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A Magyar Népköztársaság Határőrsége megalakulása óta számot

tevő eredményeket ért el hazánk határainak védelmében, vala

mint a külső és belső ellenség elleni harcban. Mindig biztos 

támasza és védelmezője volt a szocialista vívmányainknak. A 

párt irányításával eredményesen működött a határ menti lakos

ság - határőrizet segítésébe való bevonása -, hazafias, in

ternacionalista nevelése terén.

A hazánkban bekövetkezett gazdasági, társadalmi fejlődés, a nem

zetközi helyzet változásai állandóan növekvő követelményeket tá

masztottak a határőrség személyi állománya elé is. E követelmé

nyek teljesítésének fontos feltétele az állomány politikai-er

kölcsi szilárdsága, a katonai, politikai felkészültsége, a hiva

tástudat és felelősségérzet magas szintre emelése.

A politikai-erkölcsi tényezők fejlesztésének legfőbb alapját 

képezte és képezi jelenleg is az állomány körében végzett terv

szerű, szervezett politikai nevelés, az oktatás és képzés, mely

nek alapját pártunk útmutatásai és az ezekre épülő parancsok, 

utasítások képezik.

A határőr állomány körében folyó politikai nevelő. ggyoző

munkát a párt éa ifjúsági szervek, valamint a parancsnoki és po

litikai tiszti állomány végzi. E munka szorosan kapcsolódik a 

társadalom különböző szervei /iskola, munkahely, stb./ által
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irányított nevelési folyamatokhoz, Épül, támaszkodik a bevo

nuló állomány által szerzett előző ismeretekre és eredmények

re, ugyanakkor azonban a sajátos követelményeknek megfelelően 

uj formákkal is kiegészíti azokat, h határőr élet sajátosságai, 

az állandó együttlét, a zártabb közösség - és nem utolsó sor

ban a foglalkozások kötelező jeliaga - javuló feltételeket biz

tosit e munka eredményességéhez.

A határőrségnél folyó politikai-erkölcsi nevelő munka már há

rom évtizedes tapasztalatokra és gazdag hagyományokra épül. 

Módot és lehetőséget adnak a módszereik és formák hatékonysá

gának elemzésére és felülbírálására is, ahol ez szükséges.

Erre vonatkozóan több tanulmány és összegezés készült, hasznos 

Összevetések történtek az elmélet és a gyakorlat nézőpontjai

ból vizsgálva a határőrizet eredményesebb és biztonságosabb el

látását segítő nevelő munka hatékonyságának mérésére. Sok uj 

módszer, gyakorlati nevelői "fogás” alakult ki az évek során. A 

hivatásos állomány iskolázottsága, felkészültsége növekedésének 

eredményeként megteremtődtek a szentélyi feltételek is a magas 

szintű szocialista nevelési elvek alkalmazásához, az állomány 

politikai-erkölcsi tulajdonságainak fejlesztéséhez.

Lz a folyamat azonban пего ment végbe akadályok és nehézségek 

nélkül. Különösen a határőrség megalakulása és a népi hatalo

mért folytatott harcok időszakában komoly akadályokat, eseten

ként szervezett ellenállásokat kellett leküzdeni.
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Jelen tanulmányban - melybe a határorszolgálat ellátását biz

tosító fegyelem megszilárdításának etikai feltételei kerültek 

elemzésre - ezért a natárőrség kialakulásának történeti átte

kintéséből kellett kiindulni. így válik lehetővé a megtett ut 

állomásainak, eredményeinek és a további követelményeinek tár

gyilagos áttekintése, valamint a határőrség sajátosságainak 

leginkább megfelelő nevelési elvek specifikumainak elemzése.

I.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Az_uj nemzeti néphadsereg szerveződése

Az ország felszabadított körzeteiben megválasztott küldöttek

ből megalakult az Ideiglenes Nemzetgyűlés, amely 1944. decem

ber 21-én Debrecenben megválasztotta Magyarország uj kormá

nyát. Ez a kormány, oár összetételében még meglehetősen ellent

mondásos volt -, mivel helyet kaptak benne a megdöntött rend

szer vezető egyéniségei is - 1944. december 28-án hadat üzent 

a hitleri Németországnak és 1945. január 20-án fegyverszünetet 

kötött a szövetséges hatalmakkal.

A hadüzenet azonban semmit sem ért volna katonailag, hadsereg 

nélkül. Ezért az Ideiglenes Kormány a fegyverszünet megkötése 

után azonnal elkezdte az uj magyar honvédség szervezését.
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A Nemzetgyűlés tudatta az ország lakosságával: "Ezer sebből vér

ző, végveszélybe került hazánk megmentésére rendkívüli erőfeszí

tésekre van szükség1 Az пега lehet, hogy nemzetünk elsüllyedjen a 

sárba, amelynek szélére taszított bennünket a Németországgal kö

tött átkos szövetség. Nem akarjuk, hogy 

dókák munkája

ségünket letipró, hazánkat dúló németek elleni Bocskai, Bethlen, 

Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos zászlaja alá hívjuk újra a magyar 

népet: ragadjon fegyvert, lépjen a kurucok, a 48-as honvédek 

nyomába, szabadságharcunkkal csatlakozunk a demokratikus népek 

küzdelméhez, a német zsarnokság ellen.

elpusztuljon nexnze- 

Ezért szabadságharcot hirdetünk a független-

* • •

• • •

Az ország haladó erői - de mindenek előtt a Magyar Kommunista 

Párt - nagy erőket mozgósított rövid idő alatt az újonnan felál

lításra kerülő honvédség soraiban. Már 1945. januárjában megkez

dődött a debreceni Pavilon laktanyában a zászlóaljak szervezése 

szovjet hadifogságba került magyar katonákból, akik 

va az Ideiglenes Nemzeti Kormány felhívásához - önként jelent

keztek az uj hadseregbe. A jelentkezőket a szovjet hadsereg a 

kormány rendelkezésére bocsátotta. Ezek az alakulatok - mint az 

1. Magyar Vasutépitö Hadosztály tagjai derekasan részt vettek a 

lerombolt hidak, vasutak helyreállításában.

csatlakoz-

Az uj demokratikus sajtó is lelkesen támogatta a toborzást. A 

Szabadság ciraii lap 1945. februárjában ezt irta; "Minél nagyobb

1/ Ideiglenes Nemzetgyűlés felhívása.
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számú önkéntes jelentkezik az uj magyar nemzeti hadseregbe, 

annál inkább fogja látni az ország, világ, hogy valóban szakí

tunk a múlttal, hogy valóban el vagyunk szánva rá az uj életet 

kezdeni a romokon, hogy a magyar szabadság és függetlenség nem

Ölünkbe hullott ajándék, hanem megérdemeljük, mert áldozni tu

dunk érte. „1/

A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének titkársága 

1945. február 4-én hozott határozatában arra kötelezte a párt

szervezeteket, hogy egy-egy vezetőségi tagot és alapszerveze

tenként 15-20 tagot küldjenek a néphadseregbe. Az volt a kom

munisták véleménye, hogy nem jó hazafi az, aki csak beszél a 

hazáról, de tenni, áldozatot hozni már nem. akar érte. Ezért 

jelentkezett már az első napokban 30kszáz kommunista az uj had

sereg soraiba. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség is gyű

lések, egyéni beszélgetések során toborozta a fiatalokat a had

sereg soraiba, az ország felszabadított területein. Pl. Szeged

ről az ifjúsági szervezet tagjai már 1945. január 7-i alakuló 

gyűlésükről azt táviratozták az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak, 

hogy a szegedi ifjúság egységesen fel fog sorakozni a demokra

tikus hadsereg zászlaja alá.

Különösön figyelemre méltó, hogy ez ott történt, ahol negyed 

századdal előbb - 1919-ben a fehérterrorista bandák a demokrá

cia vérbefojtására szervezkedtek.

1/ Szabadság c. lap. 1945. február 3-i sz.
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Budán még a harcok folytak, amikor már Pesten a Szabadság 

Zászlóalj szerveződött, Szalvai Mihály - a spanyol szabadság- 

harc egykori harcosának - parancsnoksága alatt, aki később a 

Határvadá3z csapatok főparancsnoka lett.

Mindennek csak növeli az értékét, hogy ez a hadsereg-szervezés 

olyan időben folyt, araikor az ország hadrafogható népének még 

jelentős része a magyar királyi hadseregben szolgált, idegen 

célokért. Amikor az ország sokat szenvedett lakosai elveszett 

hozzátartozóikat siratták, illetve várták vissza a hadifogoly

vagy koncentrációs táborokból. És mégis, tízezrek jelentkeztek, 

kiválóra vizsgázva az igaz hazafiságból, a szabadságszeretet- 

foöl. Jellemző volt az is, hogy az egész lakosság lelkesen üd

vözölte és támogatta az uj hadsereget, önkéntes adományokkal - 

megosztva a szűkös készleteket - segítették a katonák ellátá

sát.

A néphadsereg szervezésének kezdeti lépéseit azért is nyomon 

kell követni - a bevezető történeti áttekintésben mert lé

nyegében a hadseregen belül szerveződtek újjá a Katárvadász 

egységek, alegységek is. így a Határőrség történetének első 

szakasza / 1945-1950-ig/ a néphadseregünk történetének részét 

is képezi. Az 1950. január 1-i átszervezés óta tartozik a Bel

ügyminisztérium irányítása alá. Azóta a Magyar Népköztársaság 

fegyveres erejének részeként a BM kötelékébe beépülve, a nép

hadsereggel és a fegyveres szervekkel szoros fegyverbaráti 

együttműködésben látja el feladatait.
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A határörség_megalakuIásának_kozdeti_lépései

A hadsereg szervezésével lényegében egyIdoben# 1945. február 1- 

éa vette kezdetét a határportyázó századok szervezése is. A ha

tárőrizet megszervezése nagy nehézségek árán és csak lépcsőze

tesen valósulhatott meg. Ennek legfőbb oka az volt# hogy az or

szág jelentős része még fasiszta megszállás alatt volt# de az 

un. hadműveleti záróvonal sem tette még lehetővé a már felszaba

dított területek ogy részén a határőrség raüködését.

A HM a határportyázó századok szervezésére vonatkozó Írásos uta

sítását 1Э45. február 22-én adta ki a honvéd kerületi parancs- 

^ Ebben szabályozta a felállítandó portyázó száza-noksúgóknak.

dók működési területének nagyságát. Elvileg ezt egy vármegye ha

tárának hosszában jelölte meg. Ha azonban az 50 km-nél hosszabb

volt# 2 határportyázó századot kellett megszervezni. Bár a szer

vezés vontatottan# nagy erőfeszítések árán haladt előre, mégis 

az intézkedések kiadása után egy hónappal az ország keleti és 

délkeleti határszakaszán raár 5 portyázó század kezdte mag a mű

ködését.

1945. április 25-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság is foglal

kozott a határőrség helyzetével és a felállítandó határőrség 

létszámát 5000 főben állapította meg.2^

elkészítette a maga tervezetét az ország határainak őrizetére 

vonatkozóan és megküldte a SSEB-nek. A SZEB május 14-én hagyta

A HM ennek megfelelően

1/ Honvédelmi Levéltár HM. Ein.iratai 1945. 20. 183.sz. 

2/ HL. HM Elnökség iratai# 1945. 23. 744. sz.
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jóvá a KM addig tett intézkedéseit a határőrség szervezésére. 

Ezért joggal számíthatjuk ez időtől a határőrség születésének 

napját, mivel e napon vált a határőrség országos szervezetté.

Ugyanokkor azonban - a szegényes felszerelés/ a közlekedési esz

közök hiánya miatt - még több hónapig csak a szovjet csapatok 

segítségével tudta ellátni feladatait a még szervezés alatt le

vő határőrség. A felszerelés hiányosságai tűnnek ki Dr. Hues 

Sándor alezredes tanulmányaiból is, melyben az 1945. áprilisi ál

lapotokról azt irja, hogy: "Az egész határőrségnek 7 golyószőrő- 

ja, 11 géppisztolya, 583 puskája és 32 pisztolya volt, közleke

dési eszköz pedig 32 db lóból, 18 országos járműből, 12 db ke-
2 /rákpárból és 4 db motorkerékpárból állt.

A fegyveres bandák garázdálkodásai, a nagyarányú csempésztevé

kony ség és a határmenti lakosság biztonsága érdekében a helyi 

Nemzeti Bizottságok és hatóságok is sürgették a határőrség fel

állítását. Sót Vas megye főisjíánja 2 Önkéntes határőr századot 

hozott létre a reguláris határportyázó századok megalakulásáig 

/ennek megtörténte után befejezték működésűket/. Erről tanús

kodik a 9. kerületiparancsnokság junius 27-én keltezett jelen
tése. ^

A határőrség felállítása - minden nehézség ellenére is - 1945 

március elsejétől junius végéig befejeződött. Ezzel lényegében

1/ HL. HM Elnökség iratai, 1945. 25. 123. sz.
2/ A határőrség megalakulása és harca a népi hatalomért 

1945-1948. BM. Határőrség 1970. 15. old.
3/ H.L. HM Elnökség iratai; 1945. 27. 937. sz.
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megtörtént a S3EB által engedélyezett 5000-es létszámkeret fel- 

töltése. így, ha ideiglenesen is, megoldódott hazánk határainak

őrzése.

A legfőbb figyelmet ebben az időben a nyugati határszakasz őri

zetére kellett fordítani, azért, hogy meg tudják akadályozni, 

hogy a nyugatról visszaözönlo menőkhitekkel együtt érkező poli

tikai bűnözők ne léphessék úgy át a határt, hogy elkerüljék a 

felelősségrevonásukat. A. kislétszámu, gyengén felszerelt határ

vadászok ebben az időben 12-14 órai szolgálatot teljesítettek 

naponként. Ez pedig az alacsonykalóriáju, rendszertelen étkezés 

biztosítása mellett valóban hősi tettnek számított.

Nagy segítséget jelentett a SZEö és a szovjet csapatok támoga

tása, sőt ezek nélkül nem is lett volna képes a kezdeti időszak

ban a határőrség ellátni feladatait. A S2EB sürgette a határőr

ség felszerelésének kiegészítését is. Ez azonban az ország ak

kori, háború utáni gazdasági helyzetében csak nagyon nehezen volt 

megoldható.

A nenézségeket csak fokozta a HM-ben dolgozó volt horthysta tisz

tek szabotázs-akciója is. Erre mutatott rá Révai József is, aki 

a Kommunista Párt nevében 1945. decemberében a kormányprogram vi

tájában keményen bírálta a HM illetékes szerveit. Rámutatott, 

hogy - szegénységünk ellenére is - 2 hadosztálynyi hadseregün

ket el tudnánk látni emberhez méltóan. "Állítom - mondotta

hogy a HM illetékes osztályainak tisztjei nem fordítottak kellő



с

11

gondot erre a kérdésre 

Nagyon nehéz szabadulni attól a gyanútól, hogy talán azért nem 

törődtek a legénységgel, mert attól tartottak, hogy a fegyver

ben levő 2 hadosztály túl demokratikus.^

Allitom ezt és vádolom őket emiatt.• • •

A HM reakciós tisztjei ugyanakkor messzemenően gondoskodtak ön

magukról és pazarlóan ellátták beosztás nélküli, volt tiszttár

saikat is. Több tábornokot korrupciós üzelmeik miatt kellett le

váltani. Ugyanakkor igyekeztek olyan látszatot teremteni, mint

ha a népidemokratikus rendszer volna a hibás, amely nem képes 

ellátni a hadseregét. Ezzel az volt a céljuk, hogy a katonákat 

szembe állítsák rendszerünkkel.

Minden lehetőségükkel fékezték a határőrségnél a nevelő tiszti 

rendszer kialakulását is. Ez egyébként kitűnik a HM nevelési és 

kulturális osztályának jelentéséből is. /1945. november 12/2^ A 

határportyázó századok és őrsök a nevelés szempontjából szinte 

teljesen magukra voltak hagyva. A rendszer melletti határozott 

kiállásra csak azokon az őrsökön nevelték a katonákat, ahol kom

munista pártszervezetek működtek.

Jellemző volt a HM-nél dolgozó régi tisztek politikai magatartá

sára, hogy magát a nevelő tiszti rendszert 1з támadták, a fel

számolására törekedtek. E rendszerrel szembeni ellenállásuk szin

te a gyűlöletig elment. Pl. a fegyelmi osztály azt véleményezte -

1/ HL. HM Elnökségi iratok. 1945. 25. 599. sz. 
2/ HL. HM Elnökségi iratok. 1945. 43. 278. sz.
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amikor felvetődött annak kérdése, hogy véglegesítsék~e a ne

velő tiszti rendszert - hogy a nevelők munkája "nagyon veszélyes,

Félő, hogy a politikárólkönnyen átcsaphat politikai vitákra 

/államvezetésről/ szóló tanítás politizálásra való neveléssé vá-

• *

lik, ami aláássa a fegyelmet. Mind a fegyelem nélküli, mind a 

politizáló hadsereg - megbízhatatlan, értéktelen, sót veszedel-
Л/mos.

Ebből talán minden érthetővé válik. Lzek az urak óvni akarták a

hadsereget a politizálástól, mert hisz Ők azt tanulták, hogy csak 

az uralkodó osztálynak - már-mint a volt uralkodó osztálynak - 

van joga a politizáláshoz ós a hadsereg vakon engedelmeskedő, 

akarat nélküli tömegként köteles azt követni. Egyről azonban meg

feledkeztek, hogy a hadsereg tagjai már egy uralkodóvá szervező

dő osztály fiai voltak és igy természetes joguk volt, hogy bele

szóljanak a politika kérdéseibe.

Az eddig leírtakból az is kitűnik, hogy a határőrségnél a poli

tikai nevelőmurika megszervezése és beindulása miért volt komoly 

harc kérdése, mindaddig, raig az akadályozó tényezőket fel nem 

számolták. Ez a munka tulajdonképpen a ílM-ben végrehajtott tisz

togatás eredményeként válhatott gördülékenyebbé.

Azelső politikai, szervezeti változások

Világos volt, hogy a különböző jobboldali pártok révén a hata

lomba bejutott reakciós elemek mindent elkövetnek a demokratikus

1/ ÜL. HM Elnökségi iratok, 1945. 25. 589 sz.
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átalakítás fékezése érdekében. Különösen a hadsereg és az ál

lamhatalom más szerveibe igyekeztek pozíciókat szerezni céljaik

érdekében.

A baloldali blokk létrejötte után támadásba lendültek a demok

rácia erői is. Egyértelmű volt, hogy a reakció erűinek megfé

kezésére ütőképes fegyveres erőkre van szükség. Ebben az időben 

a belső restaurációs kísérletek visszaszorítása és felszámolása

a BH szerveire hárult. E2ért a MKP szilárdan a kezében tartot

ta a Belügyminisztérium irányítását. A másik fontos szerv - 

a politikai, gazdasági bűnözők elleni harcban - a határőrség 

volt. Ezért szükséges volt, hogy átszervezzék és központi irá

nyítás alá vonják a határőrség alakulatait. E lépés 1946. már

ciusában meg is történt. A SZEB intézkedésére a néphadsereg 

csökkentésével egyidőben megerősítették a határőrséget. A pa

rancsnoki posztra Pálffy György ezredes, a kiváló képességű 

katonai szakember került, aki addig a Katona-Politikai Osztály 

vezetője volt. Pálffy György - aki a Ludovika Akadémia tisztje 

volt, - messziről jutott el a kommunista mozgalomig 

előretörésével választott hivatása szembe került saját lelki- 

ismeretével, ezért lemond századosi rangjáról és tudatosan az 

antifasiszta erők oldalára áll. 1944. szeptemberétől a párt ka

tonai bizottságának vezetője lett.

A fasizmus• •

Az ország felszabadulása után nagy energiával veti magát a had

sereg szervezésébe, komoly érdemeket szerez a határőrség fej

lesztése terén is. Mint a katona-politikai osztály vezetője, ki-
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mélstlen harcot folytat a hadsereg reakciós elemei ellen. 1946- 

ban a Magyar Kommunista Párt harmadik kongresszusán többek kö

zött - bírálva az akkori fonák állapotot - kijelentette "Tűrhe

tetlen dolog elvtársak, hogy a mai Magyarországon két hadsereg 

éljen egymás mellett. Tűrhetetlen dolog elvtársak, hogy a demok

ratikus hadsereg tagjai mellett Budapest utcáin és szerte az 

országban ott lássák százszámra a Horthy fasiszta hadsereg tiszt

jeit, akik provokálják a demokráciát és jelenlétükkel állandó

Ezzel a reakcióval vívunk mi abiztatást adnak a reakciónak * •

hadseregen belül napról-napra megújuló, elkeseredett harcot és

ennek a harcnak az élén a mi pártunk, a kommunista katonák áll

nak".X/

Az 1946. márciusi átszervezés után fölgyorsult a határőrség fej

lődése. Megalakult a Kevelési Osztály, létrehozták az MKP Határ-
©Őr Bizottságát. A csapatoknál nevelő tiszteket és Srsnevelőket 

állítottak be. Részben már ekkor is figyelembe vették a szovjet 

határőrség szervezeti taj^asztalatait. Az átszervezés leglénye

gesebb eredménye volt, hogy a határőrség az MKP irányítása alá 

került.

Lényegében ezek az intézkedések megadták az alapot a tervszerű 

és szervezett nevelőmunka megszilárdítására. Azonban ha nem is 

országos irányítás és szervezettség alapján, a határőrök poli

tikai nevelése már a szervezés pillanataiban kezdetét vette. 

Elsősorban a hadseregbe irányított kommunisták munkájának ered-

1/ MKP III. kongresszusának jegyzőkönyvéből.
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ményeként. Az MKP helyzete és befolyása a határőr alakulatok

nál kezdettől fogva lényegesen erősebb volt, mint a hadsereg 

más alakulatainál. Ezt bizonyltja, hogy a tiszti és tiszthe

lyettesi állományon belül az MKP-tagok aránya közel 9ö % volt. 

/Sz jóval felülhaladta a hadsereg összátlagát./

Ezért joggal elmondható, hogy az első határvadász őrsök már 

csiráját képezték az ujszellemű honvédelmi nevelés megszilárdításá

nak - mindenek előtt a helytállásban mutatott példákon keresztül 

- a határmenti lakosság körében is. A lakosság szeretettel, az uj 

szocialista szellemben szerveződő hadseregnek kijáró tisztelet

tel fogadta a határvadászok felvilágosító, politikai nevelőmunká

ját. Ez fordítva is jó hatást gyakorolt, mert a határvadászok 

érezték, hogy a lakosság nagy figyelemmel kiséri munkájukat, ami 

példamutatásra és fegyelmezett magatartásra kötelez.

Számos dokumentum és visszaemlékezés bizonyltja a fentieket. Er

re utal az alábbi idézet is: **Az akkor alig néhány hónapja fel

szabadult területeken a határvadász alakulatok megjelenése szer

vezett politikai erőként hatott”.1^ 

lágnézeti nevelésre azonban - mint ahogy erre már előbb utalás 

történt - számos negatív erő is hatott. A tiszti kar egy része 

csak formailag azonosult a demokratikus társadalmi renddel. Ne

veltetésüket a burzsoá hadseregben kapták, Így sokan nem is vol

tak alkalmasak a nevelőinunka végzésére. Ezt a megállapítást erő

siti meg az előbb idézett szerző is az alábbiakkal: “A hadsereg

Az ujszellemű erkölcsi - vi-

1/ Kovács Jenő alez. Kezdeti lépések az együttműködés 

utján. Határőr c. lap. /1975. 12. sz. /
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arculatát és tevékenységét a vezetésben szerepet kapott horthys

ta eleinek jelenléte és tevékenysége döntő módon nem tudta meg

akadályozni. Történelmi tény azonban, hogy ezek között nem keve

sen voltak olyanok, akik pozíciójukat a forradalmi folyamat meg

állítása érdekében használták fel.

Az újonnan szervezett határőrség nagy erőfeszítéseket tett a né

pek barátságának ápolása érdekében is. Errol felszólalások, el

ismerések hangzottak el az országgyűlésen, de a korabeli sajtók 

is sokat cikkeztek róla. Pl. az Uj Dunántúl c. lap arról irt, 

hogy a magyar és jugoszláv határőrség a legteljesebb baráti 

együttműködésben működik, céljaik azonosak. Baráti hangulatú ta

nácskozásokon kötnek megállapodásokat a kettős birtokosok és a 

határsávban lakók kölcsönös határátléptetésével, stb. kapcsolat

ban. ^ l

A határvadász erők szervezésével párhuzamosan már 1945. év első 

felében megkezdődött a határrendőrség szervezése is. A Magyar 

Nemzeti Kormány a SZED javaslatára megkezdte a határon átmenő 

személyek és áruforgalom ellenőrzésének és a határvidék közbiz

tonságának megszilárdítására irányuló szervező munkát. E munká

ra a Belügyminisztérium kapott feladatot. A Belügyminisztérium 

gyorsított ütemben készítette el a személy- és áruforgalom ellenőr

zésére vonatkozó tervét. Már julius 26-án arról értesítette a HM- 

et, hogy megkezdte a határrendőrség felállítását. Egyben rendele-

1/ Kovács Jenő alez. Kezdeti lépések az együttműködés utján.
Határőr c. lap. /1975. 12. sz./

2/ üj Dunántúl c. lap. /1945. junius 17. sz./
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tileg szabályozta, hogy az államhatárokat csak az 1945. május 

l~e után kiállított útlevéllel vagy a helyi rendőrfűkapitány

ságok által kiadott igazolványokkal lehet átlépni. Magyar ál

lampolgárok részére minden más igazolvány érvénytelen.*^

leg kell jegyezni, hogy a HM egyes szervei részéről erős ellen

érzéseket váltott ki a rendőrségnek a határforgalom ellenőrzé

sébe való bevonása. Illetékességi sérelemnek tartották és a leg

különbözőbb presztízs okokból ellenezték azt. Mindezekben azon

ban régi szemléleti mód, avantgardista felfogások tükröződtek. 

