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A Horthy-fasizmus hadseregfejlesztési politikáját a belső elnyomó 
funkciók és a szomszéd népek elleni agresszív tervek határozták meg. 
Olyan fegyveres erő megteremtésére törekedtek, amely szilárd táma
sza a kizsákmányoló osztályoknak, és szervezete, felszerelése, kikép
zése folytán — a dolgozó tömegek elnyomása mellett — az agresz-
szió végrehajtásának is engedelmes és megbízható eszköze. E célkitű
zések egy negyed századon át nem változtak. 

A Horthy-fasizmus már hatalomra jutásának kezdetétől az általá
nos hadkötelezettségen alapuló tömeghadsereg megteremtésére töreke
dett. Ez a rendszer azért volt szimpatikus a horthysta katonai vezetés
nek, mer t biztosította, hogy minden katonai szolgálatra alkalmas em
bert kiképezzenek; a tartalékosok pótkiképzésére az állam bármikor 
intézkedhetett; a katonák leszerelésekor a vezetést semmiféle kötele
zettség nem terhelte; lehetővé tet te a legénység ideológiai megdolgozá
sát nemcsak más országok ellen tervezett háborúk előkészítése és meg
vívása, hanem a népellenes hatalom megtartása érdekében is. ,,A 
magyar haderő véderőrendszere csakis az általános védkötelezettsé-
gen alapulhat, mely . . . minden szűkebb értelemben vett katonai cél 
mellett elsőrendű és nélkülözhetetlen nemzetnevelő intézmény is" — 
olvashatjuk a Vezérkari Főnökség egyik iratanyagában.1 

Külpolitikai vonatkozásban elsősorban azért törekedtek a tömeg
hadsereg megteremtésére, hogy mennyiségi fölénnyel és nemzeti, har 
ci szellemmel pótolják azoknak a technikai eszközöknek a hiányát, 
amellyel más, velük szemben ellenséges hadseregek rendelkeztek. 

A békeszerződés életbe léptetésétől (1921. június 1.) 1945-ig a Hor-
thy-hadsereg szervezése négy fő szakaszban zajlott le: 

1. A békeszerződés aláírásától a Szövetségközi Katonai Ellenőrző 
Bizottság távozásáig (1927). Ebben az időszakban kialakult a hadse
reg engedélyezett békehadrendje, mely a rejtett alakulatokkal (csend-

1 Had tö r t éne lmi Levél tár ( továbbiakban HL.) VKF. 1931. 100. csomó. 136 490. ein. sz. 
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őrség, rendőrség, folyamőrség és vámőrség) együtt a fejlesztés további 
alapja volt. 

2. 1927-től 1938 tavaszáig, a Horthy-fasizmus győri programjának 
meghirdetéséig terjedő szakaszban a vegyes dandárok belső fejlesz
tése volt a feladat. Üj fegyvernemek és szolgálati ágak létrehozása 
útján kialakultak a hadtestszervezetre való áttérés feltételei. 

3. A bledi fegyverkezési egyenjogúsági egyezmény megkötésétői 
a Szovjetunió elleni hadba lépésig terjedő időszak. Ekkor alakult ki az 
a hadseregszervezet, amellyel Magyarország belépett a háborúba. 

4. A második világháború időszaka.-
A felsorolt időszakokban évenként új hadrend lépett életbe, de ez 

nem sokat javított az alakulatok minőségi összetételén. Az átállások 
nehézségei miatt sok esetben — különösen a 3. és 4. szakaszban — 
nem is hajtották végre teljes egészében a hadrend megváltoztatásával 
kapcsolatos feladatokat. 

A békeszerződés keresztülhúzta a horthysta hadseregfejlesztési el
képzeléseket, mivel nem tette lehetővé az általános hadkötelezettsé
get. A magyar hadsereg maximális létszámát ugyanis 35 000 főben ál
lapította meg (ebből tiszt egyhuszad, altiszt egyötöd rész).:! 

A győztes hatalmak a békeszerződés katonai előírásainak pontos 
végrehajtása érdekében Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottságot 
küldtek Magyarországra, így a Horthy-kormányzat kénytelen volt 
új véderőtörvényt kidolgozni. Ennek folytán 1921. december 13-án 
életbe lépett az új véderőtörvény a zsoldoshadsereg szervezéséről. 

Nagy gondot okozott a horthysta katonai vezetésnek a tiszti, illetve 
az altiszti kérdés. A megengedett létszám ugyanis nem tette lehetővé 
minden tiszt, illetve altiszt szolgálatban tartását. Abból a célból, hogy 
a hivatásos tiszti, illetve altiszti káderállományt megtartsák, azok egy 
részét rejtve, polgári ruhában, más intézményekhez osztották be. így 
pl. hivatásos altisztekből szervezték az „altisztek rendőrségi testüle
tét", amely a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozott. A had
seregen belül az altisztek rejtése érdekében bevezették a rangosztály 
nélküli közigazgatási alkalmazottak rendszerét. E helyeken az előre
menetel — hasonlóképpen a hivatásos altisztekéhez — várakozási idő
höz, valamint különböző, kötelező vizsgák letételéhez volt kötve.4 

A Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság 1927 tavaszán beszün
tette működését Magyarországon s annak jogkörét a Népszövetség 
vette át. Ennek következtében kialakult új helyzet nagyobb lehető
séget biztosított a hadsereg fejlesztésére. Csáki Károly honvédelmi 
miniszter a koronatanács számára készített egyik előterjesztésében 
eképp vélekedett a Népszövetség ellenőrzéséről: ,,A Szövetségi Ellen
őrző Bizottság eltávozott, ellenségeink kizárólagos ellenőrző tevékeny-

2 Tóth Sándor: A H o r t h y - h a d s e r e g szervezete. Had tö r t éne lmi Köz lemények ( továbbiakban 
HK.) , 1958. 1—2. sz. 51. o. — A h a r m a d i k és negyed ik időszakot c supán az összkép é rdekében 
emlí t jük. 

3 Uo. 52. o. 
4 11 862/ein. 10. sz. kör rende le t . Honvédségi Közlöny ( továbbiakban Honv; Közi.), 192fi. 

21. sz. 179. o. 
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sége megszűnt, öröküket a Népszövetség vette át, amely ellenőrzési 
jogával — úgy reméljük — sohasem fog élni."5 E lehetőséget a hor
thysta vezetőség ki is használta és azonnal megkezdte a tömeghadsereg 
létrehozásának előkészületeit. A honvédelmi miniszter új szervezési 
javaslata megállapítja, hogy ez időszakban (1927. december) a haderő 
a rejtett létszámmal együtt 42 000 fő fegyveres és 9500 fegyvernél
küli katonából áll.6 Ebből adódóan az új szervezési javaslat , , . . . csu
pán arra való, hogy a honvédség továbbfejlesztésére megteremtse a 
szilárd alapot."7 

Gömbös Gyula honvédelmi miniszterré való kinevezése (1929. októ
ber) meggyorsította az átszervezési elképzelések valóra váltását; sze
mélyében a hadsereg az uralkodó osztály legreakciósabb. militarist?» 
németbarát szárnyának a kezébe került. 

Az első kényszertoborzást 1929-ben tartották, majd a hadügymi
niszter 1931 őszén kiadott rendelkezésével megkezdődött a zsoldos
hadsereg átszervezése sorozott hadsereggé. 

A hadseregfejlesztés második időszakában tanúsított erőfeszítések 
eredményeként a Horthy-fasizmus 1938 elejére létrehozta azt a had
sereget, amelynek megteremtésére kezdettől fogva törekedett. Meg
állapítható azonban, hogy ez időszakban a hadsereg elsősorban meny-
nyiségileg fejlődött. A hadsereg létszáma az 1928-as 42 000-rel szem
ben meghaladta a 85 000 főt, vagyis azt a számot, amelyet az ország 
összlakosságához mérten — kezdettől fogva — hadseregszervezési 
politikájuk alapjának tekintettek.8 Ez a mennyiségi növekedés azon
ban nem jelentett ugyanilyen arányú minőségi fejlődést. A hadsereg 
létszáma megkétszereződött, de a haditechnikai eszközök minősége 
és mennyisége elmaradt a felduzzasztott létszámtól és a korszerű há
ború követelményeitől. E hiányosságok megszüntetése, illetve csök
kentése érdekében 1938. március 5-i beszédében Darányi miniszter
elnök bejelentette az 1 milliárd pengős hadseregfejlesztési programot, 
amelynek megvalósítását még ez év őszén megkezdték. 

Az 1938. augusztusi bledi tárgyalások eredményeként elhárultak az 
utolsó akadályok is a Horthy-Magyarország fegyverkezésének útjá
ból. Az egyezmény elismerte Magyarország fegyverkezési egyen
jogúságát. Ezáltal a magyar uralkodó körök megszabadultak azoktól 
az utolsó és lényegében már csak formális politikai kötöttségektől is, 
amelyek hadseregfejlesztő terveik végrehajtását, a nyílt háborús ké
szülődést még bizonyos fokig nehezítették. 

5 Csak szolgálati h a s z n á l a t r a ! I ra tok a Hor thy -hadse reg tö r téne tébő l ( továbbiakban Csak 
szolgálati haszná la t r a . . .) 1919—1938. Budapes t , 1968., 288. o. 

6 Uo. 292. o. 
7 Uo. 
8 HK. 1958. 1—2. sz. 69. o. 
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Az egységes hivatásos altisztikar létrehozásának főbb problémái 

A horthysta katonai vezetésnek a hadseregfejlesztés minden perió
dusában gondot okozott a megbízható és egységes hivatásos altiszti
kar létrehozása, számbeli növelése, a korszerű háború követelményei
nek megfelelő tudással rendelkező altisztek kiképzése. 

