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DOLGOZÓ HONVÉD 
Adalékok egy csapatújság történetéhez 

A nevét és szervezeti hovatartozását többször változtató s még többször át
szervezett műszaki alakulat története talán az egyik legjobban, legsokoldalúb
ban feldolgozott.1 Ü j ságcikkek, visszaemlékezések és tanulmányok lényegé
ben pontos és valósághű képet adnak az alakulat történetéről, az újjáépítés 
során végzett kiemelkedő munkájáról. Ennek ellenére az ország lakossága — 
különösen az ifjú nemzedék — alig-alig ismeri tevékenységüket. 

Az újjáépítés rohamcsapata: a műszaki hadosztály című cikkében a Szabad 
Nép 1946. január 26-i számában többek között ezeket írta: 

„Az újjáépítés katonai rohamcsapata hatalmas munkát végzett a vasút, a pos
ta, a távíró, távbeszélő-hálózat és a hidak helyreállítása terén. Feladatai közé 
tartozik a vasúti szállítás biztosítása is. 

Rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie a műszaki hadosztálynak... A 
Kossuth-hídnál több alakulat dolgozott. A déli összekötő vasúti híd jégtörőibe 
háromhetes rohammunkában több mint ezer köbméter követ szállítottak. Dol
goztak a Margit-híd pillérein épült gázhíd megépítésénél. Elsőnek jelentkez
tek a jég által veszélyeztetett pesti hidak lebontásánál és jelenleg is ők dol
goznak a Ferenc József-híd munkáinál. A műszaki hadosztály létszáma 10 000 
ember lesz. A vasúti szállítások biztosítását négy zászlóalj látja el. A nemrég ér
kezett nagy cukorszállítmány is éppen a műszaki hadosztály katonáinak derekas 
munkája folytán került hiánytalanul rendeltetési helyére. Veszélyes szolgála
taik teljesítése közben a hadosztálynak több sebesültje, sőt hősi halottja is volt." 

Harminc évvel később, 1976-ban, amikor hírközlő szerveink, napi- és hetilap
jaink bő terjedelemben számoltak be hídjaink újjápítésének 30. évfordulójáról, 
szinte teljesen megfeledkeztek arról, hogy a hídcsatában a katonák is példamu
tatóan álltak helyt. Ugyanígy még szakmai körökben is alig-alig ismerik (sajtó
történetünk még csak meg sem említi) a műszaki alakulat Dolgozó Honvéd cím
mel megjelent lapja szerepét, tevékenységét, annak ellenére, hogy a lapot 

1 Az alakulat történetével részletesen eddig a következő tanulmányok és visszaemlékezések 
fogalkoztak: Molnár Pál: A dolgozó honvéd. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban — 
HK) 1953. 3—4. sz., 267—303. o. ; Gellért Tibor: Népi demokratikus hadseregünk az újjáépítésért. 
Hadtudományi Közlöny. 1968. 2. sz., 49—60. o.; Görgényi Dániel: Hídépítő katonák. Üj haza — új 
hadsereg. Budapest, 1970. 74—85. o.; Felkai Dénes: Orvos és nevelő. Uo. 110—119. o.; Lóránt Imre: 
A műszaki hadosztálynál. Uo. 138—149. o. Gellért Tibor: Katonák az „Arccal a vasút felé" moz
galomban és a hidak helyreállításáért folyó küzdelemben. HK 1971. 3. sz., 476—498. o. ; Gellért Ti
bor: Magyar vasútépítő katonák a fasizmus ellen. Budapest, 1976.; V. I. Fomin: A proletár in
ternacionalizmus lenini zászlaja alatt. HK 1977. 3. sz., 406—425. o.; Felkai Dénes: Az új hadsereg
ben. HK 1977. 4. sz., 629—638. O. 
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szinte minden tanulmány említi és cikkeiből (forrásmegjelöléssel vagy anélkül) 
igen sokat közölnek.2 

Az 1945. október 15-ével felállított 1. honvéd műszaki hadosztály alárendelt
ségébe tartozott a négy zászlóaljból álló vasútbiztosító ezred, hat vasút- és híd
építő zászlóalj, valamint négy híradó-építőzászlóalj. 

„.. . Az ország közlekedési hálózatának gyors rendbehozására — írta vissza
emlékezésében Felkai Dénes tartalékos orvos ezredes3 — a kormány 1945 őszén 
Molnár Pál vezérőrnagy parancsnokságával felállította az I. műszaki hadosz
tályt. A nevelőosztály vezetésével engem bíztak meg. Munkatársaimmal: Ló
ránt Imrével, Szilágyi Lászlóval és a többiekkel azon dolgoztunk, hogy a had
osztályt kivonjuk a reakciós erők befolyása alól. Mi nem közvetlenül a Hon
védelmi Minisztériumhoz, hanem a kommunista vezetés alatt álló Közlekedés-
és Postaügyi Minisztérium irányítása alá tartoztunk. A hadosztály tagjai, ka
tonák és tisztek egyaránt, a szovjet hadsereg fogolytáboraiból kerültek ki. Fegy
verünk kevés volt, szerszámokkal szolgáltuk a hazát, hidakat, vasutakat és a te
lefonhálózatot állítottuk helyre . . ." 

A nevelőosztály a műszaki hadosztály életében is jelentős szerepet játszott an
nak ellenére, hogy a koalíciós viszonyok korlátok közé szorították a nevelők po
litikai tevékenységét. A fiatal hadosztály-nevelőtörzs tagjai — Lakatos István 
hadnagy, Káldor György alhadnagy, Vértes József őrmester és Pányi Nándor 
őrmester —, valamint a zászlóaljaknál működő nevelők (számuk 1946. január 
1-én 38 volt) mindent elkövettek, hogy a heterogén összetételű állományt egy
ségbe kovácsolják. „A nevelőknek — írta visszaemlékezésében Lóránt Imre nyu
galmazott vezérőrnagy, a hadtudományok doktora4 — négy alapvető feladatuk 
volt. A politikai nevelés: tehát felvilágosítás, tájékoztatás, öntudatosító munka. 
Erkölcsi nevelés: vagyis az erkölcsi eszményekre, fegyelemre, kötelességtudatra 
való ösztönzés. Kulturális nevelés: azaz a magyar népi és haladó hagyományok
kal egyező szellemi kincsek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelé
se. Végül a nevelők feladatkörébe tartozott a szociális ügyek intézése, a szemé
lyi állomány ügyes-bajos dolgaiban való segítségnyújtás. 

Természetesen a legnagyobb fontosságú a politikai nevelés volt. Itt nyílt harc
ban kellett megküzdeni tudatlansággal, félrevezetettséggel és elég gyakran el
lenséges politikai tendenciákkal. . ." 

Mivel az alegységek rendkívül szétszórtan, az ország legkülönbözőbb részein 
tevékenykedtek, a nevelőosztály szükségesnek látta egy tájékoztató csapatújság 
mielőbbi megjelentetését, amelynek rendszeres kiadásával a nevelőtevékenység 
hatékonyságának fokozásához kívántak hozzájárulni. Éppen ezért beadvánnyal 
fordultak a HM illetékes szerveihez. Rendkívül érdekes és tanulságos ezt az 
ügyiratot5 tanulmányozni. Nemcsak azért, mert kiderül belőle, hogy a lapenge
délyt csak az újság megjelenése után egy héttel (1945. december 27-én) ad
ták át dr. Felkai Dénesnek, a hadosztály nevelőtisztjének, hanem azért is, mert 
az előadóíven található, olvashatatlan aláírásokkal ellátott, egymásnak ellent
mondó megjegyzések hűen tükrözik az akkori állapotokat. Az előadóív második 
oldalán például a következők olvashatók : 

„A honvédségben folyó demokratikus nevelőmunkának fontos eszköze az 
egyes seregtestek nevelőtörzsei által kiadott újság, amelyben a honvédség tagjai 

2 Eddig megjelent összefoglaló c ikk : A toll fegyverével — a saj tó erejével . Ha tá rőr , 1976. j ú 
nius 17., 10—11. o. 

3 Üj haza — új hadsereg . Budapes t , 1970. 110—119. o. 
4 Uo. 138—149. O. 
5 Hadtör téne lmi Levél tár (a tovább iakban — HL) HM. 1945/Eln. kul t . 49 051. 
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maguk szólnak hozzá a nevelés fontos kérdéseihez, s amelyben a nevelőtisztek 
és tiszthelyettesek rendszeresen irányíthatják a honvédség demokratikus szelle
mének kialakulását. 

Ebben a vonatkozásban a 6. és az 1. hadosztályok újságjai már igen jelentős 
szerepet töltenek be honvédségünk életében. 

