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Germuska Pál

A MAGYAR PLÉHKATONÁK
OKVÁTH IMRE: Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika, 1945—1956. Budapest, 1998, Aqulia 
Könyvkiadó. 483 o.

Mindenképpen becsülendő, ha a mai magyar könyvpiaci körülmények között valaki Magyar- 
ország közelmúltjával foglalkozó munka közreadására adja a fejét. Okváth Imre doktori disz- 
szertációjának átdolgozott, bővített változata, amely a Magyar Honvédség (majd Néphadse
reg) 1945-1956 közötti történetét dolgozza fel, az Aquila könyvek hadtörténeti sorozatában 
látott napvilágot, vállalva a versenyt Rommel kalandjaival vagy a normandiai partraszállás iz
galmaival. A könyv eladott példányszámának jót tehet, hogy ismeretterjesztő hadtörténeti mű
vek között jelenik meg, másrészről viszont éppen a nagyközönség fog hiányolni belőle néhány, 
a témával kapcsolatos alapinformációt.

Nem szükséges e helyütt taglalnom, hogy 1990 előtt miért és hogyan nem lehetett írni a 
magyar fegyveres erőkről, a hazai katonapolitika szovjet alárendeltségéről vagy Magyarország 
hadikiadásairól. Okváth Imre vállalkozásának súlyát az adja, hogy a magyar hadtörténet e ké
nyes területeiről igyekszik újat mondani hiteles, eddig ismeretlen és feldolgozatlan források 
alapján. Az ilyen jelenkor-történeti monográfiák írásakor sokkal inkább az a gond, hogy mi 
kerüljön a tárgyalt témák közé, mint az, hogy mi maradjon ki. A néphadsereg történetéről kevés 
hiteles feldolgozás készült, ezért a munkaszolgálattól a kiképzésen át a fegyverzetrendszere
kig sok résztéma van, amelyek még részletesebb kifejtést érdemelnének. Okváth azonban 
szűkebb területre koncentrál: a katonapolitika, a hadseregfejlesztés, a háborús készülődés 
kérdéseit vizsgálja. Ahogy a kötet összegzésében írja (363-365. o.): „Könyvemben igyekez
tem a magyar hadseregfejlesztés valódi indokait, céljait bemutatni, azt, hogy a szovjet vezetés 
először 1948 őszén, majd 1951 elején a III. világháború veszélyére hivatkozva kényszerítette 
ki a nagy létszámú tömeghadseregek létrehozását szolgáló gyorsított hadseregfejlesztéseket és 
a hadiipari kapacitások jelentős megnövelését. [...] Magyarország 1948—1956 között a Szov
jetunió vezette katonai szövetségi rendszerben olyan oktrojált hadsereg- és hadiipar-fejlesz
tésre kényszerült, amely gátolta gazdasági struktúrájának modernizálását, a lakosság életszín
vonalának emelkedését, ugyanakkor tovább fokozta gazdasági és katonai kiszolgáltatottságát, 
a fegyverkezési versenybe való egyre intenzívebb bekapcsolódását.”  Az alábbiakban tehát 
igyekszem elkerülni a „mi mindenről írhatott volna még a szerző”  típusú bírálatok csapdáját, 
és főként azt vizsgálni, hogy saját célkitűzéseit hogyan valósította meg.

Okváth Imrét, mint azt az előszóban (11-14. o.) kifejti, a hidegháború speciális lecsapó
dásaként érdekli a katonapolitika, így a fejezetek korszakolását is a nemzetközi események
hez igazítja. Rendkívül fontos, hogy ebben a világpolitikai keretben tárgyalja a magyar had
erő történetét, mert -  lássuk be -  Magyarország a szuperhatalmak konfliktusában igen kicsiny
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pont volt, s a hazai politikusok önálló mozgásterének mértékét, a „póráz”  hosszúságát mindig 
a nagyhatalmak határozták meg.

