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Szocialista hazánk védelme mindenkor különleges felada
tokat ró az arra hivatott szervekre. Megtisztelő és magasztos 
érzés annak tudata, hogy mi, a fegyveres erők tagjai vagyunk 
hivatva dolgozó népünk békés alkotó munkájának biztosítására. 
A mai viszonyok között, amikor az imperialista hatalmak ag
resszív körei mindent elkövetnek, hogy a szocialista államo
kat — köztük hazánkat is — megsemmisítsék, fegyveres erőink
nek különös éberséggel kell felkészülni feladataik végrehajtá
sára. '-'•', 

Szocialista építésünk jelenlegi szakaszában is — de mind
addig, amíg imperialista hatalmak léteznek — e feladat végre
hajtásában különleges szerep hárul határőreinkre. Határaink 
biztosításában az ellenség kém és diverziós terveinek meg
hiúsításában, a hazaárulók és társadalomellenes bűnözők kül
földre szökésének megakadályozásában az elsődleges feladat az 
övék. Nagy szerep hárul határőreinkre olyan vonatkozásban is, 
hogy öntudatos, határozott fellépésükkel képviseljék hazánkat 
a szomszéd és más országok állampolgárai előtt. 

A határőr szolgálat — nehéz megerőltető szolgálat. Až 
előbbiekben vázolt feladatokat nem lehet meleg, biztonságos 
helyekről megoldani. A határszolgálat megköveteli, hogy eső
ben, sárban, zimankós télben, vagy forró nyárban egyaránt 
kint a terepen is helytálljanak határőreink. Mindezek mellett 
szembe kell nézniök a mindenre elszánt kalandorok, hazaáru
lók, kémek és züllött egyének fegyvereivel is. Nem túlzás tehát 
arról beszélni, hogy határőreink nap, mint nap a szó szoros 
értelmében harci feladatot látnak el. 
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Rövid tanulmányunk — amely egy nagyobb munka elő
munkálataként született — azt a célt tűzte maga elé, hogy 
érzékeltesse azt a hősies erőfeszítést, amellyel határőreink ha
zánk felszabadulásától kezdve ellátták feladataikat. Határőr
ségünk története népi demokráciánk első szakaszában néphad
seregünk történetének részét képezi. 1950 tavaszáig ugyanis a 
határőrség a hadsereg kötelékében oldotta meg feladatát. A je
len munka határőrségünk történetének csak az első szakaszát 
öleli fel, azt a szakaszt, amikor a határőr alegységek még a 
honvéd kerületi parancsnokságok alárendeltségébe tartoztak. 
Ez a szakasz csak egy évet foglal magába, de úgy gondoljuk, 
hogy ez a szakasz olyan eseményekkel telített, amelyeknek fel
idézése sok olyan tanulsággal szolgál, amelyet méltán lehet 
figyelmébe ajánlani mostani határőreinknek. De emellett cé
lunk az is, hogy a fegyveres erők többi tagjaival és népünkkel 
megismertessük ezt az áldozatos munkát, hogy lássák: határ
őreinknek nagyszerű hagyományai vannak és biztosítsuk őket, 
hogy ezeket a hagyományokat híven ápolva végzik nehéz, de 
megtisztelő szolgálatukat. 

Határőrségünk megalakulásának helyzete felszabadulásunk 
időszakában 

A szovjet hadsereg a német fasiszta hadsereg ellen viselt 
felszabadító harcai során 1944 őszén hazánk területére lépett. 
A volt magyar uralkodó osztály bűnös, népellenes politikája 
következtében hazánk a hitleri fasizmus utolsó csatlósa maradt. 
A szovjet hadsereg, felszabadító küldetéséhez híven, az ellen
séget üldözve, hozzáfogott, hogy kiverje hazánk területéről a 
német fasisztákat és magyar cinkosaikat. 1944 végére hazánk
nak a Dunáig terjedő része teljesen felszabadult befejeződött 
Budapest bekerítése és a szovjet hadsereg folytatta előnyomu-
lását a Dunántúlon. A felszabadított területeken 1944. decem
ber 22-ig, az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáig nem 
volt felelős magyar kormányzati szerv. A Magyar Kommunista 
Párt vezetésével azonban — amely a felszabadított területeken 
kilépett az illegalitásból — az antifasiszta, demokratikus erők 
megkezdték a munkát, hogy az országot életre keltsék és el
indítsák a felemelkedés útján. E munkának az alapját a kom
munista párt által kidolgozott program képezte.1 

1 Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja. 
Az MKP javaslata. 1944. november 30. (Felszabadulás 1944. szeptember 26—1945. áp
rilis 4. Dokumentumok. Szikra 1955. 170. o.) A továbbiakban: Felszabadulás. 
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'A kommunista párt által vezetett demokratikus erők mun
kája eredményeképpen 1944. december 21-én összeült az Ideig
lenes Nemzetgyűlés, amely másnap megválasztotta az Ideigle
nes Nemzeti Kormányt. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány előtt igen nagy feladatok állottak. Mindenekelőtt a nem
zet akaratát végrehajtva meg kellett szakítani az ország kap
csolatát a hitleri Németországgal és hadat kellett neki üzenni. 
Ezután pedig fegyverszünetet kellett kérni a szövetséges hatal
maktól, mely alapját képezte országunk további előrehaladásá
nak. A hitleri Németországgal való szakításra és a vele való 
hadiállapot kimondására december 28-án került sor. A fegyver
szüneti szerződést pedig 1945. január 20-án kötöttük meg 
Moszkvában a szövetséges hatalmak képviselőivel. A fegyver
szüneti szerződésben vállaltuk, hogy a német fasiszták elleni 
háborúban aktívan részt veszünk és az új Magyarország fegy
veres erőit e célból a szövetséges (szovjet) főparancsnokság 
rendelkezésére bocsátjuk, 

A jelen munka szempontjából érdekes az is, hogy a fegy
verszüneti szerződés állást foglalt Magyarország határaival kap
csolatban is, amikor leszögezte: „Magyarország kötelezte magát, 
hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia által megszállt 
területeiről visszavonja a magyar csapatokat és hivatalnokokat 
Magyarország 1937. december 3l-én fennállott határai mögé, 
úgyszintén hatályon kívül helyez minden törvényhozási és köz
igazgatási intézkedést, amely csehszlovák, jugoszláv és román 
területek Magyarországhoz való csatolására vagy bekebelezé
sére vonatkozik."2 

A fegyverszüneti szerződés megkötése lehetőséget adott 
számunkra, hogy megszervezzük hadseregünket és ezen belül 
határőrségünket is. E munka 1945. január 30-a után kezdődött 
meg, miután az Ideiglenes Nemzeti Kormány kiadta a had
seregbe való belépésre szóló toborzási felhívást. Ennek elő
munkálataként azonban a Honvédelmi Minisztériumnak (HM) 
meg kellett szervezni a honvéd kerületi parancsnokságokat és 
a kiegészítő parancsnokságokat, amelyeknek a hadsereg szerve
zésében jelentős szerepük volt. E két közigazgatási szerv létre
hozása érdekes a határőrség megszervezése szempontjából is. 
Ugyanis a későbbiek folyamán látni fogjuk, hogy a megszerve
zett határőrség (az akkori elnevezés szerint határportyázó szá
zadok) közvetlenül a kerületi parancsnokságok alá voltak ren-

2 Felszabadulás. 222. o. 
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delve. Az egyes századok felállításáért pedig közvetlenül a ki
egészítő parancsnokságok voltak a felelősek. 

A hadsereg szervezési munkálataival — amely lényegében 
1945. február 1-ével kezdődött — egy időben került sor a határ
portyázó századok szervezésére is. A határőrizet megszervezése 
azonban éppúgy, mint a hadseregé, a sajátos viszonyok miatt 
csak lépcsőzetesen valósulhatott meg. Ez a sajátosság az volt, 
hogy az ún. hadműveleti záróvonal3 nem tette lehetővé a 
felszabadított területek teljes mélységben a hadsereg, illetve 
határőrség megszervezését. Másrészt pedig az ország egy jelen
tős része még a német fasiszták megszállása alatt volt. Csak 
azután, miután a hadműveleti záróvonal a szovjet hadsereg 
győzelmes előnyomulása következtében nyugatra tolódott el, 
kerülhetett sor a szervezés fokozatos kiterjesztésére. 

Az előbbiekben említett okokból kifolyólag 1945 első hó
napjaiban a tervezett héť' honvéd kerületi parancsnokság közül 
mindössze négy szervezése jöhetett szóba. Megszervezésre ke-

Honvéd kerületi parancsnokságok 1945 

3 Hadműveleti záróvonalnak nevezzük azt a vonalat, amely az arcvonaltól 
hátrafelé eső azon területet határolja, amelyen belül — a hadműveleti érdekekből 
kifolyólag — polgári közigazgatás nem működhet. A mi esetünkben ezen a terü
leten az Ideiglenes Kormány tevékenysége volt korlátozva. 

