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közi kapcsolatokat kutató szakember, vagy a 
közelmúlt története iránt érdeklődő széles ol-
vasóközönség is haszonnal forgathatja. 

 
Solymosi József

 
 
 

M. SZABÓ MIKLÓS 

A ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIA TÖRTÉNETE 1970–1979. 

(Zrínyi Kiadó Budapest, 2010. 278 o.)

A Zrínyi Kiadó gondozásában 2010 tava-
szán megjelent Prof. Dr. M. Szabó Miklós nyá. 
altábornagy, akadémikus, egyetemi tanár, a 
magyar katonai felsőoktatás 1945–1990 közöt-
ti időszakát feldolgozó negyedik kötete (az el-
ső kötet 2004-ben, a második 2007-ben, a 
harmadik 2008-ban jelent meg). A Zrínyi Mik-
lós Katonai Akadémia 1970-1979 közötti tör-
ténetét gazdag levéltári források felhasználá-
sával feldolgozó 278 oldalas kötet hadtörté-
neti, oktatástörténeti, szervezet- és kortörténeti 
értékeivel, kronologikus sorrendben, átfogó 
képet nyújt a hetvenes évek viszonylag nyu-
godtabb, kiegyensúlyozottabb és konszolidál-
tabb nemzetközi és hazai viszonyok között 
működő Magyar Néphadseregéről és a katonai 
akadémiáról. Az öt fejezetből álló, igen értékes 
mű jól érzékeli és mutatja be, hogy a Magyar 
Néphadsereg soha nem tapasztalt korszerűsíté-
si folyamaton ment át a 70-es években, ami 
hatalmas kihívást, s egyben megterhelést is je-
lentett a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia ve-
zetése, tanári, személyi és hallgatói állománya 
számára. A könyv szerzője ekkor már lelkes és 
aktív tagja volt az akadémia tanári állományá-
nak, s személyes megjegyzéseivel is rámutat, 
hogy mind a tanári kar, mind a hallgatók mi-
nőségi mutatói lényeges fejlődést értek el a ko-
rábbi évtizedekhez viszonyítva. 

A könyv első fejezetében az olvasó az aka-
démia tevékenységét befolyásoló kül-, illetve 
belpolitikai viszonyok gazdag eseményeivel 
találkozhat. Minden hullámzásuk ellenére a 
külpolitikai viszonyok lényegesen kiegyensú-
lyozottabb, békésebb légkört biztosítottak az 
emberiség számára, mint az előző évtizedek. 
Az évtized közepére kicsúcsosodó enyhülési 
folyamat gazdag eseményeinek bemutatására a 
szerző jól hasznosítja Fischer Ferenc: A meg-
osztott világ című, táblázatokkal színesített, 
nagy átfogó monográfiáját. Ebben az időben 

megkezdődtek a több évig tartó szovjet–ame-
rikai tárgyalások a stratégiai fegyverek korlá-
tozásáról (SALT). Willy Brandt nyugatnémet 
kancellár új keleti politikát hirdetett meg. 
Henry Kissinger amerikai külügyminiszter 
1971 nyarán lefolytatott pekingi titkos tárgya-
lásai eredményeként az európai és ázsiai eny-
hülés szinkronba került egymással. Az évtized 
harmadára az amerikai–vietnámi tárgyalások 
következtében véget ért a több éves háború és 
a béke helyreállítására a párizsi egyezmény – a 
magyarokat is érintő – Nemzetközi Ellenőrző 
és Felügyelő Bizottságot működtetett Dél-
Vietnamban. Ugyanakkor a közel-keleti hely-
zetet a „sem béke, sem háború” jellemezte ki-
sebb-nagyobb összecsapásokkal, támadások-
kal. Ezek közül kiemelkedett az ún. „18 napos 
háború”, amelyet arab, majd izraeli sikerek, il-
letve patthelyzet jellemzett, s a világot megrá-
zó következménye az „olajháború” kirobbaná-
sa volt. 1975 nyarán elindult a „helsinki fo-
lyamat”, de a következő évben Gerard Ford 
amerikai elnök a politika szótárából törölte az 
enyhülés szót, és helyébe a „békét erő által” 
fogalmat használta. A szovjet–amerikai vi-
szonyban újra lehűlés következett be, s a kato-
nai erőviszonyokat 1979-re az „atompatt” ki-
alakulása jellemezte. Mindezek a magyar 
belpolitikára is hatással voltak. Szabó profesz-
szor jól érzékeli, hogy a korábban bevezetett új 
gazdasági mechanizmus következtében még 
dinamikusan fejlődött a magyar gazdaság. 
1971–1975 között a nemzeti jövedelem évi át-
lagos növekedése elérte a 6,3 %-ot. Ekkor ter-
jedt el a „gulyáskommunizmus”, a „frizsider-
szocializmus” kifejezés. Azonban hamarosan 
érezhetővé vált a „magyar modell” felszámo-
lására irányuló törekvés, miután Moszkvában 
elfogadták a KGST „komplex” gazdasági prog-
ramját, amely a szocialista országok gazdasági 
rendszerének konzerválását szolgálta. Ehhez 
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hozzájárult az 1973. évi „olajárrobbanás” is, 
amely néhány év alatt ötszörösére emelte a 
nyersolaj árát. Több tényező hatására az ország 
az évtized elejétől – egyre fokozódó ütemben – 
menthetetlenül eladósodott. A kötetben grafiko-
nok mutatják be a magyar adósságállomány és a 
nemzeti jövedelem alakulását. 