A békeszerződés engedélyezte zsoldoshadseregben az 1920-as évek 
elején zömmel olyan altisztek vállaltak továbbszolgálatot, akik az első 
világháborút végigharcolták. Ez az emberanyag a megbízhatóságot 
illetően nagyjából megfelelő volt, de nem rendelkezett mindazokkal 
a tulajdonságokkal, amelyeket a horthysta katonai vezetés megköve
telt tőle. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak: legyen jó 
vezető, kiképző és nevelő, továbbá vívja ki a társadalom különös 
megbecsülését tudásával, magatartásával és jellemével. E követel
mények hiánya abból adódott, hogy korábban a hivatásos altisztek ki
választása a csapatokra volt bízva. Az első világháború előtti időszak 
altisztjeinek hivatása főként a belszolgálat ellátásában merült ki: a 
fegyelem és belrend fenntartása, a parancsok végrehajtásának aprólé
kos ellenőrzése, anyagkezelés és karbantartás volt az altiszt fő fel
adata. Mint kiképző, vajmi kevéssé jött számításba. A fontosabb szol
gálati ténykedéseket az alosztálynál szolgáló tisztek látták el. Harc
vezetésben csak mint rajparancsnok vehetett részt, önálló vezető
ként — az akkori felfogásnak megfelelően — csak igen kivételesen, 
különös egyéni rátermettség esetén alkalmazták. A követelmények ala
csony foka az altiszttől nem igényelt különleges felkészültséget. Alap
követelményként csak az írás-olvasást szabták meg. A hiányzó isme
reteket a katonai kiképzés, illetve az altisztképzés során pótolták. 
Mindez érthető volt ebben az időszakban, mivel a csapatok technikai 
ellátottsága és a fegyvernemek közötti együttműködés nem volt olyan 
magas színvonalú, mint a háború utáni időszakban. 

A csapattestek rendelkezésére álló emberanyag erkölcsileg általá
ban megfelelő és megbízható volt. A békeidőszak négy-, három-, illet
ve kétéves tényleges szolgálata lehetővé tette, hogy altiszteknek a 
legmegfelelőbb katonákat válasszák ki. Ám nemcsak a kiválasztás, 
hanem az altisztek kiképzése is a csapatokra volt bízva. A több évti
zedes nyugalom, a nagyobb katonai megrázkódtatások nélküli fejlő
dés lehetővé tette, hogy a hadseregvezetés továbbszolgáló rendszer 
alapján képezze ki altisztjeit. 

Ez a továbbszolgáló altisztikar jó volt és megfelelt az uralkodó 
osztályok által támasztott követelményeknek. Ilyen altisztikarral kezd
te meg a horthysta katonai vezetés a hadsereg kiépítését. 

1922. január 1-én 8470 altiszt szolgált a hadseregben,9 pedig a béke
szerződés csak 7000 főt engedélyezett. A többletet — mint már emlí
tettük — rejtették. 

Az altiszteknek (a tisztekhez hasonlóan) igazolni kellett a forradal
mak alatti magatartásukat. Csak azokat tartották állományban, akik 

!» HL. HM. 1922. 1—1001/titk. sz. 
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katoni vezetés előtt megnyugtatón igazolni tudták „tiszta" múltjukat, 
vagy az ún. „nemzeti hadsereg"-ben való ténykedésükkel bizonyították 
a rendszerhez való hűségüket. 

A zsoldoshadseregben az altisztek helyzete kétféleképpen rende
ződött: a „véglegesen felvett altiszt" megjelölés gyakorlatilag hivatá
sos altisztet jelentett. A többi altiszt, bár szintén 12 évre írta alá a 
kötelezőjét, azt az időt azonban általában nem töltötte le. 1—2 évi 
szolgálat után rendszerint tartósan szabadságolták, leszerelték őket 
és csak a kötelezőjük maradt a hadseregnél. Helyüket másokkal töl
tötték be, akiket egy esetleges antant ellenőrzés alkalmával elküldtek 
a csapattól.10 

Az infláció komoly nehézséget okozott; a korona romlása, vásárló 
értékének csökkenése nehezítette az altiszti káderek megtartását. Mi
vel a legénységi állományhoz tartoztak és zsoldot kaptak, a katonai 
vezetés — a pénz romlásának megfelelően — időszakonként rendele
tekben szabályozta az altiszti fizetéseket. 

Abból a célból, hogy az anyagi megkülönböztetés az altiszti rendfo
kozatoknál is érezhető legyen, 1924-ben lehetővé tették „ . . . az a l
tisztek legkiválóbbjai számára a rangosztályba nem sorolt jellegű al-
hadnagyi rendfokozatot",11 amelynél három fizetési kategóriát hatá
roztak meg. Ezt az intézkedést követte 1925-ben az altiszti rendfoko
zat megváltoztatása. Megszüntették a főtörzsőrmesteri rangot és he
lyette tiszthelyettes elnevezéssel úgyszintén három fizetési fokozatot 
vezettek be, amit külső jelzésekkel is meghatároztak, gallérjukon 
ezüst csíkot viseltek. (I. fokozat: három vékony ezüst csík; II. foko
zat: két vékony ezüst csík; III. fokozat: egy vékony ezüst csík.)12 

A fenti rendelkezések értelmében az altiszti rendfokozatok eképpen 
•alakultak : 

alhadnagy, 1—2—3 fokozat; 
tiszthelyettes, 1—2—3 fokozat; 
törzsőrmester (tüzérségnél főtűzmester), 1—2 fokozat; 
őrmester (tüzérségnél tűzmester), fokozat nélkül. 
A horthysta katonai vezetés — a jövőre gondolva — a meglevő 

altiszti káderállomány felfrissítésére és utánpótlására is törekedett. 
Azokból a tisztesekből, akik e pályára jelentkeztek, igen nagy gond
dal és alapos nyomozómunkával válogatták ki a rendszer számára a 
legmegbízhatóbbakat. Ezeket azután a csapatoknál szervezett altiszti 
tanfolyamokon képezték ki. A csapattesten belüli altisztképzésnek 
egyaránt voltak előnyei és hátrányai. Előnyként jelentkezett, hogy 
saját elgondolásuknak megfelelően képezték ki őket. Hátrányt jelen
tett viszont, hogy a csapatok a kiképzést nem központi terv szerint 
hajtották végre, és ebből adódóan hadsereg szinten nem volt bizto
sítva a kiképzés egyöntetűsége. E hátrányt súlyosbította, hogy az en
gedélyezett kis tiszti létszámból a csapatok nem tudtak állandó al

io Csak szolgálati használatra . . . 388. o. 
11 16 000/eln. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1924. 26. sz. 264. o. 
12 5001'ein. 10. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1925. 13. sz. 103. o. 

— 103 — 



tisztképző keretet biztosítani. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy az 
altiszti tanfolyamokon a kiképzést azok irányították, akiket az adott 
időszakban a csapatparancsnokságok éppen nélkülözni tudtak. 

A katonai vezetés látva a hibákat, az egységes hivatásos altisztikar 
létrehozása érdekében, 1924-ben megszervezte az első központi al
tisztképző iskolát Örkényi Magyar Királyi Altisztképző és Nevelő 
Iskola elnevezéssel. Az első évfolyamra pályázat útján lehetett jelent
kezni.13 

Az iskolán a 14. életévüket betöltött, de 18. életévüket meg nem 
haladott fiatalokat vették fel. A felvételnél elsősorban az első világ
háborúban elesett altisztek árváit — önkéntes jelentkezés folytán — 
részesítették előnyben. 

Az iskola alapvető feladatának megfelelő számú és minőségű csa
pataltiszt kiképzését tekintették. A hallgatók két irányú kiképzés
ben részesültek: katonai szolgálat terén elméleti és gyakorlati kikép
zést, általános műveltség terén pedig elméleti képzést kaptak. Bizto
sítani kívánták, hogy a végzett növendékek egyrészt csapataltisztként, 
másrészt 12 évi szolgálat után honvédségi tisztviselőként is alkalmaz
hatók legyenek. A hazafias és erkölcsi nevelésre különös gondot for
dítottak. A tanulmányi időt négy évben határozták meg. Ez idő alatt 
a növendékeknek teljes ellátást biztosítottak.14 

A felvételin nem volt magas a mérce, csupán az elemi iskola 6 
osztályának, vagy a polgári, illetve a gimnázium első osztályának 
eredményes elvégzését kellett igazolni. További követelményként 

szabták meg a fizkai alkalmasságot és a megfelelő erkölcsi bizonyít
ványt.15 

A felvételi vizsga elméleti ismeretanyaga minimálisnak mondható: 
magyar szöveg leírása tollbamondás után, rövidebb olvasmány tar ta l 
mának előadása, egyszerűbb nyelvtani szabályok felismerése, a négy 
számtani alapművelet elvégzése egész számokkal ezerig, egyszeregy 
biztos tudása, fejszámolásban ügyesség.16 

Az iskola csak egy évig működött Örkényben. Az 1925—1926-os 
kiképzési év már Jutáson kezdődött a Magyar Királyi Jutási Honvéd 
Altisztképző és Nevelő Intézetben.17 

Az új iskolán megindult kiképzés már több oldalú volt. A katonai 
vezetés elvetette azt az elgondolást, hogy mindenoldalú katonai k i 
képzést adjon a növendékeknek. Bevezették a fegyvernemi képzést. 
Ebből adódóan változás történt a kiképzés rendszerében is. Az első 
évfolyamra felvett hallgatók gyalogsági kiképzést kaptak.18 Ezt köve
tően válogatták ki a növendékeket a következő fegyvernemekhez: lo
vasság, tüzérség, utász, összekötő, autó-vonatszolgálat. (A gyalogság
hoz felvett fiatalok képzése továbbra is négy év maradt.)19 A felvételi 

