.
,, . . . ez véleményünk szerint n e m tűrhető és azonnal be kell
29 H I L . H M . 2 9 0 7 / E l n ö k s é g , 1946.
30 A miskolci 7. honvéd kerületi parancsnok jelentéséből kiderült, hogy be
szélgetést folytatott a Szövetséges Ellenőrző Bizottság két megbízottjával, Kondratov vezérőrnaggyal és Szinicin ezredessel, akik felhívták a figyelmet arra, hogy
bányamunkásokat, üzemi munkásokat és a pártoknál fontos beosztásban levőket
ne hívják be katonai szolgálatba, de nem tartják kívánatosnak felvenni azokat
sem, akik a fegyverszünet után is harcoltak a szovjet hadsereg ellen, akik Nyu
gatra távoztak (kivéve azokat, akiket betegen vittek). (HIL. HM. 2590/Elnökség,
1946.)
Mivel a nyugatosok eltávolítása helyett azok funkcióba állítása történt, a
Szövetségi Ellenőrző Bizottság megbízottai felelősségre vonták az egyes parancs
nokokat. Ez történt Pécsett is, ahol a Szövetséges Ellenőrző Bizottság megbízottja,
Ocskány ezredes magához kérette a 4. kerületi parancsnokság vezérkari főnökét
és megkérdezte: „Miért nem bocsátották el a tényleges szolgálatból a Nyugatról
hazatért tiszteket és tiszthelyetteseket?" (HIL. HM. 5282/Elnökség, 1946.)
A pécsi 4. kerület parancsnoka január havi jelentéséből idéz a napisajtó,
amely az egyenruhában felelőtlenül viselkedő tisztek és tiszthelyettesek miatt tá
madta a honvédséget: „Nyugaton hosszú hónapok tétlenségét megszokva vissza
térve nem igyekeznek az ország újjáépítésébe munkájukkal bekapcsolódni, hanem
tétlenül várják, hogy a honvéd kincstár róluk minden ellenszolgáltatás nélkül
gondoskodjék. A napközben az utcán korzózó, este a szórakozóhelyeket felkereső
és magántársaságokban mulatozó egyenruhás honvéd egyén nemcsak a munka
kerülők benyomását kelti, hanem azt a látszatot is, hogy az ország újjáépítésének
— mint ingyenélő — ellensége." (HIL. HM. 5357/Elnökség, 1946.)
A sorozatos esetek miatt a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szigorú figyel
meztetést juttatott el a honvédelmi miniszternek. Kondratov vezérőrnagy a követ
kezőket mondta: ,,A Nyugatról hazatérő tisztek hazamennek, ügyüket kivizsgál
ják és igazolásuk után a Honvédelmi Minisztérium beosztja őket a hadosztályok
hoz. Ezzel szemben a honvédelmi miniszter úr a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
nak és Vorosilov marsallnak is azt ígérte, hogy a Nyugatról visszatért tiszteket
nem fogja újból szolgálatra beosztani . . . Most már 161 Nyugatról visszatért tiszt
van beosztva a hadosztálynál, akik szeptember óta kerültek oda, s felváltották
azokat a régi tiszteket, akik önként jelentkezve részt vettek a fasizmus elleni harc
ban. A valóságban az történt, hogy az őszintén demokratikus tiszteket felváltják
olyanokkal, akik az utolsó pillanatig a németek oldalán álltak, s az előbbiek nem
részesülhetnek abban a demokratikus jogban, hogy szolgálhassanak." (HIL. HM.
1006/Elnökség, 1945.)
