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Századunkban a fegyveres küzdelemre gyakorolt befolyásoló ténye-
zők közül a meghatározó sz€repet €gJ.órt€lműen a rendelkezésre á|Ió
anyagi-technikai eszközök mennyiségi és minóségi viszon}ai vették át.
A háború kimenetelére hatást gyakorló rendszerek kózótt (gazdasági,
politikai, kulturális, egészségügyi, stb.) megfeleló arányokat kell kialakí-
tani békében és háborúban egyaránt. Az egyes elemek elhanyagolása
vagy túlzott mértékű dominanciája könnyen visszájára fordulhat és ép-
pen a kívánt cél elérését nehezítheti meg.

A hadseregek modernizálásával párhuzamosan a harcot, hadműve-
letet befolyásoló humán tényezők közül a kiképzés szertpe ennek elle-
nére felértékelódött. Egy-egy haditechnikai eszköz alka|mazása össze-
hasonlíthatatlanul bonyolultabbá vált, mint ahogy azvolt a szálfegyverek
korában. Az elsó világháborúban és azt követően olyan hadfelszerelése-
ket rendszeresítettek a hadseregekben, amelyek alapvetően megváltoz-
tatták az alkalmazási és szervezési elveket. A haderő szervezeti és tech-
nikai modernizációjának hatására a kiképzési feladatok az addigiaknál
komplexebbé váltak. Elismerve azí a íényt, hogy a fogatolt vonatok a
hadsertgek a|kalmazísának a gátjaivá váltal! megítéláünk szerint azon-
ban a működésüket a katonai órtelemben vett modernizáció meghatá-
rozta, mivel több fajta anyaggal kellett a csapatokat ellátni és ők maguk
is ki le ttek ' szolgálrapa " a mind inkább hatékonyabbá váló tűzfegyverek
hatásainak.

Jelen tanulmányban a Magyar KiráIl Honvédség fogatolt után-
szállító alakulatai kiképzésének jellemzőit és annak néhány meghatá-
roző tényezőitkivánom bemutatni. A címben megjelölt időszak hosszú-

1 Horváth Attila százados, ZMKA Itadláp és Közlekedési tanszék a§piíánsa
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sága, valamint a témajelentósége miatt, illetve terjedelmi okokból teljes
részletességű értékelésre nem vállalkozhatom. Dolgozatomban a foga-
tolt vonatok kiképzésének általános jeIlemzőit, tagozódását, a sajnálatos
módon meghatározó politikai körülményeket, az irányítás rendszerét és

a végrehajtás általános jellemzőit próbálom bemutatni a teljesség igénye
nélkül,

A kiképzes általános tagozfiása a Magyar Királyi Honvedsegben

A katonai kiképzést három alapvető idószakra osztották fel, a) elő-
képzés idószakára (cserkész és levente intézmények), b) a tényleges ka-
tonai §zolgálat alatt nyert kiképzésre, c) az utóképzés időszakára (tar-

talékos és póttartalékos képzés) amiben, mint arról később részleteseb-
ben is szót ejtünk az általunk tárgyalt idő§zakban kúlönböző társadalmi

szervezetek is részt vettek.

A kiképzésben r€sztvevók á|lománycsoportja szerint:

a) tiuti kepzés:

- hadiakadémia,

- szervezetttanfolyamok,

- Ludovika Akadémia,

- emléklapos (tartalékos) tisztek képzése.2

b) Iegénységi áIlományúak kiképzése:

, altiszti képzés, (Jutas 1939-től tiszthelyettes),
_ tisztes kiképás,
- legénységi kiképzés.

A kiképzesi évet (időszakot) két - a jellemzőit és a végrchajtandó
fetadátait tekintve - alapvetóen ettérő időszalca bonbtnák íeh a) az alap,
kikpzés időszakára, tartalma általában 8-10 hét, amelynek befejeztével
a Honvédelmi Miniszter rendeletben hírdette ki az újoncok hadrafogha-

2 A felsorolásná csak a szeívezett tanintézeti képzést vetlem be, a tábomoki vezérkaíi és hadijáté-

kokat nem, mert azok az adott kiképzési év szeíves részél képezték.
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tóságát; b) a szakkiképzés időszakára, mely úőbbi időszakban kellett el-
sajátítani a fe$^/ernemek és csapatnemek részére _ a különböá utasítá-
sokban - előírt ismereteket. A kiképzési év általában október elsejével
kezdődött. Aszakkiképzés időszakát nyáron egy hónap aratá§i szab;dság
szakította meg, míg a tárgyévet különbözó nagyságú kötelékben megol_
dandó gyakorlatokkal zárták le.

A kiképzést befolyásoló személyi és jogi fe|tétetek

Magyarország a trianoni békeszerződes kóvetkeztében elvesztette
szuverenitását a haderő szabad építése tekintetében (ehelyiitt a szerzó-
désnek csak a kiképzést közvetlenül befolyásoló részét érintem). Egy or_
szág katonai potenciáljának egyik meghatározó eleme, hory háború ese-
tén mennyi kiképzett katonát tud mozgósítani.