Éppen ezért ez nem lehetett akadálya a kormány döntése végre

hajtásának. így tulajdonképpen 1945 végére, 1946. elejére a ha

társzolgálattal kapcsolatos kérdések tisztázódtak, a főbb át

kelő helyeken kiépültek a határrendészeti kapitányságok is.

A határőr3ég_fejlődéseaz 1946^ márciusi^átszervezés_után

A határőrség erre az időre - miután a hadsereg csökkentése ré

vén megerősítést nyert - a legerősebb fegyveres erővé nőtt. Je

lentős változások mentek végbe a szervezésben is. A oortyázó szá

zadok, zászlóaljakká nőttek. Megszűnt a decentralizáltsága, egy

séges országos parancsnokság alá került, 

volt alárendelve.

ly közvetlen a HM-nek

A nevelőmunka fontos szócsöveként 1946. május elsején 

a "HATÁRŐR* c. lap első száma. A lap saját feladatát a követke-

gjelent

1/ HL. HM Elnökségi iratok /1945. 36. 794. sz./
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zőkben jelölte meg: “Lapunk célja a nevelés, oktatás, szórako

zás mellett, hogy felvessük összes problémánkat, hogy hü tükör

képet adjunk életünkről, hogy megteremtsük azt a kapcsolatot, 

amely összefűzi az összes határvadászokat. “Ugyancsak a lap el

ső számában Pálffy György elvtárs is cikket irt, melyben a kö

vetkezőkre hívta fel a határőrök figyelmét: "Várjuk a határőr

ségtől határaink biztos, hézagmentes őrizetét - a magyar de-
Л/mokrácia ellenségeivel szemben.

Az átszervezés valóban sok probléma megoldását segítette elő. 

-Mindenek előtt az erkölcsi-politikai nevelés akadályai hárul

tak el. Intézményessé vált a nevelotiszti rendszer. Nagy szük

ség is volt a meggyőző, felvilágosító munkára, mert az állo

mányra nehezedő megpróbáltatások még nem múltak el, sót az egy

re mélyülő inflációs folyamat miatt tovább sulyosodtax.

A nagyarányú pénzromlás következményei nem kímélték a határőr

ség állományát sem. Nehezültek a beszerzési problémák, az el

látási gondok. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy már a pol

gári szervek és a lapok is felhívták rá a figyelmet. A batto- 

nyai őrs nehézségeiről pl. azt Írták, hogy a határőrök "Másod

naponként 24 órás portyázásra mennek ki a határra. Lyukas ba

kancsban, rongyos ruhában, fehérnemű nélkül, mert az ing már 

szétmállt a testükön".*-^ Vagy egy dunántúli zászlóalj helyze- 

ezek a honvédek már hetek, sőt hónapoktéről megírták, hogy “ 

óta lyukas bakancsban vagy bakancs helyett civil félcipőben tel-

• •

1/ "HATÁRŐR" c. lap. 1946. május 1. /l.szám/ 
2/ Esti Szabad Szó, 1946. május 15-i száma.
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jesitlk súlyos szolgálatukat, s napokig nem ehetnek meleg élei-
- 1/net, mert kosztpénzük csak hetekkel később érkezik meg**.

Az élelmezési, ruházati ellátás súlyos problémái mellett nagy 

gondot jelentett a fegyverzet és a lőszerek hiányossága is. Még 

1946. júniusában is több mint 1740 puska és 935 pisztoly volt a 

hiány.

Világos, hogy ilyen körülmények között rendkívül nagy és kemény 

feladatot jelentett az állomány körében folyé politikai, nevelő

munka, a fegyelem és a katonai rend fenntartása. A fegyelemre 

való neveléshez tartozott az is, hogy a katonák türelmesen el

viseljék a nehézségeket és megértsék azok okait. "Hogy nincs jó 

ruhánk, bakancsunk, jó ellátásunk, drága a közlekedés, stb 

nem a demokrácia hibája. Bajtársak! Minden épeszű ember tudja,

* f & %

hogy vesztett háborút viseltünk, olyat, amelyet nem a népakarat
„2/és nem a nép érdeke tett szükségessé. A "HATÄRÖR“ cimü lap 

1946. junius 20-i számában ezekkel a szavakkal intették türelem

re a jogosan panaszkodó határőröket.

A súlyos gazdasági problémák mellett még csak tovább fokozta a 

nehézségeket a HM anyagi-főcsoportjánál meghúzódó reakciós tisz

tek szabotázs munkája. Ezek ellen lépett fel nyilt támadással a 

Nemzetgyűlés 1947. március 4-1 ülésén Somogyi Miklós, az MKP kép

viselője, aki a honvédelmi tárca költségvetési vitájában elmon

dotta, hogy a honvédség működésébe^ sok a hiba. "Szeretném ki

hangsúlyozni - mondotta -, hogy vannak a honvédség tiszti kará-

1/ Uj Dunántúl c. lap, 1946. augusztus 25-i száma. 
2/ Határőr, 1946. junius 20-i száma.
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ban - bár nagyon kevesen, akik ner. Így cselekednek ás nen így

”, majd! vádolva az anyagi főcso

port: munkáját, elmondta, hogy bár megfelelő összeget kaptak ru

házati felszerelésre, nen használták fel. Mint elmondotta; "Ez 

az összeg már hónapok óta felhasználatlanul, holt tokéként fek

szik akkor, amikor a határon nehéz szolgálatot teljesítő határ

tél időben rongyos, elnyűtt zubbonyban, köpenyben

A párt nevében követelte 

Somogyi elvtárs - a képviselők helyeslése közben - a HH mara

déktalan megtisztítását a horthysta elemektől.

gondolkodnak, ahogy kellene • * *

vadászok • • »

„IIés lyukas bakancsban kínlódnak.

Minden nehézségek - az éhezés, a rongyos ruha, a hiányos fegy

verzet - ellenére is a határőrség hősiesen helytállt az állam

határok őrizetében. A hazaszeretet, a dolgozó nép ügyének iga

zába vetett hit, de nem utolsó sorban a kommunista nevelőtisz

tek megfeszített munkája segített úrrá lenni a nehézségeken. 

Ezt a határszolgálat során elért eredmények is igazolják. A 

"Határőr" ciraü lap arról adott számot, hogy 1946. márciustól 

decemberig ”Az elfogott csempészek, fasiszták és jogtalan ha

tárátlépők száma a határőrség átszervezése óta /1946. március/ 

meghaladja a 13.000-et.

Márciustól októberig a határőrök elfogtak összesen:

234 nyilast vagy fasisztát,

6B89 jogtalan határátlépőt, 254 sváb beszivárgót vagy SS-
legényt ?

5726 csempészt,

1/ Az 1947. november 29-re összehívott nemzetgyűlés naplója 

IV. kötet, 256-257 old.
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A csengőszéktől elkoboztak; 

15 q ezüstöt,

185 db aranypénzt;

1760 gr aranyat;

12 db arany karkötőt;

22 db arany nyakláncot,

Elkoboztak még:

4218 ír textiliát; 7498 kg cukrot; 

6117 kg sőt;

1426 kg zsirt; 

2037 kg dohányt;

1616 pár harisnyát; 

946 kg szalonnát; 

2950000 cigarettát 

5480 огзб cérnát.

Ezen kivül nagymennyiségű valutát koboztak el csempészektől és 

szolgáltattak be a határőrök, miközben éheztek és elnyűtt ru

hákban rótták a határt. Mindezek arról tanúskodnak, hogy már a 

kezdeti időszakban is hatásos volt a határőrök körében kifejtett 

erkölcsi-politikai nevelő és meggyőző munka. De pártosan ős ha

tározottan foglaltak állást országos jelentőségű politikai kér

désekben is. hitet tettek a haza, a dolgozó nép ügyének szolgá

lata mellett.

A köztársaság ellenes összeesküvés leleplezésekor egyértelmű 

nyilatkozatban csatlakoztak az összeesküvést elítélőkhöz, mely 

Így hangzott: "fia a gyári munkásoknak azért kell a kalapácsot 

emelni, hogy igazságos emberi jogait megvédje, vagy ha a pa

rasztnak azért kell kiegyenesítenie a kaszát, hogy földjét, 

amelyért ezer éven át vérzett és izzadt, megtarthassa, Ígérjük,

1/ Határőr c. lap 1946. december 5-i sz.
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hogy ebbon a tisztitű, nópiaentő harcban fegyverrel a kezünkben 

mi is ott leszünk".1^

íme, ez volt az a hadsereg - már egy évval a megalakulása után 

- akit féltettek a reakciós tisztek a politizálástól mondván, 

hogy az aláássa a fegyelmet, és képtelenné teszi a feladatok 

ellátására. Szavak helyett a legékesebben szóló cáfolatok erre 

azok a gyakorlati tettek, amelyekkel határőreink bizonyosságot 

tettek a demokratikus rendszer melletti kiállásukról.

Valóban hősies helytállás volt az 1946-47-es évek határőr éle

te, mert a mar felsorolt nehézségek mellett nem kevésbé veszé

lyes is volt ez a szolgálat. Gyakran kerültek szembe fegyveres 

banditákkal, embercsempészekkel és ügynökökkel. íöbb elvtárs 

élete veszélyeztetése árán is becsülettel helytállt. Ma is - 

és örök időre - hősi példaképeink azok a határvadászok, akik 

életüket áldozták e küzdelemben.

De harcot kellett vívni bandába verődött fegyveres volt nyila

sok és SS-legények ellen is. Ez pedig bátorságot, aiagasfoku 

harci szellemet, politikai tisztánlátást és öntudaton alapuló 

szilárd fegyelmet követelt minden határőrtől. A politikai tisz

tánlátást és a rendszerünk melletti kiállást bizonyították az 

1947-es választások eredményei is a határőrségnél. A titkos vá

lasztások során a baloldali pártokra adta az állomány szavaza

tainak 90 %-át. F.zcn belül a megoszlás a következői

1/ Határőr c. lap 1946. junius 20-i sz.
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a kommunista part 

3zoe.dem.párt

61,8 %

15,1 %

Kisgazda Párt 9,8 %

2,9 %NFP

Mint látható, e.z&K az arányok lényegesen túlnőtték az országos 

eredményeket, bizonyítják egyben azt is, hogy a határőrség a 

párt szilárd fegyveres erejévé vált.

A határőrség fejlődése - a népi hatalomért folyó harc 1947-48- 

as éveiben - tovább szilárdult, javult az állomány ellátottsága 

és fegyelmi helyzete. Ä fejlődés, a fordulat éve után még inkább 

felgyorsult. Megindult az uj, demokratikus tisztképzés. A Kos

suth Akadémia, a Petőfi Nevelotisztképzo Akadémia beindítása meg

teremtette a határőrségnél is a tiszti állomány megújulásához a 

feltételeket.

A fejlődés feltételeinek újabb állomása volt az 1950. január 1- 

én bekövetkezett átszervezc-з, amikor a határőrség és a határ- 

rendészeti kapitányságok egységes határőrséggé szerveződve az 

államéiztonsági szerv irányítása alá kerültek. Az uj szervezeti 

elvek - a nemzeti sajátosságok figyelembe vétele mellett - már 

nagyrészt a szovjet tapasztalatokra épülve határozták meg és ala

kították ki a határőrség uj szervezeti strukturált. Tovább szi

lárdult a párt befolyása és vezető szerepe. Megerősödtek a poli

tikai szervek. Az egységezinteken politikai osztályok és járási 

szintű pártbizottságok alakultak. Szinte valamennyi alegységnél
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önálló pártalapszervazst jött létre, összességében megterem

tődtek a modem szocialista növelési elveb aItalrazásának fel

tételei, uj, tanári képesítéssel rendelkező fiatal tiszti ál

lománnyal bővült a nevelői, parancsnoki gárda. Ezzel egy idő

ben a társadalom fejlődésében végbement nagyarányú előrehaladás 

eredményeként a sorállomány felkészültségi szintje is megnöve

kedett. Ízt bizonyítja Czinege vezérezredes elvtárs 1970 évi 

nyilatkozata, melyben arról szolt, hogy *egyre kedvezőbben ala

kult a katonai szolgálatra bevonuló fiatalok műveltségi szint

je: megközelítőleg 70 százalékuk érettségivel, vagy ipari szak-

A fiatalok nagy tömegeiiskolai végzettséggel rendelkezik 

már bevonulásuk előtt tapasztalatokat szereznek - elsősorban a 

KISZ által szervezett - különböző mozgalmakban és társadalmi

* « •

akciókban, s ezáltal igazodik világnézeti, politikai felké- 

1/szültségíik".

Az 1950 januári átszervezés nemcsak név- és formaváltozást 

eredményezett. Megkezdődött a fegyverzet бз a technikai eszkö

zök gyorsabb ütermi fejlesztése is. Az egységessé vált szerve

zet eredményeként megszűnt a rivalizálás az őrsök és a határ

forgalmat ellenőrző FEP-ek között. A tiszti állomány teljes 

megújulása is megtörtént. Megkezdődött a magasabb képesítést 

biztosító szovjet és hazai akadémiai képzés, óriási segítsé

get adtak a megnövekedett szervezet irányítási, vezetési rend

szerének kialakításához, az állomány körében folyó politikai 

nevelőmunka megszervezéséhez a szovjet tanácsadók. A szovjet

1/ Czinege L. vezérezredes; Néphadseregünk felkészült és szi
lárd tagja a szocialista védelmi szervezetnek.
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határőrség tapasztalataira való épülést segítette, hogy a 

Szovjetunió átadta hasznosításra saját szabályzatait. Lényegé

ben ez adta meg a régi szabályzatok kicseréléséhez a feltéte

leket.

A szovjet és a baráti szocialista országok határőrségeivel 

szervezett tapasztalatcserék nagy segítséget adtak a nevelő, 

oktató munka korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez is. Л szov

jet tapasztalatokra épülő határtechnikai berendezések és az 

egyéb technikai eszközök korszerűsödése többek között azt is 

eredményezte, hogy az állományra nehezedő terhek tovább csök

kentek, javultak az élet-, a szolgálat, a kiképzés és a pi

henés feltételei. Ezek uj igényként vetették fel a politikai 

szervek felé a szabadidő kulturált és értelmes kitöltésének

megtervezését, az ifjúsági élet mozgalmi kereteinek szélesí

tését is. Megteremtődtek a feltételek a hosszabb távra szóló 

nevelési tervek kiszélesítésében is. Az alegységek negyedéves 

időtartamra készítik el az állomány körében végzendő nevelő

munka terveit. Bővült a nevelőmunkába bevonható állomány kö

re is. A hivatásos állomány csaknem kivétel nélkül tagja a 

pártnak és beosztásra való tekintet nélkül megfelelő előkép

zést kapott az állomány körében végzendő nevelomunka formái

ról is. Nagyrészük nevelőtanári oklevelet szerzett a tiszt

képző főiskolákon.

A felsoroltak igazolják, hogy az eltelt 30 év alatt a Magyar 

Népköztársaság határőrsége nagy utat járt be a fejlődés terén
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Követve pártunk útmutatását/ lépést tartott a társadalom egy

re gyorsuló Ütemű fejlődésével. Sorait szorosra zárta, felké

szült és képes arra, hogy szilárdan lezárja és őrizze álla

munk határait és megvédje népünk alkotó munkájának eredményeit.

II.

A KATONAI РНСУЕЫЛ TÁRGYA, TARTALMA, KIALAKULÁSÁNAK, FEJLESZ-

TESÉhLK ás ERŐSÍTÉSÉNEK ISTIKAI , PSZICHOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI

Hint a bevezetőből kitűnik, a határőr állomány körében folyó 

nevelőmunka sok akadályt és nehézséget leküzdve jutott el a mai 

eredményeihez. A kezdeti időszakban a parancsnoki állomány fel

készületlensége, egy részének politikai szemlélete nem tette 

lehetővé a határőrség rendeltetésének és jellegének megfelelő 

nevelési elvek alkalmazását. A felszabadulás utáni években át

menetileg még hatottak a régi hadseregből átvett szokások, "ne

velési" formák is.

Az uj, szocialista elveket valló tiszti és nevelőtiszti állomány 

kinevelése már kedvező fordulatot indított el, de nég mindig za

varólag hatottak az állomány világnézeti-erkölcsi nevelésére a 

kettős hatások.

A szocialista nevelési elvek alkalmazásának teljes térhódítá

sát tulajdonképpen a határőrség hivatásos állománya körében 

végrehajt-ott nagyarányú tisztogatás tette lehetővé. Ezzel meg-
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szűntek a gáncsoskodások, a politikai nevelés szükségessé

gét tagadó nézetek, megerősödött és felnőtt feladataihoz az 

uj tiszti, tiszthelyettesi állomány.

Az uj körülmények lehetővé tették, hogy legtermészetesebb 

példaképünk, a szovjet határőrség - példáit, harci és neve

lési tapasztalatait átvegyük és bevezessük a határőr állo

mány körében is.

Azóta közel 30 esztendő telt el. A nevelomunka formái, mód-

szerei sokat gazdagodtak. A parancsnoki állomány komoly felké

szültségre és tapasztalatokra tett szert. Megteremtődtek a 

feltételek az árnyaltabb, a tudományos tapasztalatokra támasz

kodó nevelési módszerek alkalmazására.

A társadalomban végbement szocialista átalakulás felgyorsu

lása a fejlett szocialista társadalom építése azonban e te

rületen is fokozza a követelményeket. A katonai nevelés gya

korlatának is lépést kell tartani a megnövekedett igényekkel. 

Szükségessé vált, hogy a nevelés általános elvei és követel

ményei mellett feltárjuk és kialakítsuk a határőrök fegyel

mének fejlesztésére irányuló etikai, pszichológiai nevelés 

specifikumait, hogy ezek alkalmazásával célirányosabbá és 

hatékonyabbá váljon politikai, erkölcsi tulajdonságaik for

málása.
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A katonai fegyelem tárgyát illetően többé-kevésbé 

az állampolgári fegyelem követelményeivel, azzal az eltérés

sel, hogy az egyén magatartásának, viselkedésének sokkal szé

lesebb területét szabályozza. Tartalmát tekintve erkölcsi- 

politikai jelenség. Ugyanúgy erkölcsi tulajdonsága a szocia

lista hadsereg harcosainak, mint a hazafiság, humanitás, kö

zösségi gondolkodás, stb. Ez a magyarázata annak is, hogy a 

szigorú katonai fegyelem csak az egész nevelő tevékenység 

együttes eredményeként alakítható ki, hogy magasfoku fegyel

met csak sokoldalú nevelő tevékenység biztosíthat.

gegyezik

A katonai fegyelem tárgy- és fogalomkörét a katonai törvé

nyek és a szabályzatok is meghatározzák. A fegyveres erők 

életét, fegyelmét alapvetően rögzítő szolgálati szabályzat 

ezzel kapcsolatban előírja, hogy: “A katona háborúban és bé

kében egyaránt tartsa be a törvényeket, törvényes rendelke

zéseket és a katonai esküt. Legyen fegyelmezett, becsüle-

Ellentmondás nélkül engedelmeskedjék elöl

járóinak - ugyanakkor legyen kezdeményező,védelmezz© őket és 

támogassa a szolgálatuk ellátásában, a fegyelem fenntartása- 

A katona őrizkedjék a szocialista emberhez és katoná

hoz méltatlan magatartástól, életmódtól

tes, igaz, bátor • • •

ban • • •

nil• • •

1/ MNK Fegyveres Erők Szolgálati Szabályzata

5. pont.HM 1975. 4 • f
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A határőrségnél folyó erkölcsi- politikai nevelés alapvető 

feladata, hogy az állományt felkészítse a fenti követelmények 

teljesítésére és ezen keresztül biztosítsa a magasfoku szol

gálati fegyelmet, az államhatárok biztonságos őrizetét.

E munka során mindenek előtt abból kell kiindulni, hogy a ha

tárőrök magatartását semmi sem befolyásolja olyan hatékonyan 

és tartósan, semmi sem hozhat létre olyan mélyreható válto

zást^ mint saját tevékenységük, saját tetteik. Ez a törvény

szerű Összefüggés az emberi cselekvés célja; jellege és az 

egyén öntudata, erkölcse között - a szocialista ember eseté

ben - uj értelmet, hangsúlyt kap. A határőrség viszonyai kö

zött ezt a tevékenységet szervezett kollektívákon belül, egy

másra hatva végzik.

A katonai fegyelem sokrétű, bonyolult jelenség, szorosan ősz- 

szefügg és kölcsönhatásban van más magatartási formákkal. Jól 

érzékelhetően, közvetlenül a katonai tevékenység során nyil

vánul meg. Vagyis a fegyelem nem önsiagában létező és mérhető 

jelenség, különösen nem a határőrségnél, ahol a fegyelemnek 

különleges szerepe van.

Gyakori hiba - a fegyelem értékelésével, megítélésével kapcso

latban hogy elvonatkoztatják a határőrök magatartásának más 

megnyilvánulási formáitól, a határőr élet területétől. Ez a 

megközelítés nem helyes, még akkor sem, ha a fegyelem elsősor

ban formailag, mint fegyelmezett magatartás jelenik meg. Való-
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jában az a helyzet, hogy a katonai magatartás éppúgy feloszt

ható magatartásformákra, mint általában az emberi magatartás. 

Ebből következik, hogy a katonai magatartás egyszersmind po

litikai, erkölcsi és kulturális magatartás is. Ezek a magatar

tási formák azonban nem párhuzamosan, külön-külön léteznek, ha

nem az egyen megnyilvánulásaiban, cselekvéseiben együtt vannak 

jelen. Kapcsolataik kölcsönösen befolyásolják és meghatároz

zák egymást. Ezért a külön választásúiknak csak az értékelés, a 

vizsgálat szempontjából van csak létjogosultsága.

A katonai fegyelem olyan átfogó fogalom, amely nem csupán a 

magatartás egy-egy oldalát értelmezi, hanem az ember egész sze

mélyiségét felöleli, a legáltalánosabb formában jellemzi az em

ber társadalmi magatartását, tükrözi az ember környezetéhez va

ló viszonyát. Olyan közösségi és egyéni magatartásforma, amely 

a határőrök cselekedetében, magasfoku öntevékenységében, az 

elöljárók parancsainak aktiv, kezdeményező végrehajtásában meg

nyilvánuló engedelmességet fejezi ki. Ez a magas színvonalú fe

gyelemforma azonban csak a szocialista fegyveres erők soraiban 

képzelhető el.

A környezőt hatása a_fegyelem formálására

Az egyén és környezete kölcsönhatásban vannak egymással, egy

másra hatnak. Ezek a hatások azonban nem egyformák. Méghatá

rozó ja az egyén jelleme, erkölcsi fejlettsége és közösségi ér-
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zése. Ezektől függ, hogy a környezeti hatások közül melyiknek 

enged érvényesülést. Az egyén temperamentuma pedig 

za a környezeti hatásokra való reagálás módját.

ghatároz-

A környezeti hatások az egyénre annak jellemén, vérmérsékle

tén, személyisége összetevőin keresztül hatnak. Ebből követ

kezik, hogy a viselkedés kiváltó ingere nem a környezeti ha

tás, hanem az az élmény, amivé azt a személyiség feldolgozza. 

A különböző személyek viselkedése, magatartása még azonos 

életformáoan is eltérő. Éppen ezért, amikor egy közösség 

gatartását, viselkedését tanulmányozzuk, akkor kiinduló pon

tunk elsődlegesen személyiség-lélektani motivációjú kell, 

hogy legyen? az egyén megismerésére kell törekedni.

gismeré-Tehát egy határőr őrs vagy alegység - mint egész - 

зе is csak a közösségi egyedek - az egyén - személyiség-lélek

tani tanulmányozásával kezdődhet. Csak ilyen módon tudjuk fel

fedezni az egyén viselkedésének a társadalmi környezettől való 

függését, a kölcsönhatást, ami az egyén éa környezete között 

fennáll. Különösen fontos igy cselekednünk a határőrség viszo

nyai között, ahol az állomány a legkülönbözőbb helyek, környe

zetek és körülmények közül vonul be és rövid idő alatt e "sok

színű4, eltérő előzmények, hatások ellenére egységesen cselek

vő közösségekké kell, hogy formálódjon.

A határőrök fegyelmét befolyásoló legközvetlenebb környezet ma

ga az őrsi, alegység! kollektíva. Ezért nagy jelentőséggel bir
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a kollektíva nevelő ereje az egyének magatartásának, visel

kedésének formálásában. Ebben az értelemben fejti ki A.F.Siskin, 

hogy "A kollektíva a nevelés hatalmas ereje 

az egyes tagjaira, egyes csoportjaira gyakorolt hatása révén 

összes tagjait abban a szellemben neveli, hogy a nagy társadal

mi érdekeket a kollektíva egyes tagjainak vagy egyes csoportjai

nak érdekei fölé tudja helyezni, hogy az emberek közötti kap

csolatokban az igazi emberi közösség, becsületesség és őszinte

ség érvényesüljön, hogy szembeforduljanak az önzéssel, képmu

tatással, talpnyalással, fennhájázással, stb. Minden egyes 

kollektíva viszont önmagát a dolgozók nagy szocialista közös

ségének részeként, munkáját pedig e nagy népi közösség munká

jának részeként tekinti.