31 HIL. HM. 1006/Elnökség, 1945.
4*
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szüntetni — írták —. A tanfolyamokat fel kell oszlatni és a
résztvevő hadapródokat és ludovikásokat a honvédségtől el kell
bocsátani. Mint rendfokozatnélküliek sem szolgálhatnak to
vább. Ha a Honvédelmi Minisztérium ilyeneket engedélyez, ak
kor a Szövetséges Ellenőrző Bizottság maga fog a helyszínre
kiszállni és ott a feloszlatást végrehajtani. A Szövetséges El
lenőrző Bizottság,engedélye nélkül semmiféle tanfolyamot nem
szabad engedélyezni." 32
Az 1945 április 16-án kelt 4. sz. honvédségi közlönyben
közzé tett 20921/Elnöség sz. rendelet intézkedett arról, hogy kik
kaphatják meg a tiszti rendfokozatot: akik a németek elleni
harcban kiváló érdemeket szereztek. ,,A Szövetséges Ellenőrző
Bizottság nem tudja milyen kiváló érdemeket szerezhettek azok,
akik Nyugatról tértek haza." 33
A nyugatosok számára rendezett tiszti tanfolyamok lelep
lezése élénk politikai visszhangot váltott ki. Több lap — köz
tük az Üj Szó — szellőztetni kezdte az ügyet. 34 A Honvédelmi
Minisztérium végül is feloszlatni kényszerült a tanfolyamokat,
sőt rendeletet adott ki 49609/'Elnökség sz. alatt a Nyugatról ha
zatért hadapródok és ludovikások leszerelésére, amelyet 1946
janáur 2-ig kellett volna végrehajtani. Ugyanakkor a honvédel
mi miniszter megbízta Jós Miklós alezredest, hogy tárgyaljon
a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel arról, hogy ezeket a
hadapródokat és akadémikusokat a polgári tanintézetek vegyék
át és tovább tanítsák. Mivel ezeket a Honvédelmi Minisztérium
„elhurcoltaknak" tekintette. Jellemző a belső reakció „rugal
masságára", hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a demok
ratikus közvélemény követelésére eltávolított, nem kívánatos
elemeket azonnal felkarolták és a Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztérium elfogadva a Honvédelmi Minisztérium javaslatát, a
polgári tanintézetekben való elhelyezésükről rendeletet adottki a Magyar Közlöny 117. számában, s így az ügy egyelőre
„elintézést nyert".3"'
A régi káderek megmentése mellett a régi szellem megőr
zése is a reakció taktikai fegyvertárába tartozott. Igaz, hogy
ezt nem tehették nyíltan (bár egyik-másik esetben ettől sem
riadtak vissza) de bármennyire is korlátozta őket az országban
végbemenő forradalmi átalakulás, egyes esetekben a legszemérmetlenebbül folytatták fasiszta agitációjukat. A „Debrecen" c.
napilapban pl. Simonffy Tóth Ernő tollából aláírásos vezér32 Ugyanott.
33 H I L . H M . 1006/Elnökség, 1945.
34 ,,üj Szó", 1946. j a n u á r 8. sz.
35 H I L . H M . 1041/Elnökség, 1946.
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cikket közöltek, amely Románia és közvetve a Szovjetunió ellen
izgatott. A népügyészség emiatt háborús bűncselekmény címén
a cikkíró letartóztatását és a népügyészségre való átkísértetését
kérte az ellene indítandó bűnvádi eljárás lefolytatása végett.