A kötet első, legrövidebb része a kötelező kitekintés után igen plasztikusan mutatja be azt 
a kegyetlen küzdelmet, amelyet a kommunista párt vívott 1945-47 között a hadsereg meg
szerzéséért. Három alfejezetben bontakozik ki a Magyar Honvédségnek a Szövetséges Ellen
őrző Bizottság hathatós közremuködesevel végrehajtott politikai szempontú megtisztítása és a 
pénzforrások visszafogásával történő ellehetetlenítése. Az FKGP és a többi párt hiába hada
kozott minden parlamentaris eszközzel a haderő feletti ellenőrzés visszaszerzéséért, nem tud
ta megakadályozni a tisztikar szinte teljes lecserélését. A hadsereg technikai újjászervezése 
ekkor még eppen csak megkezdődött, az átmeneti állapotok és az ország gazdasági helyzete 
nem is tett lehetővé komoly fejlesztéseket. Okváth alapos hadtörténészként részletesen leírja 
a különböző hadrendek tervezeteit, illetve végső verzióit, de keveset szól a „fordulat”  hónap
jairól, a hadseregnek e folyamatban játszott szerepéről.

A második rész — A „ háborús készülődés ”  időszaka, 1948—1953 — a módszertani problé
mák ellenére a kötet legérdekesebb része. A háború nemzetközi és magyar megítélése című 
bevezető fejezet egészen 1952-ig vázolja fel a harmadik világháború esetleges kirobbanásá
ról hangoztatott, kanonizált korabeli nézeteket. A szovjet nyomásra kiteljesedő hadsereg-fej
lesztési program következő fejezetbeni kifejtésénél azonban már szembetűnik, hogy a szerző 
egy fontos forráscsoportot nem használ: Okváth az MKP/MDP irataiból csak a Hadtörténeti 
Levéltárban megtalálhatóakat, illetve a kiadottakat dolgozta fel.

Az előbbi hiányosság fenyeben kicsit óvatosabban kell kezelni a szerző egyébként korrekt 
leírását a háborúra való felkészülésről és a tömeghadsereg kiépítéséről. E fejezetekben jól ki
dolgozott a korabeli hadműveleti terveknek, a csapatok diszlokációjának, szervezetének 
ismertetése, érezhetően e területen mozog a legotthonosabban a szerző. Megdöbbentő, hogy a 
Rákosi-rezsim valóban egyetlen okból volt hajlandó pénzt áldozni a hazai közlekedési infra
struktúra fejlesztésére: hogy megfelelő áteresztő-képességű út- és vasútvonalak álljanak 
rendelkezésre a NATO-elleni hadműveletek során. A háborús előkészületek, óvóhely- és ero- 
dítményépítések olyan elképesztő összegeket emésztettek fel, amelyektől sokkal erősebb 
nemzetgazdaságok is összeroppantak volna.

A tömeghadsereg kiépítése című fejezet unikális adatok közlésével először ad hű képet a 
magyar-szovjet „fegyverbarátság” mindennapjairól, a nem csak hogy „ideiglenesen” hazánk
ban állomásozó, de a valódi hatalmat gyakorló szovjet tanácsadók működéséről, a szovjet had
erő itt-tartózkodasának költségéiről. Okváth ezt követően akkurátusán, lépésről lépésre, 
alegységről alegységre mutatja be a Magyar Néphadsereg mind gyorsítottabb ütemű fejlesz
tését, beleértve a rohamtempójú végrehajtás árnyoldalait is. Én e helyütt azért engedtem vol
na a kísértésnek, és legalább az 1952-es, 210 ezer fős csúcslétszámot rendszeresítő hadren
det elemeztem volna, hogy egy civil is megtudjon valamit arról: néphadseregünk mire lett 
volna képes így, ilyen felszereltséggel, ilyen felkészültséggel; rettegnie kellett volna-e tőle a 
NATO-nak, vagy nevetnie?