A trianoni békeszerzőilés megtiltotta Magyatország számára az ál-
talános hadkótelezettség fenntartását és a hadsereg kiegészítését csak
önkéntes belépés útján tette lehetővé. A hadsereg összlétszámát 35.00o
főben limítálták, a belső arányokat is meghatározták: 1750 tiszti és 2334
altiszti állás betöltését, valamint 30"916 fó legénységi állomány toborzá_
sát engedélyezték.3

A szerződés értelmében a hadseregben csak hivatásos katona tölt_
hetett be tiszti állást. A tisztek szolgálati idejét húsz éveben minimalizál_
ták. A rejtett tisztképzésbevezetésének megnehezítése miatt, a győztes
hatalmak meghatározták a szolgálati idejük lejárta elótt a hadseregból
önként kivált, képzéssel pótolhatók létszámát (azengedélyezett ti§zti tét-
szám 5 %o-ában állapították meg évenként). Az altiszti és legénységi ál-
lomány tényleges szolgálati idejót minimálisan hatévben határoztákmeg,
amelyet tizenkét egymást kóvetó évben kellett tetjesíteni (mivel a tartós
szabadságolásokra való hivatkozással a hadsereg létszámát az engedélye-
zett mértéken túl jelentős mértékben meglehetett volna növelni HA),

3 A trianoni béke§zeízódésben a ma8yarjogíendben az l92l. évi xxxll.lc-ként került be.
o-lagyar Törvénytár l 921.\ Azadalok^l 

^íatifikált 
szerzódósból vettem,
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A békediktátumban még arra is kötelezték Magyarországot, hogy akadá-
lyozza meg állampolgárainak külföldi hadseregben történó kiképzését."

Megtiltoúók minden olyan szervezet lélíehozását a hadsereg köte-
lékén belül és kívül egyaránt, amely a mozgósítás előkészítését szolgálta
volna. A §/óztes hatalmak a maryar tárgyaló ktildöttség szinte valamennyi
katonai jellegű kérését figyelrnen kívül hagyták. Az engedélyezett lét-
szám megállapításánál a magyar fél a 85.000 fős, sorozás útján kiegészí-
tendó (a_legénység szolgálati ideje két év) hadsereg kialaKtására tett ja-
vaslatot.) A Magyar Királl Honvédségről szóló törvénytervezel szöve-
gezésekor a magyar kormány, 7921. őszén, azzal a kéréssel fordult a bé-
keszerződés határozványai betartásának ellenőrzésére létrehozott - a
győzte§ főhatalmak képviselőiből álló - Szövetségi Katonai Ellenőrző Bi_
zottsághoz (a továbbiakban: SZKEB), hory tegék lehetóvé egy tizenkét
éves átmeneti idószak alkalmazását a hadsereg feltöltésénél. A magyar
politikai és katonai vezetés kérelrne arra irányult, hogy az átmeneti idő-
szak alatt, az engedélyezett létszámkereten belül toborzott állomány hi-
ányát sorozással lehessen kiegészíteni. A SZKEB a tárgyalások során
elismerte a magyar fél kérelmének jogosságát, amelyet a ma5lar politikai
vezstés az ország feszült belpolitikai és súlyos pénzügyi helyzetével, va-
lamint a tizenkét évi zsoldos szolgálat iránti társadalmi idegenkedéssel
indokolt.

4 Ez a rendólkezós nem vonatkozott Franciaorsá8ía, az idegenlé8ió szervezését illetóen,

5 Err6l a kérdésról bóvebben: Dombrády Lóránd-Tóth sándor: A Ma8yar KirályiHonvéd§ég
1 9 1 9- l 945. Zdnyi Katonai Kön},v-és Lapkiadó Budapest l 987. 27-28-0.
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1921- őszén a magtar kormány ennek szellemében szöve4ezte meg a
Mapar Krályi Honvédségről szóló tötvén teíyezetet, azonban a Nagtkö-
vetek Tanúcsa a javaslatot 1921. ohóber 27-én váratlanul elutasítottao.

A Nemzetglűlés 1921- decemberben fogadta el a Magyar Királyi
Honvédségről szóló XLIX. tc-et, de már korábban meghatározták a had-
sereg szervezeti kereteit, melynek kialakításánál arra törekedtek, hory a

lehető legkedvezőbb arányokat alakítsák ki a fegyvernemek javára.' A
békeszerződés elóírásainak teljesítése érdekében a hadsereget 7 vegyes
dandárra, 4ltuszárezredre,3 ulász zász|őa|jra, 4 önálló tüzér ü^tegre, 1

