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Népi demokráciánk történetének 
egy ez ideig teljesen feltáratlan kérdé
sét, a magyar néphadsereg megszerve
zésére tett kezdeti erőfeszítéseket dol
gozta fel a szerző, aki már hosszabb 
ideje folytatja e témába vágó kutatá
sait. Jelen munkája előtanulmány az 
időközben kéziratban elkészült kandi
dátusi disszertációjához. 

Tanulmánya elején a szerző a többi 
között néhány adattal érzékelteti a 
magyar katonák háborúellenességének 
és németellenességének széleskörű el
terjedtségét 1944 végén — 1945 elején. 
Ezt helyesen, már a Szovjetunió elleni 
rablóháborúban való részvétel első idő
szakában elkezdődött folyamat eredmé

nyeként fogja fel és rámutat az annak alakulásában közreját
szott tényezőkre. E tényezők között első hely illeti a katonák 
háborús tapasztalatait, melynek során az egyenruhába bujta
tott munkások és parasztok a saját bőrükön érezhették egyre 
fokozottabb mértékben, hogy hová vezet a fasiszta Németor
szággal kötött szövetség útja. A másik tényező <a szovjet had
sereg, a Szovjetunióban élő magyar kommunisták és antifa
siszta hadifoglyok, valamint a hazai ellenállási mozgalom, ki
váltképpen a kommunista párt felvilágosító munkája volt, 
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amely a katonák háborús tapasztalataira alapozva irányt és célt 
mutatott háborúellenességüknek, fasizmusellenességüknek. A 
harmadik ilyen tényezőként hatott az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása és az általuk 
kibocsátott felhívások, amelyek a katonák egyre nagyobb töme
geivel értették meg, hogy amíg ők a hitleri hadsereg oldalán 
a teljes pusztulás felé haladnak, addig Debrecenben egy olyan 
fordulat kezdődött, amely merőben új alapra fekteti a magyar 
nép sorsát és jövőjét. 

E tényezők együtthatásának eredményeként egyre több 
magyar katona látta be a háború továbbfolytatásának teljes esz
telenségét; egyre nőtt azok száma, akik beszüntették a harcot 
a szovjet hadsereg ellen, számosan csatlakoztak szlovákiai vagy 
hazai partizáncsoporthoz; nem egy esetben a szovjet csapatok 
oldalára állva fordították fegyverüket a fasiszták ellen. Jól 
jellemző adatokkal bizonyítja a szerző, mennyire nem számít
hat tak a hitleristák a melléjük kényszerített magyar csapatokra, 
különösen így volt ez a Budapestért vívott hadműveletek kez
detétől. 

1944. december 21-én Debrecenben összeült az újjászülető 
Magyarország Ideiglenes Nemzetgyűlése, amely kormányt adott 
népünknek és helyreállította a magyar államiságot. A születő 
magyar demokrácia motorja, élharcosa az illegalitásból kilé
pett kommunista párt volt, amely még az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány megalakulása előtt közzétette az ország demokratikus 
átalakítására és újjáépítésére vonatkozó programját és köve
telte a magyar nép demokratikus erőinek mozgósítását a fasiz
mus elleni harcra. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az ország 
összes demokratikus erőinek akaratát érvényre juttatva, fegy
verszünetet kötött a Szovjetunióval, hadat üzent a fasiszta Né
metországnak és kötelezettséget vállalt, hogy , , . . . a háborút 
a Szovjetunió és szövetségesei oldalán az ország összes erőfor
rásainak mozgósításával mindaddig folytatni fogja, míg a szö
vetséges hatalmak ki nem vívják a teljes győzelmet Németor
szág felett, mert csakis ez a győzelem biztosítja Magyarország 
függetlenségét." 

E feladat valóraváltása elsősorban hadsereg felállítását k ö 
vetelte meg, ennek a hadseregnek azonban jellegét tekintve 
merőben különböznie kellett a régitől. A megszervezendő had
sereg jellegével kapcsolatban a széles dolgozó tömegek kinyil
vánították akaratukat: a maguk hadseregének akarták tekin
teni, olyan tisztikar vezetésével, amelynek politikai nézetei és 
céljai nem ellenkeznek a nép érdekeivel és céljaival. Ezt fejezte: 
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lü a két munkáspárt álláspontja is, amely világosan leszögezte, 
hogy a honvédség néphadsereg, annak funkcióit pedig a fasiz
mus elleni szabadságharcban való részvétel mellett, az ország 
határainak megvédésében és a belső demokratikus rend bizto
sításában határozta meg. 

A szerző helyesen állapítja meg, hogy a megszervezendő 
hadsereg jellegének kérdésében a koalíciós pártok között nem 
volt vita, annak következtében, hogy alapjában valamennyien 
szükségesnek tartották a fasizmus elleni fegyveres harcba való 
bekapcsolódást. Rámutat arra az ellentmondásra is, hogy az új 
hadsereget megfelelő tisztikar nélkül kellett szervezni, nem 
volt lehetőség a válogatásra, el kellett fogadni mindazoknak a 
szolgálatát, akik legalább szavakban egyetértettek a fasizmus 
elleni harc szükségességével. Ez az ellentmondás éreztette a 
hatását a hadsereg megszervezésének időszakában is, hátrányo
san befolyásolva a hadosztályok felállítását, de különösen ki
ütközött a háború befejezése után, amikor a reakciós erők tá-, 
madásra indultak a politikai hatalom megszerzéséért. A harc 
egyik fontos területe volt a hadsereg, amelynek birtoklása egy
általán nem volt mindegy a harc kimenetele szempontjából. 