A vezércikk miatt a Szövetségi Ellenőrző Bizottság a „Debre
cen" c. lapot bizonytalan időre betiltotta. 36
A Független Kisgazda Párt jobbszárnyának lapja az „Igaz
ság" foglalkozott a béke előkészítő bizottság munkájával és eb
ben a határkérdésre utalva követelte, hogy „ . . .teljes eréllyel
és ha szükséges ököllel üssünk arra a zöld asztalra, ahol ezeket
a kérdéseket tárgyalják". 37 Alig néhány hónappal a cikk meg
jelenése után az 1. hadosztály egyik őrnagya a tiszti étkezdé
ben vitába bocsátkozott a határkérdésről és képviselve az „Igaz
ság" c. lap álláspontját kijelentette: „Hazaárulónak tekintek
mindenkit, aki most a békeszerződések előtt nem követeli a
néprajzi határokat." 3 8
A miskolci 7. kerületi parancsnokság januári helyzetjelen
tésében kitért a Csehszlovák Köztársaság területén lezajlott vá
lasztásokra. S bár ezeknek a kérdéseknek semmi közvetlen k a p 
csolatuk nem volt a területhez tartozó alakulatok problémájá
val, mégis kissé részletesebben elemezte az egyes pártok v á 
lasztási eredményeit. A jelentés többek között beszámolt arról,
hogy a kassai választásokon a helyi Demokrata Párt a Csehszlo
vák Kommunista Párttal egyezségre akart lépni. Megegyezés
nem történt. Az eredmény pedig — és a jelentés ezt különösen
kiemeli — a demokrata párt 35, a kommunista párt pedig csak
egy mandátumhoz jutott. Saját véleményt nem fűztek hozzá,
de ahogy tálalták, félreérthetetlen a célzás „ha nem egyezke
dünk a kommunistákkal, eredményesebbek leszünk a választá
sokon". Ugyanez a jelentés kitért mind a szlovákiai, mind a
Miskolc környéki lakosság hangulatára és az előzővel kapcsolat
ban megállapítja, hogy a „szlovákiai magyarság e területek Ma
gyarországhoz való csatolását várja", az utóbbiról pedig így írt:
„a helyi lakosság hangulata nyomott, mert a beszolgáltatás (az
orosz hadsereg részére) oly nagy, hogy még a tavaszi vetőmag
is kérdéses". 39
A soviniszta, nacionalista hullám, amely magasra csapott
a békeszerződés előkészítésével kapcsolatban (és itt nem volt
kivétel a nemzetgyűlés sem) jelentkezett a hadseregben is. De
36
37

„ V i l á g o s s á g " , 1945. a u g u s z t u s 12. sz.
„Első H a d o s z t á l y ".Az l. h a d o s z t á l y ' n e v e l ő t ö r z s é n e k lapja.

25. sz.

33

ugyanott.
3i> HIL. HM. 5452/ElnÖkség, 1946.
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ez teljesen érthető, ha figyelembe vesszük, a hadsereg vezetői
nek összetételét, politikai nézeteit és nem utolsó sorban a reak
ció terveit a hadsereg jövőjét illetően. Ez magyarázza azt is,
hogy 1945 telén, illetve 1946 tavaszán miért szaporodtak el a
hadseregben ezek a nacionalista, sőt esetenként fasiszta jelen
ségek. Az antiszemita megnyilvánulásoktól kezdve 40 egészen a
hitleri fasiszta hadsereg nyilvános dicsőítéséig 41 a legkülönbö
zőbb esetek váltották ki országszerte — ha n e m is minden
esetben indokolt, de többségében mégis jogos — hadseregel
lenes hangulatot. Ezek aztán a parlamenti interpellációkban, 42
sajtókampányban 4 3 sőt még a Szövetségi Ellenőrző Bizottság
figyelmezetetésében 44 is megnyilvánultak.
A hadseregvezetés ugyan védekezni kényszerült, de még
sem vonta le a megfelelő következtetéseket. Ellenkezőleg meg
próbálta kijátszani az ellenőrző szerveket, mint ezt az USA kö
vetéhez írt kérésükben is megpróbálták 45 vagy éppen a közvé
lemény (még a nemzetközi közvéleményt is beleszámítva) fi
gyelmen kívül hagyásával, amire pedig Miklós Béla kérésének
40 szalay Tibor vezérőrnagy hadosztályparancsnok 5-én váratlanul megláto
gatta a Kisgörkő községben állomásozó 1. gyalogezred 7. századát, ahol — még a
község utcáján is minősíthetetlen hangon sértegette az ezred tisztjeit, köztük Nagy
főhadnagyot és a „kampósorrú zsidó legénységi tagokat". (HIL. HM. 3221/Elnökség, 1946.)