autó-géppuskás osztagra és 1 autó-áglnis osztagra osztották fel.o A had-
sereg hadrendjében két alapvető állapotot különböztettek meg: a béke
hadrendet és a háborús ún. felriasztott (a továbbiakban "Fr.") hadren_
det. A trianoni békeszerződés katonai határozványai csupán karhatalmi
és határrendészeti feladatok ellátására tették volna alkalmassá a hadse-
reget, amit aZ országpo|itikaivezetése kezdetektől fogva elutasított. Az
"Fr." hadrend felvételének érdekében a béke hadrendet nyílt és rejtett
hadrendre osztották fel. A rejtett hadrendhez tartoztak azok a szerveze-
tek amelyeket a békeszerződés tiltott (pl. páncéljárműves, repűlő), vagy
amelyek a meghatározott limit túllépését eredményezték volna (pl. javí-
tóműhelyek, vasútépítő alakulatok). Ezeket a szervezeteket a csendőr-
ség, a vámórség, a rendórség és különbözó minisztériumok alárendeltsé-
gébe utalták. Ennek ellenére a hadsereg nyílt és rejtett béke hadrendje
nem képezte megfeleló alapját az "Fr." állapot optimális kialakításának.
Az egész hadsereg korabeli felépítését jelen tanulmányomban nem áll
módomban elemezni, mindössze az úánszál|ítás szeíiponíjábó| két lé-
nye7es momentumra Hvánom felhívni a figelmet: a fővezerség békében

Iladlöítóne|mi Levélrár (a lovábbiakban HL.) vKF L919-1929 szyl/|.o. Adatok a honvédség
béke é§ fr. helyzetér6l l9 t g-tól 1931-ig (a továbbiakbaít jelentés),

A Ma8yar KiráIyi Honvéd§€ l924-ben kiadott HarcászALi szabállzala az alábbi fegyvem€me-
ket §orolta fel: 8yalogsá8, lova§ság, trlzéí§é8,, lé8ierók, páncéI jáíműve§ c§apat, múszaki csapatok
é§ folyameíók.

E ról a kérdésról b5vebben: Tóth sándor szds,: A Horthy-hadseíe8 szerve zP-le (1920-|944>
L rész Hadtörténelmi Közlemények.
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nem rendelkezett vasúti alakulattal, a vegyes dandároknak pedig nem
volt seregvonatjuk.9

A sercgvonatok feladata a hadműveleti terűleten az utánszállítás
végrehajtása, a szolgálati ágak szállítási szükségletének kielégítése, a vo-
nat személyzet és lovak pótlása, a lovak gyógykezelése, valamint a vonat_
anyag jaűtása és pótlása volt. A veryes dandárok állományába csak 1-1
vonatosztagot és autóosztagot szerveztek, amelyek feladata békében a
kiképzési feladatok végrehajtására korlátozódott.

A SZKEB t927-es távozasáig a Magyar Királyi Honvédség engedé-
lyezett legénységi létszámát toborzás útján gyakorlatilag nem tudták fel-
tölteni azengedé\ezett mértékre sem. A toborzási felhívások nem érték
el a kívánt célt, nem volt annyi jelentkező, amennyivel a krónikussá váló
létszámgondokat meg lehetett volna oldani.'" A katonai vezetés látva a
probléma (a hadsereg létét fenyegető) sűlyát, a kiegészítést az ellenőrzés
kijátszásával ún. "kényszertoborzott" legénység (a továbbiakban: "K' le-
génység) két évre történő bevonultatásával igyekezett megoldani. Az
1920-as évek közepén a "K' toborzás sem jelenthetett igazi megoldást,
mivel gátat szabott neki az ellenőrzés, és az ország gazdasági-pénzügyi
stabilitásána k megterem tését szolgáló 7924 -ben elfo gadott szanálási
program." A védkötelezettség eltörlése miatt mozgósítható tarta-
lékosok száma 300.ffi0 fővel csökkent, mivel az 1902-1907 között szü[e-
tettek kiképzése szinte teljesen kimaradt, ami a tartalékképzés szem-
pontjából jelentós kiesést eredményezett. A kiegészítés nehézségei miatt
az 1920-as évekvégére az elöregedés miatt évente 2&30.000 fővel csök-
kent a Magyar Kiráyi Honvédég igénybevehető "Fr!'létszáma.Iz

9 HL, \xF. l9l 9-1 929. sz,vl,/1.o. Jelentós.

l0 Dombrádi Lóránd-Tóü sándor im, 3l - 32,o,

l l Az or§á8 péízü8yi stabilitá§a me8teremtésének éídekében elfo8adotl pro8íam kerelében a hon-
védelmi tárca költsé8vetés€ 14 M.Aranykoronával csökkent. Ma8yar Törvén ,tár ....lc.1924.

l2 HL. vKF. l s 19- l92g,§z.vI,/ 1.o. Jelentés.

25o



A kiképzés hatékonyságfua lézve gondotj€lentett a hadsereg zsol-
dos jellege és a mozgósítási előkészűletek tilalma, mivel az 7924-ben
kiadott Harcászati Szabályzat szellemében csak rendkívül kevés katona
lett kiképezve, a korábban kiképzett évfolyamok átképzése pedig egyál-
talán nem történt meg.