13 9145/eln. 9. sz. kör rende le t . Honv. Közi. 1924. 15. sz. 168. o. 
14 Uo. 
15 u o . 
16 Uo. 
17 40 015/eln. 9. sz. kö r rende le t . Honv. Közi. 1926. 7. sz. 64. o. 
18 40 065/eln. 9. sz. kö r rende le t . Honv. Közi. 1926. 14. sz. 122. o. 
19 Uo. 
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vizsga anyagában is változás történt, mert az egyes fegyvernemek 
magasabb előképzettséget követeltek a jelöltektől. Ebből adódóan a 
pályázók most már az elemi, illetve középiskolai végzettségük szerint 
külön csoportokban vizsgáztak.20 Ekkor már a nyolc elemivel rendel
kezőknek sem volt matematikából elégséges a négy alapművelet el
végzése ezerig, hanem a gyakorlati életből vett feladatokat is meg 
kellett oldaniuk.21 

Az iskola kiképzési tapasztalatai alapján a következő években a 
felvételi vizsgák követelményei egyre magasabbak lettek. Ez érthető, 
hiszen — mint említettük — a haditechnika fejlődése, számos új tá
madó- és védőfegyver megjelenése, magasabb tudást követelt meg a 
későbbi csapataltisztektől. Többek között bevezették a képességvizs
gálatot is. Ez kiterjedt a látásra (szemmérték, látás a terepen nappal 
és éjjel), a figyelemre (helyzetkép, betűkihúzás stb.), emlékezésre (sza
vakra, formálóra), testi ügyességre (hajlékonyság, kitartás stb.)22 

A katonai iskola eredményes befejezése egyben a középiskola négy 
osztályának elvégzését is jelentette.23 

A végzett növendékek tanulmányi eredményüknek megfelelően lép
tek elő tisztesekké. Szakaszvezetővé, aki jeles, tizedessé, aki jó, őr-
vezetővé, aki elégséges összeredménnyel végzett.24 

Az iskolát végzettek az előléptetéseknél előnyben részesültek a csa
pattest által nevelt tisztesekkel, illetve altisztekkel szemben. Míg az 
utóbbiaknak az előléptetésükhöz különböző szintű bizottságok előtt 
elméleti és gyakorlati vizsgát kellett tenniük — őrmesteri rendfoko
zat eléréséhez ezred-, törzsőrmesteri és tiszthelyettesi rendfokozat 
eléréséhez a vegyesdandár-parancsnok által kijelölt bizottság előtt —, 
addig az iskolát végzett tiszteseknek csak az alhadnagyi rendfokozat 
eléréséhez kellett a bizottság előtt vizsgázni.25 

Iskolát végzettek számára az előléptetéshez előírt csapatszolgá
latban eltöltendő várakozási időt is lényegesen kedvezőbben határoz
ták meg.26 

Rendfokozat 
Iskolát végzett altisztek 

várakozási ideje 
megfelelő minősítés 

esetén 

Csapattest által nevelt 
altisztek várakozási 

ideje megfelelő 
minősítés esetén 

Őrmesterré 3 év 5 év 

Törzsőrmesterré 6 év 8 év 

Tiszthelyettesé 8 év 12 év 
Alhadnaggyá 12 év 15 év 

20 Uo. 
21 2499/eln. 9. sz. kö r rende le t . Honv. Közi. 1929. 10. sz. 65. o. 
22 40 011/eln. 9. sz. kör rende le t . Honv. Közi. 1927. V7. sz. 71. o. 
23 Uo. 
24 B—4. Előléptetési h a t á r o z v á n y o k a Magya r Kirá ly i Honvédség legénységi á l l o m á n y ú 

egyénei számára . 1926. 7. o. 
25 Uo. 11. o. 
26 Uo. 8. o. 
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A Jutási Altisztképző és Nevelő Intézet, majd később a Magyar 
Királyi „Kinizsi Pál" Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet27 kikép
zési rendszere nem váltotta be a katonai vezetés reményeit. Ennek 
következtében 1931-ben megkezdték az intézet átszervezését.-'8 

Az infláció felszámolása, a pengő bevezetése a horthysta katonai 
vezetésnek lehetővé tette, hogy olyan életfeltételeket biztosítson az 
altisztikarnak, — még a világgazdasági válság éveiben is —, amelyek 
jóval felülmúlták a lakosság többségét kitevő munkásosztály, a sze
gényparasztság és a kispolgárság egyes rétegeinek életszínvonalát. 
Jól szemlélteti ezt a következő összehasonlító táblázat. 

Altiszti állomány havi illetménye™ 

Fiz. 
fokozat 

I l l e tmény pengőben 
Rendfokozat 

Fiz. 
fokozat 1930. VII . 1.— 

1933. I I I . l - i g 
1933. I I I . 1.— 
1'937. XI I . 31-ig 

1. 240 232,50 

A l h a d n a g y 2. 230 223,— 

3. 222 213 — 

1. 180 174,— 

Tiszthelyet tes 2. 165 159,50 

3. 150 145,50 

1. 130 126 — 
Törzsőrmes te r 2. 120 116,— 

Őrmes t e r — 105 101,50 

1938. január 1-től visszaállították az 1930. július 1-i illetménye
ket.30 

Családi pótlék feleség és 1—2 gyermek után: alhadnagynál 13,60 P, 
a többi tiszthelyettesnél 12,40 P. Kettőnél több gyermek után alhad
nagynál 18 P, a többi tiszthelyettesnél 16,50 P. 

Az altisztek részére lakbér címén meghatározott összeget fizetett a 
hadsereg. Hat lakbérosztályt határoztak meg helyőrségelhelyezés 
szempontjából. Pl. első osztály Budapest, negyedik osztály Békés
csaba stb.31 

27 12 184/eln. 9. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1929. 2. sz. 14. o. 
28 41 972/eln. 9. sz. körrendelet. Honv. Közi. 1931. 10. sz. 167. 
29 Turcsányi Gyula: Gazdászat közigazgatási és illetményadatok. Budapest, 1938. 10. o. 
30 uo. 
31 Godó Ágnes—Sztana Béla: A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Budapest. 1965., 202. o. 
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H a v o n t a pengőben 
Rendfokozat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A lhadnagy 64,25 57,83 51,41 44,91 38,50 32,08 

Tiszthelyet tes 55,08 49,58 44 — 38,50 33,— 27,50 

Törzsőrmes te r 55,08 59,58 44 — 38,50 33 — 27,50 

Őrmes t e r 45,91 41,25 36,66 32,08 27,50 22,91 

A vitézségi érmek után az alábbi pótdíjakat fizették: 
1. Legénységi Arany Vitézségi Érem után havi 20 P, 
2. I. o. Legénységi Ezüst Vitézségi Éremmel legalább háromszor 

kitüntetettnek 10 P, 
3. I. o. Legénységi Ezüst Vitézségi Éremmel legalább kétszer ki

tüntetet tnek havi 5 P pótdíj járt.32 

Kedvezményt jelentett az is. hogy a tényleges szolgálatban állók já
randóságai adó alól mentesültek. 

Az altisztek nyugdíj összegének megállapítása is irigylésre méltó volt 
a lakosság dolgozó rétegeinek többségéhez viszonyítva. 

A hivatásos altiszt hatvanadik életévének betöltése, vagy negyven 
év szolgálat után mehetett nyugdíjba (kivételes esetekben előbb). A 
nyugdíj összege 10 beszámítható szolgálati évig a járandóságok 40%-át, 
ezen felül minden beszámítható szolgálati év után 2%-ot számoltak 
fel. így pl. az első fizetési fokozatot elért tiszthelyettesi rendfokozat
ban levő nős altiszt, aki 30 év szolgálati idővel rendelkezett, nyugdíj
ként havi 153 P-t kapott. Ehhez járult még a lakáspénz, ami pl. bu
dapesti lakás esetén havi 44,10 P-t tett ki.34 

Nem véletlen, hogy miközben a földnélküli parasztok és munkások 
éhbérért dolgoztak, vagy munkanélküliség következtében éheztek és a 
diplomások ezrei szükségmunkát végeztek, a Honvéd Altiszti Folyóirat 
a következőket közli Kugler István szakaszvezető úr tollából: ,, . . . dip
lomás emberek százai örülnének, ha bekerülhetnének a hivatásos al
tisztek soraiba. Anyagi helyzetünk alkalmat ad a megfelelő társadalmi 
szint eléréséhez is".35 

Az inflációs években az altisztek ruházati ellátása a legénységi állo
mányúakével volt egyenlő, amit térítésmentesen szolgáltattak ki ré
szükre (ruházati pénzt csak a tisztek kaptak). A posztóruha egyben 
díszruházat36 is volt. Ruházatukat állandóan cserélhették, mivel a le
génység ruházati ellátása — kiadás, javítás, tisztítás stb. — az ő fel
adatkörükbe tartozott s így biztosíthatták maguk számára a megfelelő, 
jó minőségű felszerelést. A gazdasági helyzet javulásával a későbbi 

32 Turcsányi Gyula: I. m. 20. o. 
33 u o . 
34 U o . 38. o. 
35 Honvéd Altiszti Fo lyó i ra t ( továbbiakban HAF,) , 1934. 3. sz. 72. o. 
36 563 168/28. Ruh. Szab. 1920. 
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időkben részükre is engedélyezték a kamgarn ruha viselését, ha saját 
költségükre elkészítették. 

A rendfokozat nélküli legénységi állomány ki volt szolgáltatva a 
csapataltisztek kénye-kedvére. Utóbbiak közül sokan visszaéltek ki
váltságos helyzetükkel. Nem térünk ki a sorállomány részéről „fel
ajánlott" vagy „ajándékba" hozott „hazai kóstolókra", vagy azok „ol
csó megvételére", mindez ismert jelenség volt az akkori időkben. 
Adódtak ennél sokkal jövedelmezőbb források is. A katonai vezetés 
— ezt dokumentálja a következő idézet — több esetben kénytelen 
volt rendeletileg megtiltani az erkölcstelen mellékjövedelmeket (igaz, 
hogy kevés eredménnyel). 