4 A Honvédelmi Minisztérium a felszabadulás előtti helyzetből kiindulva meg
hagyta az ország hét honvéd kerületi oarancsnokságra történő felosztását. Ezek a 
következők voltak: 1. Budaoest, 2. Székesfehérvár, 3. Szombathely, 4. Pécs, 5. Sze
ged, 6. Debrecen, és a 7. Miskolc. 
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mit az 5., a 6., és a 7. kerületi parancsnokság, majd Budapest 
felszabadulása után az 1. kerületi parancsnokság is. 

A határőrség szervezését a Honvédelmi Minisztériumnak, 
illetve a kerületi parancsnokságoknak a hadsereg szervezésével 
egy időben kellett végrehajtani, ami bizonyos nehézséget jelen
tett. A HM. a határportyázó századok felállításának megkezdé
sére 1945. február 22-én adta ki intézkedését a kerületi parancs
nokságoknak.5 Az intézkedés elvileg állást foglalt a határpor
tyázó századok számát illetően, amikor leszögezte, hogy egy 
század működésének területe egy vármegye határának hossza. 
Ha azonban ez 50 km-nél hosszabb volt, úgy két századot kel
lett szervezni. A kerületi parancsnokságoknak" kiadott intézke
dés azonban csak egy közbeeső láncszem volt. A századok fel
állítását ugyanis közvetlenül a kiegészítő parancsnokságoknak 
kellett végezni. Az akkori helyzetet vizsgálva ez azt jelentette, 
hogy jelentős időt kívánt a HM. rendelkezésének realizálása. 
Több helyen ugyanis először még a kiegészítő parancsnokságo
kat kellett megszervezni. Az egész munka lépcsőzöttségére jel
lemző, hogy. az 5. kerületi parancsnokság március 9-én, a 6. 
kerületi parancsnokság pedig március 16-án jelentette a HM-
nak, hogy a határportyázó századok felállítására vonatkozó uta
sítást a kiegészítő parancsnokságoknak kiadta.6 

Látható tehát, hogy a határportyázó századok felállítása a 
kerületi, illetve a kiegészítő parancsnokságok szervezésével 
egy időben történt meg. Ez persze azt jelentette, hogy a külön
böző parancsnokságok erejét elsősorban a saját problémáik 
megoldása kötötte le és az alárendeltek segítésére igen kevés 
erejük jutott. Azok gondjaikkal, bajaikkal lényegében magukra 
maradtak. A HM. február 22-én kiadott első rendelkezésétől 
eltelt egy hónap alatt — ezen nehézségek ellenére — azokon 
a területeken, ahol a hadműveleti helyzet megengedte, lénye
gében mégis létrehozták a határportyázó századokat. 1944. már
cius 24-én a HM. a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) 
részére küldött jelentésében már arról számolt be, hogy ha
zánk keleti és délkeleti határain öt határportyázó század tevé
kenykedik, amelyek századonként 4—9 őrsre tagozódnak.7 

A határportyázó századok további szervezéséről, illetve azok 
helyzetéről egy újabb hónapig nincs képünk. Ez azzal magya
rázható, hogy a HM. és a kerületi parancsnokságok figyelmét a 
hadosztályok szervezése és kiegészítése kötötte le. 

5 Had tö r t éne lmi In téze t (Hl) Honvéde lmi Minisz tér ium (HM) Elnökség i r a ta i 
1945. 20 183. sz. 

fi H l HM Elnökség i r a t a i 1945. 20 618., 20 635. sz. 
7 H l HM Elnökség i r a ta i 1945. 20 651. sz. 
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A határportyázó századok helyzetével a HM. egy újabb r 
1945. április 24-én kelt jelentése foglalkozik, amely szerint a 
2. és 3. kerületi parancsnokságok még nem fogtak hozzá a szá
zadok felállításához, az 1. kerületnél a munka éppen hogy meg
indult, míg a 4. kerületnél a századok szervezését a SZEB in
tézkedésére indeiglenesen felfüggesztették. 

A határőrség megszervezésének időszakában a fő kérdés a 
német fasiszták ellen harcbavethető hadosztályok mielőbbi meg
szervezése volt. Ezért a katonai és politikai vezetőkben egy
aránt felmerült a kérdés, hogy a határportyázó századok szer
vezése nem veszélyezteti-e a hadosztályok gyors személyi és 
anyagi feltöltését. A kérdést megvizsgálva egyet kell érteni az
zal a véleménnyel, hogy a határportyázó századok felállítása, 
bár kétségtelenül vont el személyi és anyagi erőt a fő f eladattól. 
de ez lényegében nem veszélyeztette azt. Annál is inkább nem; 
mert ha csak ezen múlt volna a hadosztályok harcképessé tétele, 
a megszervezett határportyázó századokat mindenkor be lehetett 
volna osztani a hadosztály egységeinek kötelékébe. Erre külön
ben is volt példa. A HM. egyik intézkedése szerint ugyanis a 
20. és 21. határportyázó századokat 1945. április 5-ével a 6. 
hadosztály kötelékébe osztották be, és ezek a hadosztállyal 
együtt el is vonultak a hadműveleti területre.9 

A hadműveleti záróvonalnak nyugati irányba történő újabb 
eltolódásával az 1. kerület területén is megkezdődhetett a ha
tárportyázó századoíc megszervezése. Az ezzel kapcsolatos in
tézkedést a kerületi parancsnokság április 18-án jelentette a 
HM-nek.10 

Mind ez ideig a HM-nek a határőrség megszervezésére a 
SZEB-től nem volt külön engedélye, bár az a hadsereg szerve
zésével együtt, annak részeként megindult. A SZEB a határ
őrség ügyében 1945. április 25-én kereste meg a HM-et és adott 
utasítást a határőrség helyzetének tisztázására.11 E rendelkezés
ben a SZEB megszabta, hogy a felállítandó határőrség, az or
szág határának hosszát figyelembe véve, maximálisan 5000 fő 
lehet.1 Egyben kérte annak tisztázását is, hogy a határőrséget a 
Honvédelmi, illetve a Belügyminisztérium keretében kívánják-e 
szervezni. A fenti rendelkezés alapján a HM elkészítette a maga 
tervezetét, amely szerint a határőrséget 27 században kívánja 
megszervezni, amely 150 őrsre tagozódna. Az őrsök létszámát 

8 Hl HM Elnökség iratai 1945. 23 528. sz. 
9 Hl HM Elnökség iratai 1945. 23 447. sz. 
m Hl HM Elnökség iratai 1945. 23 135. sz. 
11 Hl HM Elnökség iratai 1945. 23 744. sž. 
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a HM-tervezet 31 főben állapította meg. A tervezet megvalósí
tásáig azonban még sok volt a tennivaló, mer t a HM. 1945. április. 
30-án kelt összefoglalója szerint a helyzet ekkor még az volt. 
hogy csak az 5., 6. és 7. kerület területén működtek határpor
tyázó századok, amelyeknek összlétszáma 2203 fő volt, azaz a 
tervezettnek még a fele sem volt meg. Szegényes volt a századok 
felszerelése is, mert az egész határőrségnek összesen 7 golyó
szórója, 11 géppisztolya, 583 db puskája és 32 db pisztolya 
volt.12 A SZEB május 14-én hagyta jóvá a HM addigi intézke
déseit a határőrség szervezésére.13 

Május hónap második felében sor került a két nyugati (2. 
és 3.) kerületi parancsnokság megszervezésére is. Ennek gyors 
befejezésére annál inkább szükség volt, mer t a háború befeje
zése után egyre sűrűbben kezdtek hazatérni a német fasiszta 
hadsereggel nyugatra távozott fasiszta és háborús bűnös ele
mek. Bár ebben az időben még szó sem lehetett arról, hogy min
den ilyen egyén büntetlen visszatérését megakadályozzák, a ha
tár ellenőrzése mégis bizonyos fokú szűrést jelentett e tekintet
ben. Ezenkívül sürgette a határrész legalább hézagos ellenőrzését 
az is, hogy a csempészés különösen nagy arányokban indult meg 
nyugat felé. A határnak ilyen okokból történő ellenőrzésére a 
HM intézkedése előtt már a polgári hatóságok is tettek lépése
ket. Vas megye főispánja 1945. június 5-i keltezésű levelében 
sürgette a HM-et a határőrség felállítására,14 és mint az a 3. ke
rületi parancsnokság június 27-én kelt jelentéséből kitűnik, a 
főispán saját kezdeményezésére hozott létre két századot a ha-
tárportyázó századok hivatalos megalakulásáig. Ezek a saját kez
deményezésre alakított századok a reguláris alegység megalaku
lása után beszüntették tevékenységüket.13 

A 2. kerületi parancsnokság is június 30-án jelentette a 
HM-nek, hogy a kerület területén a határportyázó századok 
szolgálatukat június 25-én megkezdték.16 

E két terület személyi állománya ekkor azonban még k o 
rántsem volt teljes egészében feltöltve. A helyzet ugyanis az 
volt, hogy mivel a háború befejeződött, a hadsereg további sze
mélyi feltöltését beszüntették. így a határportyázó századok 
kiegészítését a polgári életből történő behívással, illetve tobor
zással már nem lehetett megoldani. 