A kollektive9 • • *

„1/

A Magyar Népköztársaság határőrsége, mely a harcosok kommunista 

szellemű nevelését tűzte célul, a nevelés hatalmas lehetőségét 

és eszközét látja a kollektívákban. A klslét3zámu őrsi kollek

tívákat a közös cél, a közös munka, a közös fegyelem és a szer

vezettség fogja össze. Gyakran még csak erősíti azt az egysé

get a szolgálat közbeni egymásrautaltság, a harci feladatok kol

lektiv végrehajtása, az olyan kritikus helyzetek leküzdése, 

amelyben életük, biztonságuk is nagyrészt azon múlhat, hogy meny

nyiben bízhatnak, számíthatnak egymás segítségére.

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ahol egységes, erős és 

szervezett a kollektíva, tagjai vállvetve együtt dolgoznak, kö-

1/ A.F.Siskin: A marxista etika alapjai. 

Kossuth Könyvkiadó, 1964.517.oldal.
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zösen töltik a szabadidőt, olyan szilárd erkölcsű közössége

ket formálnak, amelyben a szocialista együttélés követelményei 

egyetemes szokássá válnak. Ilyen közösségekben a fegyelem, a 

kötelességtudat olyan Ье1зо erkölcsi inditékáiból fakad, ame

lyet minden esetben kötelezően tartanak a maguk számára, ugyan

akkor ezt elvárják és megkövetelik a közösség minden tagjától

is.

A kollektíva nevelomunkájának legfontosabb feltételei; a szi

gorú elviesség, kölcsönös bizalom és tisztelet, a hibákkal 

szembeni szigorú fellépés. Makarenkó, a szocialista nevelés

tudomány egyik megalapozója arra tanít, hogy a közösség neve

lőmunkájának egyik legfontosabb következménye az, hogy "az 

egyén nevelése során állandóan szem előtt tartsuk az egész 

közösség nevelését. A gyakorlatban ez a két feladat csakis 

együtt, közös eljárással oldható meg. Ha az egyént formáljuk, 

reá gyakorolt hatásunk minden pillanatban szükségszerűen ha

tással lesz a közösségre is, és megfordítva: minden érintke

zésünk a közösséggel feltétlenül hatással van minden egyénre 

is, aki a közösség tagja.

Az erkölcsi ösztönzés hatásos eszköze a közvélemény. A közvé

lemény - elmarasztaló vagy elismerő - Ítéleteivel fokozza a 

kollektíva és az egész társadalom iránti felelősséget. A kol

lektíva véleménye felrázhatja még az erkölcstelen embert is. 

Aktivizálhatja munkáját, fejlesztheti érzelmi világát.

1/ A.Sz.Makarenko; Müvei 5.kötet.
Akadémiai Kiadó, Tankönyvkiadó 1955. 316.oldal.
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Ezt számos példa bizonyltja a határőrségnél. Több olyan ha

tárőrt sikerült átformálni, akit "neveihetétlennek" Ítéltek 

inog. Uj környezetbe fejlettebb kollektívába helyezve sokan 

közülük az élenjárók közé küzdötték fel magukat. A hozzáértő 

nevelés, a közvélemény formáló ereje nyomán képessé váltak 

önmegújulásra, erkölcsi fogyatékosságaik teljes felszámolá

sára.

Az embert és jellemet formálni képes kollektíváról vallja 

A.Sz.Hilovidov, szovjet katonai nevelő, hogy "Amikor az embe

rek "ugyanazon lánc szemei", amelyből nem lehet kiválni anél

kül, hogy ne okoznának kárt a közös ügynek, őket nemcsak a 

személyes bátorság köti össze, hanem a kötele3ségteljesité- 

sért vállalt közös felelősség is. Az egyes "£N" összefonódik 

az elvtársi "ÉN"-nel és egyesíti az egész kollektíva erejét. 

Ilyen körülmények között a katonai kötelességtudat és köve

telményeinek szokássá vált teljesítése gyökeret ereszt 

A kollektíva véleménye "optimális xaértékben" formálja a harcosok 

tudatát. Hatása ösztönöz is, meg kényszerít is. A közvélemény

* • •

érinti az ember belső érzelmeit, a lelkiismerethez szól, ősz-
Л/tönzi az értékes emberi érzelmeket.

A katonai függelmi_viszonyok_tartalma ós_jellemzői

A fegyveres erőknél a fegyelem követelményeit törvények, uta

sítások, szabályzatok határozzák meg. Jellemzője a szigorú

1/ A.Sz.Milovidov. A kommunista erkölcs és katonai kötelesség. 
Irinyi Kiadó, Budapest, 1972. 143. oldal.
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centralizáltság, az alá- és fölérendeltségen alapuló szerve

zettség, ahol a tennivalókat parancsok formájában határozzák

meg.

Pedagógiai, etikai szempontból azt értjük a katonai fegyelem 

alatt, hogy a határőrök szigorúan betartják az állami- és ka

tonai törvényeket, maradéktalanul és pontosan teljesítik a sza

bályzatokban és utasításokban előirt rendet, elöljáróik pa

rancsait és minden körülmények között végrehajtják kötelezett

ségeiket.

Ezeket a követelményeket csupán rendszabályokkal, követelé

sekkel és tiltásokkal nem lehet kialakítani, hiszen ezek tu

lajdonságokká, jellemvonásokká kell, hogy váljanak. Meghatá

rozott magatartásokban, cselekvésekben fejeződnek ki, ami 

nagymértékben függ az emberek politikai öntudatától, erkölcsi 

fejlettségük fokától és a nevelésük hatékonyságától. Vagyis a 

katonai fegyelem az egész nevelői tevékenység hatására, annak 

végeredményeként alakul ki.

A fentiekből az is kitűnik, hogy a függelem lényegét nem fe

jezi ki megfelelően a csupán jogi értelemben vett fogalom, mi

szerint az olyan kétoldalú jogviszony, amelynek alanyai egy

mással alá- illetve fölérendeltségi viszonyban vannak. Ennek 

tisztázása fontos kérdés, mert még ma is találkozhatunk olyan 

kijelentésekkel, hogy "nem kell agitálni, csak követelni, nem 

győzködni kell, csak odacsapni" stb. Héhány esetben ezek a
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helytelen felfogások súlyos törvénysértésekhez is vezethet

nek.

Másrészt a függelmi viszony nem tekinthető csupán egy állapot

nak, amely stabil állandóságot mutat. A függelmi viszony, ha

sonlóan más - az emberek között fennálló - kapcsolatokhoz, dia

lektikus értelemben állandóan ismétlődő, újratermelődő, válto

zó folyamat, annak ellenére, hogy felszínes megítélés szerint 

állapotként ható kapcsolatnak tűnik.

A függelmi viszonyok változása, fejlődése összefügg az egész 

társadalom fejlődésével, a szocializmus építése során elért 

eredményekkel, az emberek tudatában végbemenő előrehaladással. 

Éppen ezért szabályzataink csak a lényeget, az alapvető elve

ket rögzítik e fogalom meghatározásánál is, tág teret adva a 

leleményességnek, öntevékenységnek és kezdeményezésnek. Az 

ilyen tevékenység nem mond ellent, sőt összhangban van az elöl

járó parancsaival, lehetővé teszik azok teljesítését és nem 

sérti a katonai függelmi viszonyokat sem.

A katonai függelem törvényekkel és szabályzatokkal szigorúan 

behatárolt alá- és fölérendeltségi viszonyt fejez ki. Vagyis az 

elöljáró - e hatalomból fakadó jogait csak akkor gyakorolhatja, 

ha figyelembe veszi az alárendelteknek - a függelem fenntartásá

ra irányuló kötelességei mellett - a jogait kifejező törekvé

seit is. Mindez olyan kapcsolatot követel, amelyben mindkét fél 

köteles alkalmazkodni egy meghatározott helyzethez.
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Kivel a körülmények és az adott szituációk nem örök időre adot

tak, hanem változóak, szükséges az azokhoz való alkalmazkodás 

is. A személyiség maga is változik, sikerek, élmények, esetle

ges kudarcok hatására magatartásuk is átalakulhat. A határőrök 

tehát nem élnek állandóan azonos szinten, a sikerek örömöt vagy 

elbizakodottságot, a kudarcok csalódást vagy elkeseredettséget 

alakíthatnak ki, amelyek hosszabb vagy rövidebb időre szólnak. 

Ezek hatására változhat a függelemmel kapcsolatos erkölcsi, 

pszichikai viszonyuk is. A határőrség viszonyai között különö

sen fontos e tényezők számbavétele, a harcosok különböző fel

adatokkal való megbízatása előtt.

A határőr élet gyakorlatában könnyen megfigyelhető, hogy a ha

tárőrizetben elért sikerek, éber szolgálatellátás eredménye

ként történt elfogás, dicséretet, elismerést kiváltó tettek min

den alkalommal lelkesedést, magabiztosabb fellépést, a nagyobb 

és nehezebb feladatok utáni érdeklődést váltják ki. Ugyanakkor 

a kudarcok - különösen ha azok ismétlődnek - félénkké, bi

zonytalanná, esetenként fásulttá teszik őket. Súlyosabb helyzet

ben akadnak olyanok is, akik képtelenek a kudarcok viselésére 

és meggondolatlan cselekedetekre ragadtatják magukat.

Mint láthatjuk, a határőrök katonai függelmének alakulását, 

szolgálati, határőrizeti cselekedeteit nagymértékben befolyá

solják az érzelmi szituációk is. Lelkesítő vagy fékező hatást 

gyakorolhatnak a cselekvésre. Ezért rendkívül fontos, hogy az
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eszmei indítékok erősítésével tegyük céltudatossá cselekede

teiket, hogy képesek legyenek a feladatok végrehajtása során 

leküzdeni minden nehézséget. Az érzelmek természetesen nem 

múlnak el ezek hatására - sót, újabb szituációk hatására ntóg 

fokozódhatnak is, de az emberi akarat korlátozhatja vagy visz- 

szaszorithatja azokat ёз ezen keresztül utat tör, győzedel

meskedik az erkölcs parancsa, a tudatos katonai függelem.

A határőrök magatartásával, a függelem és fegyelem követelmé

nyeihez igazodó viselkedésével kapcsolatban magasak az elvá

rási szintek. Elérése csak hosszas képzés, céltudatos nevelés 

eredménye lehet. De szokássá, erkölcsi töltésűvé csak a harci 

feladatok teljesítése, a katonai tevékenységek során válhat, 

azok hatására alakulnak, illetve fejlődnek ki a katonai élet 

feltételeit segítő erkölcsi és személyiségi tulajdonságok.

Ennek elérésében többször tapasztalhatók türelmetlenségek. 

Több alegységparancsnok "kész" , kiforrott határőröket vár a 

kiképző pontokról, akik az első naptól önálló feladatok ellá

tására képesek. Nem veszik figyelembe, hogy egész oktatási, 

kiképzési rendszerünk arra épül, hogy elméletileg jól megala

pozott, a gyakorlatban is eligazodni képes harcosokat nevel

jen, akik majd a gyakorlati munka során egészítik ki képzett

ségüket. Az életre nevelés igazi iskolája csakis a gyakorlati 

munka lehet, amely épül a kiképzésen szerzett elméleti felké

szültségre.
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Л katonai fegyclom^sajátosságai

Л katonai fegyelem, bár alapjaiban аг általános állampolgári 

* fegyelem része, azonban a fegyveres erők rendeltetéliből Да sa

játosságaiból fakadóan több sajátom vonást is tartalmaz. Amíg a 

polgári életben a fegyelmezett magatartást a társadalom együtt

élésének szabályai, az érvényben levő törvények és rendeletek 

szabályozzák és betartásuk általános elvárásokra épül, addig a 

fegyveres erőknél a törvények és szabályzatok betartása rainden 

katona számára kötelező.

A határőr életben - a polgári élettel ellentétben - szélesebb 

azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyet parancsok, utasítá

sok határolnak körül. Sok vonatkozásban kötelező vagy tiloe az, 

ami a polgári életben csak illik vagy a jészándékon múlik. Ilyen 

pl. a napirend szigorú betartása, a tiszteletadás, a katonás 

mozgás, öltözködés szabályozottsága, a határortársak, a parancs

nokok védelme és megbecsülése, stb.

A határőrség rendeltetéséből, a szolgálat természetéből fakad 

az a törekvés, hogy a határőrség egyetemlegesen nevelje és el

lenőrizze az egyént. Szolgálatban és szolgálaton kivül egyaránt 

szabályozza tevékenységét. E szabályozás szférája és hatóköre 

az egyén helyzete és beosztása arányában szélesedik.

A katonai fegyelem magába foglalja a feltétlen engedelmességet, 

az elöljárók parancsainak és utasításainak maradéktalan végre-
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hajtását, stb. Nagyobbrészt ezek a normák azok, amelyekkel 

kiegészül vagy módosul az általános állampolgári fegyelem. 

Ugyanakkor a katonai fegyelem tartalmazza mindazokat a követel

ményeket is, amelyek minden állampolgár számára kötelezőek.

A határőrizet biztonsága, szilárdsága, a szolgálatot ellátó ál

lomány fegyelmén, helytállásán múlik. Vagyis az állampolgárok 

biztonságos őrizete nagyrészt - a biztonsági és technikai be

rendezéseken túl, az azokat kezelő és kiszolgáló, illetve - a 

szolgálatot irányitó, szervező és végrehajtó állományon múlik. 

h határőrizet nemcsak egyszerűen katonai kötelezettség, hanem 

szigorú politikai, állambiztonsági feladat is. Ezért arra van 

szükség, hogy ennek minden beosztott tudatában legyen, ne csak 

ismerje, hanem értse és fogadja el a katonai fegyelem szüksé

gességét. He csak külső jegyeiben nyilvánítsák ki a fegyelmet, 

hanem önként, belső szükségszerűségből vállalják azt, ha kell, 

az önfeláldozásig is.

A katonai esküben vállalt kötelességből fakadóan olyan sajátos 

erkölcsi követelményeket is kötelesek végrehajtani a határőrök, 

mint a hősiesség, katonai becsület, áldozatkészség, bajtársias- 

ság. Ezek nem teljesítése - a polgári élet normáitól eltérően - 

nemcsak bírálatokkal, hanem fegyelmező rendszabályokkal, súlyo

sabb esetekben katonai bírósági Ítéletekkel is megtorolhatok.

Ahhoz, hogy a felsorolt követelmények teljesítése a határőrök 

erkölcsi tulajdonságaivá, magatartási normáivá váljék, terv

szerű következetes nevelőmunkára van szükség. E munka végzése
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során is figyelemmel kell lenni a harcosok erkölcsi, pszichi

kai, jellemi, akarati tulajdonságainak fejlesztésére.

A határőrök raagatartását_befolyásoló_tényezok

A határőrök magatartását befolyásoló etikai, pszichológiai té

nyezők a szolgálati idő különböző szakaszaiban - éppen az egyén 

fejlődésének függvényében - változnak, eltérő tulajdonságokat 

mutatnak. Lényeges különbségek tapasztalhatók az egyes határőrök 

között, aszerint is, hogy milyen környezetből, milyen felké

szültséggel cs milyen előző nevelési hatások alapján vonultak 

be. Ezért nem lehet minden emberre egyaránt jellemző, általá

nos tényezőket megállapítani, azonban a főbb megnyilvánulások 

és a katonai élet sajátosságaiból levonhatók az általános ma

gatartást befolyásoló etikai, pszichikai tényezők.

Megfigyelhető, hogy - a katonai fegyelemre ható tényezők vizsgá

lata során - a szolgálati Idő különböző szakaszaiban eltérőek a 

tényezők és azok hatásai.

Az ujonckiképzés időszakában az állomány magatartását, beillesz

kedését vizsgálva megállapítható, hogy az újoncok jelentős része 

tudatosan előre készül a határőr feladatok ellátására. Érdek

lődést tanúsít, információkat gyűjt a határőr, vagy a már szol

gálatukat letöltött ismerőseitől. Sokan közülük az MHSZ külön

böző előkészítő foglalkozásain vettek részt, ahol fogalmakat, 

benyomásokat szereztek a határőr életről.
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A határőr szolgálat érdekessége, szépsége sokuknál - éppen ro

mantikus voltánál fogva - különös érdeklődést, vonzalmat vált 

ki, A sorozások során az újoncok közül sokan külön kérik a ha

tárőrséghez való behivásukat. Ezek /vonzalmak, kötődések/ nagyon 

sok esetben befolyást gyakorolnak egész határőr szolgálati ide

jükre, kedvezően hatnak a nehézségek tűrésére és leküzdésére.

A katonai életre való felkészülés során' persze - és ezt nem le

het figyelmen kivül hagyni - nemcsak pozitiv, hanem negativ im

pulzusokat is szereznek, aszerint, hogy az információkat vagy 

benyomásokat kiktől szerzik be. Sokszor a koEtolytalan dicsek

vések, hősködések - a határőr élet veszélyességeivel kapcsolat

ban - szorongásokat váltanak ki, indokolatlan félelmet keltenek 

a határőr szolgálatot illetően a bevonuló fiatalokban. Itt pél

daként meg lehet említeni a nayyotmondó "Háry Jáno3" típusokat, 

akik azzal igyekeznek növelni presztízsüket, hogy kitalált rém

történetekkel hősnek hazudjak magúkat. Rendszerint a valóságban 

ezek a fegyveres harcokat vivő és mindig győző emberek a határ

őr szolgálatukat szakácsok- vagy Írnokokként töltötték le és 

fegyveres határsértőkkel a valóságban csak akkor találkoztak, 

amikor azok már ártalmatlanná voltak téve.

Esetenként - kevésbé képzett tisztesek részéről - még az újon

cok kiképzése során is fordulnak elő túlzások, felnagyítások 

a veszélyhelyzetek ismertetése során. Többször ezt nem is rossz 

szándékkal teszik. Legtöbbször azzal indokolják a hibás módsze

reiket, hogy igy akarták a nehézségek leküzdésére "felkészíte

ni ” újoncaikat.
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Kétségtelen esetenként - az érdeklődés és figyelem felkeltése 

céljából - elképzelhet?) olyan problémahelyzet "teremtése", 

amely megmozgatja a határőrök fantáziáját. Ennek érdekében cél

szerű ismertetni, vagy felolvasni egy-egy komolyabb razzia, ha

táresemény tanulságosabb történeteit. Eszmény- vagy példakép 

állítás céljából jó dóim? hősi helytállások vagy bátorságot kö

vetelő tettek végrehajtóinak megismertetése /még akkor is, ha 

esetleg életüket áldozták azok/.

Komoly érdeklődésre és érzelmekre ható dolog az is, ha a gya

korlatok sorén "életszerűvé" teszik a foglalkozásokat. Pl.t éj

szaka fény-hangjelekkel, gyakorló lőszerekkel olyan körülmé

nyeket idéznek elő, amely a valóságos helyzetek során tűzharc

ban előfordulhat. Ezek a foglalkozások biztos, hogy szoron

gást és félelmet is kiváltanak, de a gyakorló feladatok ilyen 

körülmények közötti végrehajtása komoly sikerélményt, örömet 

és bátorságérzetet is kölcsönöz.

■

Ka a nehézségek megismerésének folyamata Így megy végbe a ha

tárőröknél, mozgósító erőt és győzni akarást eredményez min

den helyzetben, mig a helytelenül alkalmazott megfélemlítések 

kudarchelyzetet teremtő bátortalanságot váltanak ki. Ezzel kap

csolatban fejti ki Ancsel Éva Makarenko nevelési módszereit ma

gyarázva, hogy "A megismerés folyamata csak akkor lehet egy em

ber számára egész személyiséget érintő, akaratát és érzelmeit 

- kíváncsiságát és győzni akarását - is mozgósító tevékenység

gé, ha problémájává válik az, aminek megoldásához az oktatás
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A problémahelyzet létrehozása nemsorán el akarjuk vezetni 

csak szellemi, hanem érzelmi feszültségeket is előidéz, amely

• • •

minden erőfeszítéssel és késedelemmel együtt jár, s magas fokon 

tarthatja a megismerés folyamatát, mig meg nem hozza a megol

dással együtt a feloldást is. Ez аг élmény pedig már személyi

séget növelő, hiszen az egész próbatételként megy végbe 

igy teheti a megoldás átélhetövé az ember győzelmét, az eddig 

rejtett összefüggések felett

Csak• • •

Л/• « •

r folyamat azonban nem megy vÄgbe könnyen és önmagától. Mérté

ket, megfelelő módszert és fejlett nevelői ismereteket, tapasz

talatokat igényel. Ezért alkalmazásánál alaposan fel kell mér

ni azt, hogy milyen célból alkalmazzuk, mit akarunk vele elér

ni és nem utolsó sorban azt is, hogy kire bízzuk az ilyen fel

adatokat. Felkészültség nélkül a jószándéku törekvések is for

dított hatást válthatnak ki a határőrök között.

Valójában ezek a jelenségek bármilyen előjelűek is, komoly ká

rokat okoznak az újoncoknál, mindenek előtt a katonai élethez 

való alkalmazkodás, az adaptáció során. Az adaptáció pedig alap- 

feltétele annak, hogy az újoncok megtalálják helyüket az uj, 

számukra nagyon is szokatlan környezet és körülmények között. 

Ennek hiánya vagy a rosszul végbement adaptáció rengeteg hiba 

kiinduló forrásává válhat. Ezért, alaptételként kell elfogadnunk 

- a határőr élet körülményei között különösképpen -, hogy az 

adott közösség normális értékítéletének megfelelő bármilyen ma

gatartás sikeres, s e kritériumoknak nem megfelelő viselkedési

1/ Ancsel hva. Művészet, katarzis, nevelés. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 74. oldal.
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forma pedrg sikertelen adaptációt jelent.

A határőr életbe való beilleszkedést, az alkalmazkodást leg

jobban az a stresszhelyzet akadályozza, amelyet fusztrAciónak 

nevezünk és amelyre a reagálás általában agresszív színezetű. 

Az Ösztönöktől és vágyaktól vezetett magatartás nagyon gyak

ran nem éri el a célját vagy sokszor csak nagyon nehezen. Az 

akadályok fizikai és társadalmi korlátokból erednek. Pl.: az 

éhség!, szexuális stb. igényeket nem elégíthetjük ki úgy, 

ahogy ösztöneink kiélése azt diktálná.

A társadalom regulációkat, tiltásokat szab és az együttélési 

szabályok kényszere alapján kell, hogy cselekedjünk. Ezeken 

túl saját magunkban is vannak korlátozások /gátlások/, amelyek 

akadályozzák vágyaink kiélését. Mindezek a tényezők együttes 

hatásaként fusztráciőt hoznak létre. A bevonuló határörök -

kiszakadva a sokkal kisebb kötöttségű környezetükből - a szi

gorú fegyelem, a katonai élet körülményei közé kerülnek. Az 

egyéniségüket szűk keretek közé szorító rezsim fusztrációs 

helyzetet teremt számukra, ami agresszív magatartást válthat

ki.

A többség rendelkezik azokkal a készségekkel, amelyek előse

gítik a gyors alkalmazkodást az uj környezethez. EGy kisebb ré

szük azonban nem képes elviselni a kiképzés nehézségeit és az 

ebből keletkező agresszió gyakran fegyelmezetlenségekhez vagy 

bűncselekményekhez /néhány esetben a leggyengébb idegzetű em

bereknél öngyilkossághoz/ vezet.
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Mindezekből látható, hogy az uj környezetbe való beilleszke

dés nélkül nem lehet szó a függelem pszichikai tartalmának lét

rejöttéről. De nem alakulhatnak ki azok az erkölcsi alapok sem, 

melyek segítenek a nehézségek leküzdésében, megteremtenék az ér

telmi, érzelmi azonosulást a katonai függelemből fakadó követel

ményekkel. Legfeljebb arról lehet szó, hogy az alárendelt, a füg

gő viszony vagy a félelem hatására belső indítékok és meggyőző

dés nélkül végrehajtja a kapott parancsot, anélkül, hogy tudatá

ban lenne annak fontossága vagy, hogy elismerné elöljáróját fe

lette állónak.

Az adaptáció, a beilleszkedés hiányosságait nem pótolhatja a jó

akarat vagy az újonc határőr tudatossága sem. Átélés, emóció nél

kül a fegyelem értelmével való azonosulás nélkül nem lehet a 

fegyelem maga sem igaz. Ezzel kapcsolatban fejti ki Makarenko, 

hogy "Wem tudok olyan fegyelmet elképzelni, amely egyedül a tu

datosságon alapul. Ilyen fegyelem lehetetlen. Az ilyen fegye

lemben mindig meg lesz a hajlandóság arra, hogy merev szigorú

sággá váljék; állandóan mérlegelni fog, állandóan, minden cse

lekedettel kapcsolatban felveti a kérdést, amúgy vagy emigy jár- 

jon-e el, s Így állandó kételyekben, kötöttségekben reked meg.

A csupán tudatosságra támaszkodó fegyelem mindig elvonttá válik. 

Megváltoztatja bármelyik közösség normáját, s végeredményben 

mindig viták, problémák, kölcsönös nyomások sorozataivá torzul. „1/

Olykor az elöljárók maguk is megnehezítik azt, hogy beosztottaik 

fenntartás nélkül elfogadják és feletteseiknek fogadják el őket.

1/ Makarenko Müvei, V. kötet.
Tankönyvkiadd, Budapest. 1955.
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Az a parancsnok, aki a katonai normákat megsérti, aki csalá

di- vagy magánéletében nem mutat pozitív példát, nem számít

hat alárendeltjeinél tekintélyre és elismerésre.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az adaptáció, 

a beilleszkadés nem megy végbe máról holnapra. Csak folyama

tos erkölcsi, pszichológiai nevelés eredményeként jöhet létra.

A ha t á r őrök ad apt áció j át _e 1 ő sa<|i t о__ t é nye zok

Nagy jelentőségű lehet az uj környezetbe való beilleszkedés 

elősegítésében az újoncok előző életkörülményeinek ismerete.