A kiegészítési és kiképzési rendszer működésének javítása érdeké-
ben 1925-ben egy "szervezési bizottságot" hoztak létre, annak ellenére,
hogy 1925 augusztusától az "Fr." felvételét célzó szervezési, tervezési te-
vékenységet 1929 decemberéig szüneteltették, mert egy ellenőrzés során
kipattant botránykönnyen a SZKEB távozását cé|zó tárgyalások beszün-
tetését eredményezte volna. A"szervezési bbottsá§' kido|gozta a "vegles
kie4észítési rendszert" a mozgósííási tartalék elöregedésének és csökke-
nésének lassítása érdekében. A tervek szerint a hadsereg béke létszámá-
nak 63 Vo-áí a tényleges toborzottakból, a fennmaradó 37 /o-át a "K'
toborzottak öt havi kiképzése utáni váltás útján kellett kiegészíteni.

A SZKEB távozása után a politikai és a katonai vezetés elérkezett-
nek látta az időt egr burkolt hadseregfejlesztési program m€valósítá-
sára. A három év alatt, három ütemben végrehajtandó programot az
1927 decemberi és az 1928 áprilisi Korona Tanácsi ülésen fogadták el. A
program megvalósítása keretében javítani kívántak a feg5rvernemek egy-
más közti arányán, és a békeszerződésben tiltott fegyvernemek alapjai
lerakás mellett kiemelt célként jelölték meg a sorozás útján történő ki-
egészítés bevezetését. l 3

A kiképzóst a fejlesztés minőségi tényezőjének fogták fel, eryszer-
smind a mennfségi tényezők oldaláról is kiemelten kezelték, Iliszerl az
"Fr," alakulatok megduplázásának alapvető feltételévé vált a kiképzett
emberi tartalék biztosítása. A már említett korona Tanácsi üléseken a
fejlesztési program teljesítése érdekében meghatározták a kiképzés terü-
letén végrehajtandó feladatokat, úgmint:

- a védköteles kort elértek katonai kiképzését "K' toborzás útján
behívottak szolgálati idejének egy évre emelésével;

13 DombíádiTóth..im.58.o.
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- az 1924-ben kiadott Harcászati Szabályzat előírásainak megfelelő
átképzés beütemezését az 1925 előtt kiképzést nyert évfolyamoknál;

- a hadseregen kívüli előképzés általánossá tételét és értékének fo-
kozását;

- a fegyvergyakorlatok újbóli általánossá tételével a tartalékos utó-
képzés rendszeresítését;

- a kiképzó keret létszámának emelésével párhuzamosan javítani az
anyagi, szociális és szolgálati kórülményeiken is.la

Magyarországon a szanáIási progran eredményes teljesítése után
az 1927 -28-ban végbement gazdasági növekedés a gazdasági világválság
hatására megtorpant, majd regresszióba ment át. Igy a hadsereg képzé-
sének fejlesztésére nem maradt el égíedezet, ezértlemondtak a fent em-
lített feladatok teljesítésének ery részéről.

Az elmaradt évfolyamok kiképzését átütemezték háború esetére, az
új szabályzatok szerinti átképzést pedig bizonytalan időre elhalasztották
a feg5rvergyakorlatok általánossá tételével egjüIt. Á ?azdasá§ válság mi-
att a hadserey felszerelési szül<ségletét nem tudták a hadrendi táblázatok-
ban megállapított mértékben kielégíteni A hiány olyan méreteket öltött,
hogy az már a békekiképzés hatékonyságát veszélyeztette.'' 1932-tő| a
"K' toborzott újoncokat minden év október 1-én vonultatták be 18 hó-
napos szolgálati időre, de 12 hónap után tartósan szabadságolták őket.

l 4 HL.\xF. l91 9-1929, §z.vI./ 1,o. Jelen!é§.

l5 HL. vKF. l 9l9,1929 sz, VI./ l .o. Jelentés.
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Alétszámüszonyokon sikerültjavítani, 1935-ben a hadseregbéke létszá_
ma 67.900 fő volt, 1938-ra a "glői program" meghírdetésének idószaká-
ban 85,200 főre nőtt.lo A tartalékosok továbbképzését rejtve kezdték
meg különböZó jogcímeken 4 hetes kiképzésekkel.' ' Az általános had-
kötelezettség jogi szabályzására csak Magyarország fegyverkezési e5len-
jogúságának elismerése után kerülhetettsor. Az Orsz ággyűlés 1939. mfu-
cius 11-én fogadta el az 1939- evi a honvédelemról .áló , t"-t.'8 Az
1939. éü II. tc. rendes és póttartaléki szolgálatot különböZtetett meg. A
rendes szolgálatot ténylege§ és tartaléki szolgálatra bontották. A rendes
szolgálati idót3 évben állapítottákmeg, a |égierőt kivéve. A Honvédelmi
Miniszter 2 év eltelte után a legénységet tartósan szabadságolta, szükség
esetén a rniniszter jogában állt újra szolgálatba állítani őket. A tarta-
lékosokat, póttartalékosokat fegyvergyakorlatra, lövésZkoteleZettségre
és ellenőrzési szemlékre kötelezhették.''

A kényszerűségből elmaradi intézkedések a II. világháborúban és az
azt köZvetlenül mege|őző idószakban érezteíték hatásukat, amikor az
19OL-I907 közöLt születettek kiképzését olyan kórülmények között kel-
lett végrehajtani amelyek között már egy alapos katonai képzésre alapo-
zott fegyvergyakorlatra á átképzésre nem nyílt lehetőség.