Jelenleg a műszaki hadosztály nevelőosztálya szándékozik egy hetilapot meg
jelentetni, hogy ennél az országunk újjáépítése szempontjából annyira fontos 
szerepet betölteni hivatott seregtestnél minél eredményesebbé tegye a követke
zetes demokratikus szellemű nevelőmunkát s ezzel mind a munkafegyelem meg
szilárdítása, mind pedig a munkaeredmény fokozása terén betöltse hivatását. 

A mü. ho. nevelőosztálya a hetilap megjelentetéséhez a papírkiutalást meg
kapta. A hetilap megjelentetésére vonatkozólag bekért árajánlatok közül a leg-
jutányosabb a Légrády Testvéreké . . . A mai papír árak mellett havi 2 640 000 
pengő, állandó hitelkeret biztosításáról lenne szó, ami az ügy fontosságát tekint
ve nem mondható túlságos megterhelésnek . . . " 

A politikai államtitkár december 17-én egyetértőleg láttamozta az okmányt. 
A HM gazdasági előadó 19-én a következőket írta az előadóív harmadik oldalá
ra: „A nyomdai termékek ügyében nem a HM gazdasági előadó, hanem az El
nökség illetékes véleménynyújtásra, ezért kérem az ügyiratot a HM Elnökség
nek megküldeni. Egyébként, amennyiben a térképészeti intézet vagy a házi
nyomda nem képes az újságot kinyomtatni, a legolcsóbb ajánlattevő magán
nyomdának volna a megrendelés kiadandó." 

A HM Elnökség részéről valószínűleg el sem olvasták az előterjesztést, de még 
a „pro domo"-t sem, hiszen december 20-án a következőket írták az előadóív 
harmadik oldalára: „Minden fali-újságügy a továbbiakban Miniszteri döntés elé 
kerül. Egyenlőre ezt a kérdést függőben kell tartani!" Az sem zavarta az elnök
ség „illetékesét", hogy a politikai államtitkár a hetilap (és nem faliújság!) meg
jelentetésével már december 17-én egyetértett. 

A kultúrosztály részéről dr. Jánosi őrnagy, miniszteri osztálytanácsos decem
ber 22-én az alábbi feljegyzést írta az „ügydarab"-ra : „Az osztályvezető utólag 
azt az értesítést kapta Zentai Vilmos pol. államtitkár úrtól, hogy a miniszter úr 
egy újabb megbeszélés eredményeképpen a hetiújság megjelentetéséhez hozzá
járult, így a hitelkeret biztosításának elvi akadálya nincs. Az osztály javasolja, 
hogy a mü. ho.-pság. gazdasági hivatala kapja meg a kért hitelkeretkiutalást és 
közvetlenül fizesse a hetiújság megjelentetési költségeit." 

Végül megszületett december 22-én a „kiadvány az 1. Mü. Ho.-pság. részére", 
amely a következőket tartalmazta: „Az 1. Magyar Mü. Ho. nevelőtisztje felter
jesztése és a kult. oszt. javaslata alapján a mü. ho. nevelőcsoportja hetilapjá
nak megjelentetését engedélyezem. Ezért a mü. ho.-pság. gazdasági hivatalá
nak havonként folytatólagosan 2 640 000 pengő hitelkeretet engedélyezek. Az 
engedélyezett összeget ellátmányából fizesse ki, jelen rendeletemet a vonatkozó 
kiadási tételnél jegyezze elő . . . " S még egy feljegyzés az ügydarab első oldalá
ról: ,,A kiadványt dr. Felkai Dénes o. szds. ho. nevelőtisztnek kézbesítőkönyv
vel átadtam! Bp. 45. XII. 27. Dr. Jánosi őrgy. sk." 

A műszaki hadosztály katonái szerte az országban ekkor már olvasták a la
pot, amely Dolgozó Honvéd címmel december 20-án 1000 példányban megjelent. 

Újjáépítjük az országot, hogy legyen igazi hazája minden dolgozó magyarnak 
címmel Molnár Pál vezérőrnagy, hadosztályparancsnok írt vezércikket.6 

6 Lásd Felkai Dénes: Az új hadseregben c. visszaemlékezését. HK 1977. 4. sz., 634. o. 

— 118 — 



Dr. Felkai Dénes o. százados Lapunk célja című cikkében a következőket írta: 
„Elindítjuk első útjára a »Dolgozó Honvéd«-et. Ez a nap fontos ünnep fiatal 

hadosztályunk életében. Hadosztályunk szervezése még javában folyik, így an
nál nagyobb a szerep, amely lapunkra vár: hozzájárulhat az első perctől ahhoz, 
hogy kialakulhasson egy olyan egészséges szellem, melyet joggal elvár katonái
tól a magyar nép. 

Lapunk első célja a demokratikus politikai szellemben való nevelés. A sajtó 
egyik legfontosabb nevelőeszköz. Népünk az elmúlt 25 esztendőn keresztül el
nyomásban élt. A magyar ember a demokráciát, a szabadságjogokat csak hírből 
ismerte. A Horthy-reakció, a Szálasi nyilas uralom megmételyezte a magyar 
nép legjobb fiainak a lelkét is, amelytől nehéz szabadulni. Újságunk ebben a 
nehéz helyzetben van hivatva segédeszközül szolgálni. Segédeszköz akar lenni 
a nevelők számára, de jóbarát, tanácsadó minden bajtársunknak . . . 

Lapunk második célja, demokratikus öntudatos munkafegyelemre való neve
lés. A mi hadosztályunk nem azért alakult, hogy új háborúra készüljünk, ha
nem azért, hogy felépítsük a bűnös vezetőink által lerombolt országot. 

A mi hadosztályunkban nem ázt fogjuk jutalmazni, hogy ki talál pontosabban 
célba, hanem azt, aki jobban dolgozik, becsületesebben kiveszi részét az ország 
újjáépítéséből. 

Ezért kívánunk beszámolni az egységek által végzett munkáról, munkaver
senyeket rendezni, a legjobb munkásokról fényképet, interjút közölni. Azt akar
juk, hogy mindenki büszke lehessen, aki a hadosztályunk tagja: az ország újjá
építésének katonája. 

De a »Dolgozó Honvéd« hű tükre kell hogy legyen hadosztályunk egész éle
tének. Ezt csak úgy érhetjük el, ha minden nevezetesebb eseménye hadosztá
lyunknak meg lesz benne örökítve, ha hadosztályunk tagjai mennél nagyobb 
számban írnak cikkeket, ha fölvetnek különféle problémákat, ha mindenki be
számol érdekesebb tapasztalatairól, élményeiről. De egyben szeretnénk lehető
séget adni írói készséggel megáldott bajtársainknak is, hogy a nyilvánosság elé 
tárják tehetségüket. 

Ötleteiket és kritikákat szívesen veszünk, mert tudjuk, hogy igazi jó lap csak 
közös munka eredménye lehet. Minden zászlóalj számára külön kitüntetés kell 
hogy legyen, ha a tagjaitól mennél több cikket fogad el lapunk. Hogy lapunk 
milyen magas színvonalú, milyen érdekes lesz, az függ attól, hogy mennyi a 
munkatársunk. 

A lapunk van hivatva arra is, hogy a közlekedési nehézségek ellenére ösz-
szekötő kapocs legyen a bajtársak között, és hogy kifejlessze azt a speciális jó 
bajtársi viszonyt, amely a műszaki hadosztály tagjait kell hogy jellemezze." 

A lap 1946. február 10-i számában Gyémánt András őrmester részletesen be
számolt a hadosztály nevelői értekezletéről, amelyet január 28—29-én tartottak 
meg Budapesten. A kétnapos tanácskozáson részt vettek a hadosztály nevelői, 
akik közül számosan kerültek át később az újjászervezett honvéd határőrség
hez. A hadosztály nevelőcsoportjának vezetője tartott előadást a nevelők fel
adatairól. Lakatos István hadnagy, a Dolgozó Honvéd szerkesztője pedig a had
osztályújság feladatait, célkitűzéseit ismertette. Rámutatott arra, hogy az újság, 
a szerkesztőség „ . . . komoly összekötő szerv és bajtársi kapocs az ország külön
böző pontjain elhelyezett alakulataink között. A haladó népi demokratikus szel
lem hirdetője, mely tájékoztat és oktat, harcol a reakció ellen, beszámol alaku
lataink életéről, munkájáról és szórakoztat. Felhívja a figyelmet nemcsak az 
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újság olvasására, de arra is, hogy a bajtársak minél nagyobb számban írjanak 
is abba és küldjék el cikkeiket a szerkesztőségnek . . . " 

A nevelőosztály és a szerkesztőség" nagy figyelmet fordított a lap tömegkap
csolatainak erősítésére, az állandó cikkírók szervezésére. 

„Azt akarjuk, hogy a Dolgozó Honvéd — olvashatjuk a Szerkesztőség rova
tában (1946. június 15-i szám) — hadosztályunk és honvédségünk életének és 
problémáinak hű tükre legyen továbbra is. 