41 A Híradó moziban, amikor a filmen német hadifoglyokat mutattak, Remis
György, az I. hídépítő zászlóalj katonája felkiáltott: „így bánnak a dicső német
hadsereggel?" Majd amikor a munkáspártok vezetőit mutatták, gyalázkodott. A
Honvédelmi Minisztérium elnöksége tétovázott az intézkedéssel, átírt a katona po
litikai osztályára „állásfoglalás" végett. Végül Remis Györgyöt leszerelték és rend
őri felügyelet alá helyezték. („Szabadság", 1946. február 16. sz.)
42 A H á z folyosóján elterjedt a n n a k a h í r e , h o g y T o m b o r h o n v é d e l m i minisz
ter p a r a n c s á r a s z a b a d l á b r a e n g e d t é k L a k a t o s Gézát, s u g y a n a k k o r D a l n o k i Veres
Lajost, a J u g o s z l á v i á b a n v é r e n g z ő m a g y a r h a d o s z t á l y p a r a n c s n o k o t . A k é p v i s e l ő k
i n t e r p e l l á c i ó k r a k é s z ü l t e k . („Szabad Szó", 1945. f e b r u á r 15. sz.)
43 A Pécsett megjelenő ,,Üj Dunántúl" című lapban nyílt levél jelent meg
a honvédelmi miniszterhez címezve, amelyben többek között közlik, hogy Molnár
Dénes főhadnagy, a pécsi hadtest állomástisztje, két gyilkosság tettese, Kovács
György százados pedig, Szálasi egykori házigazdája, 13 bányász legyilkolásában
részes.
44 A budapesti szovjet városparancsnokság azt az aggodalmát közölte a Hon
védelmi Minisztériummal, hogy a „honvédségi alakulatok legénységének felváltá
sánál mind több és több fasiszta egyén kerülhet beosztásba, ami végeredményben
a honvédség elfasizálódását eredményezheti". (HIL. HM. 6703/Elnökség, 1946.)
45 A Honvédelmi Minisztérium a miniszterelnökön keresztül az alábbi leve
let kapta az amerikai követtől: „Kedves Miniszterelnök Űr! Hivatkozással Miklós
Miniszterelnök Űr 1945. november 30-án hozzám intézett átiratára, a Szövetséges
Ellenőrző Bizottságtól a magyar hadsereg létszámcsökkentésére vonatkozó utasí
tás tárgyában, amelyben Öexellenciája az Amerikai Bizottság közbenjárását kérte
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, utasításának felfüggesztéséhez — kormányom
utasítására van szerencsém közölni Miniszterelnök Úrral, hogy a magyar hadsereg
létszámának megállapítása és megszervezése a békeszerződés megkötését megelőző
időszakban egyedül a Szövetséges Ellenőrző Bizottságra tartozik, ahol az Egyesült
Államok képviseletének elnöke is ismertetni fogja kormányának nézetét e tárgy
ban. Maradtam kiváló tisztelettel: H. F. Arthur Schoenfeld sk., amerikai követ."
(HIL. HM. 1954/Elnökség, 1946.)
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teljesítése 46 Platthy altábornagy kinevezéséért való kiállás 47 il
letve a győri rendőrség kérésének elutasítása volt a példa. 48
Ezek után milyen következtetések adódhattak a m u n k á s 
hatalom kivívásáért harcoló párt számára a hadsereget ille
tően?