A helyzeten az segített, hogy az Ideiglenes Nemzeti K o r -

12 H l HM Elnökség i r a ta i 1945. 24 017. sz. 
13 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 25 123. sz. 
W H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 27 937. sz. 
l.r> H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 30 338. sz. 
«6 Hl HM Elnökség i ra ta i 1945. 28 385. sz. 
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r rány az ország előtt álló főfeladat, az újjáépítés követelmé
nyeiből kiindulva 1945 júniusában elrendelte a még szervezés 
alatt álló két honvéd gyaloghadosztály (az 5. és 7.) felszámolá
sát. A HM ezen intézkedést végrehajtva úgy határozott, hogy 
a felosztásra kerülő hadosztályok 35 évnél idősebb tagjait' le
szerelte, míg a fiatalabb korosztályokhoz tartozó személyekkel 
a 2. és 3. kerület alárendeltségében lévő határportyázó százado
kat töltötte fel.17 A szóban levő parancsnokságok június havi 
jelentéseikben már közölték is a HM-mel, hogy a kiegészítésre 
rendelt személyek a határportyázó századokhoz bevonultak.18 

Ezzel lényegében a SZEB által engedélyezett létszámú ha
tárőrség felállítása megtörtént. Ezt a tényt a HM 1945 június 
végi összefoglalójában úgy rögzítette, hogy: „A határőrség fel
állítása 1945 március elejétől június végéig befejeződött. Létre
jött 27 határportyázó század, 150 őrs."19 A határportyázó szá
zadok megoszlása kerületenként a következő volt: 

1. kerületnél 3 század, 
2. kerületnél 4 század, 
4. kerületnél 4 század, 
5. kerületnél 5 század. 
6! kerületnél 5 század, 
7. kerületnél 3 század. 

Ezekkel az erőkkel tehát ideiglenesen megoldódott hazánk 
határának őrzése. Ideiglenesen annyiban, hogy egy-egy határ
szakasz hézagmentes lezárását még mindig csak úgy lehetett 
megoldani, hogy más határszakaszról kellett elvonni embe
reket. 

2. A határ szolgálat és az azzal kapcsolatos problémák 
1946 márciusáig 

A határszolgálat nehézségeiről az előbbiekben már szól
tunk. A korabeli jelentéseket olvasva azonban még nehezebb 
ecsetelni azokat a súlyos körülményeket, amilyenek között ezt 
az amúgy is nehéz feladatot határőreink megoldották. Csak 
néhány mozaikot mutatunk be ezek közül: 

Határőreinknek szolgálatuk folyamán több ténnyel kel
lett szembenézni. Először is azzal, hogy az uralkodó osztályok 
bűnös, egymás ellen kölcsönösen folytatott ellenséges politi-

17 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 27 927. sz. 
18 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 30 822. sz. 
19 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 29 255. sz. 
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kaja következtében a szomszéd államok lakosaiban az ellenünk 
irányuló ellenszenv igen felkorbácsolódott és ennek következ
ményei a határon igen plasztikus formában jelentkeztek. Szá
molni kellett határőreinknek azzal is, hogy a háború és az azt 
követő gazdasági nehézségek vámszedői üzelmeik közben sem
milyen eszköztől sem riadnak vissza. Fel kellett készülniök 
arra is, hogy a politikai bűnösök, egyrészt akik kimondottan 
diverzáns feladatokkal akartak visszatérni az országba, más
részt a felelősségre vonás elől ki akarnak menekülni az ország
ból, megakadályozzák terveik végrehajtásában. Mindezek a té
nyek csak nehezítették az amúgy is nagy fizikai felkészültséget 
igénylő határszolgálat ellátását. 

Ezekből a tényekből kiindulva a tárgyalt időszakban határ
őreink előtt alapjában véve kettős feladat állt: politikai és gaz
dasági jellegű feladat. Politikai jellegű olyan értelemben, hogy 
egyrészt a szomszéd népek részéről mutatkozó ellenszenvet 
magatartásukkal, a helyi sérelmek legmesszebbmenő jóindulatú 
orvoslásával tompítsák, másrészt olyan értelemben, hogy aka
dályozzák a nép ellenségeinek szabad átjárását a határon. Gaz
dasági jellegű feladatuk a csempészés megakadályozása volt. 
Ebben az időszakban a csempészés ugyanis olyan méreteket 
Öltött, amely súlyosan veszélyeztette gazdasági életünk norma
lizálódását. 

A határőrség e kettős feladatára utalnak a HM. 1945 ele
jén kiadott rendelkezései! is. Az első rendelkezés a nyugati ha
tár megerősítését rendeli el, abból a célból, hogy megakadá
lyozzák a nyugatról visszaözönlő menekültekkel együtt érkező 
politikai bűnösök büntetlen határátlépését. Ezért a HM utasí
totta a 2. kerületi parancsnokságot, hogy a határportyázó szá
zadaiból küldjön erősítést a 3. kerületi parancsnokság részére.'-0 

A másik rendelkezésben a HM utasította a határőrséget, hogy 
„ . . . állatok, zöldségek, zsiradékfajták, dohánynemúek, gyógy
szerek, textil- és bőráruk, valamint járművek kivitelét minden 
eszközzel akadályozza meg".21 E feladatok megszabásából lát
hatjuk, hogy a határőrség egyik igen fontos, mondhatni alap
vető feladata a határvédelem — hadműveleti vonatkozásban — 
ebben az időben nem tartozott a fő feladatok közé. Ez a háború 
befejezése után teljes egészében érthető volt. 

A fentebb vázolt feladatok ellátása az adott viszonyok kö
zött hatalmas erőfeszítést követelt a határőrség minden egyes 
tagjától. Egyrészt az a tény, hogy a határőrség viszonylag cse-

20 Hl HM Elnökség i ra ta i 1945. 30 365. sz. 
21 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 31 946. sz. 
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kély létszáma ebben az időben csupán arra volt elegendő, hogy 
a határt megfigyelje, ezt is csupán csak úgy, hogy amint az ä 
kerületi parancsnokságok jelentéséből kiderül, 12—14 órás szol
gálattal, másrészt úgy, hogy a határmegfigyelésnek mélységi 
öve nem volt, csak még jobban mutatja a feladat végrehajtá
sának nehézségeit. Hozzá kell még ehhez tenni, hogy a határ
portyázó századok állományának csak elenyésző hányada volt 
olyan, aki a régi hadseregben a határőrségnél szolgált. Túl
nyomó többségük nem kapott sem a múltban, sem a mostani 
szolgálatának megkezdése előtt speciális határszolgálati kikép
zést. Ezt a nehézséget csak fokozta, hogy a századok nem ren
delkeztek megfelelő határszolgálati utasítással sem, amelyet fel
használhattak volna az új állomány kiképzésére. Egyes esetek
ben maguk a kerületi parancsnokságok igyekeztek ezt a hiányt 
pótolni, ideiglenes utasítások kiadásával.22 

El kell mondani még e kérdéssel kapcsolatban azt is, hogy 
hogy azok a szervek, amelyek a határőrséget a fenti feladatok 
ellátásában támogathatták volna (pénzügyőrök, határrendőrök, 
de maga a rendőrség is), ebben az időben még csak alakulófél
ben voltak, vagy — mint a rendőrség — csak minimális segít
séget tudtak nyújtani. így a feladatok végrehajtásában a határ
őrség lényegében magára maradt. Az összes nehézségek között 
azonban — amint azt a későbbiek folyamán látni fogjuk — az 
anyagi, technikai ellátottság jelentette a legnagyobb problémát. 