A tanulmány értékes adatokat tartalmaz annak dokumen
tálására, milyen nagymérvű átállási hullámot indított el az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány felhívása a háborús tapasztalatok 
és a felvilágosító munka hatása alatt gondolkodni kezdett ma
gyar katonák között. Különösen jelentősek azok az adatok, 
amelyek a szovjet csapatokkal együttműködő magyar műszaki 
alakulatok teljesítményeire, s teljesítményeik szovjet részről 
megnyilvánult megbecsülésére vonatkoznak. A szerző egyálta
lán nem törekszik teljességre, csupán adatokat közöl, de ezek 
is meggyőzően bizonyítják, hogy a magyar népben és a katona-
tömegekben fokozatosan megérlelődött az az elhatározás, amely 
nagyrészt biztosította az új hadsereg megszervezésének szemé
lyi feltételeit. 

Az 1945. január 20-án Moszkvában megkötött fegyverszü
neti szerződésben az Ideiglenes Nemzeti Kormány kötelezett
séget vállalt legalább nyolc gyaloghadosztály felállítására. A 
fegyverszüneti szerződés rendelkezései ismételten tényekkel bi
zonyították, mennyire nem azonosította a Szovjetunió a magyar 
népet reakciós, fasiszta uralkodó köreivel, s nem tet te felelőssé 
azok bűneiért. Magyarországnak, mint a fasiszta Németország 
utolsó csatlósának, nem a feltétel nélküli kapituláció lett a 
sorsa, hanem a Szovjetunió nagylelkűsége lehetővé tette, hogy 
bekapcsolódjék a fasizmus elleni fegyveres harcba. E lehetőség-
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gel élve nemzetünk ismét a szabadságszerető népek sorába 
emelkedett. 

E lehetőség valóra váltása a legszélesebb néptömegek, az 
ország valamennyi demokratikus erőinek összefogását tételezte 
fel. Helyesen állapítja meg a szerző, hogy a 8 hadosztály fel
állítása az adott viszonyok között igen komoly feladatot jelen
tett. ,, . . . 140 ezer embert előteremteni, azt fegyverzettel és ru
házattal felszerelni egy országpusztító háború után, amikor a 
katonaköteles korosztályok egy részét még a német és nyilas 
fasiszták kényszerítették harcra, a másik része pedig hadifo
goly volt, csak a legnagyobb erőfeszítéssel és komoly felvilá
gosító munkával lehetett volna." Az adott helyzetben minden 
nap késedelem a szervező munkában igen súlyosan esett latba, 
erősen csökkentette annak valószínűségét, hogy az új magyar 
hadsereg bekapcsolódhat a fasizmus elleni fegyveres harcba. 
Tudta ezt a reakció is, ezzel magyarázható, hogy a toborzási 
felhívás szövegének elfogadása és megjelentetése -között egy 
hét telt el, s bár az önkéntes jelentkezés meghosszabbítása is, 
lejárt február 15-én, a toborzottak behívásáról szóló rendeletet 
mégis csak február 23-án írta alá Vörös János honvédelmi mi
niszter. A Honvédelmi Minisztériumban Vörös János mellett 
szolgálatot teljesítő volt horthysta tisztek bürokratikus huza
vonával akadályozták a hadosztályok gyors felállítását, a kése
delemért a felelősséget pedig a szovjet katonai hatóságokra 
igyekeztek hárítani. Érdekes adatokat közöl a szerző Vörös 
honvédelmi miniszter politikai álláspontjának, továbbá a had
sereg egyes vezető posztjaira állított törzstisztek magatartásá
nak jellemzésére. Egyeseknél ez a magatartás az összeesküvésig 
is eljutott: átállásra szövetkeztek. 

A demokratikus erők harcát az új hadsereg gyors felállí
tásáért a kommunista párt vezette. A már ismertek mellett új 
adatokat tartalmaz a tanulmány a toborzás eredményességéről 
és arról a segítőkészségről, amelyet a dolgozók a felállított ala
kulatok felszerelése és élelmezése érdekében tanúsítottak. Ezek 
az adatok bizonyítják, hogy a magyar nép komolyan gondolta 
a fasizmus elleni harcot. Helyes, hogy emellett a szerző nem 
hallgatja el, hogy az új hadsereg soraiba elsősorban a legöntu-
datosabb dolgozók jelentkeztek, de a tényeknek csupán egyik 
oldalát mutatja meg, amikor azt írja, hogy az ország lakossá
gának jelentős része a hosszú háborús évek miatt fásultan, vá
rakozó álláspontra helyezkedett. Kétségtelen, ennek is szerepe 
volt, de figyelembe kell venni, hogy az önkéntes jelentkezésnek 
már eleve bizonyos határt szabott a termelés és az újjáépítés 
érdeke mind a parasztság, mind az ipari munkásság körében. 
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Arra pedig már az előzőekben maga a szerző rámutatott , hogy 
a fegyvert fogható férfilakosság egy részét a nyilasok a hi t
lerista hadsereg mellé kényszerítették, a leventeköteles fiata
lok jó részét szintén magukkal hurcolták. 