A bevonuló fiatalok már előzőleg különböző nevelési hatásoknak 

1. Mindenek előtt a családi hatások a meghatá

rozók további fejlődésükre. De igen mély nyomokat hagy és épül 

be személyisegükbe az iskolai, munkahelyi, környezeti nevelés 

hatása is. Mindezek oozitivan vagy negatívan befolyásolhatják a 

katonai körülménvekhez való alkalmazkodásukat.

voltak ré

hogy azok az újoncok, akik előzőleg többMegfigyelhető pl 

éven át diákkollégiumokban, tanoncctthonokban éltek és a kö-
• #*

zösségek formáló hatásainak voltak kitéve, sokkal gyorsabban 

oldódnak az uj környezetben is. Rendszerint a kollektíva hang

adóivá, a kollektiv munkák kezdeményezőivé válnak rövid idő 

alatt. Nagyobb az önállóságuk, ismerik a közösség fegyelmének 

elveit, formailag és tartalmilag is hamarabb azonosulnak a ka-
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- a bevonulás előtti élettörténet?

- a jellembeli tulajdonságok?

- esetlegesen előfordult rendellenességek.

Pedig esek ismerete nagyban megkönnyítheti az egyén jövőbeni 

nevelését, a személyiség káros tulajdonságainak korrigálását. 

Nagy hiba, hogy a beosztottak közvetlen elöljárói nem mindig 

ismerik az ellenőrzés adatait. Többszőr ezek miatt a beosztot

taik kezdetben elfojtott feszültségeit, indulatait és azok

g, amikor valamilyen agresz- 

aziv kitörésben, fegyelmezetlenségekben vagy engedetlenségben 

jutnak kifejezésre.

motivációit csak akkor ismerik

Ezen úgy lehet segíteni, hogy a parancsnokok igyekezzenek mi

nél előbb olyan közvetlen kapcsolatba kerülni beosztottaikkal, 

ly lehetőséget ad arra, hogy őszintén "kitárulkozhassanak **, 

elmondják gyengeségeiket, bevallják a bennük kialakuló feszült

ségek okait. Erre nagy szükség van, mert minden uj helyzetbe 

kerülés - Így már maga a bevonulás is - fusztrál, 

a kiképzés során előforduló kudarcok, nehézségek és egyéb csa

lódások is kapcsolódnak. Ugyanakkor a feszültségek levezeté-

lyek a polgári életben

lyhe z még

sének azon módjai, gvoltak, itt

nem adottak.

Itt lép előtérbe és itt kap nagyobb szerepet a kollektíva, az

lyen belül lehetőség nyílik arra, hogyifjúsági mozgalom.

V
«I

3
-4

SZE0S3

fi* 4é
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шаг előzőleg szerzett képességei kibontakoztatásával csökkent

se a feszültséget az egyén. Pl. s a kulturális munkában, cso

port- vagy más alkotó tevékenységen keresztül.

A határőrséghez bevonuló fiatalok a társadalom uj nemzedékének 

legöntudatosabb rétegét reprezentálják. Megfelelő kiválasztás 

után vonulnak be, a legtöbben önként választva ezt a fegyverne

met. Ez pozitívan befolyásolja, de egyben nehezíti is a köz

tük folyó nevelő munkát, mert az átlagosnál felelősségteljesebb 

harci feladatok ellátására kell felkészíteni őket. A leszerelt

határőröktől az ifjúsági szervek, de az egész társadalom is 

többet vár a közösség javára végzett munka során, hazatérésük 

után. Ennek érdekében a határőrségnél a parancsnokok nagyon so

kat tettek, de még számos lehetőség kihasználásra vár.

Jogosan állapítja meg az 1S2MP 1970. február 18-19-i határozatá

ban, hogy az állami, társadalmi szervek az ifjúság életre való 

felkészítése érdekében még nem végzik hibamentesen a feladatokat. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy "A Központi Bizottság szükséges

nek tartja, hogy a társadalom intézményei és szervezetei nagyobb 

nevelő hatást gyakoroljanak az ifjúság életében, az iskolában, 

a munkahelyen és a szabadidőben egyaránt, hevelő tevékenységük 

jobban igazodjon az élet mai ellentmondásos valóságához, a fia

talok fejlettségéhez és igényességéhez. Vegyék jobban figyelem

be, hogy nemcsak a jelen, hanem a jövő számára is nevelünk, ami

kor előreláthatóan zaég gyorsabb ütemben növekednek majd az ember-
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ral szemben támasztott követelmények 

felnőttekké kell nevelni, akiknek szocialista céljaik vannak, 

akiknek világnézetét, erkölcsét a marxizmus-leninizmus egyre 

elmélyültebb Ismerete határozza meg; akik hazafiak és inter

nacionalisták; s akik erkölcsösnek tartják mindazt, ami előre 

viszi a haladás, a szocializmus Ügyét hazánkban és a világ más

A fiatalokat olyan* m 9

részein és akik erkölcstelennek tartják mindazt, ami gátolja
Л/a népek gazdasági, politikai, szellemi felszabadulását.

E követelmények végrehajtása a határőrség parancsnoki, nevelői 

állománya elé is igen komoly feladatokat állit. Annál is inkább, 

mert a katonai nevelés célja, hogy nemcsak a szolgálat idősza

kára, hanem az életre is felkészítse a fiatalokat. Az egész tár

sadalmunk úgy tekinti, hogy a hadsereg a fiatalok nagy nevelő 

iskolája. A párt ifjúságpolitikai állásfoglalása is kiemeli, 

hogy "A felnövekvő nemzedék munkás életre történő felkészítésé

ben közbeeső és sajátosan fontos szerepet játszik az ifjúság 

katonai kiképzése és nevelése. Ennek során olyan politikai, kato

nai ismeretek elsajátítására, tulajdonságok kialakítására kerül 

sor, amelyek közvetlenül a fegyveres szolgálat ellátását segí

tik, de egyben eredményesen járulnak hozzá az életre való felké

szüléshez. Az utóbbi Időben a katonai kiképzés és nevelés alap

vető problémáját nem annyira a katonai ismeretanyag elsajátítá

sa, hanem egyre inkább a katonai életbe való beilleszkedés je

lenti. A fiatalok egy része nehezen viseli a hadsereg szervezett, 

fegyelmezett, szigorú életrendjét, sokuknál alacsonyszintű a fe-

1/ Az MSZi4P KB állásfoglalása if júságpolitikai kérdésekben. 
1970. február 18-19.
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lelősségérzet, hiányzik az Önbizalom, az önfegyelem. Jelentős 

gondot okoz, hogy nő azok száma, akik szolgálatuk megkezdése 

előtt összeütközésbe kerültek a törvénnyel Л/
♦ • •

E megállapítások méginkább arra köteleznek, hogy a határőrök 

megismerését, adaptációját, az uj környezetük elfogadását és 

az ahhoz való alkalmazkodást segíteni, gyorsítani kell. Ez meg 

is oldható, ha hozzáértően és figyelmesen foglalkoznak a prob

lémáikkal. Ennek figyelembe vétele a határőrségnél különösen 

fontos, mert a sorállomány szolgálati ideje alatt több esetben 

is adaptációra kényszerül.

Az ujonckiképzés befejezése után - amikorra már kezdték meg

szokni és elfogadni az uj környezetet - merőben uj helyzetbe ke

rülnek. A kiképzés szigorúan programozott regulációit valamivel 

"lazább” napirend, de ugyanakkor fizikailag megterhelSbb ha- 

tár5r3zolgá 1 at váltja fel az őrsökön. Rendszertelenebbé vélik 

az alvás, a pihenés, a szabadidő, sőt, ezek a legkülönbözőbb 

napszakokon lesznek biztosítva. Mindezekhez járul még, hogy a 

szolgálatot nehéz terepen, erdőkben, gyakran "uttalan utakon” 

kell ellátni, tűrni kell az időjárás viszontagságait stfo. Az 

egyedüllét, a félelemérzet, a kezdeti önállőtlanság mind-mind 

újabb fusztráclós terheket ró az őrsökre kihelyezett határőrök

re.

A szolgálat követelményei és a határőrizet sajátosságai, a vál

tozó operativ helyzet szükségessé teszik az erők-eszközök át-

1/ Az MSZMP KB állásfoglalása ifjuságrxjlitikai kérdésekben. 
1970. február 18-19.
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csoportosítását, ami a határőröknek újabb környezetet, uj be

illeszkedési terheket jelent. A tapasztalat azonban az, hogy a 

határőr élethez már hozzászokott, megedződött határőrök vi

szonylag könnyebben alkalmazkodnak és tűrik ezeket a nehézsé

geket. Ez egyben azt is bizonyltja, hogy ha jól oldják meg a 

beilleszkedés segítését, az kedvező, sokszor meghatározó lehet 

a határőrök egész szolgálati idejére.

A mi társadalmunkban az emberek formálása, nevelése állandó 

feladat. Egymásba kapcsolódik a családi, iskolai, munkahelyi, 

katonai nevelés folyamata, épülnek - pozitiv vagy negativ ha

tással lehetnek - egymásra. Egyben azonban azonos a céljuk 

és tartalmuk. Abban, hogy a jövő, a holnap emberót kell, hogy 

kovácsolják. Vagyis a nevelésnek a jövő elébe kell dolgoznia, 

meg kell előzni a társadalmat az emberformáló munkájában. Ez

zel kapcsolatban használja Makarenko azt az elmés megállapí

tást, hogy Miként a vadász a futó cél elébe céloz - ha biztosan 

találni akar, olyképpen kell a nevelőnek is éppen az adott 

társadalmi, erkölcsi átlagszintnél magasabbra emelni a célban 

megfogalmazott követelményeket. A nevelési követelményeket, az 

egyéniség fejlesztésének kritériumait a társadalmi viszonyok 

jellege határozza meg, s maga az egyéniség ebben az értelemben 

- Marx szavaival - "a társadalmi viszonyok összessége." Etikai 

értelemben véve "az egyéniség fejlődése nem egyéb, mint az 

egyén öntudatának, a néppel a nép kultúrájával való kapcsolatá

nak fejlődése, társadalmi jelentőségének és aktivitásának foko

zódása, hajlamainak és tehetségének fejlődése."1^

1/ A.F.Siskin: A marxista etika alapja. 

Kossuth Könyvkiadó, 1964. 189. oldal.
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Ka az ember lényegét - Marx utalása szerint 

szónуok konkrét elemzése utján közelítjük meg# a nevelés alap- 

problémáját is e viszonyok alakításában kell látnunk. Az ember 

társadalmi viszonya azonban nem rajta kívül létező, külsődle

ges viszony, e viszonyok az emberi tevékenységben realizálód

nak és öltenek testet. Vagyis az ember társadalmi kapcsolatai

nak összességét tevékenységi formáinak összessége adja. Az em

ber fejlődésének tényezői nem rajta kívül, hanem tulajdon te

vékenységében lelhetők meg, vagyis minden tevékenység - amel

lett, hogy bizonyos célra irányul személyisőgalakitó, neve

lői hatással Í3 rendelkezik. Ebből következik, hogy ha sokol

dalúan képzett és fegyelmezett határőröket akarunk nevelni, az 

csak sokoldalú tevékenység eredménye lehet, csakis a funkcio

nális tevékenység során bontakoztathatök ki képességeik és 

hajlamaik. Joggal irta Makarenko pedagógiai, gyakorlatára tá

maszkodva, hogy "A kommunátokat nem holmi prédikációkkal és er

kölcsi szónoklatokkal neveljük, hanem kizárólag az élet, a mun

ka, a közösség törekvéseivel."^

a társadalmi vi-

!
!

A határőrök egyéniségének fejlődését a katonai feladatok kollek

tiv jellege, a közösségi munka nagymértékben elősegíti. Lehető

séget biztosit, hogy az égvén sokoldalú hajlamai kibontakozhas

sanak. h szervezett cselekvés, a szabadidő célszerű kihasználá

sa, a kollektíva kölcsönös egymásra hatása a személyiségek uj 

hajlamait és képességeit bontakoztatja ki. Elősegíti a sokolda

lúan képezett embertípus kifej lödéit.

1/ iiakaronko MÜvoi: II. kötőt.
Akadémiai Tankönyvkiadó, 384. oldal.
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A határőrségnél a centrális irányítás, a közös feladat, az 

egymásrautaltság a harci feladatok végrehajtásában, a kötött 

katonai formák, a rendszeres politikai, katonai oktatás és ne

velői ráhatások stb. eredményeként felgyorsul ez a folyamat 

és mindinkább tudatosul szükségessége is. A katonapolitika a 

párt politikájának függvénye, de egyben annak része Í3. Meg

határozója a társadalom fejlődésének, a párt általános poli

tikai célkitűzéseinek követelményrendszere. Ebből következik, 

hogy a katonai nevelés is - mivel nem szakítható el a társa

dalom általános nevelési követelményeitől - része a magyar if

júság nevelési komplexumának. Az eddigi munkánk eredményei is 

ezt igazolják. Ezzel kapcsolatban az MSZMP KB állásfoglalása 

megállapítja, hogy "A katonai nevelés eredményeit az jelzi leg

inkább, hogy a leszerelő fiatalok többsége világnézetében, gon

dolkodásában, a közösségi érdekeket jobban becsüld, a társa

dalmi feladatokkal teljesebben azonosuló, felelősebb, érettebb 

emberként lép ismét a polgári életbe. Sokan szakmájukban nagy 

gyakorlati tapasztalatra tesznek szert, vannak akik uj szakmát 

tanulnak. Vezetői tulajdonságokkal gazdagodva, fizikailag meg

erősödve, egészebb emberként térnek vissza munkájukhoz.

Mind több lehetőséget teremtenek a katonafiatalok ezreinek,hogy 

felkészült ifjúsági vezetővé váljanak. A fiatalok többségének fő
ni/rumot teremtenek az aktív politikai cselekvésre # • *

A fegyveres erőknél, ezen belül a határőrségnél a magasszinvo- 

nalu nevelés és személyiség*ormáláe feltételei alapvetően biz-

1/ MS2MP KB állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben. 
1970. február 18-19.
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tositottak. A tiszti állomány nagy részo képzett pedagógus, ma

gas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket szerzett az ifjú 

nemzedék nevelésében. Munkájuk eredményeként egyre jellemzőbb a 

fagyelem tudatossága, szükségességének felismerése. Amellett, 

hogy a jogi szankciók a katonai szervezetekben feltétlenül szük

ségesek, egyre inkább érvényesül az az erkölcsi gazdagság, melyet 

Lenin a kommunista társadalom egyik eszményeként vázolt fel. 

Eszerint általában nem lesz szükség, hogy erőszakot alkalmaz

zunk az emberekkel szemben, "ráért az emberek meg fogják szokni, 

hogy a társadalmi együttélés elemi feltételeit erőszak és alá

rendelés nélkül tiszteletben tartsák. Л/

így válik a kommunista erkölcs a kor legnagyszerűbb erkölcsi 

eszményévé, az erkölcs legmagasabb fokmérőjévé. Lenin szavaival

élve; HA kommunista erkölcs alapja a kommunizmus megszilárdítá

sáért és betetőzéséért folytatott harc.,ií: ^ Minél jobban megfe

lelnek a határőr harcosok cselekedetei ezeknek a kövatelmények-

nek, annál nagyobb szintű erkölcsi fejlettsegük és értékük.

A határőrök magatartásának alakítása

Az elöljárók feladata az olyan magatartási mechanizmusok kiala

kítása, a bevonuló határőröknél, amelyek biztosítják számukra az 

agressziót kiváltó feszültségek elfogadható levezetését a katonai 

élet körülményei között.

1/ Lenin Müvei, XXV. kötet. Szikra, 1952. 489. oldal.
2/ Lenin Müvei, XXI. kötet, szikra, 296. oldal.
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Legfontosabb e téren a fokozatosság elvének alkalmazása. Va

gyis kezdetben a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni a 

beosztottak egyéni teljesítőképességét és azoknak megfelelő 

akadályok leküzdésére ösztönözzék őket, majd fokozatosan emel

jék azt annak arányában, ahogy fejlődnek képességeik.

Szükséges ez azért is, hogy a harcosok egyéni képességeiket 

bátrabban kibontakoztassák. Az ifjú nemzedéket különösen jel

lemzi az a vágy, hogy társai előtt elismerésre méltó cseleke

detet hajtson végre. Minden ember vágyik a siker élményére. 

Ezeket a törekvéseket - helyes irányba terelve - kell felhasz

nálni arra, hogy növeljék az egyének kezdeményezőkészségét, 

tenniakarását. Ezért helyes, ha kezdetben még a kisebb jelen

tőségű teljesítményeket is elismerésben részesítik vagy pél

daképül állítják a kollektíva elé. Ugyanakkor fel kell hivni 

a figyelmüket az elkövetett hiányosságokra is, hogy később 

azokat ne kövessék el. Mindezek sokat segítenek a fusztráció 

hatásainak mérséklésében, a feszültségek csökkentésében.

Különös figyelemmel kell lenni az alkalmazkodási nehézségek

kel küzdő határőrökre. Ezek számára olyan feladatokat célszerű 

adni, amelyeket képesek nagyobb megerőltetés nélkül végrehaj

tani. Ezáltal csökken kisebbségi érzésük, erősödik önbizal

muk. Mindez viszont feltételezi az egyének alapos ismeretét és 
/

az annak megfelelő bánásmódot.

Befolyásolhatják a további magatartás kialakulását az első be

nyomások él?aényei is. /Úgy a beosztott, mint a parancsnok ese-



- 58

tóban./ A tapasztalatok igazolják, hogy többször megalapozat

lanul, a külsőségek alapján Ítélik meg a bevonuló határőröket. 

Pl. : nagy a haja, nyegle, félénk, visszahúzódó stb. Többször 

ezek a “bemlnőeitések" végig kisérik őket egész határőr szol

gálatuk alatt, sőt, egyes esetekben "nem is engedik“ megvál

tozni, kibontakozni ezeket az embereket.

Előfordul olyan eset is, hogy az esetlenül, ügyetlenül mozgó 

újoncokat megszégyenítik, kigunyolják az egész alegység előtt.

A foglalkozások szüneteiben “produkáltátják Őket". Csak sú

lyosbítja ezt az önmagában is elítélendő “nevelői" fogást, 

hogy néha még a hivatásos állomány tagjai sem lépnek fel kel

lő erélT/el az ilyen esetekkel szemben. A kevésbe képzett tisz

tesek ezen pedig csak felbátorodnak és gátlástalan "hatalmi 

mámorukban” olyan durva cselekedetekre ragadtatják magukat, 

amelyekért a katonai bíróságok előtt kell felelniük. Ez azon

ban nem oldja meg a problémákat, mert több embernek egy élet

re szóló csalódást, lelki törést okoz a határőr élettel való 

ilyen találkozás.

Más esetben - ha nem is végződik ilyen súlyos következmények

kel az eset - a felületes benyomások alapján kialakított **ee- 

minösités’’ olyan következményekkel jár, hogy a jószándéku tö

rekvéseket, a ténylegese eredményeket csak feltételesen ismerik 

el. A fenntartások az ismétlődő, lekezelő megítélés olyan csa

lódássorozatot indit el, ami az egyén részéről előbb-utóbb sú

lyos agresszív kitörést vált ki. Ilyen esetben azután a peda-
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gógiailag képzetlen nevelő saját magát véli igazoltnak, 

ahelyett elismerné kudarcát. A súlyosabb bűncselekmények és 

fegyelmezetlenségek utólagos rekonstruálása is igazolta több 

esetben, hogy az elkövető körül előidézett körülmények, gyak

ran buta viselkedések motiválták a cselekmények kialakulását.

Éppen ezért a szubjektív előítéleteket ki kell kapcsolni a be

osztottak körében végzett parancsnoki munkából. Fel kell lép

ni a magukat csalhatatlan emberismerőnek tartó parancsnokok 

káros tevékenységével szemben. /Sajnos, még mindig lehet ta

lálkozni olyan kijelentésekkel: “Ennek az embernek a szeme sem 

áll jól" vagy "Az első látásra látszik, hogy ez egy sunyi alak" 

stb. /

A beosztottakkal való minden nevelő célzatú foglalkozásnál mel

lőzni kell a külsődleges vagy felületes megítéléseket. A leg

főbb nevelési célnak kell tekinteni az egyén kibontakozásának 

biztosítását. Különösen fontos ez a hátrányos helyzetű vagy 

kóros személyiségek nevelésének megtervezésénél. Ahol szüksé

ges, az általános nevelési célok fenntartása mellett, el kell 

végezni azokat az egyéni korrekciókat is, amelyek biztosítják 

az ilyen problémákkal küzdő egyének fejlődését. A makarenkói 

felfogás szerint ezekkel szemben egyéni bánásmódot kell ki

alakítani, amelynek az a lényege, hogy az egyén képességeinek 

és hajlamainak megfelelően ruházzuk fel azokkal a személyiség 

vonásokkal, amelyet nevelésük társadalmi jellege megkövetel.

Nem szabad félni az egyének változatosságától. Ez nem vonja fel-
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tétlen maga után az általános elvek feladatát, sőt, feltételezi 

azt. Arról van szó, hogy a nevelés során messzemenően figyelem

be kell venni az egyének változatosságát és a megfelelő módon 

kell alkalmazni a nevelési elveket és formákat. Ha igaz, hogy 

nincs két pontosan azonos személy, akkor igaz az is, hogy nem 

szabad a nevelési formákat sem uniformizálni, szigorú sablonok

hoz kötni. Megfelelően ki kell alakítani a nevelés gyakorlatá

ban azt, ami tipikus és amit az egyén sajátossága követel g.

A beosztottak, paranesnokukkal^szembeni agresszivitásának meg

nyilvánulásai

A beosztottak is kialakíthatják véleményüket elöljáróikról és 

feljebbvalóikról. Gyakran szintén az első találkozások benyo

másai alapján. Véleményt alkotnak azok műveltségéről, fellépé

séről, határozottságáról, igazságosságáról, külleméről stb. El

sősorban azokról a vonásaikról, melyek hatással lehetnek az о 

további katonai életükre. A kedvező benyomások pozitív, a nega

tiv benyomások kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a beosztottak 

viszonyára, sőt, függelmi magatartásuk alakulására is.

gnyerő magatartás jó hatást gyakorolA kedvező benyomások, a 

a beosztottak elöljáróik iránti bizalmára, őszinteségére is. 

Ezért helyes is és fontos is, hogy a parancsnokok külön készül

jenek fel a beosztottaikkal való első találkozásra. Kiegyensú

lyozott, engedelmességet követelő, határozott parancsnoki fel

lépésükkel, a beosztottak problémáira való megértő reagálással
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további nevelőmunkájukat könnyithetik meg. be ez a magatartás 

és viszony nem nélkülözhető a további nevelői tevékenységük so

rán sem.

Ezzel kapcsolatban Makarenko tapasztalatainak Összegezésében 

abban fejti ki a nevelői alapelvét# hogy "minél nagyobb köve

telésekkel fellépni az emberekkel szemben, de egyben a lehető 

legnagyobb tiszteletet mutatni iránta. A mi nevelői dialekti

kánkban ez egy és ugyanaz: nem követelhetünk nagy dolgot attól# 

akit nem tisztelünk. Ha valakitől sokat követelünk, már benne

van tiszteletünk is iránta, áppen ezért tiszteljük őt# mert
Л/követelünk tőle, s mert követelésünk teljesül.

Ezek a megállapítások még sokkal inkább érvényesek napjainkban, 

amikor a szocialista nevelési elveknek komoly hagyományai, gaz

dag gyakorlati tapasztalatai állanak rendelkezésünkre. Amikor 

a határőrséghez fejlett erkölcsi értékekkel bevonuló fiatalok 

körében végezzük a nevelés feladatait. Ha erről megfeledkezik 

bármilyen szinten ténykedő parancsnok feltétlenül kudarcot vall 

munkájában és beosztottai ellenállását, ellenszenvét váltja ki.

A beosztottak az elöljáróik iránt kialakult ellenszenvüket ki 

is fejezik. Persze ezt a katonai élet körülményei között nem 

tehetik úgy, mint a polgári életben. Ott gyakran nyílt agresszi

vitásban, dühkitörésekben - esetenként tettlegességben is meg

nyilvánulhat. A határőrségnél fennálló függelmi viszonyok ke

reteiben ez inkább indirrekt formában fejeződhet ki.

1/ Makarenko Müvei, V. kötet.
Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1955. 212.oldal.
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Az_адгезszivitás_más_szern'lyekre__való áthelyezésének_formai

Az ellenszenvből fakadó feszültségek levezetése - főleg rend

fokozattal bíró határőröknél - megtörténhet úgy is, hogy az ag

resszivitásukat más személyekre vezetik át. Ezt példázza az a 

tapasztalat is, amikor felelősségre vonásuk után az érintett 

alparancsnokokat nem az foglalkoztatja elsősorban, hogy hogyan 

javítsák ki a hibákat, hanem az, hogy az őket ért sérelmeket 

miként adhatják tovább. Ilyenkor hangzanak el az olyan kiroha

nások, hogy "Majd megtanulják raég, hogy ki vagyok én", vagy 

"Maguk miatt kellett szégyenkeznem* stb. Pedig valójában az 

elmarasztalás az alapvető kötelmeik elmulasztásáért történt.

A tanulságok levonása helyett színre lép a “szigorú és könyör

telen” parancsnok, aki mindenért fényit, büntet, mert "neki az 

a kötelessége", hogy a beosztottainak egyetlen ballépését se 

hagyja megtorolatlanul.