A hadiipar megszervezése című fejezettel a szerző ismét ingoványosabb talajra lép, s az 
egyoldalú forráshasználat itt sem vált javára. A haderővel kapcsolatos legfontosabb irat
együttesek minden bizonnyal a Hadtörténeti Levéltár birtokában maradtak fenn, de nem va
lószínű, hogy távlati fejlesztési kérdésekben érdemi döntést hozó, illetve előkészítő MDP 
Politikai Bizottság, Titkárság, illetve MDP KV Állampolitikai Osztálya, Államgazdasági Osztá
lya, Karhatalmi/Adminisztratív Osztálya, Ipari és Közlekedési Osztálya, valamint az Országos 
Tervhivatal és az ipari minisztériumok ne hagytak volna további érdemi iratanyagot maguk 
után. Annál is inkább, mert akkor a szerző nem kényszerült volna arra, hogy az első ötéves
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tervre vonatkozó aggregát adatokat egyetlen 1970-es Párttörténeti Közlemények-beli cikkből 
kölcsönözze.1 A buijánzó adatmennyiség és a számtalan bizottság fölött a szerző itt már-már 
elveszti az uralmat: például a 197. oldalon előtűnik egy Hadigazdálkodási Bizottság, amely
ről csak a 219. oldalon tudjuk meg, hogy mikor; mire jött létre, egyes táblázatoknál, adatso
roknál pedig nem derül ki, hogy terv- vagy tényszámokról van-e szó.

A szerző általában megértéssel kezeli a hadiipar nehézségeit, s a rövid elemző részekben 
ez az empátia munkál benne, a konkrét adatok ismertetésénél viszont nem tudja kivonni ma
gát a források hatása alól. A 80 oldalas fejezet megírásánál nemigen használhatta a klasszi
kus szocialista rendszer gazdaságát elemző közgazdasági irodalmat, akárcsak Komái János 
munkáit, mert akkor nem csodálkozna a rendszer működésével törvényszerűen együtt járó 
jelenségeken: azon, hogy az ipar HM-igénylések egesz sorát utasította vissza, hogy a mar jó 
váhagyott tervszámok csökkentését igyekezett elérni (240-241. o.), vagy hogy magas a selejt
százalék, rossz a minőség, gyatra az alapanyag-ellátás és összehangolatlan a különböző 
termelőüzemek egymásra épülő munkája (242—243. o.). Sajnos itt is elmarad a határozott ál
lásfoglalás, hogy -  a szöveg jelenlegi összhatásával ellentétben -  a hadsereg igényeinek nem 
teljesítéséért nem a magyar ipar „linksége” , „lustasága” , „szabotázsa”  felelős, hanem az or
szágot vezető „trojka”  politikusai, akik teljesíthetetlen feladatokat tűztek ki egy amúgy is túl
hajszolt nemzetgazdaság elé.

Szerencsére külön fejezet foglalja össze a haderő- és hadiipari fejlesztések 1947-1953 
közötti költségeit egységesen összegezve -  mind a nyílt, mind a rejtett költségvetés számait. 
Okváth az első kutató, aki számsorokkal tudja igazolni: míg a hadikiadások az 1946-47. évi 
állami költségvetésben a büdzsé 1,5%-át tették ki, addig 1952-ben már a költségvetés 20%- 
át (a nemzeti jövedelem 11,5%-át) emésztettek fel, s ez utóbbit a HM vezetese a következő 
évben még növelni kívánta volna! Hasonlóan úttörő jellegű a szovjet hadiszállításokat és a 
magyar fegyverexportot leíró fejezet, amely azonban ismét beleveszik az agyucsövek számlá
lásába. Kái; hogy a könyv második része is úgy ér véget, hogy nélkülöznünk kell a szerző ér
demi kommentáljait, pedig elég lett volna akar csak az altala sokat idézett Birta István cik
két felütnie, s értékelését a mai nyelvezetre dekódolnia.2