Mindezen nehézségek ellenére a kerületi parancsnokságok 
1945 nyarától kezdve jelentéseikben arról számolnak be, hogy: 
„A határszolgálat ellátása zavartalanul folyik."23 

Ilyen körülmények között igen nagy segítséget jelentett 
határőreink munkájának ellátásához az a megértés, amellyel a 
SZEB és annak helyi kirendeltségei viseltettek a magyar határ
őrség megszervezésében, és az, hogy a határőrség teljes kiépü
léséig a szovjet csapatok is segítettek a határ biztosításában. 
A kerületi parancsnokságok jelentéseikben állandóan jelezték 
ezt a segítséget. A 3. kerületi parancsnokság vezérkari főnöké
nek a Szabad Vasmegye c. lap 1945. június 24-i számában kö
zölt nyilatkozata szerint a kerület területén a határőrség szer- , 
vezése könnyen fog menni, mert ahhoz úgy a SZEB kiküldötte,, 
mint a szombathelyi szovjet helyőrség parancsnoka minden se
gítséget megad. Az 1. kerületi parancsnokság a december havi 
jelentésében szintén arról számol be, hogy a szovjet határőr
séggel a viszony normális és a határszolgálat zavartalan bizto-

22 HI A 3. ker . pa r ság i ra ta i 1945. 149. sz. 
23 m HM Elnökség i ra ta i 1945. 37 023. sz. 
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sításához a szovjet katonák segítséget és támogatást nyúj ta
nak.24 Hasonló értelemben jelentette a 4. kerületi parancsnok
ság is 1946 januárjában: „A kerületi parancsnokság és a SZEB 
kirendeltsége, valamint a szovjet csapatok parancsnokságai kö
zött az együttműködés kifogástalan,"25 Az 5. kerületi 1945 októ
berében adott jelentésében szintén arról szólt, hogy „a SZEB 
kirendeltjei mindenütt támogatják a határőrséget".26 E tények
ből látható, hogy a SZEB nemcsak szavakban, de tettekben is 
megtett mindent, hogy Magyarország határai minél megbíz
hatóbban legyenek oltalmazva. Hangsúlyozni kell, hogy az adott 
viszonyok között csakis ezzel a segítséggel lehetett a lehetősé
gekhez képest határainkat biztosítani. 

Az előbbiekben már utal tunk arra, hogy a szervezeti és 
egyéb nehézségek mellett különösen jelentős negatív hatással 
volt a határszolgálat ellátására az anyagi helyzet súlyossága. 
A keleti, délkeleti és a déli határokon ez a probléma elsősorban 
a.z elhelyezésben jelentkezett. A háború előtti ún. országgyara
pítás időszakában a határok az 1937-es évhez viszonyítva ki
tolódtak. A fegyverszüneti szerződés viszont az 1937. évi ha 
tárokat állította helyre. Az it t épült határvadász laktanyákat 
pedig még a háború előtt vagy átadtak más szerveknek, vagy 
átalakították és így az újjászervezett határvadász alakulatok 
sokszor lehetetlen elhelyezési körülmények közé kerültek. A 
kerületi parancsnokságok a határportyázó századok megalaku
lásától kezdve minden hónapban jelentéseikben szinte refrén-
szerűén térnek vissza az anyagi helyzet javítását sürgető ké
relmek. A 6. kerületi parancsnokság 1943 augusztusi jelentésé
ben kifejti, hogy a nehézségek, bár csökkentek, „ . . . mégis a 
határszolgálat teljesítésére beosztott legénységből nem a leg
jobb hangulatot váltják kĹ a meglevő nehézségek. Ilyenek: ru 
házat és felszerelés, ágynemű anyagok, fegyverzet és egyéb 
felszerelési tárgyak hiánya".27 A 4. kerületi parancsnokság 
augusztusi jelentése ugyancsak rögzíti: „A legénység ruházata 
és lábbelije nagyon rossz állapotban van. Az eddig kiadott 
anyag kicserélendő anyagot nem pótolja, további pótlás szüksé
ges. Fegyverzet hiányos, a szolgálatot erősen befolyásolja."23 

Hasonló helyzetet talált a SZEB szemléje is a 7. kerületi pa
rancsnokság területén. Erről készült feljegyzésben azt olvashat-

24 H l HM Elnökség i ra ta i 1946. 1 762. sz. 
25 H l HM Elnökség i ra ta i 1946. 5 357. sz. 
25 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 43 861. sz. 
27 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 37 023. sz. 
28 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 37 632. sz. i 
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juk, hogy: „A fegyverzet, felszerelés és ruházat hiányos és si
lány. Alsó, felső ruházat, ágy és ágynemű kiegészítésre és pót
lásra szorul. Téli óvócikkek teljes mértékben hiányoznak."29 De 
maga a HM illetékes szerve sem tagadta ezeket a viszonyokat. 
A HM-ben 1945. október 5-én készült feljegyzése szerint: „A 
határsávban szolgálatot teljesítő határőrség felszerelése és ruhá
zata igen hiányos. Különösen bakancsban és köpenyben nagy a 
hiány. A rossz idő beálltával a jelenlegi ruházattal és határ
őrség fontos feladatának nem tud eleget tenni, ez pedig belát
hatatlan következményeket vonhat maga után."30 

Ha a számok tükrében nézzük ezt a helyzetet, annak sú
lyossága még plasztikusabban jelentkezik. A 3. kerületi pa
rancsnokság 1945 augusztusi helyzetjelentéséből pl. az tűnik 
ki, hogy lábbeliben és fehérneműben a hiánya 50%-os.31 A 7. 
kerületi parancsnokság júniusi kimutatása szerint ruházati fel
szerelésből 662 db a szükséglete. Ezzel szemben zubbonyból 
480 db, nadrágból 504 db, köpenyből 615 db, sapkából 436 db, 
bakancsból 464 db a hiánya. Fehérnemű anyagból szükséglete 
1324 db. Ezzel szemben ingből hiánya van 1164 db, alsónadrág
ból 1264 db, kapcája egyáltalán nincs. Jelenti továbbá, hogy 
még tábori takaróval sem tudja minden katonáját ellátni.32 

Nem volt jobb a helyzet az élelemellátás területén sem. 
A kerületi parancsnokságok jelentései szinte kivétel nélkül meg
állapítják, hogy az élelemellátás tekintetében a századok és az 
őrsök teljesen magukra vannak utalva, központi ellátásról szó 
sincs. Ezen sok helyen úgy próbáltak segíteni, hogy az őrsök 
a földosztó bizottságoktól néhány hold földet igényeltek, s ezen 
kezdtek gazdálkodni. Ez viszont a szolgálat rovására ment, mert 
az őrs személyi állományának egy része az állattenyésztéssel, 
vagy a mezőgazdasági munkával volt elfoglalva. Sok múlott 
azon is, hogy a HM-től csereeszközként kapott egy-két mázsa 
sót az őrsparancsnok milyen ügyesen tudta,beváltani a lakosság
nál más élelmiszerre.32/3 A HM nem biztosította az őrsök pénz
beli ellátását sem. Az 5. kerületi parancsnokság 1945 decem
ber havi jelentésében pl. kifejti: „Az illetmények sem elégsé
gesek a létfenntartáshoz. A honvédség tagjai nagy lemondás
sal viselik a súlyos gazdasági helyzetet. Legalább pénzbeli illet
ménnyel kellene olyképpen segíteni rajtuk, hogy a legszűkebb 
kiadásokra teljék."33 A 7. kerületi parancsnokság az 1946 januári 

29 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 38 053. sz. 
30 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 40 352. sz. 
31 Hl HM Elnökség i ra ta i 1945. 36 206. sz. 
32 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 29 255. sz. 
32/a H l Visszaemlékezések 1945—1948.. Vági Lajos alez> visszaemlékezése. 
33 H l HM Elnökség i ra ta i 1946. 1 580. sz. 
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jelentésében szintén a pénzellátás gyatraságára panaszkodik, 
ami többek között abban is megmutatkozik, hogy az amúgy is 
kevés vásárló értékű pénzt vagy meg sem kapják, vagy olyan 
későn kapják meg, hogy addigra az értéke jelentősen csökken.34 

A 2. kerületi parancsnokság a pénzellátás helyett pedig ter
mészetbeni ellátást javasol az előbb említett okokból kiindulva.35 

Fegyverzet és a határszolgálat ellátásához nélkülözhetetlen 
egyéb technikai ellátottság tekintetében a helyzet ugyancsak 
hasonló volt az előbbiekben vázoltakhoz. Az 5. kerületi parancs
nokság 1945 májusában 800 db puska, 950 db sátorlap és 60 db 
látcső kiutalását kérte.36 A 7. kerületi parancsnokság jelentésé
ből pedig az tűnik ki, hogy fegyverzetük, amellett, hogy igen 
hiányos, nagyon vegyes, és kéri az egységesítését. A 2. kerületi 
parancsnokság még a júliusi jelentésében is arról panaszkodik, 
hogy csupán puskával van megfelelően ellátva, pisztoly, golyó
szóró, géppisztoly és géppuska téliesen hiányzik.37 A 3. kerület
nél június hónapban végrehajtott szemléről készült feljegyzés 
is azt állapítja meg, hogy a „fegyverzet még nincs meg min
denütt".38 A 7. kerületi parancsnokság pedig még augusztus 
hónapban is azt jelenti, hogy pisztolyból még mindig majdnem 
teljes a hiány, míg a 228 db géppisztoly szükségletéből is csak 
28 db van meg.39 

Űgy gondoljuk, ezek a felsorolások érzékeltetik azokat a 
körülményeket, amelyek között határőreinknek feladataikat 
végre kellett hajtani. Felmerül azonban a kérdés, hogy feltét
lenül így kellett-e alakulni a határőrség ellátásának? 