„Üzleti összeköttetései altiszteknek kereskedelmi vállalatoknál: 
Tudomásomra jutott, hogy egyes kereskedelmi vállalatok altiszte

ket arra igyekeznek megnyerni, hogy alárendeltek között, vagy csa
pattestüknél szolgálatot teljesítő legénységi állományú egyének között 
részletfizetés ellenében közszükségleti cikkeket (kereskedelmi árukat) 
terjesszenek. Ennek ellenében bizonyos üzleti hasznot biztosítanak 
az illető altiszteknek, akik az esedékes részletfizetési összegek besze
désére is hivatva volnának. Miután az ily kísérletek alkalmasak arra, 
hogy egyes altiszteket szolgálati kötelességétől eltántorítsák és őket 
szolgálati hatalmukkal való visszaélésre (alárendelteknek szükségte
len beszerzésekre való rábeszélésre) csábítsanak, tekintettel továbbá 
arra, hogy bajtársak terhére üzleti nyerészkedés nem tűrhető, az alá
rendelt altisztek és tisztesek nyomatékosan figyelmeztetendők, hogy 
ilyen kísérleteket a leghatározottabban utasítsanak vissza. Az elől
járó parancsnokságok (hatóságok) ezen kísérleteket kísérjék figye
lemmel és akadályozzák meg."37 

A visszaéléseket tessék-lássék módon egy-egy rendelettel intézték 
el. Gyakorlatilag nem alkalmaztak súlyosabb megtorlásokat (hadbíró
sági eljárást, fogdafenyítést stb.). A „botlásokat" elnézték, szemet 
hunytak felette. 

A katonai vezetés nagyon gondosan ügyelt arra, hogy az altisztikar 
ideológiailag megbízható legyen. 

Állandó ellenőrzést gyakoroltak felettük és számos ismeretterjesztő, 
hazafias, valamint vallási tárgyú előadást szerveztek számukra. A 
„vörös métely", nemzet, haza, isten, magyar faj felsőbbrendűsége, 
Trianon revíziója, a környező államok lakóinak ócsárlása, a naciona
lizmus, soviniszta uszítás stb. állandóan szerepelt az előadások anya
gában. A kormányzat külön 100 millió koronát biztosított pl. az 1923 
—24. évi költségvetési évben a hadseregvezetésnek a „vörösvédelmi 
intézkedések megtételének előremozdítására."38 A legénységet az al
tisztekkel figyeltették, az altiszteket pedig a megszervezett „bizalmi" 
rendszer alapján ellenőrizték mind a laktanyákban, mind a laktanyán 
kívül.39 Tiltották az altiszteknek a polgári egyesületekbe való belé-

37 680/eln. kö r rende le t . Honv. Közi. 1932. 4. sz. 28. o. 
38 Csak szolgálati haszná la t r a . . . 387. o. 
39 Uo. 390. 0. 
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pest is. Pl. azzal az indokolással nem engedték a „Pécsi Tornaegylet"-
ben való tevékenységet, mivel „ . . . ma már az iparos társadalom tag
jai között is többen vannak a szélsőséges irányzathoz tartozó szemé
lyek és lehetségesnek látják, hogy ezen egyesületbe — melynek tagjai 
javarészt az iparos osztályhoz tartoznak — szélsőséges gondolkodású 
személyek is bekerülhetnek, ott a honvédség tagjaival kényelmes 
társadalmi érintkezés útján közölhetik állami és társadalombomlasztó 
eszméiket."40 

A kommunistaellenes hisztéria a 30-as évek elején — a magyar 
munkásmozgalom nagy megmozdulásai és harcai nyomán — még fo
kozottabbá vált a hadseregben. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter, 
később miniszterelnök, azon törekvéseiben, hogy totális fasiszta rend
szert vezessen be az országban, a hadsereg megbízhatósága fontos sze
repet játszott. A hadsereg felső vezetése teljes mértékben támogatta 
Gömbös terveit, s hogy a hadsereget „megóvja" a kommunista befo
lyástól, a hivatásos állománytól megkövetelte, hogy minden kommu
nistagyanús személyt figyeljenek, és ha szükséges, őrizetbe vegyenek. 
Ehhez külön pénzügyi fedezetet is biztosított: ,, . . . az offenzív nem
zetvédelmi szolgálat megszervezésére és ellátásának pénzkiadására az 
eddigi 120 P havi nevelésügyi átalányon felül »alap« gyanánt a ren
delettel párhuzamosan az első vadászdandár parancsnokságának 500 
P-t, a 2—7. vadászdandár parancsnokságok részére egyenként 300 
Pt- utalok k i . . . a pénz felhasználásánál elvül szolgáljon, hogy a ki
tűzött cél érdekében a legutolsó fillért is fel lehet — sőt, ha ered
mény várható, fel kell használni . . ."41 

Az altisztikart messzemenően felhasználják ebben a munkában. A 
Honvéd Altiszti Folyóiratban egymásután jelentek meg szerzői aláírás 
nélküli cikkek „A bolsevista agitátor", „A nemzeti öntudat ébredé
se", „Alárendeltjeink megismerése nemzetvédelmi szempontból" stb. 
címekkel. E cikkekben módszereket és útmutatásokat adtak az altisz
teknek, hogyan kell „leleplezni" a kommunista agitátorokat. A sor
állományú legénység tanult, intelligens és munkáselemei mindegyiké
ben agitátort gyanítottak. Király Ernő tűzmester erről a kérdésről így 
vélekedett: „ . . . g o n d o l j u n k csak arra, hogy mit ér nekünk az olyan 
ember, aki kiváló bár minden tekintetben, de nem megbízható. In
kább legyen kissé gyengébb, de mindenféle tekintetben megbízható, 
igaz magyar ember legyen . . ,"42 

A legszolgálatkészebb altiszteket kitüntették s a kitüntetés indok
lása teljesen egyértelmű: „A Kormányzó Űr Ö Főméltósága adomá
nyozni méltóztatott lázító, röpiratokat terjesztő, kommunista egyének 
elfogása körül kifejtett törhetetlen, hazafias, önfeláldozó és bátor 
magatartásának elismeréséül, a »Bátorság Érmet« piros és fehér pólyás 
szalagon: Homonnai Béla, a Magyar Királyi »József Nádor« 2. honvéd 
gyalogezredben szakaszvezetőnek adományozta."43 

40 U o . 393. O. 
41 UO. 408—409. o . 
42 H A F . , 1936. 3. s z . 67. o . 
43 1723/eln. 10. sz. kör rende le t . Honv. Közi. 1931. 6. sz. 94. o. 
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A katonai vezetés azt tartotta, hogy a vallásos, a „túlvilági" hata
lomban bízó katona tiszteletben tartja a katonai vezetés parancsait. 
Az altisztek részére is kötelezővé tették a templomlátogatást. Emel
lett évenként legalább egyszer — a különböző felekezeti szertartások
nak megfelelően — a gyónást, áldozást, úrvacsorát stb. A vallásos
ság erősítése érdekében — hasonlóan a kommunistaellenes cikkek
hez — szerzői aláírás nélkül jelentek meg írások a Honvéd Altiszti 
Folyóiratban: „ . . . ezek után világos, hogy a honvédaltiszt csak isten-
hivők világnézetét fogadhatja e l . . . az altiszt tehát legyen vallásos 
s gondoskodjék arról, hogy az alárendelt legénység is teljesítse vallá
sának parancsai t . . . mert a magyar honvéd valóban az Istent szol
gálja, akit akaratának érvényesítése érdekében, tehát elsősorban és 
főképpen az igazság megvédésére, vagy helyreállítására használ fel."4'1 

Az altiszteket tehát „óvták" balról, de a későbbiekben óvták „jobb
ról" is. A Horthy-fasizmusnak nem felelt meg a Szálasi-féle nemzeti
szocialista irányzat, és ebből adódóan tiltották a Szálasi-féle elvek ter
jesztését az altisztek körében. Az egyik bizalmas jelentés megállapít
ja, hogy a „ . . . legénység (az altisztek és rendfokozat nélküli legény
ség, elöljárók és alárendeltek is) egymás között . . . egymást nem a 
szabályzatokban előírt tiszteletadással üdvözlik, hanem jobb nyúj 
tott kar vízszintes felemelésével és »ÉSZ« (éljen Szálasi) szóval. . ."45 

E jelentéseknek, megfigyeléseknek és tiltó rendszabályoknak nem volt 
hatása az altisztikarra, mert az 1919 óta irredenta, kommunistaelle
nes fajgyűlölő szellemben nevelt altisztikar igen alkalmas talaja volt 
a nyilas demagógiának. 

A fasiszta Horthy-rendszer, hogy minél jobban magához láncolja 
az altiszteket, lehetőséget adott a „Vitézi Rend"-be való felvételre, az 
ezzel járó vitézi telek elnyerésére. Az ún. „vitézi telkeket" hitbizo
mányi elvekben alapították, de attól eltérően a birtokot nem az első
szülött, hanem az örökölte, aki „ . . . egyéniségével biztosítékát tudja 
adni annak, hogy a vitézi telekhez fűződő közszolgálatokat teljesíteni 
képes és hajlandó is."46 Nemcsak címet és telket adtak a legmegbízha-
tóbbaknak, hanem a vezetésbe is bevonták őket. Az Országos Vitézi 
Szék állományába 1938-ban 27 altiszt tartozott.47 

A zártkörű kasztrendszer kialakítása érdekében — a tisztekéhez 
hasonlóan — az altisztikar részére is létrehozták először Budapesten, 
majd később a nagyobb helyőrségekben a Helyőrségi Altiszti Kaszinó
kat. Elnökségükben hivatalból kinevezett tisztek is helyet foglaltak, 
akik biztosították, hogy a kaszinók betöltsék hivatásukat. 