Minden kihelyezett és vidéki alakulatnál levő bajtárstól várjuk a mielőbb 
beküldött cikkeket. Ha cikk formában megírni nem tudja valaki mondanivaló
ját, úgy írja meg levélben. Levelének mondanivalóját megfelelő formában le
közöljük." 

A lap külső munkatársai általában a zászlóalj- és századnevelők voltak. Szin
te nem is volt olyan lapszám, amelyben egy-két írásuk meg ne jelent volna. 

A lap rendszeresen közölt bel- és külpolitikai tájékoztatókat. Útmutatásokat 
adott a nevelőknek a Nevelő óra című rovatában.7 A rovat hasznos segítséget 
adott a nevelőknek a hetenkénti előadások (nevelőórák) megtartásához, hiszen 
a soron levő legfontosabb elvi, politikai kérdésekkel foglalkozott. (Pl. Űj hon
védség, A Magyar Függetlenségi Front, A fasizmusról, Mi a hazaszeretet?, De
mokrácia, Politizál-e a nevelő?, Honvédség és demokrácia, A honvédség és az 
ifjúsági mozgalmak címmel jelentek meg írások a lapban). 

A nevelők is több esetben fejtették ki véleményüket a lapban munkájukról, 
tevékenységükről. „Nemcsak olvasás, tanulás a feladatunk — írta László 
Vilmos szakaszvezető, nevelő.8 — A mindennapi élet előbukkanó problémáit 
kell a közösség érdekeinek megfelelően végrehajtani. Feladatunk nemcsak is
mereteket szegezni, közölni, hanehi cselekedni és cselekvésre bírni mindenkit, 
mert a helyes meggyőződésen túl munkára van szükség, hogy célunkat, a dol
gozók boldog országát megteremthessük. 

Elmélet és gyakorlat szorosan ki kell egészítse egymást, köztük üresség, sza
kadás nem lehet . . . Vigyázzunk arra, hogy demokratikus jelszavaink ne üres 
cégérek legyenek.. . A mi jelszavunk: öntudatos fegyelem, tisztánlátás, munka, 
bajtársi szeretet. Töltsük meg ezeket a jelszavakat élettel. Csináljunk ebben a 
szellemben rendet először saját körleteinkben és harcoljunk minden és minden
ki ellen, ami vagy akik ezt akadályozzák." 

Beszámolt a lap rendszeresen a példamutató munkát végzőkről s keményen 
ostorozta a fegyelmezetlenkedőket. Különösen élesen reagált minden olyan 
eseményre, vagy jelenségre, amely a régi, horthysta hadseregben uralkodó szel
lemet és magatartásformákat idézte fel. A nyílt és igen kemény bírálat legtöbb 
esetben felfelé irányult s azokat a visszásságokat leplezte le, amelyek a dolgozó, 
a fegyveres rablóbandákkal bátran, hősiesen szembe szálló katonák alapvető 
érdekeit sértették, azokét „akik éhesen, korgó gyomorral, fázva, rongyosan, 
lyukas bakancsban állnak őrhelyeiken, a demokrácia vártáján, a hidaknál, a 
vasutaknál a vonatok fékbódéjaiban . . . " Mindezekért a felelősség kérdését is 
igen gyakran és sokoldalúan vetette fel, elemezte a lap, s köntörfalazás nélkül 
oda címezte az indulattól fűtött bírálatot „ahol a honvédek ruházatáról és el
látásáról kellene gondoskodni, ahol az illetmények egy órával sincsenek elma
radva és mindenre van pénz: szőnyegekre, függönyökre, fotelokra, csak a le
génység zsoldjára nincs. S amint a Szabad Népből olvastuk a napokban, a nyu
gatról visszatért tiszteknek márciusig visszamenőleg fizették ki illetményeiket. 

7 Dolgozó Honvéd, 1946. január 1., 15. o. 
8 Dolgozó Honvéd, 1946. január 20., 11. o. 
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Miért? A műszaki hadosztálynál pedig többszáz millió pengő zsoldhátralék 
van. Ahol mindenre van gépkocsi, de a műszaki hadosztály legénységi élelme 
biztosítására nincs. Ahol ma már majdnem mindenki új ruhában jár, s a női 
alkalmazottaknak pedig selyem harisnyát és kamgarnszövetet osztanak, ugyan
akkor, amikor a műszaki hadosztály sok dolgozó honvédéről már a saját ruhá
ja is lekopik . . ."9 

Dr. Felkai Dénes o. százados Mai katonaerkölcs címmel megjelent szenvedé
lyes hangú vezércikkében10 a közéletben tapasztalható korrupcióval foglalko
zott. „Sajnos — olvashatjuk a cikkben — a korrupció nemtelen versenyébe 
honvédségünk számos tisztelt tagja is benevezett s a hivatásos tisztek, tiszthe
lyettesek versenyeznek a nemhivatásosokkal a dicstelen babérokért. 

Soroljam fel az eseteket? Kezdve onnan, hogy egyes parancsnokok nem fi
zetik ki a legénység jogos járandóságait, s csak egy-két hónap múlva, hogy 
közben a pénzt megforgatva, busás haszonra tegyenek szert. . . hogy egyes urak, 
mint beszerzők hetekig távol vannak, felveszik a napidíjakat is és a végén egy 
félkocsi káposztával állítanak be (holott a legénység tudja, hogy többször meg
fordultak közben és nem üres kocsival) . . ., hogy kisebb-nagyobb hazai csoma
gok fejében szabadságolnak embereket (a bevonulási központok be sem hívják 
őket ilyen juttatásokért!). . ., hogy a korrupciót a reakcióval egyszer s minden
korra kiirthassuk a műszaki hadosztályból: ez a műszaki hadosztályparancsnok
ság feladata, de ehhez feltételenül szükséges a műszaki hadosztály valamennyi 
becsületes tagjának, de leginkább a legénységnek a legodaadóbb segítsége. 
Hogy hadosztályunk komoly, fegyelmezett munkát tudjon felmutatni, ahhoz el
engedhetetlen feltétel: harcolni a saját sorainkban meghúzódó korrupció, a sa
ját sorainkban meghúzódó reakció ellen!" 

Egy közvéleménykutatás során kérdőíveket töltettek ki honvédekkel, tiszt
helyettesekkel és tisztekkel. Az egyik kérdés ez volt: „mi maradt meg az új 
honvédségben a régiből, ami nem ide való?" A nevelőosztály feldolgozta a vá
laszokat, amelyek között a korrupció szerepelt „előkelő" helyen. „A korrupció 
— olvashatjuk a lapban, amely ismertette a válaszokból levont következteté
seket11 —, ez az a jelenség, amivel a legtöbb helyen találkozni lehet. A múlt 
honvédségének ezt a rákfenéjét még nem sikerült kiirtani az új honvédség
ből. Ezért és főleg ezért ilyen mostoha a honvédség anyagi ellátása. Ezért kell 
rongyos bakancsban dolgozni a hidaknál, vagy mezítláb járni a határt a határ
őrség honvédéinek..." 

A lap leleplezte több cikkében is12 a „nyugatos tisztek" manővereit, akik 
„hanyag nemtörődömséggel csak saját dolgaikkal foglalkoznak s nem az alá
rendeltjeik érdekeit tartják elsősorban szemük e lő t t . . . " 

Amikor megjelent a honvédelmi miniszter 4237/1946. sz. rendelete, amely el
rendelte a honvédség kötelékéből a „nyugatosok" elbocsátását, akkor a lap — 
üdvözölve az intézkedést — újabb rendelet kiadását sürgette. „Szilárd meggyő
ződésünk, ha valaki nem települt nyugatra, az még nem jelenti, hogy nem a 
»nyugatos« szellem képviselője-e. .. Meggyőződésünk, hogy rengeteg olyan tel
jesít még ma is szolgálatot, aki csak azért nem került nyugatra, mert távol volt 
a nyugati határtól, mert gyorsabban zárult be a gyűrű körülötte, semhogy nyu
gatra távozhatott volna (sokan ezek közül azóta hamisan elferdített tények kö-

9 Dolgozó Honvéd, 1946. j a n u á r 10., 2. o. 
10 Dolgozó Honvéd, 1946. j a n u á r 20., 3. o. 
11 Dolgozó Honvéd, 1946. jú l ius 13., 3. o. 
12 Lakatos István: Ki a felelős? Dolgozó Honvéd, 1946. j a n u á r 10., 1—3. o. 
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vetkeztében rangelőnyzésben és előléptetésben részesültek). De ami a legfőbb, 
ezek az egyének azóta sem rejtik véka alá demokráciaellenes meggyőződésü
ket, hanem nyugodtan fertőzik tovább az új honvédség soraiban kifejlődő egy
séges demokratikus légkört. Egyesek talán boldog önelégültséggel dörgölik a 
kezüket, azt hívén, hogy miután a nyugatosok eltávoztak a honvédség kötelé
kéből, az ő helyzetük szilárdabb, mint valaha . . . Nem maradhat el a rendelet 
kiegészítése: eltávolítani mindazokat a nem nyugatosokat, akik a demokrácia 
szempontjából nem megbízhatók . . . Meggyőződésünk, hogy a honvédség ber
keiben is megkezdődő szerencsés tisztulási folyamatot senki és semmi nem 
fogja tudni megakadályozni."13 

„. . . A színesen szerkesztett, néhány nyomtatott oldalra terjedő kis lapot — 
írta Lóránt Imre — harcos hangjáért, bátor kiállásáért, s mert állásfoglalásait 
a magukénak érezték, a katonák hamar megszerették. 

