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MUCS SÁNDOR—ZÁGONI ERNŐ
A MAGYAR NÉPHADSEREG TÖRTÉNETE
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest,
1980-ban három egymásba kapcsolódó
világtörténelmi jelentőségű évfordulóról
emlékezik meg a szocialista világ, köz
tük hazánk szocializmust építő népé.
Harmincöt évvel ezelőtt a Vörös Had
sereg véres és dicsőséges, óriási áldoza
tokat követelő harcok során felszabadí
tott több kelet- és közép-európai orszá
got a fasizmus kegyetlen elnyomása
alól, majd saját országában döntő csa
pást mért a német fasizmusra. A hitleri
fasizmus meghódolásának napját, má
jus 9-ét a Győzelem Napjaként ünneplik
a világ haladó erői. A harmadik jelen
tős évforduló az imperialista törekvések
megvalósítása céljából az Egyesült Ál
lamok vezetésével és a nyugat-európai
kommunistaellenes kapitalista államok
részvételével
összekovácsolt
agresszív
tömb, a NATO ellensúlyozására, a szo
cializmus vívmányainak, a világ népei
békéjének és biztonságának védelmére
létrehozott védelmi szervezet, a Varsói
Szerződés 25. születésnapja.
Ezek a nevezetes és örökké emlékeze
tes évfordulók néphadseregünkkel, lét
rejöttével, fejlődésével, a közös felada
tokban vállalt szerepével szorosan öszszefüggnek. Az ezen évfordulókkal kap
csolatos események és összefüggések be
mutatása, vizsgálata történelmi múltunk
felidézése történészeink, íróink, katonai
könyvkiadásunk rendkívül fontos fel
adata. Ezért üdvözöljük a Zrínyi Kato
nai Kiadó gondozásában, szerkesztésé
ben megjelenő, évfordulókhoz kapcsolódó
történelmi műveket, szak- és szépiro
dalmi kiadványokat.
Katonai és polgári sajtónk, a Magyar
Néphadsereg vezetése és személyi állo
mánya a közelmúltban emlékezett meg
hazánk felszabadulása 35. évfordulójá
nak jegyében a demokratikus magyar
hadsereg
létrejöttéről. Ennek
során
megállapítást nyert, hogy az elmúlt 35
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év egyik nagy történelmi vívmányának
tekinthető szocializmust építő és meg
valósító hazánk fegyveres erőinek meg
teremtése és folyamatos fejlesztése. Ezt
a megemlékezést a fegyveres erőnk
megteremtéséért,
fejlesztéséért
vívott
küzdelemnek a modern történelemtudo
mány követelményeit teljességgel kielé
gítő bemutatása teszi teljessé.
Ilyen irányú történelmi irodalmi mű
Mues Sándor és Zágoni Ernő A Magyar
Néphadsereg története 1945—1959 című
könyve. Ez . a számunkra nagy értékű
munka a néphadsereg létrejöttével, fej
lődésével összefüggő másfél évtizedes
történelmi folyamatokat a maguk bonyo
lultságában, sokrétűségében, sorrendjé
ben, keletkezési és fejlődési kapcsolatai
ban veszi szemügyre, elemzi és követi
nyomon.
A könyv tartalma hűen tükrözi azt,
hogy írói jó felkészültségű történészek,
politikusok, nemcsak egyszerű tanúi a
vizsgált történelmi eseményeknek, ha
nem kitűnően elemző és helyes követ
keztetésre jutó tudományos kutatói is.
A hadseregünk megalakulásával, fejlő
désével összefüggő dokumentumok tar
talmára és az azokhoz fűzött értékelő
megállapításokra jellemző a leírások és
a magyarázatok egysége, amely előse
gíti az események lényegének, belső ér
telmének a feltárását, dialektikus össze
függéseinek és törvényszerűségeik meg
értését.