A kötet második fejezete rendkívül precí-
zen, tudományos igényességgel, kronológiai 
sorrendben mutatja be a Magyar Néphadsereg 
építésének körülményeit és jellemzőit, a kor-
szerűsítés teljes vertikumát. Ennek megfelelő-
en az 1971–1980-as évekre a közvetlen hon-
védelmi kiadások részesedését a nemzeti 
jövedelem 4,5 %-ában rögzítették. A létszám-
keretet – az 1970. évi 97 000 katona és 17 000 
polgári alkalmazott figyelembevételével – 
1980-ra 110–112 000 katonában és 19–20 000 
polgári állományban határozták meg. Igen fi-
gyelemreméltó az EFEF ajánlása és a MN épí-
tésével s a honvédelmi kiadásokkal kapcsola-
tos összefüggés bemutatása az ötéves 
terveknek megfelelően. Jelentős fejlesztést 
irányoztak elő a védelmi szféra minden terüle-
tén (25–26. o.). 

Az olvasó a különböző szintű hazai és 
nemzetközi gyakorlatok mellet több helyen 
nyomon követheti a legfelsőbb párt- és állami 
szervek hadsereggel kapcsolatos felelősségtel-
jes intézkedéseit is. Csak egy példát illusztrá-
lásképpen: a Politikai Bizottság 1970. július 2-
i ülésén megtárgyalta a fegyveres erők és tes-
tületek helyzetéről szóló jelentést és határozat-
ba foglalta többek között, hogy a HM vizsgálja 
felül a tiszti beosztásokat és azokat tíz év alatt 
csökkentsék 20–25 %-kal és ugyanennyivel 
emeljék a tiszthelyettesi és polgári állományt. 
A beosztott tiszti státus jelentős növelésével 
45–47 éves korra legyen elérhető az alezredesi 
rendfokozat, miközben fenntartandó a kiemel-
kedő tehetségűek soron kívüli előléptetése. A 
tiszthelyetteseknél – a zászlósi és törzszászlósi 
rendfokozatok beiktatásával – legalább 25 évre 
biztosítson előléptetési lehetőséget. A nyugdíj-
rendszer átalakítása ösztönző hatású legyen. A 
nyugdíjjogosultság megállapításának időpontja 
20, illetve 25 év elismert munkaviszony le-
gyen. A szolgálati nyugdíj legalacsonyabb mér-
téke 7%-al legyen magasabb, mint a polgári 
életben. A szolgálat felső korhatára egysége-
sen 55 év legyen. A káderhelyzet javítása ér-
dekében tíz éven belül a hivatásos állomány 
bérszínvonala érje el a kohó- és gépipari, ve-
gyipari ágazatokban a hasonló funkciójú és fe-

lelősségű vezető szakemberek jövedelmének 
szintjét (táblázat a 35. oldalon). További fon-
tos intézkedés volt a HM közvetlen csapatve-
zetési feladatoktól való mentesítése érdekében 
a hátországvédelmi alakulatok parancsnoksá-
gának felállítása 1973-ig.  

A honvédelmi miniszter 1972. június 27-én 
írta alá a felső katonai szervek szervezeti kor-
szerűsítésére vonatkozó 00015. számú paran-
csát. Ebből a „Különösen fontos”, a szerző ál-
tal feldolgozott okmányból az olvasó nyomon 
követheti azokat a szervezeti és személyi vál-
tozásokat a felső katonai szervezetekben, ame-
lyek az elkövetkező évek–évtizedek fegyver-
nemi irányító szerepét töltötték be. Ennek 
indoklását és szükségességét a miniszter abban 
látta, hogy a Magyar Néphadsereg az elmúlt 
10–12 évben nagyarányú szervezeti fejleszté-
sen és korszerűsítésen ment át, melynek kö-
vetkeztében a 60-as évek elején kialakult a 
Honvédelmi Minisztérium új szervezete, illet-
ve létrejöttek a szárazföldi és a honi légvédel-
mi csapatok hadműveleti vezető törzsei. Az ezt 
követő közel egy évtizedben a felső katonai 
vezetésben nem került sor további jelentős 
strukturális változásra. Ez mostanra vált idő-
szerűvé, olyan lépéseket kell tenni, amelyek 
hosszabb távra megoldást jelentenek (42. o.). 