Kétségtelen, hogy több tényező együtthatása következté
ben alakult ki a fentebb vázolt helyzet, amelyben az objektív 
okok mellett közreiátszottak a szubiektív okok is. Az objektív 
ok az a súlyos gazdasági helyzet volt, amelybe az ország a há
ború pusztításai következtében jutott, amelyet itt szükségtelen 
külön elemezni. A másik objektív ok az volt, hogy ezt a szegé
nyes és kevés anyagot, amit a hadsereg megszervezése idején 
felhasználhattunk, elsősorban a német fasiszták ellen'bevetésre 
szánt hadosztályok felszerelésére kellett fordítanunk és viszony
lag mellőzhetőbb volt a határőrségnek, mint „hátországi" a la
kulatnak a teljes felszerelése. Igaz, hogy az ellátás és felszere
lés nehézségei nemcsak a háború alatt, tehát május 9-ig je lent-

34 H l HM Elnökség i ra ta i 1946. 5 452. sz. 
35 H l HM Elnökség i r a ta i 1945. 47 534. sz. 
3fi H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 25 366. sz. 
37 HI H M Elnökség i ra ta i 1945. 32 626. sz. 
38 HT HM Elnökség i ra ta i 1945. 30 343. sz. 
39 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 36 137. sz. 
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keztek, hanem a háború befejezése után is. Ezt talán lehet azzal 
indokolni, hogy a hadsereg létszáma még a háború befejezése, 
az 5. éq 7. hadosztályok feloszlatása után is — gazdasági lehe
tőségeinkhez mérten — viszonylag magas, 40 071 fő40 volt és ez 
elvette a lehetőséget a határőrség felszerelésétől, ellátásától. 
Ez a magyarázat is azonban csak részben igaz. A háború be
fejezése után ugyanis, amint az 1. és a 6. hadosztályok a had
műveleti területről visszatértek az országba, jelentőségét te
kintve a határőrség ellátása kellett volna, hogy előtérbe kerül
jön. Az 5. és 7. hadosztályok feloszlatásával és azok anyagának 
a határőrségnek történő részbeni átadásával ez a probléma 
azonban csak igen kis mértékben oldódott meg, hiszen ezek 
a hadosztályok — a háború befejezésének tényén túl — többek 
között azért is kerültek a felszámolás sorsára, mert felszerelé
sük, ellátottságuk a lehető legszegényebb volt. De az egész had
sereg ellátása nem mutatott jobb képet a határőrséghez viszo
nyítva, íme néhány tény erről. A 6. gyaloghadosztály parancs
noka pl. 1945. augusztus 21-én kelt jelentésében az ellátással 
kapcsolatban többek között a következőket írta: „Dohány, szap
pan, cukor nincs! Igen sürgős a kb. 70%-ban hadihasználhatat-
lan lábbeliek pótlása, mert az őszi esőzések beálltával a jelen
leg lábbeliekké^ a hadosztály szolgálatát ellátni nem tudja/»1 

Az 1. gyaloghadosztály parancsnoka pedig még 1946 júniusá
ban is azt jelentette, hogy az ellátás ruházat terén igen gyenge. 
„Nyolc hon ved megszökött, mert nem volt hajlandó mezítláb 
szolgálni. A budapesti hidaknál dolgozók ruházata annyira si
lány, hogy nem mernek kimenni az utcára szegyenletükben. 
A honvéd heti zsoldja két cigarettára elegendő."42 A határőrség 
ellátásának nehézsége tehát mindenekelőtt az ország objektíve 
nehéz gazdasági helyzetéből adódott. 

A hadsereg ellátásának helyzetéről szólva, Révai József a 
kommunista párt nevében 1945 decemberében a kormányprog
ram vitájában élesen ostorozta a HM illetékes szerveit az előb
biekben vázolt helyzet kialakulása miatt. Rámutatott, hogy 
akármilyen szegények is vagyunk, a két hadosztálynyi hadse
regünket még emberhez méltó módon el tudnánk látni. „Állí
tom — mondotta —, hogy a Honvédelmi Minisztérium illetékes 
osztályának tisztjei nem fordítottak kellő gondot erre a kér
désre, hanyagul és nemtörődömséggel viseltettek ezzel a prob
lémával szemben. Állítom ezt és vádolom őket emiatt! Nagyon 
nehéz szabadulni attól a gyanútól, hogy talán azért nem törőd-

40 H l Az 1947. évi Béke tá rgya lások a n y a g a 14. doboz 8. sz. 
41 H l HM Elnökség i ra ta i 1945. 35 496. sz. 
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tek a legénységei, mert attól tartottak, hogy a ma fegyverben 
levő két hadosztály túl demokratikus."43 A SZEB 1945 decem
beri ellenőrzése a hadsereg ellátásával kapcsolatban szintén 
olyan megállapítást tett, hogy „a HM nagy hadbiztosi appará
tusa semmit sem csinál".44 Ezek a megállapításak azonban már 
a nehézség szubjektív tényezőjét rajzolják elénk. 

Az volt ugyanis a helyzet, hogy a hadsereg vezetésében 
helyet foglaló reakciós tisztek a centrális vezetés gyengeségét 
kihasználva — a hadsereg személyi állományának ellátását el
hanyagolva — ' pazarolták, sőt nem egy esetben saját érde
kükben használták fel a honvédségi vagyont. Messzemenően 
gondoskodtak arról, hogy a régi tiszttársaik, vagy azok hozzá
tartozói — akiknek az új honvédséghez semmi közük sem volt 
— semmiben sem szenvedjenek hiányt.45 A tisztikar reakciós 
elemeinek ilyen szabotázs jellegű tevékenysége a kerületeknél 
is jelentősen érezhető volt. Ez pedig abból adódott, hogy a ke
rületi parancsnokságok — amelyek viszonylag periférikus szer
vek voltak — lettek a gyűjtőhelyei azoknak a tiszteknek, ame
lyeket a HM múltbeli tevékenységük miatt sem a központi 
apparátusban, sem a csapatoknál nem tudott elhelyezni. Ezek 
az elemek erőfeszítéseiket nem a helyzet normalizálására, a fel
merült problémák megoldására összpontosították, hanem arra, 
hogy fokozzák a zavart, a nehézségeket. Jellemző pl., hogy a 
kerületi parancsnokok közül többet anyagi korrupciók és poli
tikai magatartásuk miatt kellett leváltani (Őrley, Virág és 
Kaffka tábornokok). A hadsereg és a határőrség ellátásának sza-
botálásával a tisztikar reakciós része azt a látszatot igyekeztek 
kelteni, hogy a kialakulóban levő népi demokratikus rendszer 
képtelen gondoskodni hadseregéről. Ezzel viszont azt kívánták 
elérni, hogy a katonák szembe kerüljenek az új rendszerrel. 

E kérdést összegezve tehát arra a következtetésre kell jutni, 
hogy bár az objektív okok meghatározott szerepet játszottak a 
határőrség ellátási helyzetének az előbbiekben vázolt kialaku
lásában, azonban a hadseregben dolgozó reakciós vezetők mani
pulációi mégjobban növelték ezeket a nehézségeket. 