A kaszinók célja — többek között — „ . . . a tagok erkölcsi és anyagi 
érdekeinek szolgálata . . . a tagok művelődésének emelése és a tár
sadalmi élet előmozdítása . . . hazafiasság és a közszellem ápolása és 
nevelése."48 A kaszinói tagsághoz ajánlók és közgyűlési határozat 

V. HAF. 1935. 10. sz. 66—68. O. 
45 Csak szolgálati ha szná l a t r a . . . 462. o. 
46 Uo. 509. o. 
47 Uo. 510. o. 
48 Magya r Királyi Budapes t i Helyőrségi Altiszti Kaszinó a lapszabályza ta . Budapes t , 1925., 

3—4. O. 
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volt szükséges. A kasztrendszeri gőg megnyilvánulására igen sok 
példa adódik: „ .... a társaságát (az altiszt) úgy válassza meg, hogy az 
társadalmi állásának megfelelő legyen. Ne lefelé, hanem mindig fel
felé keresse azt."49 Az altisztek így vélekedtek önmagukról: „ . . . h a 
egy honvédaltiszttel állok szemben, akkor feltétlenül arra gondolok, 
hogy valamilyen lelki értéke emelte őt erre az állásra."50 ! 

Sok szó hangzott el és sokat írtak a fasiszta Horthy-hadsereg al
tisztikarának a durvaságairól, embertelenségeiről, kegyetlen kikép
zési módszereiről. Mindez igaz, mert a Horthy-hadsereg részére ki
adott szabályzatok felhatalmazták az altiszteket az emberi méltóságot 
megalázó módszerek alkalmazására. 

A kiképzés jelentős része a csapataltisztekre hárult. Az akkori ki
képzés módszertani elvei a sülykolást tartották legmegfelelőbbnek: 
„ . . . sulykolni kell mindazt, amit a katonának minden alkalommal és 
egyöntetűséggel, mintegy gépiesen kell végrehajtani"5 1 — írta az egyik 
gyakorlati szabályzat. Ebből adódóan hírhedtek voltak a csapataltisz
tek által vezetett alaki, illetve harcászati foglalkozások. Nem azt tar
tották szem előtt, hogy a katona megismerje fegyverének hatását és 
megtanulja annak kezelését, hanem azt, hogy a katona álmából riaszt
va is hibátlanul elmondja, hogy fegyverének hány alkatrésze van és 
szétszedését, illetve összerakását milyen sorrendben kell elvégezni. 
Naponta — teljesen lélektelenül — órákig gyakorolták az alaki moz
gást. Ebből adódóan a legénység csak azt érezte a kiképzésen, hogy 
mindez részére haszontalan és hiábavaló. Maguk az altisztek egy ré
sze akarva-akaratlanul beismerte, hogy kiképzési módszerük nem 
emberséges: ,, . . . a legtöbb oktató azzal kezdi embereit nevelni, hogy 
nagyon korán túl erélyesen, mondhatni durván lép fel és máris e r ed" 
meny t követel a minap bevonult ú j o n c t ó l . . . az oktató legtöbb hibá
ját a türelmetlenség szüli . . ,"52 

A durvasághoz, a kegyetlenséghez az is hozzájárult, hogy az érvény
ben levő Szolgálati Szabályzat — egyes kivételtől eltekintve — nem 
biztosított fegyelmi fenyítő jogkört az altiszteknek. A Szolgálati Sza
bályzat 650/2. pontja a következőket rögzíti: „A fegyelmi fenyítő ha
talom nem a rendfokozatokhoz, hanem a szolgálati álláshoz van köt
ve . . . ennek értelmében a csapatoknál a legénységi állomány feletti 
fenyítő hatalom az alosztályparancsnokoknál kezdődik."53 Ugyanennek 
a szabályzatnak a 38/1. pontja előírja: ,, . . . a csapat harcképességét 
veszélyeztető fegyelmezetlenségnek és ingadozásnak szükség esetén 
az erőszakos eszközök legerélyesebb alkalmazásával kell véget vet
ni!"54 Itt a kibúvó! Ha az altiszt úgy látta, hogy a fegyelmezetlenség 
veszélyes az alosztály harcképességére, abban a pillanatban alkal
mazta az erőszakos eszközöket, mégpedig a legerélyesebb formában. 
S ez ismeretes volt mind a tisztek, mind a felsőbb vezetés előtt, sőt 

49 HAF. 1934. 3. SZ. 74. o. 
50 HAF. 1935. 1. sz. 60. O. 
51 Kivonat a Magyar Királyi Honvédség gyakorlati szabályzatából. 1939., 5. o. 
52 HAF. 1936. 10. sz. 37—39. o. 
53 Szolgálati Szabályzat a Magyar Kirá ly i Honvédség számára . I. rész. 1931., 5. o. 
54 Uo. 
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a tisztek részére kiadott nevelési segédletekben elítélőleg nyilatkoztak 
erről: „Az alosztálynál csak az alosztályparancsnoknak van fegyelmi 
fenyítő hatalma. Ne tűrje, hogy az altisztek foglalkozás, vagy pihenő 
alatt csuklóztatással stb. fenyítsék a legénységet. Ezt szigorúan ellen
őrizzük. Az altisztek között akadnak olyanok, akik kegyetlenkedő 
hajlamukból, vagy anyagi juttatások kikényszerítése céljából erősza
kosak és durvák."55 Azokról az altisztekről, akiket elítél durva mód
szereik miatt a fent idézett szabályzat, egy másik helyen a következő
ket olvashatjuk: „ . . . az altisztek . . . az alosztálynak mindig értékes 
elemei, sok esetben a tisztek helyettesei. Ne kicsinyeskedjünk, ne 
gyámkodjunk felettük. Csak így érzik át a rájuk bízott feladatok fe
lelősségét is. A gyámkodás megöli az önbizalmat és önálló feladatok 
elvégzésére képtelenné tesz."56 Végeredményben maguk a szabályza
tok és segédletek adtak felmentést az altiszteknek. 

A katonai vezetés felismerte az altisztképzésben megmutatkozó el
lentmondásokat. A csapataltisztképző intézet előnyei és hátrányai már 
a 30-as évek elején jelentkeztek. Az előnyöket a következőkben lehet 
összefoglalni: A kiképzés már központi elképzelés és irányítás alatt 
történt. Az intézet megfelelő középiskolai végzettséget is adott. Mivel 
az ifjúkor határán levő fiatalokat vették fel, politikai, világnézeti és a 
korral járó egyéb tapasztalatlanságuk folytán könnyen nevelhetők 
voltak. Fenntartás nélkül elfogadták és magukénak vallották a Horthy-
rendszer ideológiáját. 

Ennek az iskolarendszernek azonban megmutatkoztak a hátrányai is: 
a növendékek minden katonai előképzettség és csapatszolgálat nélkül 
kerültek az iskolára. 18—20 évesek voltak, amikor első csapatbeosztá
sukat elfoglalták. Elméleti kiképzésük a kor követelményeihez képest 
megfelelő volt ugyan, de gyakorlati — oktatási és módszertani — 
tapasztalatokkal lényegében nem rendelkeztek. A csapatokhoz csak 
azt vitték magukkal, amit az iskola gyakorlati kiképzése adott, ami
nek a hátrányai és következményei kézenfekvőek. Hátrányként je
lentkezett az is, hogy azonos korúak — sőt nem egy esetben fiata
labbak voltak a legénységi állománynál, amiből aztán elég súlyos 
konfliktusok is adódtak. Tekintélyük megóvása érdekében nemegy
szer visszaéltek beosztásukkal és rendfokozatukkal, s ez igen sokszor 
durvasághoz, kegyetlenséghez vezetett. A probléma másik oldala, hogy 
könnyebben váltak lekenyerezhetővé, megvásárolhatóvá. 

Az altisztikar nem volt egységes. A csapatnál szolgáló idősebb, is
kolát nem végzett altisztek bizonyos előítélettel fogadták az iskoláról 
kikerült altiszteket, mert féltették az állásukat, beosztásukat a fia
taloktól. Lenézték őket, mert attól tartottak, hogy tapasztalatlansá
gukból adódó baklövéseikkel lej aratják az altisztikar tekintélyét. Az 
a gyakorlati tapasztalat, amivel az idősebb altisztek rendelkeztek, le
hetővé tette részükre, hogy nem egy esetben nehéz helyzetbe hozzák 
a legénység előtt a fiatal altiszteket. Az utóbbiak jobb elméleti kép-

55 Segédlet az a losz tá lyparancsnokok számára . I. rész, 1. füzet, 37. o. 
56 uo, 
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zettség birtokában más területen járat ták le az idősebb kollégáikat a 
legénység előtt. Erről a problémáról így ír a korabeli altiszti folyó
i ra t : ,, . . . a fiatalabb altiszt pedig ne bírálja az idősebb beszédmodorát, 
különösen akkor ne, ha azt alárendeltek is hallják. Tudjuk nagyon jól, 
hogy az idősebbeknek nem volt alkalmuk — mint az intézetet vég
zett fiatalabb bajtársaknak — olyan előképzést nyerni."5 7 

A katonai vezetés az iskola megindulásától kezdve arra törekedett, 
hogy a felvett hallgatók zöme a paraszti rétegekből kerüljön ki. Azért 
tar tot ták ezt szükségesnek, mert szerintük: ,, . . . a legelső rangú ka
tonai emberanyag: a falusi elem, melyet a hivatásos altisztikarban 
nem nélkülözhetünk".58 A városi fiatalokkal szemben az a nagy elő
nyük is megvolt a faluról jött növendékeknek — a horthysta katonai 
vezetés szerint —, hogy a falusi elem . . . . . még többnyire érintetlen 
a városok nyílt, vagy földalatti fertőződésétől, mellyel a városi elem 
ebben a korban már nagymértékben telítve van, s ezenkívül be is 
van szervezve a katonai és hazafias szempontból ártalmas tömörülé
sekbe. Ez az előny pedig katonai szempontból többre becsülendő bár
mely iskolázottságnál."59 

E törekvést hátráltatta, hogy a parasztfiatalok zöme legfeljebb az 
elemi iskola 4 osztályát tudta elvégezni. Tíz éves korától már arra 
kényszerült, hogy napszámban dolgozzon és az 5—6 év alatt még azt 
is elfelejtette, amit az iskolában tanult. Ebből adódóan a katonai ve
zetés számára legértékesebb altiszti káderanyag az elméleti követelmé
nyeket kevésbé tudta olyan színvonalasan elsajátítani, mint azok a 
kispolgári és városi elemek, akiknek módjuk volt magasabb iskolai 
végzettséget szerezni. Ez a hátrány azután megmutatkozott a csapat
szolgálatban is. 