Nem így azok, akiknek gyanús üzelmeiről, visszahúzó magatartásáról a Dol
gozó Honvéd lerántotta a leplet . . . 

A visszahúzó erők nem tartózkodtak az adminisztratív eszközök használatá
tól sem. 1946. február 20-tól június 15-ig az újság nem jelenhetett meg, mert a 
minisztérium az erre a célra szolgáló hitelek folyósítását, a sajtószabadság na
gyobb dicsőségére, megtiltotta. A Dolgozó Honvéd akkor 50 billió pengő előállí
tási költségét a szerkesztőség az igen nehéz körülmények között dolgozó hon
védek önként felajánlott és állásfoglalásának is tiszteletre méltó előfizetési dí
jából fedezte.' 

E tény bizonyítja, hogy a honvédek az újságot, s ami ennél sokkal jelentő
sebb, az általa képviselt eszméket és gondolatokat magukénak tekintették . . ." 

Mi is történt valójában? A lapban Gyémánt András őrmester cikket írt a be
vonulási központok korrupt tevékenységéről.1'1 A cikk nyomán óriási botrány 
kerekedett. Érdemes teljes egészében elolvasni. 

„A napisajtó hasábjain — írja Gyémánt András — az új honvédség behí
vásaival kapcsolatos visszélésekről és egyes antidemokratikus szellemű bevo
nulási központok korrupt ténykedéseiről már jó néhány cikket olvashattunk. 
Most, midőn a behívások a műszaki hadosztály alakulatainak feltöltéséhez és 
az idősebb korosztálybeli családos honvéd-bajtársak leváltására intenzívebben 
megindultak, a behívott bajtársak megdöbbentő és felháborító adatait halljuk 
nap mint nap. 

Keserű kifakadásokat hallunk és a kifakadások okát írásbeli adatokkal tá
masztják alá a bajtársak. íme, itt egy levél a sok közül. 

>>A kiskundorozsmai bevonulási központ 86 embert hívott be, de csak 24-en 
vonultunk be és mindnyájan olyanok, akik nem tudtuk megkenni a kereket, 
azért, mert mindnyájan szegény embereknek a családjai vagyunk. Nem tud
tunk szalonnát, fát, bort, pálinkát és lisztet vinni. Ezt mind nem azért írom, 
hogy hazámnak ellensége volnék, mert én szívesen dolgozok a hazámért és 
népemért akár öt évig is, csak az esik nagyon rosszul, hogy azok az emberek 
csak nevetnek rajtunk, hogy mi nem vagyunk olyan ügyesek, mint ők. Pedig 
az nem ügyesség volt, hanem tehetség. Aki a behívókat kiállította és ezeket 
mind elintézte, Vecsernyés főhadnagy.« 

Eddig szól a levél és utána egy névsor azokról, akik nem vonultak be. Nem 

13 Dr. Felkai Dénes: A honvédség a demokrácia vagy a reakció ökle? Dolgozó Honvéd, 1946. 
február 20., 1—2. o. 

14 Gyémánt András: Bevonulási központ vagy élelmezési akció? Dolgozó Honvéd, 1946. február 
20., 3. o. 
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egészen véletlen és meglepő, hogy közöttük 100, 60, és 80 holdas gazdaifjak 
és munkakerülő , de feketézésből dúsan élő egyének is szerepelnek. 

Nem elszigetelt jelenséget emel tünk ki az előbbiekben mer t sajnos, itt van
nak előttünk, több hasonló működésű bevonulási központról szóló adatok is. 

A mezőberényi bevonulási központ kegyencei és kivételezettjei, számszerint 
29 fő, jól szituált feketézők és munkakerülők, akik úgy látszik, rövid, de ha
tásos úton rót ták le katonai kötelezettségüket, név szerint és lakcím szerint is
meretesek. 

Az eleki 565-ös bevonulási központ Vállai törzsőrmestere sem t a r tha tná az 
igazság serpenyőjét, mer t medgyesházi és medgyesbodzási pártfogoltjai ugyan
csak egy oldalra húznák. 

Tizenhét 1924-es születésű és a jogos kivételezés alá nem eső bevonuláskö
telest enged — nem kétséges okokból — otthon pihenni. 

Csak szám szerint utána, de el járásukban hasonló módon sorakoznak fel a 
kiskunhalasi és a szarvasi bevonulási központok adatai . 

Az illetékes katonai parancsnokságok és szervek figyelmét más módon kí
vánjuk felhívni és reméljük, a megtorlás nem késik majd. 

Egy dolgot azonban le kell szögezni és ezt az illető u rak saját é rdekükben 
vegyék figyelembe. Nemcsak azoknak nincs helye a honvédségen belül, akik 
nyugat ra távoztak, de el kell tűnniük azoknak is, akik bár i t thon maradtak , de 
gondolkodásukban és tet teikben népi demokráciánk rákfenéi t : a korrupciót , a 
becsületes szegény dolgozók elnyomását képviselik, saját anyagi hasznukra és a 
reakció erősítésére." 

A Dolgozó Honvéd 1946. június 15-i számában Válaszunk címmel Lakatos Ist
ván hadnagy, a lap szerkesztője, többek között a következőket í r ta : „A Dolgozó 
Honvéd február 20-i számában cikk jelent meg «-Bevonulási központ vagy élel
mezési akció?« címen. A cikk nevekkel és adatokkal muta to t t rá a bevonuló ba j 
társak által nap mint nap szóvátett, a bevonulási központok korrupt , megvesz
tegethető és igazságtalan üzelmeire. A példáknak felhozott bevonulási közpon
tok az 5. kerülethez tartoztak. A kerület ennek alapján elrendelte a dolgok 
»-tisztázását«. Repülőbizottságok alakultak, és az összes érintet t bevonulási köz
pontokhoz kiszállva, ott jegyzőkönyvet vet tek fel, természetesen azokkal, akik
ről a cikk íródott. A jegyzőkönyvet át i rat ta l felterjesztették a Honvédelmi 
Miniszter Űrhöz s kérték, hogy a Dolgozó Honvédet, mint reakciósat, először 
felelősségre kell vonni, azután pedig be kell tiltani, mert egy ilyen reakciós 
újság a »-honvédségen belül-« teljesen felesleges . . . 

ö r l e y vörgy. úr, a kerület parancsnoka még tovább megy megállapításaiban, 
amit a HM úrhoz terjesztett fel. Megállapítja, hogy a Dolgozó Honvéd, mint 
katonaújság, az említett cikk alapján csak ar ra jó, hogy alaptalan rágalommal 
elégedetlenséget keltsen. Mint ilyen »reakciós és teljesen felesleges« újságot 
azonnal be kell t i l t a n i . . ." 

A nevelőosztály és a lap szerkesztője minden kétséget kizáróan összefüggést 
látott a Gyémánt András cikke által kiváltott „Örley-affér" és a lap megjelen
tetése anyagi fedezetének megtagadása között. Ezt világosan tud tá ra is adta 
minden olvasónak azzal, hogy az előbbiekben idézett cikk alá tördelve közölték 
a Miért nem jelent meg a Dolgozó Honvéd február 20-ika óta? című cikket, 
amelyet az alábbiakban olvashatunk: 

„Nagyon sokszor elhangzott ez a kérdés a műszaki hadosztály még több hon
védje, tiszthelyettese és tisztje szájából. Miért nincs »-Dolgozó Honvéd«? Miért 
nem jelenik meg az újság? Miért nincs meg az összekötő kapocs, mely az összes 
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alakulatokat egybetartotta, mely mindenfelé eljutott, ahol a műszaki hadosztály 
katonái dolgoznak az ország újjáépítésén. 

Ezekre a kérdésekre csak egy feleletet tudtunk eddig adni, mégpedig azt, 
hogy a HM a lapra a további hitelkeretek kifizetését megtiltotta és így a költ
ség nem lévén fedezve, a lapot, mely "tetemes összegbe kerül, előállítani nem 
tudtuk. 