Helyes lett volna a szerzőnek állást foglalnia Vörös János
nak az 1945. február 1-i minisztertanácson elhangzott ama ki
jelentésével kapcsolatban, hogy a fegyverszüneti szerződésben 
vállalt 8 hadosztály felállítása nem túlzott követelmény. Véle
ményem szerint az ország anyagi lehetőségei erre, különösen 
fegyverzet és felszerelés tekintetében, egyáltalán nem adtak ala
pot. Vörös János „optimizmusát", mint az események bizonyít
ják, legfőképpen az a törekvés sugallta, hogy megkísérelje el
terelni a figyelmet a Honvédelmi Minisztériumban folyó szabo-
tázsról és egyszerre több hadosztály szervezésének megindítá
sával akadályozza az új hadsereg legalább egy részének be
kapcsolódását a fasizmus elleni harcba, még hazánk teljes fel
szabadítása előtt. Nyilvánvaló, hogy az ország anyagi lehető
ségeit és a háború közeli befejezését figyelembe véve — mint 
ezt a szerző helyesen megállapítja — az lett volna az egyedüli 
helyes eljárás, ha egyenként szervezik a hadosztályokat és fel
állításuk sorrendjében indítják el hadműveleti területre. A 
Honvédelmi Minisztérium vezetői azonban az erők koncentrá
lása helyett annak szétforgácsolását végezték, így egyszerre 
több hadosztály szervezésével nem gyorsították, ellenkezőleg, 
lassították az új hadsereg felállítását. 

Hogy a Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek mennyire 
nem volt szívügyük az új magyar hadsereg részvételének elő
segítése a fasizmus elleni harcban, arra jó példákat találunk a 
tanulmány további részében is. Megmutatkozik ez a kiképzési 
határidők kiszabásában és olyan jelenségekben, mint az, hogy 
bár a 6. hadosztály feltöltése március 4-én már befejeződött, a 
hadosztály mégis csupán április 13-án indult el a hadműveleti 
területre. Hasonló volt a helyzet az 1. hadosztálynál, amely 
április első hetében már teljesen feltöltődött, de az elvonulásra 
csak április 24-én kapott parancsot. A szervezés alatt álló 5. 
hadosztály a szovjet csapatok oldalára átállt 24. hadosztállyal 
egy teljesen kész keretet kapott, a H. M. mégis képtelen volt 
a feltöltést befejezni a háború befejezéséig. A 7. hadosztály te 
rületén április 13-án 20 ezer fő volt az önként jelentkezettek 
száma, mégis csupán egy ezred szervezése folyt, így ez a had
osztály sem lett kész a háború befejezéséig. 

A tanulmány befejező részében a szerző vázolja az új had
sereg demokratizálása érdekében tet t első intézkedéseket. El
sőként a nevelőtiszti intézmény létrehozásával foglalkozik, 
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amelynek felállítását az MKP javaslatára határozták el, a had
sereg demokratikus szellemben történő nevelése érdekében. A 
nevelőtiszti intézmény megvalósulása és munkája elé a reakciós 
erők kezdettől fogva igyekeztek akadályokat gördíteni, emel
lett a nevelőtiszti állományba a legkülönbözőbb pártok küldték 
be tagjaikat. A kommunista párt, felismerve e fontos politikai 
szerv jelentőségét, kezdettől fogva komoly pozíciókra tett szert 
a nevelőtiszti intézményben és a későbbiekben azt a párt szi
lárd bázisává változtatta a hadseregben. A hadsereg további 
demokratizálását szolgálták a Szolgálati Szabályzatban eszkö
zölt változtatások, amelyek biztosították a katonák belépését 
bármely parlamenti képviselettel bíró politikai pártba; az aktív 
és passzív választójogot; hatályon kívül helyezték a testi fe
nyítést. Ezek az intézkedések jelentették az első lépést a had
sereg demokratikus fejlődésének útján. 

A tanulmány mellékletét képezi néhány értékes dokumen
tum a hadsereg megszervezésének első időszakából. 

A szerző munkájában meggyőző adatokra támaszkodva, 
egy speciális területen, a hadseregszervezés területén mutatta 
meg, mennyire egyedül a Magyar Kommunista Párt volt a fa
sizmus elleni harc és a demokratikus átalkaulás legkövetkeze
tesebb szószólója és hajtóereje. Tanulmánya előrelépést jelent 
népi demokráciánk története kezdeti időszakának kuta tása r te -
rén, egyben lehetővé teszi, hogy katonáink és tisztjeink meg
ismerkedjenek a magyar néphadsereg létrejöttének körülmé
nyeivel. 

Tóth Sándor őrgy. 
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