Az agresszivitás más személyekre való áthelyezésének formája 

- főleg a kiképző alegységeknél - több esetben az, “amit kap

tam, tovább adom” felfogás. EBben - a nagyon elítélendő - 

szemléletmódban kapna!; helyet azután a legváltozatosabb dur

vaságok, kitolások, megalázások. Bár az utóbbi időben nagyon 

lecsökkent az ilyen esetek száma, még mindig előfordulnak az 

ügyek vizsgálatainál olyan hivatkozások, hogy “velem is ezt 

tették, amikor újonc voltam". Ez a folyamat néha az apákat ért 

sérelmek megtorlásáig is elmegy és olyan egészségtelen körfor

gást indíthat el, ami az emberek igazságérzetét ért sértő ag-
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resszivitások miatt viszont reakciókat vált ki, és gyakran 

súlyos felelosségrevonasokkal záródik csak le.

A felsorolt cselekedetek főleg a katonai élet kezdeti, szakaszá

ra, az ujonckiképzés időszakára esnek. Az első benyomások hatá

sa, a függelmi viszony uj formáival való azonosulás problémái 

itt váltják ki a legsúlyosabb feszültségeket. Ugyanakkor azon

ban nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy a beosztottak egész 

szolgálati idejük alatt éberen figyelik parancsnokaik magatar

tását és cselekedeteit. Róluk véleményt alkotnak, de most már 

a tapasztaltabb katona Ítéletével ki Is fejezik azt.

Az "öreghatárőrök* magatartását, függelmi viszonyainak alaku

lását érdemes nyomon követni a végrehajtó szolgálat során is.

Л határőrök az ujonckiképzés beftíjezóse után végrehajtó szol

gálatot ellátó alegységekhez kerülnek. Ez az élet már - mint 

ahogy előbb is említést nyert - némileg oldottabb körülmények 

között folyik, kivéve a szolgálatot. Több az önálló, nem kö

telékben történő mozgás, nem annyira kötött a napirend. Ez két 

folyamatot indíthat el. Először megkönnyítheti az adaptáció 

folyamatát, kevésbé fusztrál, másodszor - mivel erre impulzu

sokat is kapnak, a fegyelmezetlen, idősebb határőröktől - úgy 

fogják fel, hogy itt lazább a fegyelem, csökkent a követelmé

nyek szintje. Ennek csalóka izét még az is fokozza, hogy a 

tisztesek is végrehajtó szolgálatot teljesítenek, és viszony

lag rövid idő után többségük egyfős járőrként, önálló szolgá

lati feladatokat lát el. Éppen ezért időben fel kell figyelni
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ezekre a jelenségekre és a beilleszkedést, az uj viszonyokhoz 

való alkalmazkodást elő kell segíteni. Ezzel is megelőzhetők a 

későbbi szolgálati vétségek vagy antiszociális cselekedetek.

Az őrsi közösségekben - a határozott fellépés eredményeként - 

nagyrészt megszűntek az évfolyamok közötti feszültségek. Az un. 

"ujoncavatások" és egyéb "kitolások" formái egyre ritkábbak, 

de anol nem figyelnek eléggé ezekre, még mindig megtörténik, 

hogy a "öreghatárőrök" megpróbálnak fölényeskedni az elsőévesek

kel. Ez leginkább a gazdasági munkák aránytalan megosztásában, 

az emeleti ós földszinti ágyak birtoklásában sth. jut kifeje

zésre. /Ez a burkoltabb forma./ De esetenként durvább megnyil

vánulásai is előfordulnak ennek, melyek többször elmennek az 

önérzetet sértő, izetlen tréfákig is. Kihasználják azt a körül

ményt, hogy az elsőéves határőrök - a határőrizet gyakorlati 

tapasztalatainak megszerzésében - rájuk vannak utalva.

Ha megvizsgáljuk ezeket az eseteket, szinte minden esetben azt 

lehet megállapítani, hogy a durva tréfákat elkövető határőrök 

vagy tisztesek a bennük telítődött feszültségeket vezetik le 

társaikon. A fesze3 katonai függelem körülményei között nincs 

lehetőség, hogy elöljáróikkal szemben éljék ki vagy vezessék le 

a feszültségeket. A velük együtt bevonult társaik felé is le

hetetlen, mórt azok rendszerint nem tűrik el. Marad tehát az

újonc, aki miig félénk az idősebb határőrökkel szemben, bennük 

az erősebbet látja, Így nem mer visszavágni.
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Sokszor szintű készülnek, halmozzák a feszültségcsökkentő öt

leteket az újoncok vagy elsőévesek bevonulására. Gyakori az ilyen 

jelenség a tiszteseknél, akik a katonai élet körülményei között 

a függelmi viszonyban hol az alárendelt, hol elöljárói helyzet

ben vannak. Közülük is azok a hajlamosabbak erre, akiknél a 

képzettségi és műveltségi szint alacsonyabb az átlagnál. Mivel 

képességükkel, tetteikkel nem tudják magukra vonni a figyelmet, 

hangerővel próbálják elérni azt. Különösen, amikor elöljáróik 

látják vagy hallják őket, "élő szabályzatnak" tüntetik fel ma

gukat, aás esetekben pedicj agresszív, durva fellépésükkel akar

ják bizonyítani "nagyságukat" beosztottaik előtt. Kritika nélkül 

fogadnak el mindent, ami "felülről” jön. Ha az esetleg sérelmes 

vagy bántó, beosztottaik falé adják tovább. Mindenki ismeri a 

beosztottaik altai "biciklistáknak" titulált embereket, Ezek

nagyon veszélyesek lehetnek a határőrség körülményei között,ahol 

szigorú függelmi viszonyokból adódóan rengeteget tudnak rombol

ni az állomány erkölcsi-morális igazságérzetében.

A függelmi viszony kettős alanyiságu személyei között található 

még egy másik típusa is. Ezek rendszerint a laktanyákban elszen

vedett csalódások, kudarcok levezetését a családban, odahaza old

ják fel. Durvák a családtagjaikkal szemben, akarnoki, hatalmi 

túllengéseiket gyermekeik túlzott fegyelmezésében próbálják ki

élni. Gyakran ezek súlyos lelki sérüléseket is okoznak a csa

ládtagok fejlődésében, személyiségük formálásában.

Mig az un. “papucsuraloia" alatt élők a családi életükben megle

vő feszültségeket a munkahelyeikre is magukkal viszik és ott be-
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osztottaikon oldják fel, különböző antiszociális cselekedetek

kel. Sajnos, ezekről az emberekről gyakran tudjáK a beosztot

tak, hogy iáig feléjük durvaságokba átcsapó szigort alkalmaznak, 

a szükebb családi körükben igen elnézőek. Gyermekeiknél a kö

zösség érdekeit veszélyeztető cselekedeteket is megtűrnek. Bi

zonyltja őst az is, hogy néhány hivatásos tiszt vagy tiszthe

lyettes gyermekével szemben az iskola, a munkahely, sőt a bűn

üldöző szarvek is kénytelenek voltak eljárni, mert a szülők 

“tehetetlenek" voltak fegyelmezésükre.

Nem szükséges bizonyítani, hogy az ilyen parancsnokok erköl

csi súlya és tekintélye mennyit ér a beosztottak előtt. Ezek 

a jelenségek aláássák a parancsnoki tekintélyt, gátolják a füg

gelmi viszony erkölcsi, pszichológiai feltételeinek kialakítá

sát, sőt, a már meglevő függelmi azonosulást is feloldhatják. 

Mégis az tapasztalható több esetben, hogy ezek az elvtársak a 

hibát nem önmagukban keresik, hanem gyakran a körülményeket, 

sőt, végső fokon a társadalmat hibáztatják. Megfeledkeznek ar

ról, hogy a szülő alapvető kötelessége, hogy fejlett, fegyel

mezett közösségi embereket neveljen a társadalom számára gyer

mekeiből.

Az őrsi viszonyok kétségtelenül sok nehézséget okoznak a hiva

tásos állomány gyermekeinek tanítását, nevelését illetően, de 

nem csökkenti, naneia még inkább növeli a szülök felelősségét, be 

feladatokat ró az elöljáró szervekre is a tanulás feltételeinek 

javítása, segitése terén. Segiteni kell - a gyermekek egyéni



67

fejlődésén túlmenően -, hogy a hivatásos állomány családi 

körülményei, a családon belüli nevelés positiv példaként 

szolgáljon a beosztottak etikai, katonai nevelése szempont

jából.

III.

A JOGI ÉS ERKÖLCSI ÖSZTÖNZIK SZEREPE A KATONAI KÖTELESSÉGEK

S ZILÄRDITASÁBÁK

A katonai fegyelem tartalma és jellemző sajátosságainak elem

zése után célszerű megvizsgálni a határőri kötelesség telje

sítésének főbb ösztönző tényezőit. Jelen tanulmányban nincs 

lehetőség ezek teljes számbavételére. így a teljesség igénye 

nélkül, a határőrök tudására és cselekvésére legeredményeseb

ben ható tényezők alaposabb kifejtésére célszerű összponto

sítani a figyelmet. A nevelési tapasztalatok tanulságai sze

rint a legtartósabb és legrearadandóbb hatással az erkölcsi - 

pszichikai tényezők motiválják a határőrök fegyelmét, katonai 

magatartását és szolgálat-ellátását.

A szocializmus építésének intenzív szakaszában a szubjektív 

tényezők hatóköre megnőtt, szinte azonos fontosságúvá vált 

gazdasági élet komponenseivel. Az MSZMP XI. kongresszusán el

fogadott programnyilatkozat is kiemeli a tudati tényezők sze -
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“ fejlett szocia-repének fontosságát, megállapítja, hogy 

lista társadalom építése olyan emberek munkáját és aktivitá-

• • •

sát igényli, akik társadalmi céljaink megvalósításában fegyel

mezett, jó munkájuk mellett a közügyektől is kiveszik részü

ket, ismerik és megtartják a szocialista erkölcs normáit,

akik számára szocialista hazánk szeretető elválaszthatatla-
.. 1/nul összefonódik a nemzetköziséggel".

Kiszélesedik a tömegek aktiv tevékenysége, részvételük a 

politikai, gazdasági problémák megoldásában, fokozódik a tár

sadalmi kötelességek teljesítése iránti egyéni, erkölcei fe

lelősség. Az erkölcsi tényezők napjainkban egyre jelentősebb 

szerepet kapnak a társadalmi élet minden területén. A növek

vő feladatok fejlett szocialista tudatot, magasfoku felelős

ségérzetet és fegyelmet igényelnek minden állampolgártól.

A kommunista erkölcs hatással van a társadalmi és államrend

szilárdítására, formálja a kommunista embertípust, segiti a 

burzsoá erkölcs maradványainak leküzdését. Jelentősen befo

lyásolja az uj szocialista emberi viszonyok kialakítását, a 

kommunista életmód és életvitel formálódását, ösztönöz a fe

gyelmezett, példamutató katonai magatartásra, illetve fékez, 

visszatart a közösség ellenes viselkedéstől, a fegyelmezet-

1/ MSZMP XI. kongresszusának jegyzőkönyve

Kossuth 1975. 512. old.
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lenségek elkövetésétől. "Az erkölcsi jó, a rossz, az igaz

ságosság, a kötelesség, a lelkiismeret, a becsület, a bol

dogság - mint a legáltalánosabb etikai fogalmak - nem mon

danak ellent az igazi erkölcsi viszonyoknak, sót azok mély 

és eléggé teljes kifejezői."1^

Az összefüggő etikai kategóriák általános komplexumában 

fontos helyet foglal el a katonai kötelesség. Kiemelt sze

repet játszik a határőrség beosztottai egyéniségének, em

beri értékeinek fejlesztésében és a szolgálati kötelezett

ségek teljesítéséért érzett felelősségtudat erősítésében.

A kötelességben közvetlenül kifejeződik a kommunista er

kölcsnek mint társadalmi tudatformának az aktiv jellege. 

Ezért a határőrség körében végzett - katonai, szolgálati 

fegyelem kialakítására irányuló - nevelőmunkában fontos 

helye van a kötelességtudat kifejlesztésének. A katonai 

kötelesség ugyanis nemcsak morális azonosulást, szavakba 

való együttérzést követel, hanem a kapott harcfeladatok 

maradéktalan végrehajtását. Ezek során nincs és nem is le

het helyt adni semmiféle polémiának, üres eszmefuttatá

soknak. "A hadügy az a terület, ahol különösen nincs helye

1/ A.Sz.Milovidov. A kommunista erkölcs és katonai 

kötelesség. Zrínyi 1975. 10. old.
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az elvont vitáknak és okoskodásoknak, a szemlélődésnek és 

passzivitásnak. A hadseregben mindig elsőrendű jelentőségű 

a kötelezettség, mint a katonák tevékenységének közvetlen 

szabályozója. .Д/

A fenti idézet is azt támasztja alá, hogy a szolgálatot 

teljesítő határőr a kapott harcfeladatnak megfelelően a ki

alakult helyzetet mérlegelve aktivan kell, hogy cseleked

jen olyan helyzetekben is, amikor önállóan ténykedik. A 

szolgálati feladatait ne a parancsnoktól való függés, az 

elmarasztalástól való félelem érzete miatt teljesítse, ha

nem saját lelkiismerete, kötelességtudata parancsára.

Ezzel kapcsolatban a Fegyveres Erők Szolgálati Szabályza

tiad jön bátran és áll

hatatosan. Hassa át a haza ügyének igazába vetett hit és 

az elszánt győzni akarás. Keresse az ellenség legyőzésé

nek, megsemmisítésének legcélszerűbb módját, ésszerűen

használja ki és hatékonyan alkalmazza az összes rendelke-
2 /zésre álló eszközöket, cselekedjen határozottan."

ta előírja, hogy: " Л katona* • • • • •

A raagasfoku erkölcsi - politikai szilárdságra és köteles

ségtudatra a legnagyobb szükség éppen a határőrségnél van.

1/ A.Sz.Milovidov: A kommunista erkölcs és katonai 
kötelesség. Zrínyi 1975. 11. old.

2/ A MNK Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabályzata

Honvédelmi Minisztérium 1974. 7. pont 11.old.
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A határőrök békában Is közvetlen harci érintkezésben látják 

el feladataikat. Provokációk, átcsábítások, megvesztegetés

re utaló ties tér kedések egész sorozatával kell szembenézniük, 

különösen a határátkelőhelyeken, ahol az állomány tagjai sze

mélyes érintkezésbe kerülnek a kapitalista országok állam

polgáraival. Akik között sokan nem baráti érzésekkel közeled

nek felénk. Céljuk az imperialista ideológia terjesztése és 

a politikai diverzió.

Ilyen körülmények között csak olyan határőrök tudnak maradék

talanul helytállni, akik értik és tudják, hogy szolgálatuk 

tulajdonképpen küldetés, elhivatottság a szocializmus ügye mel

lett. Tudatában vannak annak, hogy szabályzataink előírásai 

és a parancsnokok parancsai nem egyes személyek szubjektív óha

jai, hanen abban egész népünk akarata és elvárása fejeződik ki.

A határőrök katonai kötelesség-ének erkölcsi és_jcgi alapjai

A határőrség - mint a fegyveres erők része - szigorú közpon- 

tositás, fegyelem és egységes tevékenység alapján épül fel. 

Feladatait, tagjainak cselekvéseit - mint erről már előbb is 

szó esett - szigorúan behatároló törvények, szabályzatok, pa

rancsok és utasitások határozzák meg. Megkövetelik a hatá

rozottságot, pontosságot, rugalmasságot és szívósságot, sza

bályozzák a közösségek tagjainak egymáshoz és a környezetük

höz való viszonyát.
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A katonai élet jogi és erkölcsi kötelességei törvényben is 

rögzítve vannak. A 'lagyár Országgyűlés törvényt alkotott a

honvédelemmel kapcsolatos kötelességekről. A törvény kimond-

. . HA fegyveres erők feladatai:ja: . .

a./ A Magyar népköztársaság területének, függetlenségének, 

szocialista állami, gazdasági és társadalmi rendjének, 

valamint békéjének védelme külső támadással szemben?

.Д/b./ A Magyar Népköztársaság államhatárainak őrzése. . .

A korszerű fegyverek és harci technikák korában a kötelessé

gek és a felelősség súlya mind hatékonyabban merül fel. A 

rakéta- és atomfegyverek birtokában a háború veszélye megnőtt, 

ezért a fegyveres erők tagjainak fegyelme, harckészültsége 

sokkal szigorúbb követelménnyé vált. A nemzetközi életben be

következő feszültségek következaiényei legelőször az államha

tárokon érezhetők katonai vonatkozásban. A határokra neheze

dő пуотйз, a határforgalom alakulása, az ellenséges kísérle

tek növekedése mint barométer jelzi a feszültségek alakulását.

Ellenségeink hatalmas összegeket fordítanak a háborús pszichó

zis fenntartására, a szocialista országok dolgozóinak megfé

lemlítésére, a kétkedés felszitására, a szocialista tábor békés 

törekvéseivel szemben. Terveikbe illeszkedik, hogy bűnös cél

jaikat legális vagy illegális körülmények között a uatárainkon

1/ A honvédelemről szóló 1У76. évi I.törvény 

Magyar Közlöny, 1976. 25. sz.
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keresztül valósítsák meg. Az agresszor megfékezésének leg

biztosabb eszköze a fegyveres erők állandó harckészültsége. 

Ezzel kapcsolatban ma is időszerű Lenin tanítása a hadsereg 

kötelességeiről: " Legyenek résen, úgy vigyázzanak orszá

gunk és Vörös Hadseregünk védelmi képességére, mint szemük 

fényére, és ne feledjék, hogy nincs joguk lankadni egy pil

lanatra sem, mert munkásaink, parasztjaink és vívmányaink 

köteleznek".^

• • •

Ennek érdekében a szocialista tábor országai a Varsói Szer

ződésbe tömörülve szilárd katonai erőt építettek ki és ál

lítottak szembe az imperialista háborús törekvések megféke

zésére. Ez a legfőbb oka annak, hogy a tőkés burzsoá erők 

más módszerekre kényszerülnek. A katonai front helyett az 

ideológiai fronton próbálkoznak eredményeket elérni. Egész 

arzenált hoztak létre e célból. Rádióadó állomások, kénköz

pontok, turistáknak álcázott, jól kiképzett hírszerzők hada 

áll rendelkezésükre a szocialista országok ellen.

Az ilyen elemek kiszűrése és felderítése nagy felkészültsé

get, szigorú felelősségérzetet és fegyelmet, de mindenek 

előtt politikai tisztánlátást és elkötelezettséget követel 

a határőrség tagjaitól. A határőri kötelességtudat, a magas- 

fokú harckészültség és fegyelem, a haza védelmének objektiv 

körülményeiből fakad, amit belső erkölcsi indítékok erősíte

nek. Mindez abban jelentkezik, hogy a határőr szolgálatot tel-

1/ Lenin Müvei 33. kötet.
Szikra Budapest, 1953. 138. oldal.
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jesitSk készek a szocialista érdekek védelmére, a haza és a

szocialista vívmányaink védőimére.

A határőr szolgálat sajátosságai meghatározzák a katonai kö

telesség erkölcsi és jogi aspektusai közötti viszonyok jel

legét. A katonai kötelesség jogi és erkölcsi normái egybe es

nek. Legjobban kifejeződik ez a katonai esküben. Ebben meg

fogadják az esküt tevő határőrök - mint a magyar dolgozó nép 

fiai -, hogy a Magyar Í4épköztársaságnak hűséges katonái lesz

nek. Az eskü szövege ezzel kapcsolatban a következőket tar-

A népköztársaság alkotmányához, törvényeihez 

és törvényes rendeletéihez hiven, becsülettel teljesítem 

kötelességeimet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak

Hazámat, a Magyar Népköztársaságot min

den külső és belső ellenség ellen, életem feláldozásával 

is megvédem

talmazza: " • • •

engedeÍme skadem • • •

-.1/* • •

Az esküben fontos szerepe van a kötelesség megszegésével kap

csolatos szövegrésznek is. Ebben az eeküttevő arra vonatkozó

an is nyilatkozik, hogy esküjéhez való méltatlan magatartása 

esetén vállalja a szigorú erkölcsi és jogi megtorlásokat is 

/“ Ha pedig eskümet megszegem, sújtson a népköztársaság 

törvénye és dolgozó népünk megvetése." ' Az állami és katonai 

törvények, az esküben vállalt kötelességek megszegését béké

ben, háborúban szigorúan megtorolják és a katonák által elkö-

• * *

1/ Katonai eskü. A MNK fegyveres erőinek Szolgálati 
szabályzatából. HM. 1974. 339.old. /l.sz.mell./ 

2/ Ugyanott 340. old.
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vethető legsúlyosabb bűncselekményeknek minősítik.

& hatágo£ö& grJsölc§i_k{Jtfil§S3égéae& gp§ciflkym§ii

A határőrök kötelességteljesitését kétségtelenül nagymérték

ben motiválják a jogi követelmények, azonban a meghatározó 

mégis az erkölcsi tartalom. Ä határőrizeti, szolgálati tapasz

talatok cáfolhatatlanul igazolják, hogy a kötelességek nem 

kényszerítő jellegüknél fogva nyernek végrehajtást. A legfőbb

alapja és maghatározója határőreink kommunista szellemű po

ly a marxizmus-leninizraus éslitikai, ideológiai nevelése, 

a proletár internacionalizmus elvein alapul.

A határőrizeti kötelességek teljesítésének erkölcsi tartalma 

világosan kifejeződik a katonai fegyelemben. A fegyelmezettség

ben összpontosulnak a határőrök erkölcsi értékei, a szocialis

ta alapokon szervezett határőrség erkölcsi elvei. A fegyelem 

és önfegyelem erkölcsi értékét hangsúlyozva Lenin arról beszélt, 

"a kommunista számára az egész erkölcs 

forrasztó, összetartó fegyelemben

A kommunista erkölcs alapja a kommunizmus megszilárdítá

sáért és betetőzéséért folytatott harc. Lz a kommunista neve

lés, művelődés és tanítás alapja.”

hogy az egybe-• • • • • •

áll.• • •

• • •

1/

Leninnek ezek a megállapításai ma, a mi viszonyaink között is 

érvényesek. A határőrök körében folyó nevelömunkát kommunista 

tisztek végzik, akik éppen az "egybeforrasztó, összetartó” fe~

1/ Lenin Hüvei 31. kötet.
Szikra Budapest 1951. 293. oldal.
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gyelem kialakítására törekszenek. Ez lehet az alapja és er

kölcsi magja a bajtársiasságnak, az egymást segito, a társaik 

munkájáért is felelősséget érző közösségi szellem megterem

tésének is.

A bajtársi, harcostársi érzelmek kialakításának feltételei 

igen kedvezőek a határőrségnél. A kis közösségek feltételt te

remtenek egymás alaposabb, mélyebb megismerésére. Mivel az al- 

egységek gyakran a falaktól, lakócentrumoktól távolabb tela- 

píilnek, Így a belső élet sorún is nagyobb a lehetőség, de a 

ráutaltság is, hogy többet legyenek együtt, közösen szórakoz

zanak és kulturálódjanak. Az egymásra utaltság és bajtársias- 

ság különösen kiteljesedik a harci feladatok ellátása során. 

Gyakori eset, hogy hosszú órákon át egy párban járőröznek 

vagy hajtanak végre szolgálati feladatokat, amikor csak egy

másra számíthatnak a bajban vagy a felmerült nehézségek leküz

désében.

életkori sajátosságokból adódóan is legfogékonyabbak ebben a 

korban a fiatalok, a barátság iránt. A felelősség, a közös 

célok és feladatok megoldása az egymásra utaltság kovácsolja 

a legmaradandőbb barátságokat. Erről beszélt Kalinyin elv

társ is a komszoxnolísták aktivaértekezletén, amikor a bajtár

si érzelmek és az Összefogás kérdéseiről szólt: "Az ember 

fiatal korában leginkább hajlamos a fcarátkozásra, a kollek

tiv bajtársias összefogásra. Ritka eset, hogy a fiatalok kö-
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zül valaki cserben hagyja a társát nehéz helyzetben 

katonai o.szlop embereinek harcképességét módfelett megnöveli 

az a tudat, hogy tökéletesen bizhat szomszédja állhatatossá

gában

Egy• « •

A bajtársiasság érzése összeforrasztja a harcosokat,
Л/

• « •

fokozza fegyelmezettségüket.

A határőr barátság, bajtársiasság a legszebb szocialista tu

lajdonságok egyike. Éppen ezért nagy figyelmet kell fordítani 

fejlesztésére a határőr közösségekben. Ha jól hasznosítjuk az 

ebből fakadó mozgósító erőket, nagy hasznát vehetjük, úgy a 

szolgálati-kiképzési, mint a szocialista versenyfeladatok tel

jesítésében. Ahol a határőrök a bajtársi érzések alapján meg

osztják örömeiket, gondjaikat, közösen töltik szabadidejüket 

és együtt küzdik le a nehézségeket, ott ez fontos kiegészítő

je lehet a katonai élettel járó követelmények megoldásának

is.

A határőrség történetéből számos olyan példát lehetne kiemelni, 

amikor a bajtársiasság nemes megnyilvánulásai segítették át a 

nehézségeken a határőröket. A legegyszerűbb mindennapi tettek

től - mint pl. a katonai életbe való beilleszkedés, a szolgá

lati tapasztalatok átadása egészen a hősiességig menő áldo

zatvállalásig terjed ennek a sora.

A bajtársi szellem erősítésére a szabályzatok is köteleznek.
a

1/ M.I.Kalinyin: A kommunista nevelés és katonai kötelesség. 