Most azonban, amikor a tájékoztatási minisztérium a lap utcai terjesztési jo
gát is engedélyezte, mód van rá, hogy megfelelő számú előfizetési toborzás ré
vén a költségeknek nagy része megtérüljön. így a lap további megjelenése 
biztosítottnak látszik . . . 

Ez a lap a műszaki hadosztály lapja, tehát a közé. Mindenki tekintheti sa
játjának és annak is kell tekinteni. Azért, ha á lap újból megszűnik, pénzhiány 
miatt, most már egyetemlegesen mindnyájan felelősek leszünk. Ennek viszont 
nem szabad bekövetkeznie és ez nem is fog bekövetkezni." 

Valóban a visszaéléseket leleplező cikk közlése miatt vonta meg a HM a 
támogatást a Dolgozó Honvédtől? Volt-e a kettő között közvetlen összefüggés, 
vagy csak véletlen egybeesésről volt szó? Szerencsére nem kallódtak el a ko
rabeli iratok, s így ezek az ügyiratok hiteles, igazmondó és pártatlan tanúkká 
lépnek elő. 

Rendkívül tanulságos áttanulmányozni a „Bevonulási központoknál történt 
szabálytalanságok kivizsgálása tárgyában" címet viselő ügyiratot,15 amely több 
okmányt is tartalmaz. Először is a szegedi 5. honvéd kerületi parancsnokság 
1946. május 4-én kelt jelentése bevezetőjében leszögezi: „Az 1. honv. mü. ho. 
által kiadott »Dolgozó honvéd« című tájékoztató újság f. évi II. 20-án meg
jelent számában közzétett »Bevonulási központ, vagy élelmezési akció?« című 
c ikke . . . a ker. pság. alárendeltségében levő bevonulási központok egynéme-
lyikének a HM Ű r . . . rendeletei alapján végrehajtott behívási tevékenysége 
ellen súlyosan terhelő adatokat közölt. . ." 

Az ügyet honvéd és polgári személyekből megalakított bizottsággal vizsgál
tatta ki a kerület parancsnoka. Ez a bizottság a Nemzeti Bizottságoktól a koalí
ciós pártokig mindenkire hivatkozva megállapította: szabálytalanság sehol sem 
történt, senki nem tiltakozott semmi ellen sem ! 

örley vezérőrnagy jelentésében16 (amelyhez 11 db. mellékletet is csatolt) le
szögezte a következőket : 

„ . . . megállapítható, hogy az említett cikkben közöltek teljes mértékben 
valótlanságok. 

Miután az említett cikk — bár az egy honvéd alakulat tájékoztató újságjá
ban jelent meg — csak zavarkeltésre ad alkalmat és teljesen indokolatlanul a 
demokratikus honvédség tekintélyét ássa alá, kérem a cikk írójával szemben 
(Gyémánt őrmester) megfelelő módon eljárni. Kérem továbbá az 1. honv. mü. 
ho. pság.-on keresztül az említett bev. közp. pság-oknak s ezáltal az 5. ker. pság.-
nak is a rehabilitást megadni. 

Kérem végül odahatni, hogy éppen a honvéd tájékoztató újságokban ilyen 
felelőtlen cikkek ne is jelenhessenek meg, s ezeket, az újságokat mint teljesen 
feleslegeseket és a honvédség tekintélyét aláásókat, tehát reakciósakat kérem 
beszüntetni." 

1946. május 25-én a honvédelmi miniszternek Lakatos István hadnagy, had-

15 HL HM 1946/Eln. Ü. 33 653. 
16 HL HM 1946/Eln. ka t . 14 831. (A je lentés a HM 1946/Eln. ü . 33 653 számú ügyi ra thoz van c s a 

to lva ) . 
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osztály nevelő tiszt „A bevonulási központok visszaéléseiről írott cikkel kap
csolatban" a következőket jelentette: 

„A nevelő osztálytól kapott szóbeli parancsra mellékelten felterjesztem a volt 
6. véhid. zlj. nevelő tisztjének jelentése másolatát, mely egyike volt azoknak 
az alapoknak amire a »Dolgozó Honvéd« február 20-i számában megjelent »Be
vonulási központ vagy élelmezési akció?-« című cikk íródott. 

A jelentést tevő bajtársak ma is hajlandók megismételni jelentéseiket és 
célszerűbb lett volna a kivizsgálási jegyzőkönyvet a behívott bajtársakkal fel
venni, s nem azokkal, akik a cikk szerint éppen vádolva vannak. Ezek vallomá
sa nem kétséges, hiszen maguk ellen nem fognak vallani, s elismerni sem fog
ják, hogy megvesztegették őket — vagy éppen ők voltak a megvesztegetők. 

Az újságok általában értesülések és nem akták alapján írják cikkeiket. Egész 
véletlen, hogy a kérdéses cikk alapja egész sor jelentés és írás, tehát akta. 

A műszaki hadosztály újságja a »Dolgozó Honvéd« úgy katonai mint polgári 
körökben harcos és a haladást képviselő újságként van elismerve. Ennek ered
ményeként a Magyar Tájékoztatásügyi Minisztérium a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottsággal egyetértésben 1125/1946. T. M. rendeletével a »Dolgozó Honvéd« 
utcai terjesztési jogát is engedélyezte. 

Ennek dacára a lap, éppen a kérdéses cikk megjelenése óta nem jelenhetett 
meg, mert a Honvédelmi Minisztérium illetékes ügyosztálya, a honvédelmi Mi
niszter Űr 1718/Eln. kult. 1946. valamint a 4.275/Eln. kult. számú rendelete mel
lőzésével a további hitelkeretet az újságra beszüntette. A beszüntetés oka eddig 
ismeretlen volt, viszont az összefüggéseket a cikk kivizsgálása és a lap beszün
tetése között most már önkéntelenül is keresnünk kell. 

Mellékelten felterjesztem Gyémánt András őrmester a cikk írójának jelenté
sét, valamint a kérdéses újság kefelenyomatát, mely a Tájékoztatásügyi Minisz
térium cenzúráján átment és a megjelenésre engedélyezve lett." 

Gyémánt András őrmester jelentésében pedig ez áll: 
,,A »Dolgozó Honvéd« 1946. február 20-i számában tollamból megjelent »Be

vonulási központ vagy élelmezési akció?« c. cikk megírásának okáról, alapjáról 
és körülményeiről az alábbiakat jelentem. 

Először is elnézést kérek, hogy a tárgy szolgálati hanghoz nem szorosan köt
hető jellege miatt a szolgálat formai kötöttségétől eltérek. Véleményem szerint a 
demokratikus szabad sajtó egy cikkéről van szó elsősorban és tekintettel arra, 
hogy a honvédség egyik alakulatának újságjában jelent meg, minősíthető szol
gálati természetűnek. 

"Újságunk alakulatunknak és az egész honvédségnek aktuális kérdéseivel fog
lalkozik és mint nevelői segédeszköz a demokrácia szellemének tudatosítását te
kinti elsőrendű feladatának. Újságunkat a honvédségen belül terjesztjük illetve 
szorosabban alakulatunkon belül. 

A panaszoknak, amelyek beérkeznek, helyet kell adnunk minden indokolt 
esetben. Ezt megkívánja tőlünk lapunk olvasótábora és lehetőséget ad rá a sajtó 
szabadsága. 

A birtokunkban levő kéziratos és a panasztevők által aláírt jelentések és 
levelek, valamint a tapasztalt anomáliák késztettek arra, hogy cikkemet meg
írjam. 

Ezt cikkem bevezetőjében részben ki is fejtettem. Egyébként az ügyet 
a HM illetékes osztályának hivatalból jelentettük. 

A cikk megjelenése után vártuk, hogy az illetékes parancsnokságok kikérik 
tőlünk a cikk alapjául szolgáló adatokat, hogy ezeken elindulva indítsák meg a 
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vizsgálatot. Ezzel szemben véleményem és tudomásom szerint más irányban 
folyt le a vizsgálat. Nem kívánom hangsúlyozni, hogy sem az említett bevonulá
si központok beosztottjai, sem a mentesítést kapott egyének nem tesznek ellen
vallomást. A községi bizottságok ezerrétű munkájuk és elfoglaltságuk miatt ér
demlegesen nem is foglalkozhatnak ezzel a kérdéssel. Ezenkívül a bizottságok 
repülőbizottságok voltak, amelyek csak papírok alapján vizsgáltak. 

A panaszokat és a sérelmeket a legspontánabban itt nyilvánították ki bajtár
saink. 

Amikor ezeknek cikkemben helyet adtam, nem egyoldalú támadás gondolata, 
hanem a hibák kiküszöbölésére irányuló szociális szempontú törekvés vezetett. 