Az előmenetel nemcsak várakozási időhöz, hanem szigorú minősítési 
feltételekhez is kötve volt. Előléptetni csak azt az altisztet lehetett, 
aki alkalmas minősítést kapott a bizottságtól. Az alkalmas minősítést 
azonban csak az nyerhette el, aki „ . . . a következő magasabb rendfo
kozat eléréséhez előírt összes feltételeknek megfelelt".60 E feltételek: 
,, . . . a nemzeti és erkölcsi megbízhatóság, valamint a megfelelő testi 
és szellemi képesség szempontjain kívül, még azon követelmények
hez van kötve, hogy az illető tudásával . . ." ezt kiérdemelje.61 

További problémaként jelentkezett az irodai munkát végző és a 
csapataltiszti teendőket ellátó altisztek közötti nézeteltérés. Az irodai 
altiszt csinált végeredményben igazi altiszti karriert. Hiába írta Béres 
Benedek törzsőrmester, hogy az „ . . . iroda-altiszt, aki ma irodában 
teljesít szolgálatot, valamikor a csapatnál kezdte pályafutását, s leg
több esetben három-négyévi csapatszolgálat után került irodába".62 

Mindez nem oldotta meg az ellentéteket. Az irodán dolgozó altiszt 

57 HAF. 1936. 3. sz. 47. O. 
58 Magyar Ka tona i Szemle. 1935. 8. sz. 38. o. 
59 Uo. 
60 7131/eln. 10. kö r r ende le t . Honv . Közi. 1930. 25. sz. 217. o. 
61 B—4. Előléptetési ha t á rozványok a Magyar Kirá ly i Honvédség legénységi á l lományú 

egyéne i számára . 1926., 9. o. 
62 HAF. 1935. 11. sz. 52. o. 
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fizikailag nem volt úgy igénybe véve, mint a csapataltiszt. Pihenése, 
munkaideje viszonylag normálisnak volt tekinthető. Ezzel szemben a 
csapataltiszt a nagyobb fizikai megterhelés miatt előbb vált alkalmat
lanná, és mivel nem képezték ki irodai teendők ellátására, más be
osztásba helyezése tehertételt jelentett a katonai vezetés számára. 

Sérelmes volt a csapataltiszteknek az is, hogy az altisztikaron belül 
nem ők voltak a hangadók, annak ellenére, hogy ők voltak többség
ben. Az irodai altiszt ismerte legjobban az altisztikarra vonatkozó ren
deleteket. Tájékozottabb, jobban értesült volt, mint a csapataltiszt, és 
ezt az előnyt fel is használta a maga javára. 

A katonai vezetés gyakorlati intézkedésekkel akart javítani a hely
zeten. Az 1932. április 20-i „Vezetési Értekezleten" pl. határozat szü
letett a „Kinizsi Pál" Csapataltisztképző és Nevelő Intézet átszervezésé
ről. Ennek értelmében az iskolára felvett hallgatókat olyan csapat
tisztesekből toborozták, akik legalább három éve már alakulatnál szol
gáltak.63 Ez az intézkedés azonban nem oldott meg minden problémát. 

Üjólag felvetődött a kérdés: melyik az az erkölcsi és szellemi szín
vonal, amelyre az altisztnek hivatása betöltéséhez okvetlenül szüksége 
van. 

A hivatásos altisztikarral szemben támasztandó magasabb követel
ményeket a következőkben határozták meg: 

— a hivatásos altisztikarban a tisztikarnak önállóan és felelősség
gel dolgozni tudó munkatársat kell kapnia; 

— alkalmas legyen arra, hogy a tisztikart terhelő sok részletmunka 
jó részét átvegye; 

— erkölcsileg és szellemileg közelebb kell állnia a tisztikarhoz, mint 
a legénységhez; 

— a tisztikar irányában tökéletes megbízhatóságot, a legénység
gel szemben pedig erkölcsi és szellemi fölényt kell tanúsítania; 

— minden tagjának egyformán alkalmasnak kell lennie mind csa
pat-, mind irodaszolgálatra."'1 

A követelmények tehát az elmúlt időszakhoz képest magasabbak 
lettek. A technika tömeges megjelenése a hadseregben az altisztek
től bizonyos fokú matematikai, geometriai, fizikai, vegytani stb. alap
ismereteket követelt. Ezenkívül az általános műveltség területén is 
szükségük volt magasabb képzettségre, hogy tudásban közelebb áll
janak a tiszthez, mint a legénységhez. A katonai vezetés azonban nem 
egyszerűen a polgári iskola anyagát akarta elsajátíttatni, hanem an
nak lényegét: némely tárgyból jóval többet, másból kevesebbet, egye
sekből semmit sem. 

Egyes katonai vezetők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az is
kola átszervezése következtében szerintük legértékesebb falusi elem 
nem tud eleget tenni a magasabb követelményeknek. Ez az aggo
dalom érthető is volt. Az új rendszer szerint ugyanis olyan csapat-

G3 Csak szolgálati haszná la t r a . . . 410. o. 2. sz. lábjegyzet . 
64 Uo. 43. o. 
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tisztesek kerülhettek az iskolára, akik 24—26 évesek voltak. A falusi 
elemek többsége 13—14 évi iskolázási szünet után kezdte meg újból 
a tanulást. Ez pedig — véleményük szerint — behozhatatlan hát
rányt jelentett a műveltebb városi és kispolgári elemekkel szemben. 
Éppen ezért továbbra is a négyéves képzést javasolták, mert úgy 
vélték, hogy ennyi idő alatt szorgalmas tanulással a fent vázolt 
hátrányok behozhatok. Ebből adódóan szerintük: 16—17 éves fiata
lokat kell felvenni az iskolára, ahol azok alapos kiképzést kapnak, majd 
20—21 éves korukban a legalacsonyabb tisztesi rendfokozattal a csa
patokhoz osztanák be őket két évi próbaszolgálatra. 22—23 éves ko
rukban, a próbaszolgálat letöltése után vennék csak át őket hivatá
sos altisztnek a legalacsonyabb altiszti rendfokozattal, őrmesterként. 

E kétéves próbaidő ,, . . . elegendő a szigorú elbírálásra és az elbo-
csájtás lehetősége és veszélye bizonyára serkentőleg hatna a már ko
molyabb és értelmesebb fiatalokra . . ."65 

Ettől a rendszertől várták a legégetőbb problémák megoldását, a 
falusi és városi elemek olyan irányú igénybevételét, ahogy ezt a kato
nai vezetés jónak látja. Vagyis a fegyvernemi képzéshez a szükséges 
magasabb tudású városi és kispolgári elemek kerülhetnek felvételre, 
míg a gyalogságnál a kevesebb tudással és intelligenciával rendelkező 
paraszti elem is megállná a helyét. Ugyanakkor a paraszti sorból jövő 
jelöltek 16—17 éves korukban még képesek rendszeres tanulással be
hozni hátrányukat, amit az elfogadott új rendszer 24—26 éves kor
határa — véleményük szerint — már nem tesz lehetővé. 

Az érvek közé tartozott még az is, hogy abban az esetben, ha a 
javaslat elfogadásra kerülne, ,, . . . a városi elemet éppen abban a 
korban ragadjuk ki a fertőző téveszmék gyilkos hatása alól, amikor 
annak még nem estek áldozatul".66 Mivel egykorúakról van szó, a ki
választás egységes megítélés szerint történik, a több éves kiképzés és 
próbaszolgálat lehetőséget ad az alapos rostálásra, amiből az az előny 
származik, hogy a kibocsátásra kerülő altisztek ,, . . . egységességének 
szellemi és erkölcsi előfeltételei a legmesszebbmenőleg adva van
nak".67 

Született olyan elgondolás is — ezt részben meg is valósították —, 
amely szerint a csapataltisztképző iskolán olyan rendszerű kiképzést 
kell folytatni, ami lehetővé teszi, hogy az iskola elvégzése után min
den altisztnek bizonyos ideig — amíg koruk, vagy egészségi állapotuk 
megengedi — csapatnál kell szolgálatot teljesíteni. Ha már az ala
kulat nem tart rájuk igényt, az iskolán tanultak birtokában minden 
nehézség nélkül beoszthatok a könnyebb irodaaltiszti beosztásba. E 
sokoldalú képzés lehetővé teszi, hogy minden altiszt elsősorban ka
tona legyen és átesvén a hosszú csapatszolgálaton, az irodában is ka
tona maradjon. Ezzel akarták elérni, hogy az értelmesebb, tanultabb 
altiszt képességeit először a csapatnál kamatoztassa, valamint azt is, 
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hogy az altiszt pályája kezdetén ne arra törekedjék, hogy azonnal iro
dába kerüljön. 

Ha a javaslatokat, érveket vizsgáljuk, a fő kérdés az volt, hogy 
mely osztályból, rétegből válasszák ki az altiszteket. 