A kiképzés iránftása a Magyar Királyi Honvédségben

A kiképzés központi irányítása az összes kiképzési ágra kiterjedóen
- kivéve a vezérkar és a szolgálati ágak csapatainak hadműveleti szakkép-

l6 Dombrády Lóránd,Tólh sándor .,. im, 98-o.

l ? Dombrády Lóránd-Tóth sándor ,.. im. 99. o,

18 Ma8yarorszá8 fe8yverkezési e8yenjo8úsátát a kisantant államok l9 38, auB. 29 -én i§merték el a
,iu8,o§zláviai Bl€dbeí a|áírt szerzódéssel,

l9 l939. éü.,,. tc.2l, §, Magyar Törvénytáí l939.
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zéséí ̂ a Honvédség Főparancsnokának feladata volt.2o A Honvédelmi
Miniszter és a Vezérkari Főnök átiratban közölték a Honvédség Főpa-
rancsnokával a kiképzéssel kapcsolatos Kvánalmaikat az ezzel kapcsola-
tos éves rendelete kiadása előtt. Az éves kiképzési rendeletben szabá-
lyozták az együttműködési feladatokat, a tárgyév súlyponti feladatait, a
főbb idópontokat és a felhasználható anyagmennyiséget. A csapatok fel-
adatainak végrehajtását a Magyar Királyi Honvédség részére kiadott Ki-
képzési Utasítás és a már említett éves rendelet alapján a kiképzést ve-
zető parancsnokságok (vegyes dandár-, lovas hadosztályparancsnok, Lég-
ügyi Hivatal vezető) irányították. E parancsnokságok szabályozták a te-
rületi együttműködát, a különleges feladatokat, valamint a kiadott szemle
Utasítás alapján ellenőrizték a végrehajtást.

Akiképzési intézkedés vonatkozó részleteit a vonatosztagokra (me-
lyek elnevezése 1935-től fogato|t vonatosztál;ra vá|tozoti a Szervezési
Intézkedés értelmében; megjegyzés tólem H.A.) szakmai szempontból a
vonatszemlótő do lgozta fel,z I

Avonatszemlélőnek az éves értékelések és irányelvek megfogalma-
zásakor véleményezési és javaslattételi joga volt. Hatáskörébe tartozott
a vonatosztagok és a csapatvonatok vonatszaki kiképzésének felűgyelete
(az ezred, zászlóalj, osztály ellátására hivatott szervezetek) a tüzérség
kivételével.

A vonat alakulatok kiképzését a vonato§ztag parancsnokok irányí-
Lották a szabá|yzatok, utasítások és rendeletek adta kereteken belűl,

20 A Ma8yar Kiráyi Honvédsé8 iriányílása hármas ta8ozódá§ú volt, A vezetés feladatai a llonvédel-
mi Miniszler, Vez&kar Fónök és a Honvédsé8 Fópaíancsnoka közöti oszlottak me8. Effól a kér-
désról bóvebben: vaígyai Gyrla i A hadsere8 politikai funkciói Ma8yarorszá8on a harmincas
években,Akadémiai Kjadó Budapest 1983. 24-31,o.

2 l A honvédsé8 fóparancsnoksá8,ra (hfp) gyalog§á8,i, lova§§ági, tüzéísé8i, lé8védelmi, müszaki, fo-
lyamórsé8i, híradó, 8épkocsi, vonat, tisztképzési, nevelésü8yi és levenle szemlóló voh beo§ztva
az |936-os szeívezésil évben. HL. HM 6000/eln, l 936 Hr.sz. Rendelet.
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önállóan. Az elöljárók a képzés folyamatába csak akkor avatkozhattak
be, ha az említett előírásoktól eltéréSt tapasztaltak. Az előírt ellenőr_
zéseik időpontját és szempontjait külön szabályozták."

Az 1930-as évek végére felmerült a hármas ágozódá§ú kato[ai ye-

zetés racionalizálása a honvédség fópoaranc§nokságának a megszűnte-
tésével. A csökkenést a kérdés felvetói (legtöbbször vezérkar különbözó
osztályainak tisztjei, megiegyzés tőlem H.A.) az 1938-as őszi C]sehszlová-
kiai bevonulás negatív tapasztalataival és a hadseregfejlesztési-program
tiszti szükéglettel (főleg a hadsereg-parancsnokágok és a gyorshadtest-
parancsnokság felállítása miatt) int]okolták."