A l i i .  rész — A nagyhatalmi erőegyensúly kialakulásának periódusa, 1953—1956 — Sztá
lin halálával induló 5 oldalas világpolitikai felvezető fejezete kifogástalan, s a továbbiakban 
már nem különülnek el szigorúan a kül- és belpolitika eseményei. A Nagy Imre-kormány ka
tonapolitikáját taglaló fejezet elején viszont ismét bajban van az olvasó, amikor megtudja, 
hogy a nagy létszámú hadsereg (több mint 200 ezer fö) csökkentése az új honvédelmi minisz
terre, Bata Istvánra vár. Ha -  a szerző által is hangsúlyozottan -  valóban fontos szerepe volt 
Farkas Mihálynak a magyar haderő ügyeiben, akkor illene valamivel többet mondani a sze
mélycsere okáról egy 1986-os Propagandistából vett idézetnél. Okváth ennek ellenére jól 
érzékelteti Nagy Imre új szakaszt nyitó politikája és a sztálinista honvédelmi vezetés irányvo
nala közötti hangsúlyeltolódást. A haderőfejlesztés némi korrekcióval, szerényebb nagyság-

1 Okváth mind a lábjegyzetben (110. o.) mind a bibliográfiában (447. o.) tévesen 1976-os évfolyamot tüntet fel. 
Lásd Birta István: A szocialista iparosítási politika néhány kérdése az első ötéves terv időszakában. PárUörténeú 

Közlemények, 1970. 3. sz.
2 „A  történelem által felvetett feladataink sorában nem tudtuk a követelményeknek megfelelően megoldani véd

erőnk megerősítését sem. Sót a teherbíró-képességünket meghaladó és gazdasági fejlődésünkre bénítólag ható 
honvédelem-fejlesztés erőltetése, az életszínvonal említett ellentmondásainak kiélezésével gyengítette, megingat
ta a dolgozó tömegekben a párt iránti bizalmat, ami háború esetén a legdöntőbb erötényezőnek, a tömegbázisnak 

az Összeomlását idézte volna eló”  — írja Birta. Uo. 150. o.
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rendben, de ugyanabban a szellemben folytatódott egy egyre távolabbi világháborúra való fel
készülés jegyeben. 1954—55-ben aztan jelentős változás következett be az irányadó szovjet 
katonai doktrínában, amit — ha fogcsikorgatva is — itthon is igyekeztek adaptálni.

A néphadsereg karcsúsításának leírásakor kimerítő részletességű információt kapunk a 
hadtestek, hadosztályok, ezredek hadrendi számának, székhelyének, létszámának, aláren
deltségének változásairól, az azonban homályban marad, hogy mit keresett a hadrenden kí
vüli alakulatok között 14 bányászzászlóalj? (S ezt főként a népszerű hadtörténet olvasói fog
ják leginkább hiányolni, bár kétségeim vannak, hogy minden jelenkorral foglalkozó történész 
hallott a KMKA-rol.3) Ugyanebben a fejezetben értesülünk a honvédelmi törvény kidolgozá
sának 1955. őszi megkezdéséről. Ezt követően a 306—307. oldalon — strukturálatlan össze
visszaságban — rövid összegzést kapunk a magyar haderő alkotmányjogi helyzetének problé
máiról (1946—1956), majd megtudjuk, hogy az atomfegyverek alkalmazhatóságának harcá
szati-hadműveleti szintre való lekerülése következtében Kovács István ezredes, hadműveleti 
csoportfőnök 1954 októberében előterjesztette a HM részére a néphadsereg hatéves perspek
tivikus átfegyverzési tervét, s a Szovjetunióban 1953 októberében olyan szárazföldi törzsve
zetési gyakorlatot tartottak, ahol először gyakorolták az atombombák feltételezett bevetését. 
Ennyi téma szinte összefüggéstelen felvetése eléggé megzavarja az olvasót. A hadiipar átala
kításáról szóló fejezet koherensebb az előzőeknél, az ágazat civil termelésre való állításának 
-  eddig csak legendákként ismert -  részletei különösen érdekesek.