Határőreink becsületére válik, hogy mindezen nehézségek 
ellenére igyekeztek eleget tenni feladatuknak. A határszolgálat 
minél tökéletesebb ellátása érdekében legalább részben meg kel
lett oldani a személyi állomány kiképzését a határszolgálat spe-

43 Dolgozó Honvéd c. lap 1946. január 10-i szám. „Ki. a felelős?" c. cikke. 
M HI HM Elnökség iratai 1945.' 49 736. sz. . . . . . . 
45 Erről bővebben lásd a Hadtörténelmi Közlemények 1960. 1, számában meg

jelent: Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg fejlődésének néhány kérdése a máso
dik világháború befejezése után c. cikket. 
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ciális feladataira is. E feladat megoldását a saját és a környező' 
államok belső helyzetének normalizálása egyre sürgetőbbé tette. 
Mivel erre vonatkozóan a HM központilag nem intézkedett, a 
századok és őrsök kezdeményezésére a kerületi parancsnoksá
gok próbálták megoldani ideiglenesen saját hatáskörükön belül. 
Első lépésként a személyi állománnyal ismertették a különböző 
minisztériumoknak a határforgalomra vonatkozó rendelkezé
seit/" Alkalmaztak továbbá olyan módszereket is, hogy a határ
portyázó századparancsnokok havonként részt vettek értekez
leten, amelyen a határszolgálattal kapcsolatos alkalmazók meg
beszélést tartottak. Ezt a századparancsnokok szintén megtar
tották az őrsparancsnokok részére havonta két alkalommal. Az 
őrsparancsnokok pedig a beosztottak számára tartottak az anyag
ból foglalkozást heti 8 órában/'7 Végül is a kiképzés egyelőre 
úgy nyert formát, hogy a századtörzsnél az őrsökről a személyi 
állomány egy bizonyos százalékát összevonták és részükre egy 
hétig speciális kiképzést tartottak. A kerületi parancsnokságok 
ezeket a kiképzéseket mindenkor pozitíven értékelték és az ez
zel kapcsolatos jelentéseik arról számoltak be, hogy ,,a határ
szolgálat eredményesebb és szakszerűbb ellátását nagymérték
ben elősegítette a határszolgálatos tanfolyam elvégzése/'8 

Külön problémaként jelentkezett a határportyázó századok 
politikai nevelése. A kommunista párt által vezetett demokra
tikus -erőknek a hadsereggel kapcsolatos politikájában egyik 
jelentős eredménye az volt, hogy a hadsereg szervezésével egy 
időben sor került a Honvéd Nevelőtiszti Intézmény rendszere
sítésére is. Ez az intézmény volt hivatva arra, hogy a hadsereg 
személyi állományát demokratikus szellemben nevelje. 

A határőrségnél 1946 tavaszáig a helyzet ebben a vonat
kozásban lényegesen különbözött a hadosztályok helyzetétől, 
ahol az alárendeltéknél a nevelői hálózat teljesen ki volt építve. 
A HM nevelő és kulturális osztályának 1945. november 12-én 
készült feljegyzéséből kitűnik, hogy az ideig sem a kerületnél, 
sem a kiegészítő parancsnokságokon, de még a határportyázó 
századoknál sem volt rendszeresítve nevelőtiszt/'9 A kerületek
nél volt ugyan nevelőtiszt, de ez csak a létszámfeletti tisztek"'0 

közül volt megbízva. Ez az ember azonban sem személyi kö-

46 Hl HM Elnökség iratai 1945. 47 381. sz. 
« Hl HM Elnökség iratai 1946. 43 861. sz. 
'•8 Hl HM Elnökség iratai 1946. 1 762. sz. 
49 Hl HM Elnökség iratai 1945. 43 278. sz. 
59 Létszámfelettiek közé tartoztak azok a tisztek és tiszthelyettesek, akiket 

a HM a későbbiek folyamán be kívánt osztani, de az adott időszakban a szervezési 
táblában nem volt hely részükre. Ezek az egyének, bár jóformán semmi érdemle
ges munkát nem végeztek, mégis bizonyos összegű fizetést kaptak a hadseregtől. 
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rülményeiből kifolyólag, sem a századok elszórt elhelyezésénél 
fogva effektív munkát nem tudott kifejtenij Helyzetét csak to
vább nehezítette, hogy a kerületi nevelőtisztek részére ún. szervi 
határozvány, vagy szolgálati utasítás nem volt kiadva. Igaz, ez 
a hadsereg egészén belül sem volt rendezve, de a hadosztályok
nál maguk a parancsnokok ideiglenesen rendezték. A kerüle
teknél ilyen időleges megoldással nem találkozunk. 

A határportyázó századok — mint mondottuk — közvetle
nül a kerületi parancsnokságok alá voltak rendelve és elhelye
zésük őrsökre tagozódott. Az őrsök a politikai nevelés szem
pontjából szinte teljesen magukra voltak hagyatva. Egy-egy 
őrs politikai hangulatát mindenek előtt az szabta meg, hogy az 
őrsparancsnok milyen felfogású volt. így elgondolható, hogy 
milyen vegyes volt az őrsök politikai beállítottsága. A népi de
mokrácia melletti határozott állásfoglalás csak azokon az őr
sökön volt, ahol kommunista pártszervezetek tevékenykedtek. 

Ezen hiányosság felszámolására a HM nevelő és kulturális 
osztálya tett kezdeményezést. 1946. január 22-én kelt fogalmaz
ványban javasolta ideiglenesen a kérdés megoldását. A terve-, 
zet szerint helyzete a következőképpen alakult volna: 1. A ke 
rületi nevelőtiszt a kerületi" parancsnok közvetlen előadója; 
2. kerületi nevelőtiszt a kerületi parancsnokság osztályvezetői 
megbeszélésein mint közvetlen előadó rendszeresen részt vesz; 
3. nevelési ügyekben a kerületi nevelőtiszt közvetlenül jelent 
a kerületi parancsnoknak, de ugyanakkor a HM kulturális és 
oktató osztályának, végső fokon a HM politikai osztálynak van 
alárendelve; 4. a kerületi nevelőtiszt munkájának sajátosságá
ból következik, hogy a kerületi parancsnokság körzetében kü
lön helyiség álljon rendelkezésére.51 

Érdekes, hogy még egy ilyen — lényegében csak a politi
kai nevelést irányító személy „jogi helyzetének" rendezését 
ideiglenesen megoldani kívánó rendelkezés is milyen ellenállást 
váltott ki a HM egyes konzervatív vezetőiből. Az említett ter
vezeteknek ugyanis az lett a sorsa, hogy január 26-án, amikor 
az Tombor Jenő honvédelmi miniszterhez került megerősítés 
végett, egyetlen megjegyzéssel: „Visszavonom!" — érvényte
lenítette az időközben kiadott rendelkezést. A honvédelmi mi
niszternek az az álláspontja teljesen egybeesik azzal az állás
ponttal, ahogy a nevelőtiszti intézményt a hadseregben dolgozó 
reakciós elemek az egész hadseregben kezelték. Ezt az állás
pontjukat ki is fejtették, amikor abban a kérdésben kellett á l 
lást foglalniok, hogy véglegesítsék-e ezen politikai jellegű intéz-

51 Hl HM Elnökség iratai 1946. 3 036. sz. 
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ményt a hadseregben. Ezzel kapcsolatban a fegyelmi osztály 
véleménye pl. az volt, hogy a nevelők munkája „nagyon veszé
lyes, könnyen átcsaphat politikai vitákra", majd hozzáfűzi: 
,,. . . félő, hogy a politikáról (államvezetésről) szóló tanítás a 
politizálásra való neveléssé válik, ami aláássa a fegyelmet. Mind 
a fegyelem nélküli, mind a politizáló hadsereg — megbízhatat
lan, értéktelen, sőt veszedelmes!"52 Látható tehát, hogy ezek az 
elemek nem tudtak szabadulni attól a burzsoá felfogástól, hogy 
a hadsereg „ne politizáljon". Habár ez a jelszó — és ők ezt jól 
tudták — nem azt jelentette, hogy a burzsoá hadsereg nem 
politizál, hanem azt, hogy ott csak az uralkodó osztály politizál. 
Nekik tehát lényegében nem is a politizálás ellen volt kifogá
suk, hanem az ellen, hogy az új hadseregben a dolgozó nép 
érdekében folyik a politizálás. Ez volt az a tény, amit ők nem 
tudtak lenyelni, és ezért igyekeztek a nevelőtiszti intézmény 
munkáját minden körülmények között akadályozni. 

A politikai nevelés kérdése tehát az egész hadseregben — 
ezen belül a határőrségnél is — harc kérdése volt. Addig, 
amíg a hadosztálynál ez a kérdés már 1945 nyarán lényegében 
megoldódott, addig a határőrségnél még 1946 tavaszán sem 
volt rendezve. A nevelési osztály ezért március 9-én újabb ter
vezetet készített, amelyben javasolta, hogy a kerületi parancs
nokságnál az új szervezésben már rendszeresített egy nevelő
tiszt mellé — éppen a határportyázó századok tagolt elhelyezé
sét figyelembe véve — még két nevelő tiszthelyettest is szer
vezzenek. Ezenkívül javasolja, hogy a határportyázó századok
nál és az őrsöknél is szervezzenek nevelő tiszthelyettesi helye
ket.:,;! Habár az új szervezésben már a kerületi parancsnoksá
goknál rendszeresített nevelő tiszthelyetteseket, a HM ennek 
betöltését még mindig felemás módon kívánta megoldani, mert 
lehetőséget adott arra, hogy a helyet lelkészekkel is be lehessen 
tölteni. A nevelési osztály ennek módosítását is kérte az em
lített javaslatban. Nos, e javaslat sorsa sem lett jobb, mint 
az előbb említetté. A szervezési osztály ugyan még a javaslat 
elkészülése napján igenlően véleményezte, azonban érdemleges 
tárgyalására a határőrségnél időközben bekövetkezett változá
sok miatt már nem került sor. 