Az események időrendi tárgyalása,
1945-től 1959-ig, lehetővé teszi — rész
ben okmányok, részben személyes élmé
nyek, tapasztalatok és a tudományos
kutatómunka során kialakított követ
keztetések alapján — a néphadsereg tör
ténetének reális reprodukálását. A szer
zők következetesen és hűen vizsgálják a
történelmi folyamatokat, eseményeket és
tényeket, legyenek azok véletlenek, vagy
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történő mielőbbi harcba léptetése érde
kében.
A második fejezetben, amely A Ma
gyar Néphadsereg a munkáshatalomért
vívott harc időszakában címet viseli, a
szerzők részletes áttekintést adnak a Ma
gyar Kommunista Párt katonapolitikájá
ról. Tájékoztatnak a hadsereg szerveze
tének kialakításáról, személyi állománya
részvételéről az ország újjáépítésében, a
hadsereg népi demokratikus jellegének
erősítéséért folyó küzdelemről, a hadse
reg jellegének, belső tartalmi összetevői
nek, a szocialista vonásainak kibonta
kozásáról. Ez a fejezet — 1945 májusától
1948 közepéig — az európai háború ve
gétől a két munkáspárt egyesüléséig, a
munkáshatalomért vívott harc időszaká
ban mutatja be a Magyar Néphadsereg
fejlődését, szervezetének tökéletesedését,
Az első fejezet a Magyar Néphadsereg
valamint az e téren — a néppel és a tár
megszervezését és tevékenységét, az
sadalmi haladással szemben álló erők
1944. december és 1945. május közötti
tevékenysége
következményeként
—
kezdeti, de sorsdöntő lépéseket ismer
megnyilvánuló fogyatékosságokat.
teti.
Ebben az időszakban nemcsak a hata
Három és fél évtized távlatából — a
lom kérdése dőlt el, hanem ezzel együtt
szerzőkkel egyetértve — meggyőződés
megváltozott hadseregünk jellege is. A
sel állíthatjuk, hogy a vizsgált hat hó
munkás'hatalom létrejötte, a tisztikar
napnyi időköz népünk történelmének
összetételének megváltozása, a hadsereg
egyik legjelentősebb időszaka volt: új
pártirányításának
fokozott
erősödése
haza, új ország született. Szabadságunk
megteremtette a szocialista jelleg teljes
tavaszán a kommunista párt ösztönzésére
kifejlesztésének lehetőségét. Néphadse
létrehozott demokratikus néphadsereg a
regünk annak a proletárdiktatúrának a
népi demokratikus forradalom kiemel
hadseregévé,
fegyveres erejévé vált,
kedő vívmánya volt.
amelyben a vezető szerepet a dolgozó
A szerzők az új hadsereg létrehozása
parasztsággal szövetséges munkásosztály
történelmi körülményeinek tárgyalását
töltötte be.
követően azt az óriási erőfeszítést mulat
Nekünk, az ötvenesek nemzedékének
ják be, amit a magyar nép progresszív
ehhez a korhoz fűződik a legtöbb emlé
erői tettek az ország és népe becsületé
künk, ehhez kapcsolódik mozgalmi éle
nek megmentése, a „gyalázat lemosása" - tünk kezdete. A szubjektív élmények,
érdekében. Részletesen feltárják a Vö
emlékek felidézése, és a szerzők írásai
rös Hadsereg oldalán, a fasizmus elleni
val történő összevetése újból segít a kor
küzdelemben részt kérő magyar csapa
eseményeinek átélésében, az objektív
tok szervezésének és felszerelésének fo
valósággal való összevetésben.
lyamatát, nehézségeit és problémáit, va
A harmadik fejezetben a Magyar Nép
lamint vázolják tevékenységeik jellegét.
hadsereg történetéből a proletárdiktatúra
Ismertetik az Ideiglenes Nemzeti Kor
kiépítése és megvédése időszakát, mint
mány hadseregszervezési programjának
egy 11 évet (1948-tól 1959-ig) elemez a
tartalmát, a forradalmi erőknek az új
szerzőpáros.