A Varsói Szerződésbe való integrálódás kezdetei cím alatt találjuk a Nagy Imre szovjet 
utasításra történt eltávolításával kezdődő visszarendeződés haderő-politikai vonatkozásait. 
1955 tavaszával véget ért a hadvezetés pozícióit átmenetileg gyengítő reformpolitika, amely 
azonban megállíthatatlan erjedési folyamatokat indított el a néphadseregben (is). Okváth be
számol a szövetségi rendszer létrehozásának politikai és katonai előzményeiről is (előbbiről a 
szakirodalom, utóbbiról a HM anyagai alapján), az arányokat tekintve mégis súlytalannak tű
nik a kérdés. A tanulságok levonásánál itt is meg kell elégednünk egyetlen bekezdéssel, igaz, 
abban bennefoglaltatik, hogy a Varsói Szerződés létrehozásával a „nemzeti”  hadseregek újult 
erejű modernizálása kezdődött el.

Az időrendnek megfelelően utoljára marad a néphadsereg 1956. őszi, forradalom előtti 
helyzetének bemutatása. E fejezet megerősíti azokat a korábbi vélekedéseket, amelyek a nép
hadsereg forradalom idején tanúsított tehetetlenségének egyik fő okát a permanens átszerve
zés állapotában látták: hiszen egyszerre zajlott a további létszámcsökkentés (ennek a tiszti
kart érintő összes egzisztenciális és morális következményével), a Varsói Szerződés kompati
bilis parancsnoki struktúrájának kialakítása, a technikai korszerűsítés és az alakulatok 
átszervezése. Ezek után némileg meghökkentő Okváthnak az az állítása (353. o.), miszerint 
„a magyar honvédség [sic!] 1956 őszére mind létszámában, mind szervezetében megfelelő 
alapot jelentett a Varsói Szerződésben való integrálódás elmélyítéséhez, hiszen [...] teljesítet
te a számára -  Moszkvában -  előírt követelményeket” . Bizonyításként megelégszik a feltöltött- 
ségi mutatókat igazoló táblázat közlésével. A fejezet hátramaradó része a szocialista tisztikart 
lett volna hivatott bemutatni néhány sablonos statisztikai adattal (amelyek ráadásul mind a 
HM Személyügyi Főcsoportfőnökségének egyetlen jelentéséből származnak), a ma már köz
helyszerűen emlegetett demoralizálódáshoz azonban nem tud újabb adalékkal szolgálni.

3 Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok (KMKA) kötelékébe 1951-től azokat a politikailag megbízhataüannak mi
nősített íiatalemberekel sorozták be, akiket nem tartottak méltónak a fegyverviselésre. A KMKA Bányamunkás 
Csoportját 1953 őszén állították fel, s 1956 végéig, a munkaszolgálalos alakulatok felszámolásáig léteztek. Lásd 
részletesen Csonkaréti Károly: Szigorúan, lakos dandár (1951-1956). Budapest, 1994, Zrínyi.

A 
MA

GY
AR

 P
LE

HK
AT

ON
AK



GE
RM

US
KA

PA
L

350 SZEMLE

Külön szólnom kell a több mint száz oldalt — a könyv 20%-át -  kitevő mellékletekről. 
Okváth itt nagyon praktikusan közli azokat a fontosabb egyezményeket, jogszabályokat, ter
vezeteket, amelyekről a főszövegben szó esik, köztük egyedi értékű fegyverzet- és fegyverát
adási dokumentumokat. Adós marad viszont ezek forrásának megjelölésével: melyik hol je 
lent meg korábban, s ami eddig publikálatlan volt, az melyik levéltárban található.