Az elmondottakból látható tehát, hogy a határportyázó 
századoknál a politikai nevelés problémáját 1946 márciusáig, 
a határőrség átszervezéséig — amiről a későbbiekben lesz szó — 
nem sikerült megoldani. 

52 Hl HM Elnökség i ra ta i 1945. 25 583. sz. 
•"'3 H l HM Elnökség i r a ta i 1946. 8 624. sz. ' 
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A határportyázó századoknál — de az egész hadseregben — 
a szolgálat ellátása tekintetében igen komoly problémát jelen
tett az a tény, hogy a személyi állomány túlnyomó többsége 
viszonylag magas korú voll} és már több éve teljesítettek szol
gálatot. Ez a probléma különösen a háború befejezése után 
jelentkezett fokozott mértékben. Az idősebb korosztályok zöme 
ugyanis családos lévén, igyekezett visszakerülni családjához, 
amely kereső nélkül, az inflációs viszonyok között sokat nél
külözött. A leszerelés gondolatát erősítette tovább, hogy sokan 
nem értették, hogy a háború befejezése után miért kell még 
mindig fegyverben maradniok. Ezt a gondolatot csak ïokozta, 
hogy az ellátás a hadseregben is meglehetősen rendszertelen 
és rossz volt — amiről az előbbiekben már szóltunk. E kérdé
sek tisztázásában és helyes megmagyarázásában nagyon érző
dött a politikai nevelőmunka hiánya. Az őrsökön elhelyezett 
legénység saját gondjaival, problémáival jóformán magára volt 
hagyatva. Ilyen körülmények között nem meglepő, ha a határ 
szolgálat ellátásában, az ezzel kapcsolatos rendelkezések betar
tásában esetenként kisiklások, sőt hazaárulások is előfordultak. 
Mindezt csak> fokozta, hogy a csempészek — akiknek fegyver
tárában a megvesztegetés nem az utolsó — az adott viszonyok 
között könnyebben tudtak élni ezzel a fegyverrel. De ahogy 
normalizálódott hazánk belső helyzete, ezek a jelenségek egyre 
inkább csökkentek. Ilyen vonatkozásban különösen azután kö
vetkezett be fordulat, miután 1946 január, február hónapokban 
sor került az idősebb korosztályok leváltására. Ez a leváltás 
mintegy 50%-ban érintette a határportyázó századok állomá
nyát. Bár a hadseregen belül nehéz anyagi helyzet, a politikai 
nevelés rendszerességének hiánya, a csempészek kísértései to
vábbra is fennálltak, a legénység felfrissítése mégis döntő vál
tozást hozott a határszolgálat ellátásában. Igen jó hatással volt 
a határvadászokra az is, hogy a ruházati ellátás területén, ha 
nem is teljes, de jelentős előrehaladás történt. A kerületi pa
rancsnokságok 1946 februári jelentései szinte egyöntetűen meg
állapították, hogy az újoncbevonulás jó hatással volt a fegye
lemre és a határszolgálat ellátására. 

Bizonyos fokú könnyítést jelentett a sokirányú határszol
gálat ellátásában az is, hogy 1945 végént a Belügyminisztérium 
kezdte megszervezni a határrendőrséget, azzal a feladattal, hogy 
a távolsági határforgalmat ellenőrizzék. Ezzel a határőrség ed
digi feladatai közül egyiket átadhatta és több energiája jutott 
az egyéb feladatok ellátására. Ugyancsak bizonyos könnyítést 
jelentett a határszolgálat ellátásában az is, hogy 1945 második 
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felében rendezésre került a szorosan vett határforgalom is. 
A HM 1945. szeptember 12-én adott ismertetést a határpor
tyázó századok részére a BM egy rendeletéről, amely kimon
dotta, hogy a határt magyar állampolgár csak 1945. május 1. 
után kiállított útlevéllel, vagy a helyi rendőrkapitányságok 
által kiállított igazolvánnyal léphetik át. Magyar állampolgár 
részére minden más igazolvány érvénytelen lett.:,/i 

Az eddig elmondottakból tehát az látható, hogy 1945 vé
gére, 1946 elejére a határszolgálattal kapcsolatos alapvető kér
dések tisztázódtak és végrehajtásuk feltételei lényegében biz
tosítottak lettek. Ilyen körülmények között került sor az egész 
honvédség s ezen belül a határőrség átszervezésére is. 

3. A honvédség és a határőrség átszervezése 1946 márciusában 
és annak politikai jelentősége 

1946 tavaszán hazánk belső helyzetét — gazdasági vonat
kozásában — az jellemezte, hogy az infláció hallatlan mérete
ket öltött. A munkások összeszorított fogakkal, nagy nélkülö
zések közepette dolgoztak a háborús események során elpusz
tult gyárak, üzemek újjáépítésén, a termelés emelésén, hogy 
megteremtsék a stabilizáció alapját. 

Politikai téren a kommunista párt által vezetett népi bal
oldal lendült ellentámadásba az 1945 őszi választások eredmé
nyei alapján egyre aktívabban fellépő reakciós erők ellen. 
A kommunista párt javaslatára megalakult a Baloldali Blokk,5" 
amely határozott fellépésére, a néptömegek aktív támogatásá
val, egy sor alapvető kérdésben meghátrálásra kényszerítette 
a reakció erőit. 

A hadsereg demokratikus erői is az általános országos si
kerekre támaszkodva, jelentős eredményeket értek el a had
sereg demokratizálása terén. Az igazolási eljárások, majd a „B"-
listázás56 során a legkompromittáltabb reakciós elemeket sike
rült kiszorítani a hadseregből. A hadsereg politikai nevelését 
szolgáló nevelőtiszti intézmény mély gyökereket eresztett a le 
génység és a demokratikus gondolkodású tisztek körében. 

54 Hl HM Elnökség iratai 1945. 36 784. sz. 
•r>5 A Baloldali Blokkban a következő pártok és szervek tömörültek: a Kom

munista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szakszervezeti 
Tanács. Ezen egyesülés alapvető célkitűzése az volt, hogy a népi demokratikus to
vábbfejlődést szolgáló alapvető kérdésekben egyöntetű álláspontot foglaljon el a 
Kisgazdapárt reakciós erejével szemben. 

56 1946 tavaszán gazdasági helyzetünk gyorsabb megszilárdítása érdekében sor 
került az államapparátus jelentós csökkentésére. Az elbocsátandó személyek név
sorát nevezték „B" listának. 
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Erre az időre megerőoödtek a kommunista párt honvédségi 
szervezetei is, megalakultak a hadosztály pártbizottságok, ame
lyeknek az egyes fontos kérdések eldöntésében már jelentős 
szerepük volt. 

A fegyverszüneti szerződés értelmében a békeszerződés 
megkötéséig a SZEB rendelkezett a magyar hadsereg felett, 
annak csökkentése, vagy létszámának emelése csak az ő bele
egyezésével történhetett meg. A SZEB — figyelembe véve az 
ország nehéz gazdasági helyzetét, és a viszonylag békés nemzet
közi viszonyokat, elrendelte a magyar hadsereg létszámának 
25 000 főre való csökkentését.57 A magyar kormány azonban 
éppen az ország nehéz gazdasági helyzetéből kiindulva, csak 
20 000 főnyi hadsereget kívánt fenntartani. 

Ez az elhatározás egy újabb kérdést vetett fel. El kellett 
dönteni, hogy a magyar- kormány által megszabott kereten be
lül milyen alakulat erősítésére kerüljön sor. Ismeretes, hogy 
ebben az időben a hadsereg, az adminisztratív és ellátó szer
veket nem számolva, alapjában véve négy magasabbegységből 
állt. Ezek a következők voltak: Az 1. és a 6. gyaloghadosztá
lyok, az 1945 őszén szervezett műszaki hadosztály és a határ
őrség. A helyzetet elemezve, azt, hogy rendeltetését tekintve 
melyik magasabbegység a fontosabb, az állami és katonai ve
zetés arra az elhatározásra jutott, hogy mindenekelőtt meg 
kell hagyni a műszaki hadosztályt, a határőrséget pedig centra
lizált vezetés alá kell vonni és meg kell erősíteni. Az általános 
külső és belső helyzetet elemezve, a két hadosztály sorsára vo
natkozóan azt a következtetést lehetett levonni, hogy azok lét
száma csökkenthető. 