Zrinyi, Budapest, 1964. 143. old.
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"A katona legyen bajtársias, erezzen felelősséget elvtársai 

iránt# segítse, de egyben tartsa vissza okét a helytelen cse

lekedetektől. he tévessze szem elől, hogy a bajtársiausúg az 

állomány összetartozásának, eredményes, együttes cselekvésé-

A katona harcban vagy vál

ságos körülmények között semmiképpen se hagyja cserben elv

társait, ha pedig életveszélybe kerülnek, élete kockáztatá

sával is mentse meg őket.

nek nélkülözhetetlen feltétele • * •

Л/

A szocialista hadseregekben az elvtársi, bajtársi szellem ki

bontakoztatását elősegíti az is, hogy - a burzsoá osztály

hadseregektől eltérően - nálunk nincsenek ellentétes osztály

érdekek. A teljes érdekazonosság érvényesül mind a szolgála

ti kötelmek mind az egyéni életcélok terén. Az azonos osztály 

és nemzeti érdekek, az erkölcsi-politikai egység adja meg az 

alapját annak is, hogy nálunk teljesebb az egység a katonai 

kötelesség jogi és erkölcsi oldala között.

-rvényre jut ez az egész személyi állomány érdekeit kifejező 

célok és feladatok közösségében, a kötelesség erkölcsi és jo

gi követelményeinek a teljesítésében, ezek általános érvényű 

normativáiban. A kötelesség jogi és etikai követelményeinek 

egysége петсзак a célhoz vezető ut felismerését segíti, hanem 

egyben kötelez is a cél elérésére. Nem ad felmentést a kibúvókat 

keresőknek, hanem aktiv cselekvésre ösztönöz az erkölcsi jogi 

követelmények teljesítésében. Csak az ilyen tevékenység felel

1/ A MNK Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabályzata. 
HM 1974. 10. oldal.
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meg és biztosíthatja a határőrizettel járó nehézségek és meg

próbáltatások leküzdését. Vagyis a narcosok cselekedete csak 

az esetben felelhet meg az erkölcsi kri téri írnoknak és kaphat

nak jogi támogatást vagy elismerést, ha megfelelnek a kommu

nizmusért folyó harc követelményeinek. A határőrizeti tevé

kenység pedig abban az esetben, ha az erősíti hazánk bizton

ságát, az ellenség kísérleteinek leleplezését és meghiúsítását. 

Ilyen körülmények között erkölcsi és joyi támogatást élvez az 

ellenséges elemek elleni jogszerű fegyverhasználat vagy min

den olyan törvényes erőszak alkalmazása is, arai a szolgálati 

követelmények teljesítésével együttjáró kötelesség.

Ugyanakkor ezek a kritériumom fordítva is fennállnak és hat

nak a mulasztások, lazaságok megtorlása tarén is. Ebből fa

kad, hogy nem kaphat som etikai, sem jogi felmentést az, aki 

a közösség kárára cselekszik vagy bűnös érdekei által dik

tált törvénysértéseket akar elkövetni.

Lényegében ez vonatkozik azokra is, akik a fegyelem ellen vé

tenek. A jog és az erkölcs is elitéli, megtorolja az ilyen 

cselekedeteket.

A szabályzatok és törvényeink normáitól eltérő magatartás lé

nyegében a közösség érdekeinek lebecsülésére irányuló egoista, 

Individualista megnyilvánulás. Ezen az sem változtat, hogy a 

cselekvést hanyagság, kényelem vagy a normáinkkal való szera- 

benelyezkedés motiválja. Itt csak a megítélésben és a felelös- 

ségrovonásban lehet differenciálni, de a dolgok jellegében nem.
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A mi társadalmunk a szocialista közösség társadalma, amitől 

idegen mindenfajta egoista vagy individualista törekvés. "A 

mi társadalmunkban a fegyelmezetlenség, a fegyelmezetlen em

ber a társadalommal áll szemben. Ezért a fegyelmezetlenséget 

nemcsak külső, technikai kényelem szempontjából, hanem po

litikai és erkölcsi szempontból is vizsgáljuk, 

kötelesség minden határőr számára állampolgári - ebből faka

dóan erkölcsi - kötelesség is, alkotmányunkból fakadóan, h 

MNK határőrségének tagjaival szemben támasztott erkölcsi kö

vetelmény, hogy lelkiismeretesen dolgozzanak és lássák el 

harci feladataikat a szocialista közösségünk javára. Ezzel 

kapcsolatban szabályzataink eloirják, hogy "A haza védel

me magába foglalja az ország határainak, területének, egész 

népének, társadalmi rendszerének és kulturális javainak meg-

A fegyveres erők 

léte, magasfokú harckészültsége, személyi állományának öntu-

Л/ A katonai

védését a külső és belső ellenség ellen * ♦ •

datos szolgálatteljesitése, a dolgozó nép békés életének biz

tosítéka" .2 ^

A szabályzataink megkövetelik, hogy a határőrök annak tuda

tában éljenek, hogy a szolgálati kötelességek teljesítése a 

haza megvédésének szükségszerű és elengedhetetlen feltétele. 

A jog és a törvény meghatározza a kötelességeket, azonban a 

határőr kötelességek a legnemesebb emberi, erkölcsi tulaj

donságok nélkül nem teljesíthetők eredményesen. Az állandó

1/ Makarenko Müvei V. kötet.
Akadémia Tankönyvkiadó, Budapest. 1955. 34. oldal. 

2/ A MNK Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabályzata 

HM 1974. 9. oldal.
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harci készenlétet követelő örsi élet viszonyai között csak a 

jogi aktivizálás nem elégséges. Olyan belső erkölcsi ösztön

ző erőre van szükség, ami úrrá tud lenni a fáradtságon, ké

nyelmetlenségen é3 más fékező körülményeken.

A magasfoku közösségi erkölcsi értékekkel magyarázható, hogy 

a nap minden szakában a szolgálatból fáradtan bevonult vagy 

pihenő határőrök riadók esetén percek alatt harckészültségbe 

helyezik magukat. Készek a legnehezebb megpróbáltatást igény

lő harci feladatok teljesítésére. De a mindennapi szolgálat 

ellátása sem képzelhető el - különösen télen - a nagy hideg

ben, hóban vagy sáros, vizes terepen, ha nem a magasfoku fe

lelősségérzet lelkesíti az embereket, mint erkölcsi ösztönző.

A határőrizeti tevékenységünket szabályozó jogi ós erkölcsi 

normák biztosítják a magasfoku összhangot, pontosságot, szer

vezettséget és fegyelmet. A kötelesség aktiv mozgósító erő, 

olyan készenléti érzet, amely a feladatok maradéktalan teljesí

tésének felelősségével hatja át a szolgálatot teljesítő határ

őrök gondolkodását és cselekedeteit.

A jogi és erkölcsi^ösztönzok azonosságaijSs különbözőségei

A szabályzatokban előirt követelmények, különböző formákban 

jelentkeznek. Vannak közöttük kötelező, tiltó, felhatalmazó 

kötelmek. Tartalmazzák azonban a jogokat, járandóságokat és 

bizonyos esetekben kivételeket is. A kötelességek normái zö-
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mében pozitív követelményekben fejeződnek ki, olyan cselekvé

seket Írnak elő, amelyek a törvények és a lelkiismeret nevé

ben köteleznek.

Mindezekből kitűnik, hogy a szocialista erkölcseink katonai 

normái és a jog követelményei általában egybe esnek, egységet 

képeznek. Ez azonban nem jelent azonosságot. Nemcsak tárgyuk

ban, hanem tárgyuk részleteiben is különbözőek, ugyanakkor 

kölcsönhatásban levő eleinek. A. katonai kötelessége« jogi és 

erkölcsi aspektusai dialektikus egységben vannak, de megvan

nak önálló sajátosságaik, lényeges különbségeik is. A különb

ségek mindenek előtt hatóterületüket illetően merülnek fel.

A jog területe a kényszer, az erkölcs területe a meggyőzés. A 

gyakorlatban azonban csak nehezen választhatók külön, nem is 

szabad kategorikusan elkülöníteni. Mindkét oldal a katonai 

kötelezettségek követelményeit tükrözik, a szabályzatokban is 

együttesen, rugalmasan vannak alkalmazva. Ezt bizonyítja, hogy 

nemcsak az esküben, a szabályzatokban és parancsokban rögzített 

jogi, de az erkölcsi követelmények is törvényerejüek.

Másrészt a katonai kötelesség jogi oldala sem követeli fel

tétlenül a kényszert, főleg az erkölcsi követelményeken, a jog 

ismeretén és megértésén alapul. Vagyis a két aspektus alapja 

a tudatosság, a határőrök felelősségérzete. A tapasztalatok is 

bizonyítják, hogy a határőrök tudatában sem válnak külön a jo

gi és az erkölcsi indítékok egy-egy feladat teljesítése során. 

A jól képzett, felkészült határőr katonánál a jogi szankciók
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ismerete mellett is, a kötelességek teljesitésének legmoz- 

gósitóbb erő az erkölcsi inditék, a belső meggyozodöttség, 

a felelősségtudat.

Mindez persze nem zárja ki a jogi szankciók szükségességét. 

Ez nélkülözhetetlen, különösen az erkölcsileg fel nem készí

tett határőrökkel szemben. De alkalmazni kell a fegyelemmel, 

a kötelességekkel tudatosan szembe helyezkedő személyekkel 

szemben is. A jogi szankciók azonnal hatnak az alkalmazott 

állami kényszerítő, elmarasztaló intézkedésekkel, ennyiben 

operatívabbak is, mint az erkölcsi oldalak. Ugyanakkor sző

kébb területet fognak át. Az erkölcsi követelmények széle

sebbek, mozgékonyabbak, jobban nyomon követik az emberi kap

csolatokban bekövetkezett változásokat. Szabályoznak és hat

nak olyan területen is, ahol a jogi szankciók nem szabályoz

zák a magatartási normákat.

Többször megtörtént már, hogy az erkölcs - éppen azért, mert 

mint a lét tükröződésének kifejezője, igen gyorsan reagál a 

változásokra - még a jogi megfogalmazás előtt uj követelmény! 

normákat állit a határőrizeti munkába. Ilyen esetekben válik 

szükségessé a szabályzatok, utasítások módosítása, az uj kö

vetelményekhez való igazítása.

A jogi szabályzatok elavulását, a velük szemben támasztott kö

vetelmények változását igazolja, hogy a közelmúltban uj szabály

zatok lettek elfogadva. 1974-ben került kiadásra a Fegyveres
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Erők uj Szolgálati Szabályzata, 1975-76-ban pedig a Határőri

zeti Szabályzatok lettek átdolgozva. Л változások legfőbb okai 

azok voltak, hogy az országban és a fegyveres erőknél végbe

ment korszerűsödés, erkölcsi fejlődés, és a párt-kormány ál

tal elénk állitott követelmények szintje túlnőtte a régebben 

alkotott jogi szabályozókat.

Az uj szabályzataink sokkal inkább támaszkodnak azokra a sze

mélyiség fejlődési következményekre, amelyek hatására mindin

kább érvényesül az az erkölcsi meggyőződés, hogy becsülettel 

kell végrehajtani a feladatokat. Nem az elmarasztalástól való 

félelem, hanem a kötelességtudaton alapuló jogtudat a legfőbb 

szabályozó a határőrök magatartásában és cselekedeteiben.

Egész szocialista jogalkotásunk fa elve és törekvése, hogy a 

megtorlás mellett mindenek előtt a nevelési funkciókat erő- 

sitse. Ebben támaszkodik a közvélemény erkölcsi motiváló ere

jére is. Már a törvényalkotások előkészítése során is tanul

mányozzák és igénylik a dolgozók véleményét és javaslatát. Ez 

történt például az Ifjúsági Törvény előkészítése során is, 

amikor sok ezren kapcsolódtak be a törvényjavaslat vitájába. 

h fegyveres erők szabályzatait ugyan nem bocsátják vitára ki

adásuk előtt, de az illetékes parancsnoki tanácskozások, párt

ós KISZ szervezetek alapos elemzések alapján kifejtik vélemé

nyüket, javaslataikat. Minden esetben figyelembe veszik a társa

dalom, a bevonuló állomány és a haditechnikai felszerelésben 

bekövetkezett fejlődést és változásokat. Ezekből is fakad, hogy
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fegyveres erőink szabályzatai sokkal korszerűbbek, rugalmasan 

alkalmazkodnak a hadügyben bekövetkezett változásokhoz. Kife

jezik a szocialista társadalmunk igényeit, fejlett értékrend- 

szerét ás a szocialista erkölcsi követelmények előírásait.

A fentiekkel magyarázható az is, hogy a legújabb szabályza

tainkban eltöröltek több fenyitési formát és bevezettek he

lyettük újakat. Ezek elsősorban nem a dologi függvények kifeje

zői, hanem mindenek előtt erkölcsi elmarasztalások. Nem jogi, 

hanem erkölcsi hátrányokkal járnak, részben a saját lelkiisrae- 

ret, részben a kollektíva rosszallásának hatására.

Ilyen erkölcsi, és nem elsősorban jogi hátrányokkal járó fenyí

tések, pl.i a kiváló- vagy élenjáró cim megvonása; figyelmez

tetés, feddés, megrovás, stb.^

Erkölcsi súlya van a várakozási idő meghosszabbítása, alacso

nyabb szolgálati beosztásba való helyezés, rendfokozatban való 

visszavetés fenyitési nemeknek. Jól lehet, részben anyagi hát

rányokat is jelentenek, ezek azonban eltörpülnek az erkölcsi sú

lyúk mellett. Több ilyen fenyítésben részesült személy meghall

gatásakor elmondotta, hogy szívesebben elviselte volna akár a 

fogdafenyítést is. A rendfokozat várakozási időn túli megh03Z- 

szabbitása vagy a lefokozás az egész környezet előtt ismert do

log, szégyenérzetet vált ki. Gyakori hogy szolgálati ténykedé

sen túl az ilyen hivatásos határőr tisztek, tiszthelyettesek nem 

is szivesen jelennek meg egyenruhában ismerős társaságban. De

1/ MNK Fegyveres Erők Szabályzata 392 oldal. 

HM. 1974.
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sok példa van arra, hogy rendfokozatában visszavetett sorál

lományú tisztes addig nem kér szabadságot, eltávozást, amig 

előző rendfokozatát újból ki nem érdemelte. Ilyen erős a morá

lis hatása ezeknek a fenyitési nemeknek.

Uj fenyitési nemként lett bevezetve a hivatásos állományúak- 

kai szemben a pénzbírság is. Ez ugyan egyszeri alkalomra szó

ló anyagi hátránnyal jár, de a fenyítés nyilvánossága fájdal

masabb nyomot hagy szinte minden esetben, mint a párszáz fo

rintos bírság.

A fenyítések mindenek előtti nevelő jellegét huzza alá az uj 

szabályzat azon része, amely a fenyítések kiszabásának rend

jét szabályozza. A szabályzat nagy körültekintést, előzetes 

vizsgálatot, tárgyilagos megítélést követel meg minden parancs

noktól. Sőt, kötelez arra is, hogy "Az elöljáró mellőzze a fe- 

lelősségrevonást, ha a fegyelemsértés annyira jelentéktelen, 

hogy a kioktatás a fegyelemaértő személyiségét figyelembe véve 

elégséges, és igy a fenyítés kiszabása szükségtelen 

járó

gában szabja ki, ne sértse meg az alárendelt önérzetét".

Az elöl-• • •

a fenyítést ne a fegyelemsértés feletti felindultsá-
- 1/

• * *

A szabályzat humánus elvét bizonyítja az is, hogy a fenyítést 

nem szabad örök "megbélyegzés”-nek tekinteni. Módot ad annak 

törlésére, akár dicséretként, akár mentesités cimén. A szabály

zat 776. pontja előírja, hogy a fenyítést hat hónap /határőr, 

tisztes/, illetve egy év után /tiszt, tiszthelyettes/ - törölni

1/ МЫК Fegyv.Erők Szóig.Szab.734, 735.p. HM.1974.305.old.
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kell, ha közben nera kapnak azonos vagy súlyosabb fenyítést.

a katonát olyannak kell tekinteni, mint aki 

a törölt fenyítés alapjául szolgáló fegyelemsértést nem követ-

bzt követően: " • » •

„1/te volna el.

Teljesen uj ~ kimondottan erkölcsi célzatú -, hogy a fenyítést 

kiszabó elöljáró meghatározott időre felfüggesztheti a fenyí

tést, ha ettől az intézkedéstől kellő nevelő hatás várható. Ha 

a katona a fenyítés végrehajtásának felfüggesztési ideje alatt 

nem követ el újabb fegyelemsértést, úgy kell tekinteni, mintha 

nem is kapott volna fenyítést. Sőt, ezt a fenyítést törölni 

kall okmányairól is.

Ugyanakkor azonban továbbra is fenntartják szabályzataink a 

megkülönböztetett szigort a visszaeső vagy ismétlődő jelleggel 

fegyelmezetlenkedő katonákkal szemben. Súlyosabb elbírálás alá 

vonja a szabályzat a szolgálat teljesítése közben vagy a köz

rend súlyos megzavarásával elkövetett fegyelemsértést, a társa

dalmi veszélyesség szempontjából. Nagyobb szigorral kell fel

lépni Ф csoportosan a katonai b3csületet vagy a lakossággal va

ló kapcsolatot súlyosan romboló fegyelemsértésekkel szemben is. 

Különösen az utóbbi eset nagy súllyal esik a latba a határőr

ségnél, *hol a lakossághoz fűződő kapcsolatok ápolása és ercsi-
C

tése szinte létérdekként merül fel. A határraenti dolgozók ál

landó segítését élvezve tudtuk eddig is eredményeinket megszi

lárdítani. Ezért különösen nagy érzékenységgel és szigorúság

gal kell reagálni az olyan esetekre, amelyek, a kapcsolatokat 

rombolhatják.

1/ MNK Fegyv.Vrők Szóig.Szab. 734, 735.p. HM.1974.305.old.
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A katonai élet szabályozói - úgy a jogi, mint erkölcsi olda

la - előírják, hogy egyetlen katonai vétség sem kerülheti el az 

elöljárók és a közösségek figyelmét. Ezekre való hatás sohasem 

lehet egysiku. Vannak esetek, amikor a katonai vagy törvényes 

felelősségrevonás alkalmazása szükséges, de van, amikor a leg- 

célirányosabb a közösségi elmarasztalás. Ezek alkalmazása függ 

az esetek súlyosságától, jellegétől, várható hatásától.

A szabályok lehetőséget adnak hivatásos állományunk esetében a 

becsülőtbiróság, sorállománynak esetében pedig a csapatközös

ség elé állításra. Erről az illetékes parancsnokok jogosultak 

dönteni. A becsűletbiröa&gi szabályzat módot ad a legszélesebb 

nyilvánosság előtti eljárások lefolytatására. Társadalmi vád

ló és védő bevonásával tárgyalja az eléje utalt fegyelmi ügyet, 

alapos és részletes vizsgálatok alapján. Módot ad arra, hogy a 

jelenlevők is kifejthessék véleményüket. A közösség elé utalt 

sorkatonák ügyében is a teljes közösség nyilvánossága előtt 

döntenek. A döntéseket a parancsnokok hagyják jóvá, azok tény

leges katonai fenyítést képeznek. így a közösség elé állítással 

a fegyelem megsértőjét szinte kétszeres hatás éri. Érzi, a közös

ség Ítéletét ás egyben bizalmát is, de ugyanakkor a fenyítés el

marasztaló következményeit is.

A közösség állandó ellenőrzése és segítése eredményeként a har

cosokat az erkölcsi és jogi normák tisztelete hatja át. Kényte

lenek viselkedésüket korrigálni, mert állandóan szembe találják 

magukat a kollektíva reguláié normáival. A közösségi szabályozók 

nagymértékben hozzásegítenek ahhoz, hogy a határőr alegységeknél
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a jogi, fegyelmi kényszerítést a belső indítékok, erkölcsi pa

rancsok váltsák fel. A határőrség szolgálati sajátosságai ezt 

nagymértékben meg is követelik. Л szolgálatot teljesítők nagy 

önállóságot, ténykedésük viszonylagos szabadságát élvezve vég

zik nmr.ká jukat, amit önfegyelem, önellenőrzés nélkül nem is ké

pesek teljesíteni.

A katonai kötelességekerkőlcsi és_jogi alapjalnakfejlodése

A katonai kötelességek erkölcsi £3 jogi alapjai is állandó moz

gásban, fejlődésben vannak.

Ezzel kapcsolatban az eltelt időszak fejlődési tapasztalatait 

is figyelembe véve pártunk XI. kongresszusa Megállapította:

társadalmi viszonyaink fejlődésével, gazdasági épitőmm- 

kánk eredményeivel összhangban növekedett hazánkban a marxiz

mus- leninizmus befolyása, erősödött a társadalomban a szocia

lista közgondolkodás, szélesebb körben tudatosodtak a szocia

lista erkölcs és életmód normái, újabb sikereket értünk el a 

szocialista kulturális forradalom eredményeinek gyarapításé- 

Ezek a megállapítások tükrözik a fegyveres erők so

raiban végbement fejlődést is, a katonai közösségek jogi és 

erkölcsi elemeinek közeledésében is.

• • *

ban,s.i/

A határőrségnél bekövetkezett változások tapasztalatai is azt 

igazolják, hogy a katonai kötelesség jogi és erkölcsi elemei

nek közeledése nem mechanikus utón, hanem dialektikus folya

matként megy végbe. Ez azt jelenti, hogy nem egymás kizárása-

1/ MSZMP XI. kongresszusának beszámolója. 
Kossuth Könyvkiadó 1975. 102. oldal.
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val vagy hatoterületük zsugorításával fejlődik az egyik vagy 

másik oldal, hanem egymást kiegészítve, gazdagítva közelednek 

egymáshoz. Lz látszólag ellentmondást okoz. A kommunizmus épí

tésének előrehaladásával ugyanis egyre inkább szűkül a jog 

szférája, a kommunizmusban pedig általában megszűnik.

Az ellentmondás azonuan a dialektikus fejlődés ellentmondásait 

tükrözi. A katonai kötelesség fejlődési dialektikája lehetővé 

teszi a jogi szabályozás körének szélesítését és feltételeket 

biztosit ahhoz, hogy a jogi kővetőlraények egyre közelebb kerül

jenek a szubjektív erkölcsi követelményekhez.

A jogi szankciókat szükség esetén feltétlenül érvényesíteni 

kell. Ha nem alkalmazzák a jogsértések vagy bűncselekményeket 

elkövetőkkel szemben, az feltétlenül bátorítólag hat újabb tör

vénysértő cselekedetek elkövetésére. Az engedékenység, a bá

tortalanság gyengíti a jogszabályok hatékonyságát is. Ezzel kap

csolatban figyelmeztet Lenin arra, hogy a jogsértőkkel szembeni

büntető akciók a jog állandó velejárói. "A jog olyan apparátus

nélkül, amely kényszeríteni tud a jogszabályok betartására - 

Л1semmi • • •

A törvények és szabályzatok iránti tiszteletre neveli - nem

csak a felelősségre vontakat, hanem a közvéleményt is, ha azt 

tapasztalják, hogy a jogi szabályozók nemcsak Írott ''maiasztok", 

hanem a társadalom olyan önvédelmi szabályai, amelyeknek meg

sértését büntetik. Vitatkozva azokkal, akik lebecsülik a jogi

1/ Lenin Válogatott Müvei II. kötet. 
Kossuth Könyvkiadó 1967 226.oldal.
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kényszerítés jelentőségét. Makarenko kijelentette: '*A bünte

tések ésszerű rendszerének alkalmazása nemcsak megengedett, de 

szükséges is. Erősiti az егоз jellem kialakulását, kifejlesz

ti a felelősségérzetet, edzi az akaratot, az emberi méltóságot,
ni/az ellenállást a csábításokkal szemben és ezek legyőzését.

A katonai kötelesség fejlődésének fontos kifejezője a katonai 

törvények uj tételének kodifikálása is. Több olyan uj kiegészí

tés történt, arai lehetővé teszi a kisebb súlyú vétségek parancs

noki hatáskörben történő elbírálását is. Vagyis a törvény fel

tételezi, hogy a katonai fegyelem megszilárdításának пега az 

egyedüli és legfontosabb eszköze a katonai büntető eljárás igény

be x'étele. A katonai bűncselekmények száma és súlya az utóbbi 

évtizedben lényegesen csökkent. Ez lehetővé tette, hogy az er

kölcsi szabályozók alkalmazását szélesítsük. Olyan elmaraszta

lásokat, megtorlásokat alkalmazunk, amelyek nem teszik szüksé

gessé a katonai bíróságok elé való állítást az első vagy kisebb 

mulasztásokért. Azok a differenciáltság elvével fegyelmi utón 

is lezárhatók a parancsnoki jogkörbe vonás utján.

A bűncselekmények nagyarányú csökkenését szocialista társadal

mi viszonyaink megteremtésével teremtettük meg. Lényegében a 

társadalom fejlődésében bekövetkezett változások, valamint a 

tervszerűen és szervezetten folyó politikai, erkölcsi nevelés 

tette lehetővé, hooy a határőrségnél is számottevően csökkent a 

bűncselekmények száma. Ezek egyben azt is igazolják, hogy a jo-

1/ Makarenko Müvei. V.kötet 354.oldal. 

Akadémia Tankönyvkiadó 3p. 1955.
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gi és erkölcsi funkciók egyre inkább közelítenek egymáshoz.

Az állana kényszerítés ereje nem a szankció súlyosságában jut 

kifejezésre, hanem elsősorban abban, hogy felhívja a közösség, a 

közvélemény figyelmét a törvénysértésre. Hat a harcosok tudatá

ra, becsületre, helytállásra nevel. A fő feladat az elkövetést 

kiváltó okok és körülmények megszüntetése és a törvénysértő cse

lekedetek felderítése.