demokratikus néphadsereg megszervezé
Közeli történelmünknek ebben az idő
séért folytatott küzdelmét, valamint an
szakában — mint ismeretes — az egész
nak következményeit, eredményeit.
társadalommal együtt súlyos megpróbál
tatásokon ment keresztül néphadsere
Az eseményekre, tényekre, a társadal
günk is. A szektás-dogmatikus torzulá
mi tapasztalatokra támaszkodva a szer
sok, a személyi kultusz következményei
zők e fejezetben egy egységes keretbe
súlyos károkat okoztak politikai, társa
foglalják azt a sokirányú erőfeszítést,
dalmi és gazdasági életünkben, ami a
amit a baloldali erők — elsősorban a
hadseregre is rávetette árnyékát. Végül
kommunisták irányításával, a Szov
is mindez, más egyéb tényezőkkel együt
jetunió és hadserege hathatós segítsé
tesen, ellenforradalmi lázadáshoz veze
gével —, népünk legjobbjai tettek a nem
tett.
zet megmentése, szabadságunk, teljessé
tétele, az új demokratikus hadsereg
A szerzők ennek a kényes, nem eléggé
szervezése és a szovjet hadsereg oldalán
feldolgozott időszaknak az elemzésére is
törvényszerűek, objektívek, vagy szub
jektívek; követik a történelem cik
cakkjait, ugrásait. Néphadseregünk fej
lesztési útjának és <az ebben aktív szere
pet betöltő nemzedék harcának történel
mileg hű, reális végigkövetése a szerzők
magas színvonalú munkásságát, kutatói
képességét mutatja.
A könyv fejezetei és alfejezetei logi
kus tartalmi felépítésben utalnak arra,
hogy az új magyar állam fegyveres ere
jének megteremtése szervesen illeszke
dett abba a folyamatba, amelynek ered
ményeképpen hazánkban a munkásosz
tály vezette dolgozó nép vette kezébe a
hatalmat. A könyv címe és tartalma is a
szerzők állásfoglalását tükrözi néphad
seregünk nevét, megalakulásának idejét
illetően.
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vállalkoztak és azt sikeresen teljesítet
ték, sőt megfelelő következtetéseik ki
fejtéséről sem feledkeztek meg. Olvastam
olyan véleményeket is a könyvről, ahol
e fejezet rövid terjedelmét, a nagyobb
léptékváltásokat kifogásolják. Ezt ismert
okok miatt nem lehet a szerzők rovására
írni, ők mindazt kifejtették e kér
déssel kapcsolatban, ami erről ma ki
fejthető.
A mintegy 11 év fő folyamatainak
összefoglalásával — a magam részéről
— elégedett vagyok. Ismert a lenini
állítás: a hatalom megtartása, megvé
dése sokkal összetettebb, nehezebb, bo
nyolultabb feladat, mini; a proletárdik
tatúra kivívása. Valóban a közelmúlt
nagyon sok vonatkozásban bizonyítja e
tétel igazságát, s ebben sokat segítenek
a szerzők, emlékeztetve bennünket erre
a nagyon kemény megpróbáltatásokkal
teli időszakra. A Magyar Néphadsereg
építésével, fejlesztésével összefüggő fel
adatok, a külpolitikai helyzet és az or
szág gazdasági állapota stb. olyan té
nyezők, amelyek reális értékelésével, kü
lönösen a Magyar Néphadsereg helyze
tének alakulásával 1953. június—1956. jú
lius között, majd az ellenforradalom
időszakában a • hadsereg tevékenységé
nek megítélésével, a leverésében és a
konszolidáció időszakában játszott szere
pével, ilyen átfogó történelmi értékű
vizsgálat még nem foglalkozott.

kát, amelynek célja (elsősorban a fiata
lok körében) a szocialista hazafiság, az
internacionalizmus és a nemzeti felelős
ségtudat egységének erősítése, továbbá,
hogy miként lehetne a jelenleginél öszszehangoltabban és tudatosabban előse
gíteni a reális nemzeti önismereten és
honvédelmi szemléleten alapuló helytál
lást.