Az a törekvés, hogy az altisztikaron belül a paraszti elem dominál
jon, állandóan visszatérő jelenség volt. A horthysta katonai vezetés 
ugyanis ebben látta az egységes altisztikar létrehozásának az alapját. 
A kiválasztás elvét így határozták meg: ,,Megteremtettük az egységes 
tisztikart, melléje létre kell hoznunk az egységes altisztikart. En
nek érdekében szigorúan szem előtt kell tar tanunk az osztályszem
pontokat . . . " A katonai vezetés a parasztság elmaradottabb rétegei
ben látta tehát azt az emberanyagot, amely célkitűzéseinek a legjob
ban megfelelt. A szegény nincstelennek társadalmi és anyagi fel
emelkedést jelentett az altiszti pálya. Az állandó létbizonytalanságot 
felváltotta a biztonság, a jó fizetés. ,,A választottak" tehát kiváltsá
gos helyzetük biztosítása érdekében fenntartás nélkül kiszolgálták a 
fasiszta rendszert. Támogatták az uralkodó osztályokat népellenes po
litikájuk megvalósításában. A katonai vezetés hevesen ellenezte az 
olyan egyének felvételét a hivatásos altisztikarba, akik „magasabb" 
társadalmi osztályokból származtak, „mert ezek sohasem fognak be
illeszkedni jövendő helyzetükbe és örökké elégedetlen elemet fog
nak képezni."08 Ugyanígy vélekedett a középiskolai érettségivel ren
delkező jelentkezőkről is, mert ,, . . . ezek is többre vágytak s csak a 
kényszerűség viszi őket az altiszti pályára, melyet sohasem tekinte
nek hivatásuknak . . ,"69 

E javaslatokból és elképzelésekből azonban a katonai vezetés nem 
mindent valósíthatott meg. Ennek több oka volt. Először is az ország 
gyenge gazdasági helyzete, ami negatívan befolyásolta a minden jó 
elképzelés, elgondolás valóra váltását. Másodszor a 30-as évek derekán 
a hitleri fasizmushoz való politikai közeledéssel együtt járt a katonai 
kapcsolatok kiépítése is,70 ami a magyar haderő gyors ütemű fejlesz
tését követelte meg, mert a katonai vezetés megállapítása szerint: „Nem-
kétséges, hogy szövetségünk értéke is mindenkor egyenes arányban 
fog állni azzal az erőkifejtéssel, amit a honvédelem terén fel tudunk 
mutatni. A kifejlesztett hadsereg, tehát egyúttal hathatós eszköz a 
szövetség megszerzésére i s . . ."71 A gyors ütemű fejlesztés azonban 
nem engedte meg a hivatásos altiszti kar négyéves iskolai kiképzését. 
Ebből adódóan kényszerültek átállni a kétéves kiképzési rendszerre, 
hogy a gyors fejlesztés következtében jelentkező csapataltiszt-hiányt 
minél előbb pótolni tudják. 

68 Uo. 46. o. 
09 Uo. 49. o. 
70 Uo. 363. o. 
71 Uo. 357. o. 
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A hivatásos csapataltisztképzés a háborúra való felkészülés 
időszakában 

A többszöri átszerevezésekkel megreformált Magyar Királyi „Kinizsi 
Pál" Honvéd Csapataltisztképző Iskola volt az a központi kiképző bá
zis, ahol a légierő és a folyamerő kivételével valamennyi fegyvernem 
számára kiképezték az altiszteket. 

Az iskola kiképzési célkitűzései, mivel ezeket már a háborúra való 
felkészülés követelményei határozták meg, újszerűek: 

— Olyan altisztek képzése, akik háború esetén mint szakaszpa
rancsnokok önállóan meg tudják oldani a reájuk bízott feladatokat; 

— békében a belszolgálat ellátásán túl újonckiképzést teljes é r té 
kűen, raj kiképzést szükségszerűen, önállóan tudjon vezetni, képes 
legyen az alosztálynál szolgálatot teljesítő tiszteket ideiglenesen he
lyettesíteni és a legénység nevelésében a tiszteket támogatni; 

— meg kell adni a feladatok ellátásához szükséges általános mű
veltséget. Ennek érdekében a kiképzési anyag elsajátításán kívül a pol
gári iskola két osztályát is el kellett végezni a két év alatt; 

— erős, ügyes, kisportolt, fizikai fáradtságot, nélkülözéseket elvi
selni tudó katona képzése, hogy az altiszt hivatását mind békében, 
mind háborúban be tudja tölteni. 

A nevelési célok már kevésbé újszerűek: 
— A rendszerhez való hűség és feltétel nélküli áldozatvállalás; 
— a tisztikarhoz való hűség, ami egyet jelentett a vak engedel

mességgel, a parancsok gondolkodás nélküli végrehajtásával. 
Ilyen követelményeknek csak azok az emberek feleltek meg, akik 

már a csapatszolgálatuk ideje alatt bebizonyították megbízhatósá
gukat, rátermettségüket. 

Az iskolára való vezénylés önkéntes jelentkezés alapján, 2—3 évi 
csapatszolgálat letöltése után vált lehetségessé. Az önkéntesség azon
ban még nem jelentette azt, hogy a jelentkezők azonnal beiskolázásra 
kerültek. A csapattesteknél szelektáló vizsgákon bírálták el, hogy a 
jelentkező rendelkezik-e azokkal az ismeretekkel és adottságokkal, 
amelyek alapján várható, hogy az iskola elvégzése után alkalmas 
lesz az altiszti állás betöltésére. A csapatok e vizsgákat komolyan 
vették, mert az iskola elvégzése után az általuk vezényelteket kap
ták vissza. Az így kiválasztott jelöltek a honvédség központi képesség
vizsgáló intézetében újabb vizsgán estek át. Itt elsősorban „Képes
ségvizsgálaton kell bizonyítani, hogy a jelölt jó felfogású és szokat
lan nehéz helyzetekben is önálló parancsadásra és végrehajtásra ké
pes."72 A vizsgálaton legalább jó eredményt elért jelentkezők kerül
hettek vezénylés útján az iskolára. A kiválasztás az iskolán tovább 
folytatódott, mégpedig két irányban. Egyrészt önkéntes formában, 
amikor a hallgató maga kérte a csapathoz való visszavezénylését, 

72 HAF. 1936. 5. sz. 47. O. 
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vagy azért, mert úgy látta, hogy nem tud eleget tenni a kiképzési 
követelményeknek, vagy azért, mert idejében felismerte, hogy az is
kola elvégzése után saját osztálya érdekei ellen akarják felhasználni. 
Másrészt az iskola tisztikara is végzett szelektálást, amelynek során el
sősorban a rendszerhez való feltétlen hűséget vizsgálták s csak má
sodsorban tartották fontosnak, hogy a szellemileg nem megfelelőt tá
volítsák el az iskoláról. 

Az iskola szervezése a fegyvernemi kiképzés követelményeit szem 
előtt tartva a következőképpen módosult: 

Iskolaparancsnokság. 
1 gyalogzászlóalj, három puskás századdal és egy nehézfegyver 

alosztálykerettel, ahol a gyalogság és a kerékpáros alakulatok, vala
mint a gépkocsizó gyalogság hallgatói, 

1 gyorsosztag, ennek keretében a lovasság és páncéljárműves csa
patok hallgatói, 

1 tüzérosztag, ennek keretében a tábori és légvédelmi tüzérség hall
gatói, 

1 műszaki és híradó osztag, ennek keretében a műszaki és a híradó 
csapatok, valamint a csapatárkász és csapattávbeszélő alakulatok hall
gatói nyertek kiképzést.7;5 

A szorosan vett katonai kiképzés három irányú volt: 
1. Oktatóvá való képzés, amely magában foglalta az egyes ember 

és részben a rajkiképzővé való kiképzést. 
2. Vezetővé való kiképzés, amely magában foglalta a rajparancs

noki kiképzés tökéletesítését és az önálló szakaszparancsnokká történő 
kiképzést. 

3. A belszolgálat, anyagkezelés és anyagkarbantartásban való ki
képzés, ami kiterjedt az altiszti beosztásokkal járó követelmények és 
részben az alosztálynál szolgálatot teljesítő tisztek munkakörének 
megismertetésére, hogy adott esetben ideiglenesen helyettesíteni tud
ják őket. 

A kiképzésben a gyakorlati szempontok érvényesültek. Különösen 
nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a hallgatók a tűzfegyverek ke
zelését és használatát tökéletesen elsajátítsák. A fegyvernemi hall
gatók tűzvezetői kiképzést is kaptak. Követelmény volt, hogy a fegy
vernemen belül rendszeresített minden fegyvert kezelni tudjanak, 
így pl. a puskás alosztálynál tanuló hallgatók a gyalogsági fegyver
ismeretekben — mint kezelők, oktatók és tűzmesterek — tökéletes és 
alapos kiképzést kaptak. A gyalogsági nehézfegyverekhez (géppuska, 
aknavető, páncéltörő ágyú stb.) mint kezelők, kifogástalan kiképzést 
nyertek, sőt szükség esetén a nehézfegyverek kezelésének oktatásánál 
mint oktatókat is fel lehetett használni. őket. Arra is törekedtek, hogy 
a különböző harceszközök megismertetésével megadják a fegyvernemi 
együttműködés alapját raj- , illetve szakaszkötelékben. 

73 Magyar Katonai Szemle, 1939. 2. sz. 73. o. 
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A kiképzés téli és nyári időszakra tagozódott. A téli időszak októ
bertől márciusig tartott. Ez idő alatt az általános katonai tantárgyak
ból, valamint a polgári iskola tananyagából tartották a foglalkozáso
kat. Mivel az oktatóvá és nevelővé való képzés gyakorlatiasan történt, 
a foglalkozások egy részét ebben az időszakban is a terepen tartották 
meg. 

A nyári kiképzési időszak áprilistól augusztusig tartott, s a vezető
vé, szakaszparancsnokká stb. való kiképzést szolgálta. Ekkor tanulta 
meg a hallgató a gyakorlatok keretében alkalmazni mindazt, aminek 
csak az elméleti alapját kapta meg a téli kiképzés folyamán. 