A lefolytatott büntető eljárások és az alkalmazott szakciók azt 

is bizonyítják, hogy a jog nesacsak kényszerítő hatásával nevel, 

hanem a meggyőzés erejével is. A kényszerítés csak altkor hatá

sos, ha a meggyőzésen alapúi. Ha az egyén nem fogja fel a vele 

szemben alkalmazott kényszerítő szankció értelmét és feltétlen 

szükségességét, ellenérzést, ellenállást vált ki nála. őzért 

szükséges, hogy л jogtudatot alátámasszák, erősítsék az erköl

csi szabályozók is. A kettő együttes hatása eredményezheti,hogy 

a harcosokban kiváltsa azt a belső igényt, miszerint erkölcsi 

meggyőződésből, becsülettel kell teljesíteni a feladatokat.

A bűncselekményt eseti jelleggel elkövetők elbírálásánál a dif

ferenciáltság és a szocialista humanitás elvei fokozottabban 

jutnak érvényre a büntető eljárás során is. A katonai vétséget 

elkövetők ügyeinek lezárása során nagyobb hangsúlyt kaphatnak 

az enyhítő körülmények vagy a családi és szociális problémák. A 

büntetések helyett gyakrabban kerül sor különböző intézkedések

re mint pl. hatósági figyelmeztetésben való része sites - vagy
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a társadalmi felelősségrevonás formáira. Csak a fegyveres 

erők tagjaira vonatkozóan, a katonai biróság határozata alap

ján lehetőség van arra is, hogy a sorkatonák a börtönbüntetést 

fegyelmező zászlóaljban, a hivatásos állománybeliek pedig az 

egy évnél rövidebb időtartamú büntetésüket katonai fogdában 

töltsék le. Ezzel kapcsolatban az uj Stk. módosította az elő

ző szabályokat és kimondja, hogy? "A biróság a katonára három 

hónapnál nem hosszabb, illetőleg a hivatásos valamint a tovább

szolgáló állományú katonára egy évnél nem hosszabb tartamban 

kiszabott szabadságvesztésnek katonai fogdában való végrehaj

tását rendeli el, ha a büntetés célja ezúton is elérhető.

A katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztés mértékének 

egy évre való felemelése azt. a célt szolgálja, hogy a hivatá

sos katonák kisebb súlyú - különösen gondatlanul elkövetett - 

bűncselekmények miatt ne veszítsék el élethivatásukat. A 

büntetés megtorló jellege mellett alapvetően erkölcsi motivá

ciókkal hir. A már említett humanista célzata mellett kife

jeződik ez még abban is, hogy a hivatásos állományúak a fog

dában is viselhetik rendfokozatukat, a büntetési idő beleszá

mít a katonai szolgálati rendfokozati várakozási időbe, a bün

tetésük a\eghatározott idejének letöltése után feltételes sza

badságra bocsáthatók, stb. De a jogi szankciók erkölcsi nevelő 

jellegének legfőbb bizonyítéka az, hogy a fenti módon elitéit 

katona a katonai fogda kitöltésével mentesül a büntetett elő

élethez fűződő hátrányok alól. Ez nemcsak azt jelenti, hogy bűn-

1/ Btk. 107. § /1/ bek.
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tetlen előéletűnek számit, hanem a fenyitési lapjáról is 

törölni kell az elitélést és ehhez nem kell kérni a biróság 

hozzájárulását sem.

A katonai köteles3ég_cs önfegyelem

Az elmúlt évtizedek során jelentős fejlődés következett be 

népünk erkölcsi szinvonalában. Jogosan állapíthatta meg ez

zel kapcsolatban pártunk XI. kongresszusa, hogy: 

les körben teret hódított a szocialista közszellem, amely 

nagyszerűen megnyilvánul a termelőmunka nagy sikereiben, a 

szocialista brigádmozgalomban, a kommunista згombatokban, 

az elemi csapások idején megmutatkozó tömeges, példás helyt

állásban. Egyidejűleg társadalmunkban jelen vannak, sőt, időn

ként még meg is élénkülnek a szocialista elveinkkel, erköl-

"szé-• • *

esi értékrendszerünkkel össze nem egyeztethető jelenségek 

«1/is.

Társadalmunk fejlődése során tapasztalható előrehaladás ered

ményei hatással voltak a határőrség állománya erkölcsi - fe

gyelmi arculatának formálódására is. Ugyanakkor azonban - ha 

egyre szükebb területen is - még megtalálhatók a szocialista

1/ MSZMP XI. kongresszus beszámolójából.
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katonai erkölcsi követelményektől idegen jelenségek is. Ezek 

okai azonban nem a határőrség objektiv körülményei és rendel

tetésének következményei, hanem szubjektív eredetű és tartal

mú esetek. Hordozói és elkövetői a fegyelmezetlen, erkölcsi

leg kevésbé fejlett, instabil emberek. Az esetek többségében 

a negativ erkölcsi beállítottságuk már a bevonulás előtt ala

kult ki bennük, a rossz környezeti hatások vagy erkölcsi ne

velésük hiányai miatt.

g kell állapítani, hogy a szo

cialista hadseregekre jellemző erkölcsi tulajdonságok kiala

kítása nem lezárult eredmény, hanem még hosszú ideig tartó, 

állandó jellegű nevelési folyamatnak tekintendő feladat. E 

folyamatból ki kell emelni azt a tendenciát, amely elmélyí

ti a határőr kötelesség erkölcsi oldalát. Ez a fejlődés fő 

irányába ható önfegyelraezés kialakítása.

Jelentős változások ellenére

Bármilyen erős is a katonai kötelesség és állami kényszerí

tés hatása, пек* biztosíthatja a tudatos, szilárd eredményt, 

ha az nem találkozik az egyén meggyőződésével, lelkiismere

tével és szenvedélyével. Ahhoz, hogy a határőrök meg tudják 

őrizni - önálló harci feladatok teljesítése közben is - jet- 

lomszilárdságukat, olyan magasszinvonalu erkölcsi hozzáállás

szükséges, hogy egyetlen cselekedet se történhessen az öntu

dat ellenére. A kötelesség teljesítést pedig erősítse a lel-

■
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kiisraeret parancsa. Ilyen körülmények között a katonai fe

gyelem, mint kötelesség fo kifejezője, önfegyelemmé válik.

Az önfegyelem, vagy önuralom a katonai életnek naponta elő

forduló követelménye, a fegyelmezettség egyik alapformája.

A nehéz feladatok végzése a határőrtől férfiasságot, maga- 

biztosságot, határozott önfegyelmet követel. A gyenge aka

ratú, férfiatlan határőr nem képes megbirkózni a felada

tokkal, gyakran még a szabályzatok elvárásaival sem. A fe

gyelem kialakításában ezért nagy szerepe van az állhata

tosságnak és a kezdeményezőkészségnek.

Az önuralom, az önfegyelem, a katonai kötelesség által tá

masztott követelmények teljesítésének felismert szükségszerű

sége. Olyan belső készenlét, melyet a lelkiismeret szava, az 

önként vállalás, nem pedig a kényszer hatása motivál.

Az_önfegyelem és_a lelkiismeret összefüggései

A kötelesség és lelkiismeret egymáshoz közel álló fogalmak.

A mindennapi használatban gyakran annyira közelítenek egy

máshoz, hogy szinte mint szinonimákat használják őket. A két 

fogalom - mint etikai kategóriák - tartalmilag is közel áll

nak egymáshoz, de nem azonos fogalmak, lényeges eltérő voná

sokkal is rendelkeznek.
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A kötelesség magába foglalja az objektiv és szubjektív ol

dalt, aiig a lelkiis 

telesség szubjektív alapjait adja. Gyakran használjuk - mint

egy különbséget téve a két fogalom között - az emberek tevé

kenységének Diinősitésekor, hogy "lelkiismeretesen teljesiti 

kötelességét", következésképp a kötelesség és a lelkiisme

retesség kapcsolatán keresztül nyilvánul 

szubjektív oldala.

rét olyan elem, amely elsősorban a kö-

g a kötelesség

A lelkiismeretes ember nemcsak aláveti magát a kötelességnek, 

hanem önszántából teljesíti is azt. így válik a lelkiismere

tesség és a kötelességtudat önfegyelemmé, a kötelesség át

alakul erkölcsi igénnyé. A sok bizonyító tény közül említést 

érdemel a határőrségnél az egyik legáltalánosabb vált lel

kiismereti parancsra épülő szokás említése.

A leszerelés előtti időszakban - még az egyébként fegyelme

zett határőröknél is - fennáll a reális veszélye a "lazítá

soknak", kisebb fegyelmezetlenségeknek. Ezért az ifjúsági szer

vek kezdeményezésére már évekkel ezelőtt mozgalmat szerveztek 

a leszerelés előtti hónapokban: "Becsülettel az utolsó percig" 

címmel. A leszerelés előtt álló határőrök vállalják, hogy az 

őrsöt, a határszakaszt úgy adják át az őket váltó állomány

nak, hogy az eredményekre támaszkodni tudjanak a szolgálatuk 

során. Rendszeres jelenség, hogy az utolsó napokon önként vál-
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lalnak szolgálatokat a legnenezebb szakaszokon, rendbe hozzák, 

kicsinosítják az Örseiket, stb.

Hasonló jelentőségű "Az őrs becsülete a te becsületed" Mozga

lom Is. Célja és jelentősége az, hogy a határőrök a közösség

nek felelnek cselekedeteikért, ha a fegyelem vagy a rend ellen 

vétenek az egész állomány Ítéletével kerülnek szembe.

Az ilyen és hasonló kezdeményezések csak a lelkiismeret paran

csára születhetnek. A velük járó követelmények pedig szilárdít

ják a kötelességérzetet és végső fokon magasfoku önfegyelemre 

nevelnek. Az önfegyelem lehetővé teszi a határőrök számára, hogy 

a magatartási lehetőségek közül kiválasszák azt, amely az akarat és 

helytállás maximumát követeli meg. Erre számos példa szolgál bi

zonyítékul a határőrségnél. Olyan esetek, amikor senki sem paran

csolja meg, hogy az életét veszélyeztesse a határőr, mégis vállal

ja azt.

Pl. a hazánkban lezajlott árvízveszélyek időszakában a legveszé

lyesebb feladatokat a fegyveres erők tagjai vállalták. Bátor 

helytállásukkal sok életet és nagy anyagi értékeket mentettek meg. 

Az áradás levonulása után pedig szazával jelentkeztek - a még ki 

sem pihent határőrök az árvizsulytotta területek újjáépítésé

re. A lakosság azzal fejezte ki háláját, hogy több utcát "Határ

őr utcá"-nak nevezett el. Jellemző adat az is, hogy néhány határ- 

menti megyében az "Életmentő Érem"-me1 kitüntetettek nagy száma 

is a határőrök közül kerül ki.
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Az önfegyelem állandó Önellenőrzést, önkontrollt ébreszt a 

harcosokban. Ezzel kapcsolatban állapítja meg A.F.Siskin, 

hogy "A lelkiismeret érzése, akárcsak minden morális érzés, 

igazán сзак olyan embereknél bontakozhat ki, akik a nép ér

dekeiért élnek és harcolnak.^

Ennek alapján képesek önállóan is felmérni cselekedeteik kö

zösségi értékét vagy elitélni saját hibáikat, még akkor is, 

ha a közösség nem marasztalja el okét. Vagyis a lelkiismeret 

az önfegyelem állandó "tanácsadójává" válik.

A lelkiismereterség a hiba elkövetése esetén lelkiisiseret- 

furdalást okoz, ami annak a jele, hogy a fegyelem követelmé

nyei átváltoznak önfegyelemmé. Számos példa volt arra a ha

tárőrség történetében, hogy hibát vétő határőrök önként je

lentették botlásaikat, még olyan esetekben is, amikor nem 

fedték fel azokat. Ezek az esetek azt igazolják, hogy az ön

fegyelem és a lelkiismeretesség nemcsak a rossz szándékok el

lensége, hanem a jó, az erkölcsös ügy szövetségese.

A fegyveres erők fegyelmének a legmegbízhatóbb fokmérője az, 

hogy a harcosok hogyan teljesítik kötelességeiket Önállóan, ami

kor az elöljárók nincsenek mellettük. Ez a hadsereg rendelte

téséből fakadóan rendkívül fontos, mert harchelyzetekben kerül-

и ;!1/ A.F.Siskin. A marxista etika alapjai. 

Kossuth Könyvkiadó, 1964. 428. oldal. f/
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hét olyan körülmények közé a katona, amikor önállóan kell tel

jesíteni feladatait. Az eskü arra kötelez, hogy a csapattól 

való elszakadás esetén is teljesíteni kell az ellenség megsem

misítésére vonatkozó parancsokat.

A határőrség szolgálati jellege viszont éppen az önálló, egyé

ni szolgálatellátásra épül. Egy-két fos járőrként hajtják vég

re harci feladataikat, éjjel és nappal is. A szolgálati helyek 

gyakran igen nagy távolságra esnek az alegységek elhelyezésé

től, igy a parancsnokok nem képesek folyamatosan áttekinteni és 

ellenőrizni a szolgálatban levő határőrök ténykedését. Mód és 

lehetőség kínálkozik ilyen körülmények között a könnyítésekre, 

fegyelmezetlenségek elkövetésére. Itt lép elő és kap döntő sze

repet a lelkiismeret belső kényszerítő ereje - az önfegyelem.

Az a határőr, aki a katonai élet törvényeit meggyőződésből, ön

ként teljesíti, nem veszti el soha az önfegyelmet, akár jelen 

van a parancsnoka, akár nincs.

Egyedül végrehajtott tett, amelyet csak "az ég és föld lát", a 

kötelességtudat nagyon fontos próbaköve. Könnyebb olyan esetben 

fegyelmezettnek lenni, amikor a parancsnokok vagy a közösség 

ereje visszatart a hanyagságok elkövetésétől. De nehezebb ami

kor senki sem látja és saját erőnkből kell leküzdeni a könnyebb

ségre csábitó kisértéseket.

Sokszor a kísértések a fegyelmezetlenségre nem is csak a saját 

gyengeségekből fakadnak, hanem külső csábításokból is. Gyakori
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eset, hogy a helyi lakosok - a határőrök iránti ragaszkodá

sukat rosszul értelmezve - szeszesitallal kínálják a jár

őröket, vagy a lakásukra invitálják őket. Ezek elfogadása pe

dig feltétlenül maga után vonja a szolgálati fegyelem megsze

gését. A tiszta lelkiismeret pedig semmilyen körülmények kö

zött sem engedi meg, hogy megfeledkezzünk a kötelességekről.

Nem ad ez ellen felmentést a zord időjárás, a tikkasztó meleg 

vagy a süppedő 3ártenger sem. Pedig iqen erős a kisértés - 

különösen az egyfős járőrnél, akinek tetteit senki sem lát

ja - hogy lerövidítsék az utat, megkerüljék a sártengert, a 

sürü erdőt, ha átláthatatlanul sötét az éjjel. Sokszor - kü

lönösen a városokból bevonult fiatalok - nem igazodnak el köny- 

nyen az éjszakai terepen, néha bevallatlanul is a szorongató 

félelem érzete is a könnyebbség keresésére irritál. A nagy pró

ba - nemcsak a férfiváérés szempontjából de az önfegyelem 

kontrolljára is az, hogy ilyen körülmények között mi arat dia

dalt. A felelősségérzetre épülő lelkiismeret parancsa vagy a 

könnyebbségre való csábítás varázsa. Minden szempontból el kell 

fogadni azt a megáilapitást, hogy "A lelkiismeret akkor ele

ven, ha nem engedi, hogy az ember közönyösen haladjon el a 

rossz mellett, sem a saját hibái, és vétségei mellett. Az ele

ven lelkiismeret arra készteti az embert, hogy erélyesen küzd

jön a rossz ellen, saját hibái ellen, hogy vétségeit megbán

ja /:saját maga és mások előtt:/, s ne féljen a kollektíva Íté

letétől."1/

1/ A.F.Siskin. A marxista etika alapjai. 

Kossuth Könyvkiadó. 1964. 429. oldal.
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Az önfegyelem feltételezi a viselkedés szabad elhatározásá

ból való meghatározását, amely a szigorú katonai rend és szer

vezettség szükségességének tudatán alapul. Az önfegyelem tehát 

nem önmagáért való dolog, hanem objektiv társadalmi követelmé

nyekből fakad. Ezt a követelményrendszert az eskü és a szabály

zatok megfogalmazzák. Ezért a fegyelmezett szolgálatellátást 

biztosító önfegyelem пега csupán szubjektív elhatározás függvé

nye, alapja a társadalom elvárása, maga a társadalmi helyzet. 

Ezzel magyarázható, hogy a raagasszinvonalu és igaz tartalommal 

biró önfegyelem csakis a szocialista társadalmi rend talaján 

fejlődhet ki, itt nyer igazi értelmet és tartalmat.

Nem véletlen, hogy a burzsoá hadseregek nem is apellálnak er

re. óöt megkövetelik, hogy a katona ne is gondolkodjon a kapott 

parancsok értelmén vagy a feladatok végrehajtásának szükségessé

gén, hanem azt minden ellenvetés nélkül vakon teljesítse.

A határőrség nagyarányú tagoltsága, a viszonylag kislétszámu 

közösségek lehetővé teszik, hogy a határőrök jól ismerik egy

mást, egymás cselekedeteit. Ebből fakadóan tudomással birnak 

a mulasztásokról, szolgálati vétségekről és azok elkövetéséről 

is. Л nyíltság, az emberek kitárulkozása és őszintesége miatt 

nem maradhatnak rejtve a lelkiismereti konfliktusok зега.

A lelkiismorst, az erkölcsi érzések fejlesztése szempontjából 

nagy jelentősége van az őrs közösségeknek, a közvéleménynek is.
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Ezt csak elősegíti, hogy az egyes határőrök erkölcsi nézetei 

egybe esnek a kollektíva közös erkölcsi nézeteivel, igy ebben 

a közegben támogatásra, segítségre találnak. A közösség erköl

csi elveitől eltérő erkölcsi nézetek pedig ezért nem érvénye

sülhetnek, mert ellenállásra, elitélésre találnak. A negativ 

cselekedetek elitélése mellett éppen ezek a kollektívák nyújta

nak segítséget, hogy a tévútra került határőrök megtalálják a 

helyes irányt. A kollektíva felébreszti és megszilárdítja lelki- 

ismeretét, segit abban, hogy megértse és felismerje saját hibáit.

Az_erkölcsi meggyőződés formálása

Az oktatás, a nevelés a meggyőződések kiépítésére, illetve mag

erőéi Lésére vagy megváltoztatására törekszik. A meggyőződés fo

galmát a szocialista pedagógia többféleképpen határozza meg. 

Legtömörebben úgy határozhatjuk meg, hogy a meggyőzés olyan - 

elsősorban világnézeti, politikai, erkölcsi tartalmú nézet, 

amellyel az egyén annyira azonosult, hogy konzekvenciáit élet

vitelében is érvényesíti. A határőrök meggyőződésénél éppen 

ezért mindenek előtt a világnézeti, politikai, erkölcsi nevelés 

oldaláról kell megközelíteni a célt. Annál is inkább ez az ut 

a célra vezető, mert a meggyőződés, csak akkor válhat tartóssá, 

ha az egyén azonosul társadalmi céljainkkal.

A határőrségnél folyó politikai nevelőmunkát - éppen ezért -,

arra kell irányítani, hogy a harcosok felismerjék saját érde

keiket és azt beépítsék cselekvésük motivációs rendszerébe. A 

meggyőzés, illetve a raeggyoződöttség akkor válik teljessé a
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szocialista határőrségnél, amikor az állomány tagjai eljutnak 

annak felismeréséig, hogy céljaik, érdekeik egybeesnek a szo

cialista társadalmi célokkal. A teljes személyiség meghódítás 

/ímegnyerés%/ csak úgy érhető el, ha a meggyőzést az értelemre és 

az érzelemre egyaránt ható egységes eljárásrendszernek tekintjük. 

A meggyőzés bonyolult, Összetett nevelési folyamat, melynek sike

re sok tényezőtől függ.

A szocializmus győzelméhez, az erkölcsi szokások kialakítása ás 

formálása fontos társadalmi problémává,nagyjelentőségű politikai 

és ideológiai feladattá válik. Annak arányában ahogy növekszik a 

nép öntudata, elmélyül a szoksáok társadalmi jellege, ami kife

jezésre jut abban, hogy az emberek hozzá szoknak a társadalmi 

kötelezettségeik végzéséhez, az erkölcsi elvek teljesítéséhez.

Ebben az összefüggésben tűzte célul az MSZMP XI. kongresszusán el-

El kell érni, hogyfogadott programnyilatkozat is azt, hogyi " 

a szocialista módon dolgozni, tanulni és élni szemlélet általános

• •

társadalmi norma legyen. A szocialista életmód fejlesztése a köz

élet és a magánélet harmonikus egységét, a szocialista együtté

lés normálnak szokássá erősödését hozza magával".^

A XI. kongresszus dokumentumai felhívják a figyelmet arra is, 

hogy a személyiség erkölcsi arculatának formálásában, a szocia

lista erkölcs normáinak gyakorlati elsajátításában legnagyobb 

szerepe és nevelő ereje a munkának van. h munka során, a közössé-

1/ MSZMP XI. kongresszusának jegyzőkönyve 

Kossuth Könyvkiadó 1975. 515.oldal.
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gi tevékenységben erősödik a felelősségtudat, formálódik maga 

a személyiség is. A mindennapi munka során a társadalmi köte

lességek teljesítésében, a tudatos tevékenységen keresztül ala

kul ki és válik szokássá a magasfoku erkölcsi magatartás.

Ezzel kapcsolatban fejtette ki Gáspár elvtárs a SZOT főtitkára 

XI. kongresszusi felszólalásában: "hogy a munkásosztály megho

nosította, életünk részévé tette jellemző, nemes tulajdonságait: 

a közösséget szolgáló, áldozatkész aktivitást, a szocialista 

munkaverseny- és brigádmozgalom széleskörű kibontakozását, az

önművelés igényét, az öntudatos emberré válás megannyi utjel- 

„ 1/ző eredményét'*.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erkölcsi szokások és tulajdon

ságok elterjesztésének még vannak leküzdendő akadályai is, mert:

a szükségesnél és a lehetségesnél kevesebbet tettünk a szo

cialista brigádokat jellemző, pozitiv vonások elterjesztéséért4.

• • •

« 2/

A jövőt illetően is fontos teret kapott a szocialista tudat fej

lesztésének céljai között a XI. kongresszuson a politikai, erköl

csi szokások fontossága. Ezzel kapcsolatban állítja feladatul a

kongresszuson elfogadott programnyilatkozat, hogy "... El kell 

érni, hogy A szocialista életmód fejlődése a közélet és a ma

gánélet harmonikus egységét, a szocialista együttélés normáinak
3 /szokássá erősödését hozza magával". '

• • •

1/ MSZMP XI. kongresszusának jegyzőkönyve 

Kossuth Könyvkiadó 1975.272. old.
2/ Ugyanott 272.old.
3/ Ugyanott 515.old.
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Az irányelvek előírásai teljes mértékben érvényesek a határ

őrség állománya körében végzett nevelonunkára is. Az örsi /al~ 

egységi/ közösségekben a szocialista együttélés# valamint a 

szolgálati feladatok teljesítésében a szocialista erkölcsi szo

kások erősítését kell célul tűzni a határőrizeti, kiképzési fel

adataink szilárdítása érdekében is.

Az erkölcsi szokások kialakításának rendkívül nagy szerepe van 

a határőrök szolgálati tevékenységében. A szolgálat jellegéből 

adódóan gyakran azonos terepen, hasonló körülmények között lát

ják el feladatukat, néhány hónap után olyan jártasságra, beideg

ződésre tesznek szert, hogy szinte gépiesen tudnak ténykedni.

Az egyes terepszakaszokat annyira megismerik, hogy lépésre tud

ják a távolságokat, sötétben, rossz időjárási viszonyok között 

is jól tudnak tájékozódni. Gyakori ismétlődő jelleg, a megszokott 

mozdulatok mechanikus cselekvési szokásokat válthatnak ki.

Az erkölcsi szokások nem azonosak a feladat végzése során ki

alakuló szokásmechanizmusokkal, még akkor sem, ha ezek az er

kölcs parancsai szerint történnek. Ugyanis az erkölcsi szokások 

a magatartás lényeges oldalai. Mégis a katonai élet sajátossá

gai között igen fontosak a gépiesség elemei is. A harci felada

tok teljesítése közben gyakran következnek be olyan helyzetek, 

hogy nincs lehetőség fontolgatásra, a legkisebb tétovázásra sem, 

azonnal cselekedni kell. A magatartási szoksáok jelentősége ezért
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igen nagy. Pl. Fegyverhasználatokat igénylő ténykedések, vagy 

a határátkelopontokon az utiokmányok ellenőrzése egyidoben több

irányú cselekvést, figyelést, koncentrálást követel.

Ilyen esetekben a vérükké vált szokás segiti a határőröket, hogy 

úgy és a2t tegyék, ami az adott helyzetben szükséges. Ez a cse

lekvés még sem azonosítható a gépies cselekvéssel, mert ebben a 

szokások a tudatosságra épülő begyakorlottságra épülnek. Ennek 

a bizonyításaként említi meg A.Sz.Milovidov a szovjet katonai 

etika ismert szakértője, hogy MA szokások úgy keletkeznek, mint 

tudatosan irányított tevékenységek, majd pedig úgy funkcionál

nak, mint a cselekvés megvalósításának gépies módszerei. A tu

dat akkor aktivizálódik maximálisan, amikor az ember technikai

jellegű akadályokkal találja magát szemben, vagy bonyolult hely

zetekben cselekszik, és különös nehézségekkel birkózik meg a 

kötelességtőljesités során. Hég a jártassághoz közel álló, vi

tathatatlanul gyakori szokások is cserben hagyhatnak, ha köny- 

nyelmüen hatalmukba kerül az ember

A határőrség harcosainak cselekvési szokásait tudatosan alakítja 

a tervszerűen folyó politikai, katonai nevelés. Ez arra irányul, 

hogy kialakítsa és erkölcsi szokássá tegye azokat a nemes kato

nai tulajdonságokat, amelyek a szocialista hadseregek jellemzői. 