A szervezeti-személyi változások bemuta-
tása mellett Szabó professzor kiemelt figyel-
met fordít a honvédelmi miniszter 1973. április 
17-én kelt 0010. számú irányelvei alapján a 
Magyar Néphadsereg káderállományának után-
pótlása és felkészítése követelményeire az 
1973–1980 közötti időszakban. A 18 oldalas 
dokumentum szerint néphadseregünk elérte a 
szövetséges hadseregek színvonalát. A káder-
állomány felkészítésében és utánpótlásában 
bekövetkezett minőségi változások eredmé-
nyeként tisztjeink és tiszthelyetteseink politi-
kai, szakmai és vezetői felkészültsége, gyakor-
lati jártassága gyarapodott. Az elért eredmé-
nyek megszilárdítására és továbbfejlesztésére 
fontos lépéseket kell tenni. A jelenleg 15 700 
tiszti statust 1980-ra 14 800-ra kell csökkente-
ni. Mivel ebben az időben mintegy 5–6000 fős 
kiáramlással lehet számolni, így 1980-ig az 
alapfokú tisztképzés keretében a katonai főis-
kolákon 3500, míg a Varsói Szerződés taninté-
zeteiben és a hazai polgári felsőoktatási intéze-
tekben, illetve a tartalékos tisztek tovább-
szolgáló vagy hivatásos állományba történő 
átvételével és a tiszthelyettesek tiszti vizsgáz-
tatásával 750–750, összesen 5000 tisztet kell 
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biztosítani. A tiszti utánpótlás biztosítására lét-
re kell hozni egy középiskolai katonai kollégi-
umot, illetve lehetővé kell tenni a középisko-
lásokkal kötendő ösztöndíjszerződést. Ez idő-
től kezdve kezdik kiépíteni a Középiskolai 
Katonai Kollégiumok hálózatát. 

A hadsereg fejlesztése, illetve a személyi 
állományról való gondoskodás terén számos, 
nagyjelentőségű miniszteri intézkedés látott 
napvilágot. Többek között ilyen volt az EFE 
főparancsnoka parancsának bevezetése a raké-
tacsapatok által a Szovjetunió lőterein éleslö-
vészettel egybekötött harcászati gyakorlatok 
előkészítése és levezetése. Majd ezt követte az 
utasítás a légvédelmi rakéta-és repülőegységek 
együttműködésének megszervezésére a VSZ 
tagállamainak légvédelmi magasabbegysége-
inél. Közben a honvédelmi miniszter parancsot 
adott a Megyei Területvédelmi Parancsnoksá-
gok létrehozására. A személyi állomány egés-
zséggondozása érdekében hosszú távra és át-
fogóan meghatározta az egészségügyi szűrés 
követelményeit. S igazi miniszteri gesztus 
volt, amikor a ZMKA felterjesztésére a kato-
nai oktatás-nevelés terén huzamosabb időn át 
végzett kimagasló tevékenység, a tudományos 
munkában, a szovjet, a szocialista hadtudo-
mány hazai gyakorlati alkalmazásában nyújtott 
kimagasló teljesítmény elismerésére Zrínyi 
Miklós Emlékgyűrűt alapított. Adományozásá-
ra első alkalommal 1975. szeptember 29-én 
került sor, nyolcan kapták meg (az 56. oldalon 
a szerző név szerint felsorolja őket). 