A nyári időszak augusztusban komplex gyakorlattal zárult. A hall
gatók ezen a gyakorlaton — a ludovikásokkal együtt — gyorscsapatok, 
repülők stb. bevonásával adtak számot az egész kiképzési évben ta
nult anyag elméleti és gyakorlati elsajátításának fokáról. 

A komplex gyakorlat többek között azt a célt is szolgálta, hogy a 
jövendő tisztek és altisztek- már az iskolai kiképzés idején közelebb 
kerüljenek egymáshoz. 

A nyári kiképzési időszakban egy bizonyos időre csapatokhoz vezé
nyelték a hallgatókat, hogy mint gyakorló oktatók és parancsnokok 
megtanulják alkalmazni az iskolán tanultakat. Az idegen terephez való 
szoktatást szolgálták a kihelyezések, amit minden fegyvernemnél 
megtartottak. 

A hallgatók az elméleti és gyakorlati tudnivalók többségét a sza
bályzatokból sajátították el. De meg kell említenünk, hogy az iskola 
saját kiadású tankönyveket is használt, amelyeket az iskolán tanító 
tisztek és tanárok írtak. Ilyen volt például Horváth Andor: Terep
tan a jutási csapataltisztképző iskola számára ; Szatlmayer János: A 
magyar nyelvoktatás Jutáson; Demény Attila: Jellem, önnevelés 
stb. Ezek a tankönyvek egyszerűen voltak szerkesztve. A példák és 
a leírt módszerek könnyen érthetőek és világosak voltak, figyelembe 
vették a hallgatók iskolai előképzettségét. A tankönyvek mellett szem
léltető ábrákkal ellátott kiképzési segédleteket is kiadtak. Ezek tanul
mányozásából az is kiderül, hogy az iskolán milyen embertelen mód
szerekre oktatták a hallgatókat. A „Vigyázzlépés oktatási segédlet" 
például többek között a következőket írja elő ,, . . . H a a honvéd nem 
tudja nyújtva tartani a térdét, guggoltatni kell és hirtelen fel kell 
rántani a t e s t é t . . . ha fölemeli a sarkát csökönyösen, úgy a gyakorló 
ember nyakára egy másik embert kell ültetni és így az alapgyakorla
tot — a menetet — csináltatni kell."74 Tehát, amikor az iskola vezeté
se arra törekedett, hogy a hallgatók a fegyvernemüknek megfelelő 
kiváló kiképzést megkapják, nem feledkezett meg arról sem, hogy 
olyan oktatókat-nevelőket adjon a szakaszoknak, akik minden esz
közzel végrehajtják a katonai vezetés kiképzési célkitűzéseit. 

A testnevelés, sportolás fontos helyet foglalt el a kiképzés temati
kájában. A növendékek szakképzett oktatók vezetésével úszás, atléti
ka, cselgáncs, síelés, lovaglás stb. sportágakban nyertek alapos kikép-

74 Vigyázzlépés oktatása. Segédlet, jutási kiadás. 1941., 4. o. 
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zést. Előszeretettel rendeztek sport- és katonai terepversenyeket, s a 
legjobb helyezést elérteket benevezték a hadsereg-sportversenyekre 
is. El kell ismerni, hogy az iskola nevelői e területen jelentős ered
ményeket értek el. 

Az iskola anyagi ellátottsága a körülményekhez képest jó volt. A 
kiképzés biztosítása érdekében műszaki és közelharcpálya, gépkocsi, 
távíró, és távbeszélő géptermek, fizikai és természettani szertár, lo
vardák, hajtópálya állt a hallgatói állomány rendelkezésére, s így le 
hetővé vált az elméleti és gyakorlati tudnivalók alapos elsajátítása. 
A nevelési célkitűzések következetes gyakorlati megvalósítása igen 
fontos helyet foglalt el az iskola életében. A megbízhatóságra, a má
sodpercnyi pontosságra, a kínosan precíz rendre és a vakfegyelemre 
való nevelés érdekében a napi élet és a kiképzés minden adandó lehe
tőségét felhasználták. 

Az alosztály parancsnokok kül- és belpolitikai tájékoztatókat tar tot
tak. A nemzeti ünnepek alkalmával parádés díszelgéseket rendeztek s 
ezzel párhuzamosan álhazafias szólamokkal tömték a hallgatók fejét. 
A vallási nevelést is fontosnak tartották. Protestáns imaterem, vala
mint római katolikus kápolna volt az iskola területén. A különböző 
katonai védőszenteket is megünnepelték. E szentek névnapját haza
fias előadás és mulatság keretében ülték meg, ahová meghívták a töb
bi fegyvernem képviselőit is. 

A névadó Kinizsi Pálból külön kultuszt csináltak. Dr. Rácz Béla fő-
lelkész, az iskola protestáns hallgatóinak lelkipásztora többek között 
ezt írta róla: „A magyar faj katonai felsőbbrendűségének megteste
sítője vol t . . . Kinizsiben népünk éppen azt az embert láthatta meg, 
akiben összesűrítve találta mindazt a vonást, ami lelke eszményképe 
volt: szegény származás, elképesztő katonai virtus, a nemesek, fő
rendek fölé való emelkedés, saját emberségéből."75 

Kinizsinek Jutás községben szobrot emeltek és minden év novem
ber 29-én katonai díszelgéssel egybekötött ünnepségen emlékeztek 
meg az iskola névadójáról.76 

A Kinizsi-tradíciók ápolására külön múzeumot rendeztek be az is
kolán és időszakonként ellátogattak a nagyvázsonyi Kinizsi-várba is. 

Állandóan visszatérő gondolat Kinizsi Pállal kapcsolatban, hogy sze
gény jobbágyból lett azzá, amivé lett. Azt a gondolatot, hogy a job
bágyból is lehetett hadvezér, nem véletlenül plántálták a többségében 
szegényparaszti származású hallgatók fejébe. Természetesen a hor
thysta katonai vezetés a háború kezdetéig még a lehetőségét sem la
tolgatta annak, hogy a legtehetségesebb altisztekből tiszteket képez
zen, csupán arra törekedett, hogy a leendő altiszteket ily módon is 
az uralkodó osztályhoz láncolja. 

Az iskolavezetés a hallgatók általános műveltségének szélesítése 
érdekében több ezer kötetes könyvtárat tartott fenn. Természetes, hogy 
a könyvtárban még véletlenül sem volt található haladó szellemű írás. 

75 Dr. Rácz Béla: Kinizsi Pál . Ju t á s , 1940. 
7G HAF. 1940. 4. sz. 80. O. 
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A „válogatott" könyvek segítségével a saját céljaik érdekében igye
keztek hatni a hallgatók gondolkodására. 

Ez az iskola adta tehát a csapatoknak a hivatásos altiszteket. Az 
előbbiekben ismertetett kiképzési és nevelési elvek következetes 
megvalósításával akarták létrehozni az egységes gondolkodású és tu
dású altisztikart. Mindez összességében nem sikerült, ennek fő okai 
a következők voltak: a háborúra való felkészülés üteme meggyor
sult. A Horthy-rendszer revíziós elképzeléseinek megvalósulását a fa
siszta Németországgal való szoros politikai, katonai és gazdasági 
együttműködésben látta. A magyar uralkodó osztálynak erős, jól fel
szerelt, ütőképes hadsereg felállításával is bizonyítania kellett, hogy 
katonailag is kész támogatni a hitleri Németországot a küszöbön álló 
háborúban. 

E célból hirdette meg 1938-ban a Darányi-kormány az úgynevezett 
„győri programot", amely 600 millió pengőt irányzott elő a hadsereg 
fejlesztésére. 

A modernizálás és az ezzel járó átszervezés megkövetelte — többek 
között — az altiszti létszám felemelését is. (Mintegy 3000 fős hiányt 
kellett viszonylag rövid idő alatt pótolni.) Az altisztképző iskola azon
ban nem volt felkészülve ilyen nagy létszám kiképzésére. Az oktatói 
állományt és az anyagi biztosítást figyelembe véve körülbelül évi 
120—160 fő végzős altisztet tudott az iskola kibocsátani. 

A katonai vezetés, látva a nehézségeket, a továbbszolgáló tiszte
seknek lehetővé tette, hogy minden katonai előképzés nélkül altiszti 
rendfokozatot kapjanak. 

Intézkedések történtek tartalék állományban levő altisztek aktivizá
lására is. Mindez azonban azt eredményezte, hogy a sok gonddal és 
fáradtsággal felnevelt hivatásos altisztikar felhígult. A gyors létszám
növekedésre jellemző, hogy 1938/39-ben 7553, 1941/42-ben már 12 533 
altiszt szolgált a hadseregben.77 

A háborúba való belépés időszakára tehát biztosítottnak látszott 
az altiszti létszám, minőségileg azonban nem felelt meg a katonai 
és politikai követelményeknek. 

Mivel a vezetés lehetővé tet te a gyengén vagy régen kiképzettek 
beáramlását, az ellentmondások még jobban kiéleződtek a képzett 
és képzetlen altisztek között. 

Az egységes politikai gondolkodásban is rések keletkeztek. A szél
sőséges jobboldali elemek nem minden esetben képviselték a katonai 
vezetés politikai álláspontját, a továbbszolgáló tisztesekből lett altisztek 
többsége elsősorban kenyérkereseti lehetőségnek tekintette a hivatá
sos pályát, és nem hivatásérzetből vállalta a szolgálatot. Hasonló
képpen gondolkodott a tartalék állományból aktivizált altisztek zöme 
is. 

Az egységes altisztikar létrehozása tehát a több mint másfél évti
zedes erőfeszítések ellenére sem sikerült, ami a későbbiekben, vagyis 
a háború időszakában, sok gondot és nehézséget okozott a horthysta 
katonai vezetésnek. 

77 H K . 1958. 3—4. SZ. 65. O. 
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