1939. augusztusában László Dezsó tábomok avezérkar 1, osztály ve-
zetóje már felveti a jog és hatásköri, valamint intézkedési jogkör megol-
datlan kérdései tisztázásának a szikségességét, javasolva a Vezérkar Fő-
nöki és a Honvéd Fóparancsnoki szolgálati állás egyesítését, Javaslatát
többek között azzal indokolta, hogy egy kézbe kerúljön a hadsereg há-
borús alkalmazásáért (vkf.) és békefelkészíté§éért (hfp.) viselt felelősség
súlya.2a

Még az említett javaslatot megelőzően, a központi katonai vezetés
átszervezésének jegyében, 1938. februárjában meg§zűntették a vonat-
szemlélői beosztást és a szemlélóség feladgtait egy fogatolt vonat csapat-
beli ezredesi rendfokozatú fótiszt vette át.Z) A kétségtelen tekintéllvesz-
té§ mellett, e leszervezéssel elsősorban a vonatcsapatok kiképzésének
irányítása szenvedett csorbát. A tüzérszemléló feládatkore túhágosan
bonyolulttá vált, a saját szemlólői, valamint a mérnökkari fónöki teendók

22 Az elle^óízésekvóErehajtá§át az "Utasítás a csapat8yakoflatok §ámára" c. §zabályzatban ha!á-
rozták me8. Gyakorlati szabáIyzat avo atcsapat számáía.v l:y.sz.\ 1926.

23 Az első béc§i dóntést követócn ( l 9 38, nov. 2,) a honvédség nov. 5- 10. közötr hajrotla végre a Fel-
vidék déIi részének a me8sálIását,

24 HL.\ryF.47 49 sz. lelnw/ í .o. LászlőDezsó !ábomok javaslata a kö zPonLiyezelés áíszervezésé-
rc.

25 tIL.WF.4004 sz. /eln, VI/ l ,o, Iíányelvek a közPoí|tivezelés ílszerrezé§re.
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ellátása mellett. Megfeleló törzskari szervezet átadása nélkül pedig kép-
telen volt jó szinten ellátni a vonatszemléló tevékenységet. De a tüzér-
szemlélő mellé beosztott ezredesre háíult aziíallározási, a nyilvántartási
és a vonat tiszti személyügyi t'eladatainak végrehajtása is, amelyet az át,
szervezés előtt a segédtiszt végzett.'"

Az űj szem|é|ő szervezetben a beosztott ezredest kiképzési szem-
pontból a hfp. kiképzési osztályának rendelték aLá, mint vonatügti előa,

áű. Feladata vo]lt a vonatszaki irányítás a tiszti, altiszti, és a legénységi

kiképzés során. Részt vett az állategészségűgyi kiképzést érintő vonat-
szaki ügyek terve zésében, szewezésében a patkolókovácsok összevoná-

sakor, valamint a lópótlással összefüggó kiképzési feladatok koordinálá-
sában a méneskaroknál és a csikótelepeknél.

Az előírt szemléket csak formálisan tudta végrehajtani, mivel az el-
lenőrzések során nem rendelkezett sem segéd, sem beosztott tiszttel,

ezért a szemlékkel kapcsolatos feladatokat - azok tervezésétől az előírt
jelentések elkészítéséig - egyedül vé gezte. Az 1938. ószén e posztot be-

iöltő b.o.rtott ezredes munkája gyakorlatilag az "Fr." elrendelése után
felállított alakulatok szervezésére, irányítására és ellenórzésére korláto-
zódott. A nagyságrend érzékeltetésére: a már említett szolgálati köze.g

irányításával 1938. őszén232íogatolt vonatot és intézetet állítottak fel,''

1939. őszén avezérkari főnök utasít ására avezérkar 4. osztálya meg-

kezdeíe az álszervezés előkészítését a jog és hatáskörök átvételének a
kidolgozásávaI.28 A tervezetet 7940 első napjaiban fogadták el, majd ja-

nuár i7-én kiadták a Honvédelmi Miniszter szervezési rendeletét, me[y-

ben a Honvéd Főparancsnokságot megszűntette.2g Akiképzés irányítás-

nak a feladatait a rendelet a beosztást tekintve újonnan létrehozott Ki-

26 uo

27 uo.

28 HL.\|KF.4660 sz. teln. vl/ l ,o. Központive zelés átszeílezé*.

29 HL,HM.300/etn.-lla, - l940.sz. Rendelet
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képzé§i Csoportfőnökre ruházta át, azzal a különbséggel, hogy az elü
jelentőségű ügyekben a döntési jogkört vezérkari főnöki hatáskörbe
utalta.

A fogatolt vonatok kiképzésének tagozódása a Magyar Királyi
Honvédsógben

A vonatc§apatok kikópzését négy fó ágazatía osztottákíe|, úgmint:

- általános katonai,

- vonatszolgálati,
t lovaglási,hajtásimálhásállawezetési,
- vonatanyagismeretikiképzésre.