Nyilvánvaló, hogy ennek több módja
van és kell, hogy legyen. Ezek egyike a
célirányos
könyvkiadói
tevékenység.
Olyan könyvekre van szükség, amelyek
helyesen világítják meg múltunkat, nem
zeti történelmünket. Jóleső érzéssel le
het megállapítani hogy a Zrínyi Kato
nai Kiadó gondozásában 1979-ben meg
jelent Mues—Zágoní: A Magyar Nép
hadsereg története 1945—1959 című mű
— ilyen könyv.
A hadtudomány tárgyával és struktú
rájával kapcsolatos (kutatások igazolták
— és ebben a testvéri szocialista orszá
gok teljes mértékben egyetértettek —,
hogy az egyes szocialista országok fegy
veres erőinek, története a marxista—le
ninista hadtudomány szerves részét ké
pezi. A fegyveres erők fejlődésével öszszefüggő témák kutatása pedig min
den ország fontos nemzeti és interna
cionalista feladata. Mues és Zágoni elv
társak könyve tehát tematikailag nem
csak jelentős, hanem fontos is, mind
nemzeti, mind nemzetközi értelemben
egyaránt.

A szerzők nem csak a tárgyalt időszak
eseményeit tárják az olvasó elé, hanem
azok politikai hátterét, a párt általános
politikáját, ezen belül a társadalom fej
lődéséből, a gazdasági lehetőségekből
eredő honvédelmi politikáját is. Hű ké
pet adnak a hadsereg politikai arcula
tának, életének, útjának, tehát fejlődése
egészének az alakulásáról. Az általuk
áttekintett kor számunkra saját törté
netünk része, amelyet nemcsak jó érzés,
hanem rendkívül tanulságos magunké
nak tekinteni. Dicséretes a történész
szerzők azon törekvése, hogy a beveze
tőmben vázolt évfordulóhoz kapcsolódva
az új tiszti nemzedék számára is írták
könyvüket, mivel e generáció számára
ezek az évtizedek már a történelmet je
lentik. Szólásmondás, hogy a múlt nél
kül nincs jelen, még kevésbé jövő. S
valóban, az új nemzedék és az azt kö
vető nemzedékek számára néphadsere
günk története, az elődök munkája pél
dakép lehet szocialista vívmányaink tisz
teletében, ösztönző továbbfejlesztésében,
valamint védelmének erősítésében.
A társadalomtudósok és a politikai ve
zetők körében élénk eszmecsere folyik
arról, hogyan lehetne hatékonyabban,
korszerűbben végezni azt a nevelőmun

Ez a tudományos történelmi mű fel
tétlenül hézagpótló kiadvány. Már régeb
ben is napvilágot láttak kisebb történel
mi leírások a Magyar Néphadseregegyes
alakulatairól, fejlődésük szűkebb idősza
kairól, egyes kérdéseiről, de ilyen tel
jességre törekvő mű ebben a tárgykör
ben még nem született. Elismerés illeti
az írókat, akik összefoglalták a korábban
megjelent részanyagok időtálló gondola
tait, saját és mások több évtizedes ered
ményes kutatásának termését egy olyan
műben, amelynek feltétlenül a kézikönyv
szerepét kell betöltenie tisztképzésünk
ben és a tisztek történelmi ismereteinek
gyarapításában.
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A könyv a Magyar Néphadsereg fej
lődésének első 15 éves időszakát tekinti
át. Ma, amikor már a 35 éves évfordu
lón is túl vagyunk, biztatjuk íróit, hogy
ezt a nagyszerű munkát folytassák to
vább, s egy kerekebb évfordulóra, talán
a negyvenedikre a könyvben új fejezet
ként kapjon helyet néphadseregünk 1958
utáni fejlődésének új minőségi szakasza
is, amely legalább olyan gazdag és ta
nulságos, mint korábbi fejlődésének sza
kaszai.
Damó László