Rendkívül bosszantó, s minden bizonnyal nem a szerző, hanem a kiadó hibája, hogy a hét 
oldalas, részletes Név- és tárgymutatóból éppen csak a lényeg maradt ki: az oldalszámokra 
való hivatkozás, ami az egésznek értelmet ad(na). Itt jegyzem meg, hogy „MDP”  helyett több 
tucatnyi helyen „MRDP”  szerepel, valószínűleg a szövegszerkesztővel végzett globális csere 
nyomán.

A Fontosabb életrajzi adatok című fejezetben közel száz — nagyrészt közismert — politikus 
és katonatiszt életrajza sorjázik egymás után. Nem állhatom meg, hogy néhány szemet szúró 
apró hiányosságra ne hívjam fel a figyelmet. Görgényi Dánielről például a Sortüzek I. köteté
ben kimerítő jellemzést lehet találni. Kovács István vezérőrnagy ma is él, 1997-ben Tökölön 
jelen volt a katonai repülőtér névadó ünnepségén. Marosán György karrierje 1960-ban ko
rántsem ért véget, még ha a második-harmadik vonalba vetették is vissza. Nagy Imre életraj
za harmada sincs Kádár Jánosénak, akinek viszont utolsó tette e biográfia szerint, hogy a 
megtorlások legfőbb felelőse. Az életrajzok általában szűkszavúbbak a kelleténél, lásd példá
ul J. V Sztálin kétmondatos élettörténetét, de nem látom be, hogy Dinnyés Lajosról miért kell 
ugyanazt egy sorban közölni, amit a főszövegből is tudtunk (ti. kisgazdapárti honvédelmi mi
niszter). Ha valóban a nagyközönség tájékoztatása céljából készültek ezek a biográfiák, akkor 
talán nagyobb gondossággal kellett volna eljárni összeállításuknál.

A fentiekben leírt számos kritikai megjegyzés ellenére szeretném elismerésemet kifejez
ni Okváth Imrének. Könyve megkerülhetetlen alapmű: meghaladása csak többévnyi újabb 
kutatással képzelhető el. Szinte lehetetlen feladatra vállalkozott, amikor a magyar haderő és 
hadiipar — mégoly rövid időszakbeli — történetének sokoldalú bemutatasara tett kísérletet. Az
zal, hogy egy ismeretteijesztő sorozat darabjaként adta közre munkáját, nagy példányszám
ban, tovább növelte felelőssége súlyát. Ezért is kénytelen vagyok megismételni két fő kifogá
somat. Egyrészt a forráshasználatot illetően: 1990 előtt még lehetett arra hivatkozni, hogy 
bizonyos irategyüttesek elérhetetlenek (mint ahogy például az orosz levéltárak anyagai jórészt 
ma is azok), de az 1990-es évek elejétől könnyűszerrel megtalálható aktákat nem feldolgoz
ni egy 1998-ban megjelenő könyvben, az nehezen hagyható szó nélkül. Másrészt minden 
jelenkor-történeti monográfiánál nehéz eltalálni a köztörténet és a szaktörténet megfelelő ará
nyát, de a legfontosabb politikai eseményeknek a tárgyalt részterületre gyakorolt hatásának 
elemzését nem szabad(na) megkerülni, a háttérben megbúvó miértekre választ kell adni.

A Bástya a béke frontján tehát egy jó szaktörténészi munka, amelyet remélem sokan fog
nak önnön épülésükre forgatni. Aki a téma könnyedebb feldolgozására vágyik, netán minden
napi irracionalitásában szeretne megismerni egy testvéri néphadsereget ugyanezen évekből, 
annak inkább Josef Skvorecky Pléhkatonák -  Életképek néphadsereggel és tankokkal című 
örökérvényű, szocialista hadseregeket porig alázó, már-már svejki mélységekbe hatoló, ab
szurd pamfletjét ajánlom.