Legjobb tudomásom szerint, a legőszintébb jóakarattal írtam a cikket. A reám 
eső felelősséget ma is vállalom. 

Egyetlen kérésem az, hogy a döntés előtt a panasztevő bajtársakat is hallgas
sák meg az illetékes szervek. 

Eddigi minden szavammal és cselekedetemmel a magyar népi demokratikus 
honvédség érdekeit szolgáltam és akarom szolgálni továbbra is." 

Az ügy ezzel nem zárult le. Ezt bizonyítja a Gyémánt András „gyanúsított" 
kihallgatásáról 1946. július 22-én felvett jegyzőkönyv,17 melynek tanúsága sze
rint a „gyanúsított" inkább vádol, mint védekezik: 

„A Dolgozó Honvéd című lappéldányba állandóan írok cikkeket. A most emlí
tett újság 1946. évi február hó 20. napján megjelenő számában »Bevonulási köz
pont, vagy élelmezési akció?-« feliratú cikket én írtam. 

A cikkben írottakat ezúttal is fenntartom azon okból, mert az abban foglal
tak teljes egészében megfelelnek a valóságnak. 

Cikkem megírásához az anyagot D. Menyhárt András szakaszvezető nevelő 
és »D« tiszt szolgáltatta írásban, melyre vonatkozó jelentést másolatban mellék
letével együtt az iratokhoz csatoltattam . . ,18 

Felelősség cikkem megírása tekintetében úgy érzem nem terhel az okból, mert 
cikkemet a legnagyobb gondosság és körültekintés után írtam meg. Kihallgatá
som során eredetben bemutatom Menyhárt András jelentését, valamint a szolgá
lati úton beérkezett és egyénektől jövő és panaszokat magukban foglaló írásos 
jelentéseket... 

A Dolgozó Honvéd című lap a múlttal ellentétben kizárólag bajtársi lap és a 
cikket egyrészt bajtársak kifejezett kívánságára írtam meg, másrészt azon ok
ból, hogy feletteseim a lapot olvasva, cikkemre felfigyelve, az anomáliák meg
szüntetése céljából kérjék be a műszaki hadosztály »D« csoportjánál elfekvő és 
erre vonatkozó eredeti jelentést az eredeti mellékleteivel együtt. Abban az eset
ben, ha a most említett eredeti jelentés és eredeti mellékletei alapján a hely
színére kiszállt repülő bizottság a panasztevőket hallgatta volna ki, más ered
ményre jutva megállapíthatta volna, hogy a Tájékoztatásügyi minisztérium által 
engedélyezett és megjelent cikkemben a valóságnak megfelelő tájékoztatást 
szolgáltattam egyrészt feletteseim részére, másrészt eleget tettem a bajtársak 
ezirányú kérésének. 

Vallomásom tekintetében kérem tanúként hallgattassák ki dr. Felkai Dénes o. 
százados (a határőr főparancsnokság) nevelőtisztet. (Veres Pálné u. 1., a Dolgozó 
Honvéd akkori felelős kiadója.) 

A »D-« tiszt részéről tett felterjesztésben név szerint fel vannak sorolva azok, 
akik dacára annak, hogy be kellett volna vonulniok, mentesítést nyertek. 

17 A HM 1946/Eln. ü. 33 653 sz. ügyirat melléklete a szám nélküli kihallgatási jegyzőkönj-v. 
18 Az iratok között ez az anyag nem szerepel, illetve nem található. 

— 126 — 



Egyebet vallani nem kívánok, vallomásom helyesen van felvéve, melyet felol
vasás után sajátkezűleg aláírtam." 

Az ügyben végül is bírósági tárgyalás nem zajlott le, ítélethozatalra nem ke
rült sor. A HM vezető ügyésze ugyanis az alábbiak szerint foglalt állást az ügy
ben: 

„A szegedi ker. parancsnok 4831/kat.—1946. sz. jelentését, valamint az 1. honv. 
műszaki hadosztály pság. nevelő osztálya által 1946. évi május hó 25-én szám 
nélkül tett jelentést s annak mellékleteit 1946. évi július hó 2. napján az 1. honv. 
műszaki hadosztály parancsnoksága bíróságának leadtam a szabálytalanságok 
kivizsgálása végett. 

A kivizsgálás során keletkezett iratokat a megkeresett bíróság jogutóda fel
terjesztette. 

Az ezekben az iratokban foglalt adatokból is az a következtetés vonható le, 
hogy annak idején az lett volna a helyes eljárás, ha a ker. parancsnok nemcsak 
a nehezményezett cikkben váddal illetett közületeket, parancsnokságokat és tes
tületeket hallgatta volna meg, hanem azokat az egyéneket is, akik a közlemény
ben nehezményezett cselekményeket a maguk részéről sérelmezték . . . 

Tekintettel egyrészt arra, hogy a közlemény szerzője cikkét kétségtelenül a 
hozzá beérkezett — bár nem ellenőrzött — adatok alapján írta meg, tehát felté
telezhető róla, hogy nem alaptalan rágalmazási célzat vezette, — 

tekintettel másrészről arra is, hogy a bevonulási központok immár nem létez
nek, tehát az esetleges elégtételt létező közületnek már nem is lehetne megad
ni, — 

tekintettel végül arra is, hogy az annak idején elkövetett hiba folytán most a 
kivizsgálás igen kétséges eredménnyel, de csak igen nagy költséggel volna ke
resztülvihető, — 

v é l e m é n y e m szerint az ügyet akként kellene lezárni, hogy 
1. G y é m á n t András tart. őrm. kapjon figyelmeztető kioktatást arra, mi

szerint súlyos gyanúsítást tartalmazó közlemény közzétételéhez nem szolgálhat 
elegendő alapot egyesek — akár jegyzőkönyvi — bemondása, hanem a kapott 
adatok h e l y t á l l ó s á g á r ó l is a közzététel e l ő t t meg kell győződnie, 

2. a s z e g e d i 5. ker. p a r a n c s n o k s á g o t pedig értesíteni kellene, hogy 
az alapos kivizsgálásnak a n n a k i d e j é n i elmulasztása és a bevonulási köz
pontok megszűnte folytán az újabb kivizsgálás egyrészt aránytalan költségek
kel járna, másrészt attól ma már megnyugtató eredmény nem is várható." 

Lényegében az ügy fegyelmi része hivatalosan lezárult ugyan, de hullámai 
még sokáig gyűrűztek. Akiknek nem tetszett a lap bátor, nyílt állásfoglalása, 
azok megtalálták a módját, hogy bírósági ítélet nélkül is, de megkíséreljék el
hallgattatni. 

1946. január 6-án a műszaki hadosztály nevelőtörzse a hetilap hitelkeretének 
felemelését, valamint 2000 példányban történő megjelentetésének engedélyezé
sét kérte. A HM politikai államtitkára, a gazdasági osztály, valamint a költség
vetési osztály egyhangúan hozzájárult a kérelem teljesítéséhez, mert az „min
den tekintetben indokolt". Az ügyiratot19 már január 18-án irattárba is tették, 
s a hadosztály számára a korábbi hitelkeret ötszörösét (!) biztosították. Tehát 
január közepén a Dolgozó Honvéd megjelentetésére minden huzavona nélkül 
tudtak a HM illetékesei pénzt biztosítani! 

Egy hónappal később jelent meg az említett cikk a lapban, s érkezett meg a 

19 HL HM 1946/Eln. kul t . 1718. 
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Légrády Testvérek RT számlája, amelynek kifizetését ekkor már megtiltották a 
HM illetékesei. Hosszas huzavona után — március 8-án — engedélyezték a 
számla kifizetését, mivel ,,a nyomda késedelmezés esetén az áremelkedésnek 
megfelelően adópengőben számítja át a számla végösszegét", amely ezáltal 
még magasabb lett volna. Az ügyirat20 őrzi az egyes osztályok véleményét. A 
HM költségvetési osztálya: „Kérem az anyagi főcsopf. úr jóváhagyását kikérni, 
mivel HM engedély nélkül merült fel a kiadás. Ily gazdálkodás mellett élelemre 
sem fog jutni fedezet." A HM gazdasági előadó véleménye: ,,. . . a honvédség 
jelenlegi pénzügyi helyzetére való tekintettel ily célra további hitel engedélye
zését nem tartom lehetőnek, mindaddig, míg a pénzhelyzetünkben gyökeres ja
vulás nem áll be." Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a hadosztály 
nevelőcsoportja az alábbi írásbeli utasítást kapta: „A nevelőcsoport az általa 
szerkesztett Dolgozó Honvéd c. újság újabb számának megjelentését a megfe
lelő hitelkeret biztosításáig tartsa függőben". 

Mindezek ismeretében egyértelműen állítható és bizonyítható a korrupciót 
leleplező cikk megjelenése és a hitelfolyósítás megtagadása közötti összefüggés. 