Az általános kiképzés keretében sajátították el és gyakorolták be a
vonatkatonák a minden fegyver- és csapatnemre megállapított gyalogsági
(alaki), lókiképzési, harctéri szolgálati, gázvédelmi, légvédelmi és műsza-
ki ismereteket. Ezen ágazathoz soroltákbe a testnevelési, sport, valamint
közelharc foglalkozásokat. Az általános kiképzés ery-egy elemének je-
lentóségét (elsósorban a sport és a gyalogsági lőkiképzés ágét) a két ü-
lágháború közótt időszakonként felnagyított ák.'u Az arányelolódás el-
sősorban a hadsereg szűkös anyagi helyzetére és a kiképzés végrehajtá-
sára befolvást wakorló tábomokok és főtisztek nézeteire vezethetó üsz-
aru-3l

A vonatalakulatok kiképzési tevékenységének legfontosabb részét
a vonatszolgálati ág képezte, amely a biztosító és jelentő szolgálatban,
oszlopszolgálatban és a gyalogharcban a fogatolt utánszállító lépcsők,
málhásállat lépcsők alkalmazásához szükséges ismeretek oktatására és

begyakoroltatására irányult. Ezen kiképzési ág egyes elemeit a vonatosz-
tagok egymástól elkülönítve, de párhuzamosan gyakorolták egyénen-
ként és kis kötelékekben. Az elemenkénti ryakorlást addig folytatták

30 Tólh sándor ómagy: A Hoíthy-hadsere8 helyzet€ a szovjetunió elleni háborúba lépés idején.

Hadtörténelmi Közlemények l 96 l .

31 Uo.
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amíg az egyes vonatkatonák az előírt feladatokat önállóan, oszlopköte-
lékben képesek voltak végrehajtani.

A vonatok alkalmazásáná| hangsúlyt fektettek az utánszállitó Iép-
csők és más kötelékek önálló alkalmazhatóságára. Az ehhez szükséges
felderítő (ez esetben elsősorban terep és útfelderítést kell alatta érteni -
kiemelés tólem H.A.), biztosító, járór jelentőszolgálati ismereteket sajá-

tították el a biztosító és jelentószolgálati kiképzésen belül. E terület je-

lentősége 1933. augusztus 1-tól nőtt, amikor szakítottak az ellátási szin-
tek láncszerű összekapcsolódásával. Az utánpótlást a központilag végre-
hajtott utánszállítással tervezték megoldani." A változtatást elsősorban
az tette szükségessé, hogy a seregvonatokat csökkentették a seregtestek-
nél, a mozgékonyság javítása érdekében. Az ellátás súlypontja a hadosz-
tályról a hads_ereg tagozatra tevődött át, ezáltal megnövekedett a szállí-
tási távolság.JJ Az utánsátlító lépcsők a megváltozott körülmények kö-
zött csak akkor tudták szállítási feladataikat sikerrel megoldani, ha az

ismeretlen terepen a felderítést, és a biztosítást az állandó összeköttetés
fenntartása rnellett képesek voltak megszervezni. A felderítés területén
elsősorban nem az ellenségról történó adatszerzést tartották kiemelt fel-
adatnak. Az e feladatokra kiképzett altiszteknek és tiszteseknek főként
az utánszállítási vonalak műzaki felderítését kellett önállóan végrehaj-
tani,

A ryalogharcban történó kiképzé§ során elsósorban a fogatolt után-

szállító és málhásállat lépcsők közvetlen biztosításának fogásait gako-
roltatták be a vonatkatonákkal menetek és szállások alatt. E területen
kiemelt fontosságúnak tartották a csapatlégvédelemmel összefüggő fel
adatokat, különösen a tevékenységek rejtését minden körülmények kö-

-1A7otl-' '

32 HL.yl.s.'l2.1 l |2 sz]elr.,ylJ 6 §.Harcászali szabályzat IIr. rész l€tár8yalá§a vezetó,sé8i éíle-
kezleten.

33 Uo.

34 Azl, ho8y a íejtésnek milyen fontossá8ot tulájdonltottak az 1924-ben kiado(t Haícászáti sza-
báyzat l 49o. pontjának egy kiragadott elóírá§ával szemlélletem: 'fia a felvételezó állomásokat

§okái8 kell hasátálni, fi8yelni kell arra is, ho8y a me8lévó utakon ne keletkezze[ek feltúnó kerék-
nyomok."
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A vonatszolgálati ismeretek oktatásának az volt a célja, hogy a vo-
natalakulatokat felkészítsék harcszerű vonatgyakolaton való részvételre,
amelyet a vonatcsapatok alkalmazhatóságának szempontjából alapvető-
nek tartottak. Ennek eg5rik alappillére volt az oszlopszolgálat feladatai-
nak a begyakorlása, amit a már említett ágak részenkénti begyakorlásá-
ban sajátítottak el.

A Magyar Királyi Honvédségben majd minden fegyvernemnél és

csapatnemnél rendkívül fontosnak tartották a lóval való helyes bánás-

mód megtanítását, a ló szeretetérevaló nevelést, nem csak a lovaglásban,
de a hajtásban és málhásállat-szolgálatban való kiképzés során is. Ezt
a már-már legendássá váló szeretetet gyakran használták fel - többek
között - azl945.utáni idószakban a Horthy-korszak hadseregének poli-
tikai lejáratására (nem a történelmet művelő szakma köréből; meglegy-
zés tőlem H.A.). Annélkül, hog5l értelmetlen ütába bocsátkoznék bárki-
vel is, a visszaemlékezések állomány-kategóriától függetlenül a lovak
"hadiszolgílhtáf' hálával említik meg, elismewe a gépesítés hiányát. E
kiképzgq során a lóápolókat, hajtókat és lovasokat anyagilag is érdekeltté
tették-J)