Ezen elgondolás alapján a HM úgy határozott, hogy a határ
portyázó századokat kivonja a kerületi parancsnokságok alá
rendeltségéből és az újonnan megszervezett Határőr Parancs
nokság alá rendeli. Ugyanakkor a két hadosztály csökkentése 
folytán felszabaduló erőket és eszközöket zömmel a határőrség 
megerősítésére rendeli. Az 1. gyaloghadosztály parancsnoka 
1946 márciusi jelentésében már közölte, hogy a határőrség meg
erősítésére 201 tisztet, 248 tiszthelyettest, 288 tisztest, 2625 
őrvezetőt és honvédet adott át.58 Csupán ez az egy adat is mu
tatja a határőrség jelentős megerősítését. 

A határőrség átszervezése és megerősítése azonban nem
csak azt jelentette, hogy a határportyázó századokat egyszerűen 
a Határőr Parancsnokság alá rendelték, hanem a határőrségen 

57 A Szovjetunió Külügyminisztériumának Archívuma. 
58 H l HM Elnökség i ra ta i 1946. 11 825. sz. 

23 



belül is jelentős szervezeti változásokat eszközöltek. Létrehoz
ták a Határőr Parancsnokság közvetlen alárendeltségébe tar 
tozó 14 határvadász zászlóalj59 törzset, amely törzsek négy szá
zadot fogtak át. A századok általában 4—6 őrsre, de többségük
ben 5 őrsre tagozódtak. Sematikusan vázolva, az új szervezés 
a következő volt: 

szd. Í 
ors 

(KS) 
A határőrség konkrét szervezése és diszlokációja pedig 1946 

márciusában ideiglenesen a következőképpen alakult: (Lásd a 
túloldali vázlatot.) 

Miben volt ennek az új szervezésnek a jelentősége? Min
denek előtt abban, hogy az addigi decentralizáltság helyett ez
után a határőrség egységes központi irányítás alá került, ami
nek megvoltak a maga politikai és anyagi előnyei is. Politikai 
jelentősége abban volt, hogy a határőrség, amely a hadsereg 
átszervezése után a legnagyobb létszámú fegyveres magasabb
egység lett, kommunista vezetés alá került. Erre különösen 
azért volt szükség, mert az 1945 őszi választási eredményeken 
felbuzdult reakciós elemek, tömegesen kezdtek visszaözönleni 
nyugatról. Ezen elemek ártalmatlanná - tétele a munkás-paraszt 
demokratikus diktatúra jogos önvédelme volt. A határőrség pa
rancsnokává a kommunista párt egyik tehetséges katonai veze-

59 Az új szervezés után a zászlóaljak, illetve a századok a határvadász jelzőt 
kapták, csupán a felső parancsnokság kapta a határőr jelzőt. A szövegben az álta
lános esetekben az egyszerűség kedvéért használjuk a határőrség kifejezést. 
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tőjét, Pálffy György ezredest nevezték ki, akit az új beosztásá
ban még április hónapban vezérőrnaggyá léptettek elő. A határ
őrség vezérkari főnökévé pedig Németh Dezső alezredest, 
ugyancsak a kommunista párt tagját nevezték ki. A határőrség 
parancsnoka közvetlenül a honvédelmi miniszter alárendeltsé
gébe tartozott, magasabbparancsnoki jogkörrel. Az a tény, hogy 
a határőrség kommunista vezetés alá került, különösen abból 
a szempontból volt jelentős, hogy a kommunista párt által veze
tett népi baloldal a hatalomért vívott harc közepette bátran 
számíthatott a határőrség alakulataira. A határőrség erősítése 
a kommunista párt részéről tudatos volt. Ez többek között meg
mutatkozott abban is, hogy megvalósította azt az elképzelését 
— a hadseregben dolgozó kommunistákon keresztül —, hogy 
a hadosztályoktól a határőrséghez áthelyezettek jelentős mér
tékben a kommunista párt tagjai legyenek. Ennek nyomai meg
találhatók a korabeli jelentésekben is. Az 1. gyaloghadosztály 
MKP Bizottsága 1946. április 7-én kelt jelentésében pl. arról 
panaszkodik, hogy ,,a hadosztály nagy vérveszteséget szenvedett 
a határvadászokhoz történt áthelyezésekkel. , , , ;" 

A határőrségnél szolgálatot teljesítő kommunisták mun
kájának irányítására és nevelésére az MKP Központi Vezető
sége javaslata alapján megválasztották az MKP Határőr Párt
bizottságát. A pártbizottság titkárává Lakatos István hadnagyot 
(most ezds.) választották meg. A pártbizottság megalakulásának 
jelentőségéről a határőrség politikai nevelésében nem szükséges 
külön szólni. 

A határőrség új szervezése eredményeképpen jelentős for
dulat következett be a politikai felvilágosító munka területén is. 
Megszerveződött a határőrség nevelési osztálya, és alárendelt 
szerve a zászlóalj és század nevelők hálózata. A nevelési osztály 
vezetésére Lóránt Imre százados (ma vezérőrnagy) kapott meg
bízást. A nevelési osztály kezelésében 1946. május 1-én meg
jelent a Honvéd Határőrség Főparancsnokság tájékoztató lapja, 
a „Határőr". A lap első számában saját feladatát többek között 
a következőkben határozta meg: ,,Lapunk célja a nevelés, ok
tatás, szórakoztatás mellett, hogy felvessük összes problémáin
kat, hogy hű tükörképét adjuk életünknek, hogy megteremtsük 
azt a kapcsolatot, amely összefűzi az összes határvadászokat." 
Ugyancsak a lap első száma közölte Pálffy György cikkét is a 
határőrség feladatairól. A cikkben Pálffy György elvtárs töb
bek között a következőket írta: „Várjuk a határőrségtől hatá-

60 H l Az 1. ho. MKP. P B . anyag . (Töredék) 
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raink biztos, hézagmentes őrizetét — a magyar demokrácia el
lenségeivel szemben . . . Ellenségeink, a magyar demokrácia 
gazdasági ellenségei, a csempészek, a feketézők, a gazdasági 
kártevők, akik azzal, hogy szinte akadálytalanul hurcolták ki 
határainkon a még kevés, megmaradt jószágainkat, mérhetetlen 
kárt okoztak a gazdasági téren nagy nehézségekkel küzdő de
mokráciának. Ellenségeink a banditák és hivatásos bűnözők, 
akik a háború utáni zavaros állapotokat felhasználva országról 
országra járva, vándorolva űzik veszedelmes és káros foglalko
zásukat, és akik sajnos, nagy tömegben árasztották el éppen 
határaink gyenge őrizete következtében országunkat. Ellensé
geink a fiatal magyar demokrácia politikai ellenségei, a külföldi 
magyar reakció emberei. A nyilas és horthysta külföldi ma
gyar reakció nem akar és nem tud beletörődni a magyar demok
rácia győzelmébe és minden eszközt igénybe vesz, hogy demok
ráciánk fejlődését kívülről nehezítse, lassítsa, sőt ha lehet, el-
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buktassa. Ennek a külföldi magyar reakciónak és a vele szö
vetséges külföldi reakciós köröknek ügynökei, propagandistái 
eddig szabadon jöttek-mentek határainkon keresztül, megerő
sítve ezzel, emberekkel, pénzzel és propagandaanyaggal, vala
mint utasításokkal a hazai reakció gócait. De a magyar demok
rácia itthoni ellenségei és árulói is hamar megtalálták az utat 
az ország határain túlra, ha támogatásra, utasításra, tanácsra, 
pénzre volt szükségük, vagy biztos búvóhelyre, ha itthon égni 
kezdett a lábuk alatt a talaj ." 

A fentiekben vázolt feladatok becsületes ellátása nagy áll
hatatosságot, erkölcsi szilárdságot, és az ügy iránti odaadást kö
vetelt határőreinktől. Ezen tulajdonságok erősítése a határőrség 
személyi állományában a pártszervezetek és a nevelők feladata 
volt. 

Annak bemutatása, hogy a feladatokat mennyiben sikerült 
határőreinknek teljesíteniük, a teljesítés során milyen problé
mákat kellett megoldani, egy következő munka keretei közé 
tartozik. 

Az eddig elmondottakból látható, hogy határőreink népi 
demokráciánk születésének pillanatától kezdve őrhelyükön áll
tak, igen mostoha körülmények között is igyekeztek legjobb 
tudásuknak megfelelően ellátni feladatukat. 