A február 20-tól június 15-ig terjedő időszakban a nevelőosztály nem tétlen
kedett. Mivel meg volt fosztva sajtóorgánumától — amelyen keresztül szólni 
tudott a műszaki hadosztály állományához — a katonákkal való csoportos be
szélgetéseket szervezték meg s anyagot gyűjtöttek a saját anyagi erőből meg-
jelentetendő számokhoz. Ugyanakkor véleménycserét folytattak a többi csapat
újságok szerkesztőivel és más csapattestek nevelőivel. Kezdeményezésükre ke
rült megrendezésre 1946. május 7-én a budapesti csapattestek nevelőinek érte
kezlete is, amelyről a Szabad Nép is beszámolt.21 

A Dolgozó Honvéd június 15-én a közadakozás segítségével ismét megjelen
hetett. Az olvasók azonban nemcsak pénzadományokkal segítettek, hanem er
kölcsi támogatásukról is biztosították a szerkesztőséget. Tavaszi Károly honvéd, 
a 2. véhid. zlj. 3. századának nevében például a következőket írta:22 

„. . . örömmel tapasztaltam, hogy újságunk, a »Dolgozó Honvéd« ismét megje
lenhetett és a dolgozó honvédek kezébe juthatott. 

Mi dolgozó honvédek, a munka harcosai vagyunk. Egyik kezünkben fegyver
rel állunk őrt a magyar nép békessége fölött és féltő gonddal őrizzük demokrá
ciánkat, a dolgozók demokráciáját. A másik kezünkben kalapáccsal indulunk so
rozatos rohamra az ország újjáépítése érdekében. 

Hisszük és tudjuk azt, hogy ezt a nehéz harcot meg fogjuk nyerni és minden 
nehézséget és akadályt leküzdve, a dolgozók országává építjük. Mi vállaltuk az 
ország újjáépítését és fel is fogjuk építeni. Éhezve, rongyosan építjük a hidakat, 
vasutat. Lyukas cipőben állunk őrt raktáraink előtt. Kínosan, de öntudatosan 
tűrjük a hidak pillérein a perzselő napot és a zuhogó esőt. 

Dolgozunk és mindezt eltűrjük, de nem tűrhetjük azt, hogy ugyanakkor egyes 
katonai szervekben még mindig azok a tiszt urak vannak, akik a magyar hon
védet és a magyar népet a második világháború vérzivatarába kergették. Mi 
tudjuk azt, hogy ezek a hitlerista Németország bérencei minden erejükkel arra 
törekednek, hogy megbontsák a rendet és ezt a sokat szenvedett népet a sírba 
lökjék. 

Nem tűrhetjük azt, hogy a Honvédelmi Minisztériumban a német sasrend vi
selői rendelkezzenek. Azt sem tűrhetjük, hogy a dolgozó honvédek lapját egyes 

20 HL HM 1946/Eln. nev. kik. 7875. 
21 Szabad Nép, 1946. május 26., 7. o. 
22 Dolgozó Honvéd, 1946. július 15., 7. o. 
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tiszt urak, akiknek a lap szelleme és irányvonala nem tetszik, reakciósnak ne
vezzék. 

Ezeknek a tiszt uraknak a »Dolgozó Honvéd«-en keresztül azt üzenjük, hogy 
a kérges kezű dolgozó honvédek nemcsak a vasszegre tudnak lecsapni, hanem 
mindazokra, akik mesterkedéseikkel az ország újjáépítését és a dolgozó magyar 
honvédek áldozatos munkáját meggátolni igyekeznek." 

A „kérges kezű honvédek" indulatoktól fűtött üzenetét a címzettek megkap
ták, hiszen azt a lap július 15-én megjelent számában leközölte. A levél súlyos 
megállapításokat tartalmazott — de semmilyen vizsgálat nem indult sem az író, 
sem a szerkesztő ellen, s a lapot sem tiltották be. Valószínű nem merték betilta
ni. Csak azt tehették, hogy megtagadták a hitelkeret biztosítását. Ezt bizonyít
ja az „1946. évi július havi nevelésügyi helyzetjelentés"23 is, amelyben a követ
kezőket olvashatjuk: „A Dolgozó Honvéd július hó folyamán 1-én és 14-én2'1 

jelent meg. Tekintve, hogy a lapot a mii. vez. törzs saját anyagi erejéből állítja 
elő, így nagyrészben a bajtársak előfizetéseiből, vagy a peldányszámonkénti 
megvásárlások összegéből kell a költségeket fedezni. . ." 

Az újság szerkesztői sem hitüket, sem bátorságukat nem veszítették el s a 
katonatömegeket érintő legfontosabb kérdésekben továbbra is egyértelműen és 
világosan állást foglaltak. Többek között állandó téma volt a nevelők tevékeny
sége, a nevelőintézmény helye, szerepe, létjogosultsága és szükségessége. 

Gyémánt András Politizál-e a nevelő? című cikkében25 például többek között 
ezeket írta: „. . . Olyan társadalmi, gazdasági és történelmi tényeken alapuló po
litikai oktatást kell a nevelőnek adnia, amely kizárja azt a lehetőséget, hogy né
pi tömegeinket szívbizsergető és tetszetős szavakkal egy hazug, értelemnélküli 
rendszer számára mégegyszer megnyerhesse a reakció . . . Tisztáznunk kell azt 
a vádat, amelyet a nevelőkkel szemben egyesek emelnek, nevezetesen, hogy a 
nevelők pártpolitikát folytatnak. Ez alatt természetesen a munkáspártok politi
káját értik. 

Erre röviden a következőkben lehet válaszolni : 
A koalíció pártjainak elfogadott célkitűzéseit lehet és kell elfogadnia minden 

egyes nevelőnek és rajta keresztül minden egyes embernek. 
A célkitűzéseket különböző pártok különböző módszerekkel akarják elérni. 

Vannak olyanok, melyek nyílegyenes és erőteljes előrehaladással törekednek a 
cél felé, vannak olyanok, amelyek különböző kitérőkkel, kerülőkkel és végül 
olyan is van, amely a többiek megkerülésével, tehát nem azonos céllal törek
szik. Ha ez utóbbit kikapcsoljuk, akkor láthatjuk, hogy minden demokratikus 
párt törekvése, végeredményben egy nagy célnak, az igazi népi demokrácia 
megvalósításának van alárendelve. A pártpolitika kérdését tehát csak a mód
szer, az út kérdésében lehet felvetni. 

Tekintve, hogy a kibontakozás, a felemelkedés mielőbb megvalósítandó az 
egész nép, az egész ország szempontjából, mi nevelők is csak olyan politikát kell 
folytassunk, mely előre törő és aktív . . . 

Nem egy évtized, de lehet, hogy egy év eldönti majd vitánkat!" 
Molnár Pál vezérőrnagy, a műszaki csapatok parancsnoka is egyértelműen 

foglalt állást a nevelők feladatait, tevékenységét illetően.26 „Minden rendű és 
rangú nevelő — mondotta az egyik állománygyűlésen — álljon hivatása magas
latán, ne panaszfel vevésben merüljön ki tevékenységük, hanem legyenek ott 

23 HL HM 1946/Eln. 23 374. 
24 A helyes d á t u m : 15-e. 
25 Dolgozó Honvéd, 1946. jún ius 15., 3. o. 
26 Dolgozó Honvéd, 1946. jú l ius 1., 1—2. o. 
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mindenütt és mindig, ahol a lélek fáradt vagy csüggedt, ahol a tudatlanság vagy 
rosszakarat akar győzedelmeskedni a logika vagy a kötelesség törvénye felett; 
felvilágosító, oktató és lelkesítő munkájukkal segítsenek az ernyedő izmokat, és 
a gyenge lelkeket erősíteni, ha erre a munka és a béke érdekében szükség lesz. 

Egyszóval: neveljenek. Neveljenek, mint a szülők, szeretettel, sok-sok türe
lemmel, de ha kell, szigorral is . . ." 

Lakatos István hadnagy, a lap szerkesztője, a nevelői rendelet kiadása körüli 
huzavonáról írt szenvedélyes hangú cikket. 

„A honvédség demokratikus átnevelése — olvashatjuk a lapban27 — szép 
ütemben folyik. Ez a megállapítás nemcsak befelé tölthet el bennünket meg
nyugvással, hanem kifelé, a külföld felé is jelentőséggel bír. Befelé megnyugvás
sal tölthet el mindenkit, ha tudja, hogy lesz egy fegyelmezett, öntudatra ébresz
tett és nevelt honvédség, mely a Köztársaság függetlenségének védelmezője. 
Kifelé pedig bizalmat válthat ki, mint demokratikus néphadsereg, mely nem 
fogja a baráti szerződéseket megszegni és szomszédait orvul hátbatámadni. 