Mindenekelőtt megállapítható, hogy az új magyar hadse
regnek közel egy esztendős fejlődése alatt a demokra
tikus erőknek sikerült a hadseregben is jelentős pozíciókra szert
tenniök. A nevelőtiszti intézmény — amely a demokrácia leg
fontosabb bázisa volt a hadseregben — s amely számos tiszt
helyettessel, tiszttel és a legénység nagyrészével együtt lénye
gében a kommunisták irányítása alatt állott, megedződött a
reakció elleni harcban és képessé vált arra, hogy megakadályoz
za a reakció dédelgetett terveinek végrehajtását; a hadsereg
reakciós, népellenes célokra való felhasználását. Ugyanakkor az
is tény, hogy a hadsereg tisztikarába, különösen a felső veze
tésbe — kivéve a katonapolitikai osztályt, és részben a személy
ügyi osztályt, amelyek kommunista vezetés alatt állottak — a
reakció olyan mélyen befészkelte magát — sőt az elmúlt hóna
pok alatt újabb területeket szerzett magának —-, hogy onnan
kitakarítani — figyelembevéve az ország általános helyzetét és
a hadseregen belüli demokratikus erőknek ebből a szempontból
46 Dalnoki Miklós Béla az alábbi kéréssel fordult a Honvédelmi Miniszté
riumhoz: „Kiskőrös mellett fekvő felsőczellei birtokomon a biztonság okából 1945.
évi május óta két fő honvéd őrség tartózkodik a volt Honvédelmi Minisztérium
engedélyével. Említett honvédek a kiskőrösi bevonulási központtól vannak vezé
nyelve, mely a kecskeméti kiegészítő parancsnoksághoz tartozik. Tekintettel arra,
hogy a közbiztonsági viszonyok még nagyon sok kívánni valót hagynak hátra, sőt
az utóbbi időben a birtokomon tartózkodó feleségemet kétszer orosz katonák is
molesztálták — kérem a katonai őrség további meghagyását engedélyezni. Dalnoki
Miklós Béla." Tombor a következőket vezette rá: „Lehetőleg igen! A Szövetségi
Ellenőrző Bizottságtól külön kérni, mint létszámfelettieket." (HIL. HM. 1958/Elnök•ség, 1946.) Tombor valóban betartotta szavát és kéréssel fordult ebben az ügyben
a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz. (Ugyanott.)
Ugyanakkor az 5. kerületi parancsnok, Örley vezérőrnagy, meg sem várva
a döntést, máris intézkedett. Utasította a kerületi központot, hogy 2 főt szereljen
le, de a vezérkar továbbra is tartsa őket nyilván és lássa el őket mindennel, bel
ügyi szervektől pedig szerezzenek részükre fegyverviselési engedélyt. (HIL. HM.
3876/Elnökség, 1946.)
47
Tombor honvédelmi miniszter a köztársaság elnökéhez átiratot küldött,
amelyben kérte, hogy Platthy Pál altábornagy, a honvédség felügyelője megkap
hassa a vezérkar főnökének parancsnoki jogkörét is. Megjegyzendő, hogy a jugo
szláv kormány Platthy altábornagyot a délvidéki vérengzésekkel kapcsolatban,
mint háborús bűnöst emlegette. (HIL. HM. 4571/Elnökség, 1946.)
48
A rendőrség Győr városi főkapitánya közli, . . . , hogy az orosz város
parancsnoksággal történt megbeszélés alapján, melyet Győr város közbiztonságá
nak fokozatos romlása tett szükségessé az az óhaj merült fel, hogy a honvédség a
közbiztonság fokozásába kapcsolódjék be. Kéri, hogy ha ennek lehetősége fenn
állna, 5 darab győri hídnak és 1 darab hídnak az őrzését a honvédség . . . vállalja
magára." A Honvédelmi Minisztérium válaszként a következőket írta: „A győri
állomásparancsnok a hidak őrzésére vonatkozó javaslatával nem ért egyet. A hadi
állapot megszűnésével a műtárgyakat már nem fenyegeti az erőszakos megrongá
lódás, vagy merénylet veszélye. Közbiztonsági, vagy közlekedésrendészeti felügye
letük pedig nem tartozik a honvédség feladatkörébe." (HIL. HM. 1003/Elnökség,
1945.)