Szabó professzor könyvében számszerűen 
kimutatja az „új kiképzési rendszerű műszaki 
csapatok” (építők) népgazdaság megsegítő 
munkájának eredményeit (72. o.). Majd jelen-
tős teret szentel a 70-es évek közepétől a had-
sereg korszerű harci technikával történő át-
fegyverzésének bemutatására. Ez az az idő, 
amikor a honvédelmi miniszter parancsban je-
lentette be 1975-ben a MIG-21BISZ típusú 
vadászgépek első csoportjának Magyarország-
ra érkezését és ünnepélyes rendszerbe állítását 
a 31. honi vadászrepülő ezred (Taszár) állo-
mányánál. A következő évben intézkedett a 
KUB légvédelmi rakétakomplexumok szolgá-
latba állításáról a 7. légvédelmi tüzérezred 
(Keszthely) állományában. A légvédelmi raké-
tacsapatok folyamatos korszerűsítésének fon-
tos állomását jelentette 1978-ban az SZ-125M 
és SZ-75M típusú légvédelmi rakétakomple-
xumok szolgálatba állítása. A szárazföldi had-
erőnél pedig ez évben rendszerbe állt az első 

T-72-es harckocsi zászlóalj (Tata) és az első 
BMP gyalogsági harcjárművel felszerelt gépe-
sített zászlóalj (Szombathely). Közben töretle-
nül folytatódott a magasabb parancsnoki kar 
felfrissítése és képzése. S az ifjú informatikus 
generáció megteremtésének érdekében fontos 
miniszteri döntés született, s 15-en megkezd-
ték Varsóban, a Lengyel Néphadsereg Katonai 
Technikai Akadémián hat évig tartó tanulmá-
nyukat. Ugyanakkor a magyar hadmérnökök 
szakmai nagyságát prezentáló esemény követ-
kezett be. A VSZ EFE főparancsnoka, V. G. 
Kulikov és a Szovjetunió marsallja és törzsfő-
nöke, A. I. Gribkov hadseregtábornok jelenlét-
ében 1978 februárjában Dunaújvárosban került 
sor a magyar hadmérnökök egyik kiváló alko-
tásának a TS vasúti uszályhíd módszertani 
bemutatására. Ezért a technikai bravúr-számba 
menő alkotásér a minisztertanács Állami Díjat 
adományozott Mazán Pál mk. ezredesnek, 
Borvácz Béla mk. alezredesnek, Galló László 
mk. őrnagynak, Kom Ferencnek, a MAHART 
műszaki igazgatójának és Gyenge Árpádnak, a 
MÁV vezérigazgatóság osztályvezetőjének. 
Mintegy 60 szakember különböző szintű ki-
tüntetésben és emléktárgy adományozásban ré-
szesült. A következő év tavaszán hazákban ke-
rült megrendezésre a VSZ „PAJZS-79 több-
nemzetiségű hadműveleti-harcászati gyakor-
lata a magyar honvédelmi miniszter veze-
tésével. 

A Magyar Néphadsereg átfogó korszerűsí-
tését bemutató nagy fejezet után a III., IV., V. 
fejezetben az olvasó 200 oldalon át a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia képzési rendszeré-
nek folyamatos korszerűsítésével, a minőségi 
fejlesztés eredményességével találkozik. Átfo-
gó képet kap arról, hogy a Magyar Néphadse-
reg soha nem tapasztalt dinamikus fejlesztése 
hogyan hatott a legmagasabb szintű katonai 
tanintézet tevékenységére. Az említett fejeze-
tekben jól érzékelhetők azok a felső- és aka-
démiai szintű rendelkezések, amelyek a felső-
fokú tisztképzés korszerűsítését, ezen belül a 
minőségi, a tudományos igényességű, sokolda-
lúan művelt tisztikar kifejlesztését szolgálták. 
A rendkívül sikeres évtized egészében Tóth La-
jos (1969–1975) és dr. Lantódi József (1975–
1982) vezérőrnagyok irányításával hatalmas 
ütemű, valódi felsőoktatási reformsorozat zaj-
lott a tanintézetben, amivel megalapozták a 
következő 15 év további hasonló ütemű aka-
démiai fejlődését. Jellemző volt mindvégig – 
az új helyzetekhez igazodva – a minőségi tiszt-
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képzés fokozása érdekében a követelmények 
folyamatos növelése a hallgatókkal és különö-
sen a tanári karral szemben. Ez teljes vertiku-
mában áthatotta a tanulmányi, tudományos 
munkát, a hallgatók mindennapos életét, vala-
mint a törzs-tanári állomány sokrétű tevékeny-
ségét. Ugyanakkor az akadémia egyre növekvő 
minőségi színvonalát mutatta, hogy 1970 ele-
jén egyiptomi katonai légvédelmi szakemberek 
kezdték meg három és fél hónapos átképző 
tanfolyamukat. A hazai és külföldi tisztek kép-
zését igen nagymértékben segítették az aka-
démián szervezett különböző nagyságú és 
szintű tanfolyamok. A tanári karral szembeni 
követelmények teljesítésében hatalmas lehető-
séget biztosítottak a hazai és külföldi katonai 
és polgári tanintézetek, az állami nyelvvizsgá-
val végződő nyelvtanfolyamok és az akadémia 
számtalan továbbképző tanfolyama. Kiemelt 
feladatot jelentett a törzs-tanári állomány fo-
lyamatos felkészítése a legkorszerűbb elvekre 
és harci technikára. Állandósult a szovjet ka-
tonai akadémiák különböző felsőfokú tovább-
képző tanfolyamain az akadémia vezető taná-
rainak részvétele. Ez az az időszak, amikor a 
katonai felsőfokú képzés jelentősmértékben 
biztosította a korszak katonai elitjének magas 
színvonalú és felelősségteljes tevékenységét 