Az új honvédség új arcát a nevelők alakítják ki. A nevelők végzik a demok
ratikus átnevelést és tartják a lelket, a súlyos anyagi nehézségekkel küzdő hon
védségben. Az, hogy a honvédség a rongyokban lógó ruha és az éhesen korgó 
gyomor dacára sem züllött széjjel, az elsősorban a nevelők munkájának köszön
hető. És mégis . . . 

Bár a Honvédelmi Miniszter Űr már közel két hónappal ezelőtt megígérte, 
hogy a — már akkor az aktatáskájában levő — tervezetet átolvassa és kiadja, 
a Nevelői Intézményre vonatkozó rendelet, s a szervi határozványok azonban 
— nem tudni, milyen okok miatt — mind a mai napig nem lettek kiadva. 

Tudjuk, hogy a Honvédség Felügyelőjéből, a Honvédelmi Államtitkárból, va
lamint a H. M. osztályainak vezetőiből alakult bizottság kidolgozott és elfoga
dott egy tervezetet a Nevelői Intézményre vonatkozóan. 

Miért nem lehet ezt kiadni? Miért és mire kell azzal még mindig várni? 
Vagy talán a jelenlegi nevelők sem elég demokratikusak ahhoz, hogy felada

tuk ellátását a már közel másfél év óta késő rendelettel is alá lehessen támasz
tani . . . 

Nekünk nem szabad elkeserednünk. Itt nincs és nem is lehet két kérdés. Itt 
csak egy lehetséges és biztos: az, hogy reánk szükség van. Nem azoknak van 
ránk szüksége, akik a rendelet kiadását akadályozzák vagy késleltetik, hanem 
a honvédek tömegeinek, a magyar nép fiainak, kiknél öntudatosító és felvilágo
sító munkánkat végezzük. Itt tehát kérdés nincs, csak felelet. Szükség van ránk, 
tehát a rendeletet ki kell adni. Ki kell adni, mégpedig sürgősen!" 

Nem kevésbé volt fontos és sokakat érdeklő kérdés az sem, hogy a békeszer
ződés megkötése után hogyan alakul a honvédség tiszti- és tiszthelyettesi kará
nak létszáma. „Feltétlenül szükség van . . . — írta a lap —28 egy népi, politikai 
és világnézeti szempontból nemcsak feltétlenül megbízható, de öntudatosan és 
harcosan példamutató, valamint katonai szempontból is modern ismeretekkel 
bíró és oktatni tudó tiszti- és tiszthelyettesi karra . . . 

A magyar demokrácia népi elveken épülő honvédségén belül tett már néhány 
lépést az átnevelés érdekében, de nagyobb százalékban a múlt hadsereg hiva
tásos tagjaiból rekrutálódott tiszti és tiszthelyettesi kara rossz talaj volt és az» 
elhintett magból legtöbb kőre és homokra hullott. A magvetőknek — a nevelők
nek — legfőbb erejét a gyomok kiirtása őrölte f e l . . . Ezt a tapasztalatot tanul-

27 Dolgozó Honvéd, 1946. jú l ius 1., 5. o. 
28 Dolgozó Honvéd, 1946. augusz tus 1., 3. o. 

— 130 — 



ságként levonva mind erősebb az a meggyőződés, hogy fiatal, fogékony és ter
mékeny talajba kell szórni a magot . . . A jó gazda gondosságával válogassák 
meg . . . a fiatalok soraiból azokat, akik akarnak, de meg is tudnak felelni hiva
tásuknak." 

Az előbbiekben idézett cikk már nemcsak a sokakat érdeklő és érintő kérdés
re adott választ, hanem előbbre is mutatott, hiszen a lényeget tekintve már a 
munkás- és parasztfiatalokból választott tisztképzés mellett foglalt állást. 

A nevelőosztály és a műszaki csapatok parancsnoksága igen hatékonyan hasz
nálta fel az újságot a katonák tájékoztatására, az előttük álló feladatok, tenni
valók megismertetésére és az azok végrehajtására való mozgósításra. ,,, . . Az 
újság nemcsak a katonák körében volt igen népszerű, hanem a velük együtt dol
gozó munkások is szívesen olvasták" — írta visszaemlékezésében Kovács Dénes 
nyugalmazott határőr alezredes,29 aki szakaszvezetőként 1946-ban részt vett a 
szerkesztőség munkájában. 

A lapnak a katonák és a velük együtt dolgozó munkások közötti népszerűsége 
tudatában bízott a nevelőosztály abban, hogy a csapatújságot saját anyagi ere
jéből továbbra is meg tudja jelentetni. 1946. júliusában azonban nagyszabású 
létszámcsökkentésre került sor, amely a mintegy 10 ezer főből álló műszaki csa
patokat is nagy mértékben érintette. A közlekedésügyi tárca vállalta a mintegy 
1200 főnyi hídépítő alakulat ellátását s a vasútbiztosító ezredből két zászlóalj — 
1500 fő — maradt állományban. A többiek leszereltek, tőlük augusztus 1-én 
megjelent számában búcsúzott el a lap. „. . . Nem tudunk minden egyes bajtárs
tól külön-külön elbúcsúzni — olvashatjuk a Leszerelés című vezércikkben —, 
azért a »Dolgozó Honvéd^-en keresztül szorítjuk meg minden leszerelő bajtárs 
munkától kérges kezét, s kívánjuk, hogy a polgári életben munkájuk olyan si
keres és eredményes legyen, mint amilyen sikeresen és' eredményesen vették ki 
részüket itt az ország újjáépítéséből. 

Egyet azonban kérünk a leszerelő bajtársaktól, azt, hogy a polgári életben is 
maradjanak szilárd támaszai és élharcosai a magyar demokráciának . . . 

A bentmaradó és az újjáépítésen tovább dolgozó bajtársak pedig folytassák a 
megkezdett munkát öntudatosan és fegyelmezetten, tudatában annak, hogy az ő 
munkájuk nem hiábavaló s hogy a dolgozó honvédek képezik az ország újjáépí
tésének rohamcsapatait. Munkájuk eredményei: a hidak és vasútvonalak, örök
ké hirdetni fogják, hogy az újjáépítésben a honvédség is kiveszi a részét." 

A Műszaki Vezetési Törzs egyes alakulatainak megszüntetése következtében 
beosztás nélkül maradt nevelőtiszteket és nevelőtiszthelyetteseket a Határőr 
Főparancsnokság vette át.30 Gyakorlatilag a korábbi nevelőosztály, a sorozatos 
átszervezések következtében 1 főre csökkent. Az újabb — 1946. szeptemberében 
végrehajtott — átszervezés során megszűnt a Műszaki Vezetési Törzsben a ne
velőtiszti hely is, így az alárendeltségében levő alakulatok nevelőszervei irá
nyítás nélkül maradtak. 

A nevelőosztálynak a csapatújság önerőből való megjelentetésére vonatkozó 
terveit keresztülhúzta a sok-sok átszervezés és létszámcsökkentés. „A »Dol
gozó Honvéd« augusztus hó 1-én — írta 1946. szeptember 2-án kelt havi hely
zetjelentésében a törzs nevelőtisztje31 — jelent meg utoljára. Költségeinek fe
dezését az eladott lappéldányokból terveztük. Az időközben bekövetkezett le-

29 A visszaemlékezés a szerző b i r tokában . 
30 HL HM 1946/Eln. nev. kik. 26 256. 
31 HL HM 1946/Eln. 25 755 számú nevelőtiszti jelentés; a HM 1946/Eln. nev. kik. 26 256 számú 

ügyirat melléklete. 
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szerelés, a vasútbiztosító ezred, illetve zlj. kiválása, valamint a pénzhiány miatt 
kevesen vették meg az újságot. Az 1.150 forintos számla fedezésére mindössze 
153 forint gyűlt össze. A költségfedezet hiánya miatt a lap a jövőben nem jelen
het meg. A Dolgozó Honvéd így megszűntnek tekinthető." 

Az „1. műszaki hadosztály tájékoztatója", majd az „1. honvéd műszaki had
osztály lapja", illetve „a műszaki csapatok lapja" évfolyamszámozás nélkül, 
tíz alkalommal rendszertelenül (tíznaponként, kéthetenként, majd havonként) 
kétszeri formátum változtatással, 1000—2500 példányban jelent meg. A csapatúj
ság az „1 műszaki hadosztály nevelőcsoportja" (Felelős kiadó: dr. Felkai Dénes 
o. szds.), az ,,1. műszaki hadosztály nevelőosztálya", illetve a „Műszaki Vezetési 
Törzs nevelőosztálya" kiadásában jelent meg. A Dolgozó Honvéd felelős szer
kesztője mindvégig Lakatos István hadnagy, nevelőtiszt volt. 