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viszonylagos gyengeségét — egyelőre nem lehetett! Mindebből
levonható az az első következtetés, hogy az adott helyzet miatt
a hadseregen belül egy viszonylagos erőegyensúly jött létre, s
így egyik erő sem tudta a másikat ezideig kiszorítani.
Ez azt jelentette, hogy a hatalomért folytatott kiélezett
harcban, a hadsereget, mint fegyveres erőt, mint tömegerőt sem
a burzsoázia, sem a munkásosztály nem tudta felhasználni. A
szélső jobboldali erők tervei között szerepelt ugyan a hadse
regnek, mint katonai erőnek a felhasználása a munkásosztály
elleni osztályharcban, de tervük végrehajtását megkísérelni a
Szovjet Hadsereg jelenléte idején nem merték. A Szovjet Had
sereg kivonulására építettek. Ügy ítélték meg a helyzetet, hogy
a demokratikus vívmányoknak, a népi követeléseknek nincse
nek jelentős hazai támaszaik. A demokratikus erők elért ered
ményeit szinte kizárólag a Szovjet Hadsereg jelenlétének tulaj
donították. Ezért szerepelt a hadseregben későbbi felhasználásra
irányuló terveikben közelebbi megoldandó feladatként a szá
mukra megbízható káderek átmentése a várható időszakra.
A Magyar Kommunista Párt szempontjából pedig a helyzet
— a már ismert körülmények miatt — azt mutatta, hogy a had
sereget a társadalmi haladás elősegítése érdekében, egyelőre
csak egyes területeken lehet hasznosítani. így pl. az ország újjá
építésében való további bevonással, illetőleg saját belső demok
ratikus átalakításának fokozásával, amely közvetlenül is kihat
majd az ország általános helyzetére. Ami pedig a hadsereg külső
és belső funkcióinak betöltését illeti, a magyar hadsereg ebben
az időben nem tudta és nem is töltötte be maradéktalanul eze
ket az alapvető funkciókat. Az ország védelmének feladatát: az
esetleges külső ellenséggel szembeni határvédelmet, a katonai
politikai osztály parancsnoksága alá került határőrség, de első
sorban a Magyarország területén állomásozó szovjet csapatok
látták el; az ország belső ellenségei elleni tevékenységet pedig
ugyancsak a szovjet csapatok, illetve különösen a kommunista
vezetés alatt álló rendőrség szervei folytatták. A magyar h a d 
sereg az adott körülmények között ezeket az alapvető funkcióit
a hadseregvezetésben jelentkező káros jelenségek, valamint a
harcászati és haditechnikai megalapozottságában meglevő hiá
nyosságai miatt nem tudhatta kielégítően betölteni.
A pártnak ezeknek a lényeges körülményekkel kellett szá
molnia a hadsereg jövőjének vizsgálatánál. A társadalmi fejlő
dés hazánkban elkerülhetetlenül a munkáshatalomhoz kellett
hogy vezessen, amelynek erős, ütőképes, a külső és belső ellen
ség elleni akciókra kész hadseregre van szüksége. A hadsereg
azonban ekkor még nem volt ilyen. Minden elért eredménye, a
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Horthy-fasiszta hadseregtől való különbözősége ellenére, m é g
nem volt a munkások és parasztok hadserege. Ezért a proletár
diktatúra hadseregének kialakítása megkövetelte, hogy a h a t a 
lomért folytatott harc időszakában a hadseregen belül is érle
lődjenek a proletár állam hadserege megszervezéséhez szüksé
ges összes feltételek. Ennek érdekében a hadsereg létszámának
állandó csökkentésével, a reakciós elemek nyílt és szüntelen l e 
leplezésével, valamint a demokratikus erők állandó erősítésével
ki kellett szorítani a reakciót a hadseregből.
így vált ez az időszak a proletárdiktatúra hadserege m e g 
teremtéséhez szükséges feltételek előkészítésének időszakává.
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