A Zrínyi Akadémia történetét feldolgozó 
negyedik kötet rendkívül gazdag adat- és ese-
ménydömpinggel árasztja el azt, aki kezébe 
veszi ezt a nagy értékű könyvet A terjedelmi 
korlátok csak ízelítőt tesznek lehetővé, pedig 
az akadémia életében évente ismétlődő alapfe-
ladatok is gazdag képet nyújtanak a minőségi 
fejlődés terén. A folyamatos korszerűsítési 
igény a tanszékeket is kísérletezésekre készte-
tése. Nagy és újszerű téma volt ekkor a prog-
ramozott oktatás bevezetéséhez szükséges fel-
tételek megteremtése, a Módszertani irány-
elvek az oktató-nevelő munkában című ok-
mány elkészítése és feldolgozása a nevelés 
központú oktatás követelményeinek érvényesí-
tésére. Újszerű és ezért kiemelkedő feladat 
volt vietnami, majd szíriai tisztek továbbkép-
zésének biztosítása, a katonai vezetés és had-
kiegészítés tantárgy bevezetése. Ilyen feladatot 
hajtott végre a Repülő hadműveleti–harcászati 
tanszék is, amikor az egységes repülőtisztkép-
zés feltételeit megteremtette 1975-ben. Jelen-
tős feladatot jelentett a technikus tisztek aka-

démiai felsőfokú képzésének beindítása is, me-
lyet szükségessé tett a különböző speciális ha-
ditechnika tömeges beáramlása. S a minőségi 
követelményeknek megfelelően hamarosan új 
tanszékek felállítására is sor került: 1975-ben a 
rádióeszközök elleni harc oktatása céljából a 
REH tanszék, és a következő évben a katonai 
vezetés tanszék és a számítógép központ egye-
sítésével új szervezet, a Rendszerszervezési, 
Vezetésgépesítési és Automatizálási (REVA) 
tanszék alakult meg. Sorolni lehetne még a 
minőségi tisztképzés érdekében tett sokoldalú 
intézkedéseket. Törvényszerű volt, hogy a fel-
sőfokú tisztképzés terén elért kimagasló ered-
ményeket a kormány magas kitüntetéssel, a 
Vörös Zászló Renddel ismerte el. S a személyi 
állománynál kedvező hangulatot váltott ki, 
amikor a hetenkénti szabad szombat beveze-
tésre került. Külön intézkedés szabályozta az 
akadémia személyi állományának szocialista 
országokba történő magánjellegű utazását. Eb-
ben az időben ez óriási dolog volt. Nem hagy-
ható figyelmen kívül, hogy a hivatásos tiszt-
képzés mellett az akadémia a tartalékos tiszt-
képzésnek is az egyik jelentős bázisa volt. Már 
hosszabb idő óta a párt-állami és tömegszerve-
zeti vezetők egy és két éves tartalékos tiszt-
képzését végezték a PÁT tanfolyamokon. Sőt, 
új feladatként jelentkezett a nem kis létszámú 
tartalékos tolmácstisztek nyelvtudásának fel-
mérése, illetve továbbképzése is. 1977-ben az 
Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának tag-
jai is részt vehettek a tartalékos tiszti tanfo-
lyamon (229. o.). Az évtized végén újabb mi-
niszteri parancs határozta meg a katonai 
tanintézetek tanári állományának minőségi 
összetételének javításával kapcsolatos köve-
telményeket. Az akadémia presztízsét jelentő-
sen növelte, amikor a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke a honvédelmi miniszter ja-
vaslatára dr. Kolozsvári Sándor ezredest, a hír-
adó tanszék vezetőjét kinevezte az MTA 
Interkozmosz Tanácsa Űrtávközlési Szakbi-
zottsága tagjává. Ez időben még számtalan 
fontos intézkedés látott napvilágot, amely lé-
pésről-lépésre segítette a reformfolyamatok 
továbbvitelét a nyolcvanas évek minőségi 
tisztképzésében, ez azonban már egy újabb-
készülő könyv története. 

Oroszi Antal
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