A vonatalakulatoknál a vonatanyagismeretben való kiképzés során
elsősorban ryakorlati módszerekkel tanultákmeg a lovagló, hám- és mál-

hásállat-felszerelés, valamint a fogatolt járművek (elsősorban az országos
járművek) karbantartását. javítását.Jo

A fogatolt vonatalakutatok kiképzése vQrehajtásínak álíaláros jellenzői

A már tárgyalt korlátozások és a kiképzést befolyásoló politikai és

gazdasági körülmények nem tették lehetővé a két ülágháború közott
megfelelő számú vonatkatona, megfelelő szintű kiképzésést a fogatolt
osztagoknál (osztályoknál), A szűkös lehetőségek miatt az 1920-as évek-
ben az önkéntes és "K' toborzott állomány döntő többségét tisztesi fel_

adatok ellátására is kiképezték. Ennek keretében elvileg az altisztek fel-

35 E-9 Gyakorlati szabáyzat A vonatcsapat sz áínfu^ l926.85.p.

36 Uo.
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adatát képező részlegparancsnoki feladatokat is el kellett sajátítani,
Ugyanakkor nem volt lehetőség nagyobb kótelékkel végrehajtott harc-
szerű vonatgyakorlat végrehajtására annak ellenére, hory a vonatkato-
nával szembeni követelmények megfogalmazásánál kiemelten kezelték
a fegyvernemekkel való együttműködésre való képességet. Talán nem
tú|zás az a megállapítás, hogy a gyakorlatok területén a többi - az első
világháborút kóvetően politikailag és katonailag - megbüntetett ország-
hoz képest is rosszul álltunk. A német Reichswehr 1929. nyarán képes
volt nagy erőkre támaszkodó hadosztály vonatgyakorlatot végrehajtani,
amelyról a részletes, és helyenként kritikus hangvételt megütő jelen-
tésben a kiküldöttmagyar megfigyelő részóről szinte mindvégíg kiütközik
a hozzáértő, de eszközök nélküli katonai ve_zető 'iigtsége'a látott fegy-
verzelet, felszerelést és fegyelmet illetően.J / Ezen az említett gyakorla-
ton a németek a seregvonat szinte valamennf elemét tudták gyakorol_

tatni. A Magyar Királyi Honvédségben az 1930-as éveket tekintve első-

sorbi.n a kiképzés személyi feltételeiben történt számottevő előrelépés,
a kiképzett emléklapos tisztek és vonatkatonák létszámának nóvelésé-
vel. A tiszte§ szük§églet csökkenése azzal a nyilvánvaló eredménnyeljárt,
hory az egyes vonatkatonát alaposabb ismeretekkel lehetett felvértezni.

A tárgyi feltételeket vizsgálva sajnálatos módon már nem állapítha,
tunk meg hasonlóan kedvező változásokat. 1932-ben a fogatolt vonatok-
nál a rendelkezésre álló lovak és járművek csek§ly száma miatt megtil-
tották a bérfuvarozásban való igénybevételüket. JÓ

A rendetkezésre át|ó eszközök hiánya okozta anomáliák felsorolá-
sakor a korszak kutatói szinte valamennf fegyvernem esetében a bőség
zavarába eshetnek, rnivel annyi forrás említi meg ezeket. Megelőzve a

túlzásokba esés hibáját végezetül csak egyetlen jellemző példát említek
meg. 1938-ban, tebát a"gtői prograr??" megvalósítása idószakában, a szol-
gálati ágak csapatainak együttes szakgyakorlataira is csak 60 db országos

37 IlL:r'(jF. |36.964, sz, /eln, \'I"/3.o. Barabás EmiI vkzt. ezJedes jelentése német 8yakorlaton
való részvételról,

38 HL. HM, l 10.000,e|n.lI^.-I932.
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járműtérbevételét engedélyezték, és azt sem a gyakorlat teljes időtarta-
mára.'" Ebben az időszakban egy utánszállító lépcső 75 db országos jár-
műból állt.

Az 1930-as évek végén, az inLenzív hadseregfejlesztés során sem le-
hetett a kiképzés negatívjelenségeit (szemléletbeli és tárgyi eredetűeket
egyaránt) felszámolni. A feltételek sem kedveztek a kiképzés színvona-
lának ugrásszerú javításához. A hadsereg folyamatos átfegyverzá és át-
szervezés alatt állt a diszlokációs változásokat is beleértve. A területi r€-
vízió végrehajtásakor (Felvidék és Kárpátalja) pedig a kiéleződó ma_
gyar-román viszony miatt a hadsereg több seregtestét és Fóvezérség köz_
vetlen alakulatát hadiállományra kellett emelni. Megítélésem szerint,
ilyen kórülmények között nem lehetett hatékony kiképzést végrehajtani.
Jelen tanulmányommal egl naglon kis szeletet kívántam kiragadni abból
az okozati rendszerből, amely szükségképpen eredményezte a Magrur Kí-
rályi Honvédség utánszállítási rendszerének akadozását a második világ-
háboniban.
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