Ezek birtokában válik képessé a határőr harcos a parancsok és 

utasítások maradéktalan teljesítésére, a magasfoku közösségi el

várási normák teljesítésére.

1/ A.Sz.Milovidov: Kommunista erkölcs és katonai 
kötelesség. Zrínyi Katonai Kiadó 1972. 68.old.
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A nevelomunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy az olyan 

erkölcsi indítékokat és szokásokat alakítson ki, amelyek alap

ján önként alárendelik magukat a határőrizet követelményeinek. 

Egy pillanatig se gondoljanak az eskü szellemétől való eltérés

re, vagy az abban vállalt kötelességeik megszegésére, hanem 

minden körülmények között készek legyenek teljesíteni a haza, a 

kormány parancsait.

Akkor válnak erkölcsi szokásokká a legfontosabb határőrizeti 

követelmények, ha megértik és érzik azokat, h najIámmá vált 

szokások viszont megkönnyítik a feladatok végrehajtásában a 

céltudatos előrehaladást az erkölcsös és célszerű tevékenység 

kétkedés nélküli végrehajtását.

IV.

FEGYELEMRE VALÓ NEVELÉS MÓDSZEREI A HATÁRŐRSÉGNÉL

Már az előbbiek során tisztázást nyert, hogy a fegyelem erköl

csi-politikai jelenség. Része a szocialista ember erkölcsi tu

lajdonságainak, amely a sokoldalú nevelő tevékenység alapján 

alakul ki. A fegyelem - mint erkölcsi tulajdonság - nem egy Örök 

időre adott jelenség. Mivel az emberek cselekedeteiben, viselke

désében és magatartásában fejeződik ki, állandó mozgásban, vál

tozásban van, annak megfelelően, auogy változnak, fejlődnek maguk
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аз emberek is. A fegyelmet mindig az adott társadalom jellegé

ből fakadó tényezők határozzák meg. Ezért alapvető eltérés van 

a burzsoá és a szocialista hadseregek fegyelme között. *'Az er

kölcs - irja Engels - mindenkor osztályerkölcs volt; vagy az 

uralkodó osztály uralmát és érdekeit igazolta, vagy pedig amint

az elnyomott osztály eléggé hatalmassá vált, az ezen uralom el-

"11 Azleni lázadást és az elnyomottak jövő érdekeit képviselte, 

osztálytársadalomban tehát nem volt és nem is lehet osztályon 

kivüli vagy osztályon felüli nevelés. Ebből fakad, hogy a had

seregek rendeltetése és fegyelme is mindig az uralkodó osztályok 

érdekeinek veit és van alárendelve.

A szocialista hadsereg_fegyelmöt_tudatosság és önkéntvállalás 

jellemzi

A szocialista hadsereg fegyelme alapvetően eltér minden más tí

pusú hadsereg fegyelmétől. Uj tartalommal, szocialista jellem

vonásokkal van telítve. Egyben ezek a legfőbb tartalmi jegyei is 

fegyelmünkben, megmutatják azt is, hogy a fegyelem történeImileg 

is változik, annak megfelelően, hogy változik annak objektiv alap

ja.

A szocialista hadsereg fegyelmének fő sajátossága a tudatosság, 

ly alapvetően megkülönbözteti a burzsoá hadseregek fegyelmé

től. Mig a burzsoá hadseregekben az elnyomás, a kényszer eszkö

zeivel és az emberek becsapásával bírják vak engedelmességre a 

katonákat, addig a mi hadseregünk fegyelmének erkölcsi ereje éppen

1/ Engels: Anti-Dühring, 1950. 98.old.
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tudatosságában rejlik. Nincs sem érdek - sem osztályellentét 

a katonatömegek és a vezető állomány között. Egységes a cél, 

egységes az érdek. Nincs ok arra, hogy a hadsereg célját el

titkolják a beosztottak előtt. A határőrök szocialista neve

lése - amelynek tartalma: a szellemi és fizikai képességek 

minden oldalú fejlesztése, világnézetük tudományos megala

pozása és állandó szilárdítása, erkölcsi tulajdonságaik szo

cialistává formálása szükségtelenné teszi, sőt kizárja - a 

félrevezetést, a megtévesztést és előtérbe állítja az objek

tiv igazság megismertetését, kizárja a durvaságot, a szemé

lyes méltóság megsértését.

Minden tudatos tevékenység egyben érzelmi, értelmi és aka

rati tevékenység is.

kötelező jellemző - az ész, a szív és az akarat 

sét. Vagyis a kötelességtudat legfontosabb összetevője az em

berek kommunista eszmeisége, politikai tudatossága. Marx sze

rint "Ez az eszköz, amiből a tudat táplálkozik, és amiből va-
2 I Csak ezek alapján bontakozhat ki a 

helytállásnak az a megnyilvánulása, amely képessé teszi a ha

tárőröket a szolgálat nehézségeinek leküzdésére.

Marx elvitathatatlannak tartotta "három
«1/ elismeré-

lamit meríthet az ismeret"

1/ K.Marx, F.Engels: Válogatott müvek.

3. kötet, 516. oldal /oroszul/

2/ Ugyanott, 633. oldal.
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A felismert szükségszerűség, a tudatosság a magyarázata 

annak, hogy a fegyelem egyre inkább nem teher csupán, ha

nem a helytállás kifejezője, és betartását önként vállal

ják.

A szocialista fegyelembe kifejeződik az egyén és a közös

ségi érdekek egysége. Persze ez nem azt jelenti, hogy a 

beosztottak önkényesen válogathatnak vagy szelektálhatnak 

a parancsok között. Egyetlen határőrnek sincs joga nem tel

jesíteni az elöljáró parancsait vagy a szabályokban rögzí

tett kötelezettségeket. Az önkéntes jelleg - éppen a szük

ségszerűség felismeréséből fakadóan - azt jelenti, hogy 

a beosztottak mindinkább felismerik a parancs végrehajtásá- 

nak szükségességét, egyetértenek vele és akarják is végre

hajtani. Ezzel kapcsolatos Kalinyin intelme is a vöröskato

náknak tartott beszédében, amelyben a fegyelem követelmé

nyeiről szólt. Eszerint "A hadsereg nemcsak azt követeli 

meg minden vöröskatonától, nogy a katonai szolgálat alatt 

hozzászokjon a fegyelemhez, a szervezetnez és a pontosság

hoz, a feljebbvalók parancsainak értelmes - ismétlem, ér

telmes - végrenajtásánoz, hanem azt is, hogy a vőröakatona 

szellemileg fejlődjön, okosodjon, hogy kiszélesedjen poli

tikai látóköre és megértse az állami érdekeket.”1^

1/ M.I.Kalinyin; A kommunista nevelés és katonai kötelesség. 

Zrínyi, Budapest, 1964. 131. oldal.
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Az engedelmesség minien fegyelemnek olengedhetetlen jellemzi 

vonása. De amíg a kapitalista országok hadseregeiben az enge

delmesség idegen osztályerőknek való behódolást. jelenti, addig 

a szocialista hadseregben ez a saját osztályérdekek szolgála

tát jelenti.

A katonák fegyelmezésének, illetve fegyelemre nevelésének mód

szere mindenek előtt az adott hadsereg - uralkodó osztály - ál

tal meghatározott rendeltetésétől, a társadalmi életben betöl

tött funkciójától függ. Eszerint a burzsoá hadseregek - igy a 

Horthy hadsereg is - saját osztályérdekei kiszolgálására, a dol

gozó tömegek elnyomására kötelezi a hadsereget. *’Az emberek er

kölcsi nézeteiket - Írja Engels az Anti-DÜhringben - tudatosan 

vagy tudatlanul, végső fokon azokból a gyakorlati viszonyokból

meritik, amelyeken osztályhelyzetük alapul -, a gazdasági vi-
»1/szonyokból, amelyekben termelnek és cserélnek • • •

A burzsoá viszonyok között az engedelmesség kényszeren, a meg

félemlítésen alapszik, addig nálunk ez az öntudattal párosul. Ez

zel szemben a burzsoá katonai teoretikusok még ma - egy vllág- 

pusztitó háború után - sem képesek megszabadulni attól a felfo

gástól, miszerint a hadsereg katonáinak vakon engedőlmeskedő bá

boknak kell lenniük. Erre kidolgozták az un. “robotáclós" elméle

tüket, ami szerint **A katonának úgy kell cselekedniük, mint a 

robotoknak. Ha gondolataik elterelődnek a teljesítendő feladat

ról, elvesztik helytállásukat a jövő háborújának szörnyű körül-

1/ Engels; Anti-Dühring

1950.98.oldal.
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menyei között. Legyen az figyelmeztetés azoknak, akik a jövő 

hadseregét úgy képzelik el, mint demokratikus érzelmű polgá

rok egyesületét." ~ Írja F.Miksche.1^

Hások arról ábrándoznak, hogy előnyös dolog, ha a hadseregben 

nem értelmesen gondolkodó emberek vannak, hanem olyan katonák, 

akik nem az eszük, hanem a parancsnokuk szavára cselekednek.

M.Gorkij leleplezve az imperialista agresszorok leghőbb vágyát

- azt irta "A legjobb katona az, akinek egyáltalán nem működik 

az agya. A katona ne a tudata, hanem a parancsnokok szavára cee-

In - dúlj! - És 5 megy a másvilágra, a pokolba vagy 

Szuronyt szegezz! És о leszúrja a saját apját

- ha az apja szocialista - az anyját, a testvérét 

sen mindegy. És Addig csinálja azt, amig azt nem hallja: Allj!"2^

lekedjók • • •

ahova óhajtják * a a

ez telje-* a a

A Horthy hadsereg fegyelmező gyakorlata sem sokban különbözött 

ezektől. Alapfelfogásuk az volt, hogy "A fegyelem kényszeresz- 

amely az egyes egyént kényszeríti a cél elérése érdeké

ben mindent elkövetni és feláldozni" - más vonatkozásban a tó

köz • • • f

megeket úgy fogták fel mint " amelyek feltétlenül tudatlanok 

lelkületűk primitiv. A parancsnokok tehát, akiknek erős akarata

a a a a • a

tudatlan rabszolgává, akaratnélküli géppé 

Mindannyiunk előtt világos, hogy ezek az akaratnál- 

küli gépekké alázott katonák mire voltak kénesek és mit értek el.

a tömegeketvan • a * # • a

«3/teszi a a a

1/ F.Mikache. Atomfegyver és hadsereg
Moszkva, 1956. 213.oldal /oroszul/

2/ Cikkek ás pamfletek. Molodaja Gvargyija - 
1948.90.old. /oroszul/

3/ V.Szalai Béla ezds.Csapatpedagógia és csapatszolgálat. 
Tankönyv a Ludovika Akadémia hallgatói számára.

Leningrad,
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A voronyezsi a doni ütközetek során százezrével hajszolták pusz

tulásba - saját érdekeikkel ellentétes célokért - He lelkűkben 

primitiv" "mindent elkövetni és feláldozni" sorsra szánt en-* « •

bereket.

Határőreink tudják# látják, hogy az elöljáróik parancsában a 

közösség érdeke fejeződik ki. Éppen ez az alapja annak# hogy a 

parancs olyan törvény# amelytől eltérni egyetlen határőrnek sem 

szabad.

Ezért egész nevelő tevékenységünk alapvető feladatai közé tar

tozik, hogy határőreink jellemvonásává tegyük a tudatosságon 

alapuló feltétlen engedelmességet, a parancsok fenntartások nél

küli teljesítését. Csakis ez eredményezheti az önfeláldozásig 

menő bátor helytállást.

A szervezettség#_pont03ság_és EeQd_5zere£e_a_fegyelem szilárdí

tásában :

A határőrség szolgálata harcfeladat. Ez a helytállás és tuda

tosság mellett magasfokú szervezettséget, precíz koordinált- 

ságot követel. Az alegységek és a járőrök csak alaposan ősz- 

szehangolva# egyeztetve tudják teljesíteni a határőrizet bo

nyolult feladatait. Ez a szervezettség már a szolgálatszerve

zés és a harcfeladatok meghatározásánál, jelen kell, hogy le

gyen. A szabályzataink által megkövetelt feladatainkat csak a 

szolgálati helyek, irányok, a határsértők várható módszereinek
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figyelésibe vételén alapúié szolgálatszervezéssel tudjuk telje

síteni. de csak akkor, ha ennek megfelelően szervezett, össze

hangolt a határőrök cselekvése, fegyelme és a szolgálatellátásuk 

során.

A szervezettség, a pontosság, a rend az, ami széppé teszi a ka

tonai életet. Az összehangolt tevékenység szépsége kiváltja a 

lelkesedést, a lelki felemelkedettgég érzését. Nem véletlen, 

hogy a parancsnokokat sokszor a karmesterhez hasonlítják, aki 

ügyesen "dirigálja” - éa a cél elérésére irányítja - az embe

reket, mozgósítja a kollektívák akaratát, erőfeszítését. A ha

tárőreiét mindennapi példái igazolják, hogy az egységes tevé

kenység, a parancsok pontos teljesítése önmagában is az öröm 

forrása lehet a résztvevők számára, és ellenkezőleg: a tevé

kenység ritmusának, harmóniájának a megsértése, külsőleg is 

taszító, káros, gyengiti a katonai közösség erejét, a kapkodás, 

a rendetlenség benyomását- kelti. A tervezési és a szervezési 

készség hiánya - Makarenko szavaival élve: a megkergült macska 

dühödt szokására emlékeztet, mindig siet és mindig elkésik.

A szervezettség, a pontosság hiánya sokszor nagy károkat okoz 

a határőrség alaptevékenységének ellátásában is. Bizonyltja ezt 

az is, hogy a bekövetkezett kudarcok, büntetlen határsértések 

döntő többsége a szolgálatszervezés és végrehajtás fogyatékossá

gaihoz kötődik. Ugynaakkor a határozott, szervezett és követke

zetes vezetés pontos és fegyelmezett végrehajtást, határőrizeti 

sikereket eredményezett szinte minden helyzetben.
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Főbb vonásaiban ezekben foglalhatók össze a szocialista katonai 

fegyelem jellemző vonásai. Ezeknek a jellemvonásoknak a kiala

kítására kell törekedni a határőr fiatalok növelése során. Mind

ezek alapján olyan tulajdonságokkal kell felruházni őket, amelyek 

birtokában - rövid idő után - képesek arra, hogy minden áldozat 

árán megvédjék szocialista vívmányainkat, teljesítsék határőri

zeti feladataikat. Vagyis egész nevelő munkánk során abból kell 

kiindulni, hogy olyan embert kell nevelni, amilyenre társadal-

" A nevelő munka célját csak a társadalminknak szüksége van * * »

lom kötelességeiből, a társadalom szükségleteiből lehet leve

zetni . ^ ^ Erre az adottságok megvannak. Határőreink készek arra, 

hogy becsülettel teljesítsék kötelességeiket. Hogy mennyi idő 

után válnak képessé, értelmileg és érzelmileg mikorra tudnak 

azonosulni a reájuk váró követelményekkel, parancsnokaik fel- 

készültségén, hozzáértő nevelői tevékenységén múlik.

A fegyelemre való nevelés során sokirányú feladatot kell megol

danunk, hiszen a fegyelem és fegyelmezettség is több tényezőből 

tevődik össze. Minden erőnkkel törekednünk kell arra, hogy egész 

tevékenységünk a szabályzatok előírásain alapuljon. A szabályzat 

a katonai élet alapvető törvénye. Határőreinknek tehát e tör

vény - nem pedig egy személy által kigondolt követelés - alapján 

kell teljesíteni kötelességeiket, az előirt katonai rendet. A 

szabályzatok be nem tartása pedig súlyos következményeket von ma

ga után.

1/ Makarenko Müvei. Akadémiai Tankönyvkiadó 

Budapest, 1955. 5. kötet. 416.oldal.
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Az utóbbi években a békés egymás mellett élés politikájának hely

telen értelmezéséből fakadóan - több helyen elszaporodtak az éber- 

telenségek és fegyelmezetlenségek. Sót/ e hibák egyes helyeken 

már annyira megszokottá váltak, hogy félreértések alakultak ki a 

katonai normák betartására vonatkozó parancsok értelmezésével 

kapcsolatban.

A szabályzatok megsértésének és az ilyen jelenségek megtörésé- 

nek későbbi következményei nagyon veszélyesek. Ugyanis a beosz

tottak megszokják, hogy el lehet térni a szabályzatoktól, csak 

az "elöljárók ne tudják meg", vagy "úgyis elnézik azt". Elobb- 

utóbb természetessé válnak a kisebb-nagyobb mulasztások, késé

sek, határidő elcsúszások. A megtörtént fegyelemsértések okai

nak vizsgálatai is ezt igazolják. A mulasztások fö okai azok, 

hogy hiányzik a határőröknél a fegyelem követelményeivel való 

érzelmi azonosulás, vagy az alacsony fokon áll.

A legtöbb esetben a fegyelem megsértésének nem az az oka, hogy 

határőreink nem ismerik a katonai íízabélyzat és fegyelem köve

telményeit. Az ilyen cselekmény elkövetése utáni felelősségre- 

vonásnál a legritkább esetben tapasztalható az, hogy az elkö

vető ne tudná, hogy negativ tetteivel vagy mulasztásaival sza-- 

bályzatsértést követett el.

A fegyelemre való nevelés módszerei

A fegyelemre való nevelés módszereinek felsorolása előtt ki 

kell emelni, hogy egyetlen módszert sem tekinthetünk kizáró

lagosnak. fegyelmet az erkölcsi nevelés összes módszeréivel
®£Gäe) í r
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azok egymás utáni vagy párhuzamos alkalmazásával alakíthatjuk 

ki. A nevelési módszereket egységükben, kölcsönhatásukban kell 

felfogni és alkalmazni. Mivel azonban a szocialista fegyelem 

alapja a tudatosság, a nevelési módszerek közül elsődlegesnek 

tekintjük a meggyőzést.

A meggyőzés közlés által folytatott etikai pszichikai ráhatás, 

de a ráhatásra bekövetkező változást nem egyedül a külső hatás 

határozza meg. A ráhatás és a válasz közé iktatódik az aktiv sze

mélyiség. így történhet meg, hogy ugyanazon hatásra más és más 

személyiség különbözőképpen reagál. Vagyis figyelembe kell von

ni itt is azt a hatást, mely szerint a külvilág ingereire nem 

egyformán reagálunk.

A meggyőzésben igen nagy szerepe van az igazságnak. Erre épül 

pártunk egész politikája. Társadalmunk természetéből fakad, hogy 

a párt és kormány sohasem ferdíti el a nép előtt az igazságot, 

még akkor sem, ha az nem vált ki népszerűséget. Ezért bízik né

pünk a párt és kormány politikájában, és meggyőződéssel részt 

vesz azok végrehajtásából. A határőrség feladata végrehajtásában 

ugyancsak a párt politikáját valósítja meg. Ezért nem szabad a 

tényeket elferdíteni, beosztottjaink előtt sem, mert azt ha ész

re veszik bármilyen vonatkozásban, fenntartásai alakulnak ki ak

kor is, amikor igazat mondunk.

A meggyőzést elősegíti a nevelő érzelmekre ható szenvedélyes

sége is. Ez szavainak hitelt, szilárdságot kölcsönöz, elősegíti 

hogy a beosztottak átérezzék, átéljék azt, amiről meggyőzik őket.



119

Mindez cselekvésre ösztönöz. Persze, itt nem szólamok, hatásvadá

szó pátoszok hangoztatására kell gondolni, hanem a valódi meggyő- 

zödöttség és érzelem kifejezésére. Az érzelmi hatást a képek és ha

sonlatok alkalmazásával, megfelelő hangsúlyozással, ügyesen alkal

mazott idézetekkel,meggyőző példák felsorakoztatásával érhetjük 

el. Makarenko nagy jelentőséget tulajdonított még a kellő hang

hordozásnak is. Szerinte "nem lehet valaki jó nevelő, ha nem tud 

bánni a hangjával... nem tudja, hogy milyen esetekben, hogyan

. ha nem tud uralkodni arcjátékán, nem tudja a 

megfelelő kifejezést arcára erőszakolni és hangulatát eltitkol-

kell beszelni * *

úgy kell viselkednie, hogy minden egyes mozdulatával né
ni/

ni...

veijen Megfigyelhetjük, hogy egy művészi fokon, átéléssel 

előadott szavalat néha könnyekig ható érzelmeket is képes kivál

tani a hallgatóknál.

• # •

A meggyőzésben nagy jelentősége van a nevelő egyéni vonzerőnek, 

amellyel meg tudja nyerni beosztottait és megfelelő viszonyt tud 

kialakítani velük. Ezeken keresztül tudja kivívni alárendeltjei 

bizalmát.

Vannak parancsnokaink, akikért rajonganak a beosztottaik és pél

daképüknek tekintik vonzó tulajdonságaikért. Sajnos megtalálha

tók ezek ellentétei is. A nyers, basáskodó, az emberek önérzetét 

figyelmen kivüi hagyó vezetőket nemcsak nem tisztelik beosz

tottaik, hanem elfordulnak tőlük. Nagy jelentősége van - külö

nösen a fegyveres erőknél, ahol szabályozva van még az öltözkö-

1/ Makarenko Müvei, 5. kötet.
Akadémiai Tankönyvkiadó, Budapest, 1955. 164. oldal.
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dés is - a külső megjelenésnek. Szabálytalan öltözetű, elha

nyagolt külsejű parancsnok nehezen tud rendet követelni a be

osztottéitól. - ”Ez megmutatkozik minden apróságban - Írja 

Makarenko - borotvalkozzunk-e naponta, vagy зет, megtisztit-

juk~e naponta a cipőnket vagy sem. Az a nevelő, aki piszkos,
Л/gyűrött zsebkendőt húz elő zsebéből, már nem is nevelő.

A meggyőzés során figyelembe kell venni az emberek hangulatát 

is. Az izgalmi állapotban levő ember lehet, hogy helytelenül 

fogja fel vagy meg зет érti, amiről beszélnek vele. Ezért & meg

győzésre irányuló beszélgetés előtt derit3Ük fel az izgalmi ál

lapot okát és segítsük a gondok megoldását. Ha szükséges, halasz- 

szuk el a foglalkozást. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a kí

vülálló számára sokszor nem nagy jelentőségű dolgok is okozhat

nak súlyos érzelmi töréseket, kiválthatnak gátlásokat, feszült

ségüket. A meggyőzés során figyelemmel kell lenni a különböző 

korosztályok sajátosságainak eltérésére 1з. Más módszert köve

tel az újonc ős az "öregkatona" meggyőzése.

Mindezek azt mutatják, hogy a meggyőzés folyamatában nem sza

bad figyelmen kivül hagyni azokat, akikre a meggyőzés irányul. 

A meggyőzés alanyait a pszichológia befogadónak nevezi. A be

fogadó azonban nem pas3ziv, a feléje irányuló közlé'st - belső 

feltételein - gondolkodási rendszerén, tudatán keresztül fogja 

fel. Ez határozza meg azt., hogy milyen magatartást tanusit, ho

gyan fogadja a közlést. Vagyis minden külső hatás belső félté-

1/ Makarenko Müvei 5. kötet.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955. 215.oldal.
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teleken át érvényesül és ettől függ az egyén válasza is a ha

tásra. Fontos szerepe van ebben az egyén világnézetének, az 

erkölcsi normáinak, az egyén vérmérsékletének, temperamentu

mának, a közlő iránti bizalmának. Ezek a tényezők segíthetik 

vagy gátolhatják a meggyőzést és ennek alapján a meggyőzés ki

alakulását.

Hogy az egyén nem ^assziv befogadó, bizonyltja az is, hogy ese

tenként ellenállást /oppoziciót/ tanúsít a közléssel szemben. 

Ennek okai lehetnek: bizalmatlanság az elöljárójával szemben; 

bizalmatlanság a közlés tartalmával szemben; /előző rossz ta

pasztalat, újtól való idegenkedés/; a parancsnok és a beosz

tott közötti rossz kapcsolat /esetleg ellenszenv/. Ilyen eset

ben az a feladat, hogy az ellenállást fokozatosan megszüntes

sük .

A felnőtt emberben az eszmék, nézetek, normák, készségek, szo

kások már kialakultak és viszonylag zárt rendszert alkotnak. 

Ezek nagyrészt meghatározzák a gondolkodásmódot, a cselekvés 

irányát és a megnyilvánulásokat. így a befogadó határőr - a már 

kialakult rendszere alapján - eleve szelektál. Ami belefér ki

alakult rendszerébe, elfogadja, ami nem, azzal vitatkozik vagy 

elveti. Sőt, az is előfordulhat, hogy változás helyett éppen 

megerősödik benne a közlés ellentéte.

Ezt a jelenséget bumeráng-effektusnak nevezzük, mivel változ

tatási törekvésünk bumerángként vágott vissza. Bár ez nem szán

dékoltan kiváltott hatás, de esetenként tudatosabb lehet a
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pozitív hatásnál is. A bumeráng-effektus helytelenül alkalma

zott meggyőzési módszerek következményeként is felléphet. Elke

rülhető azonban, ha jól megválasztott, differenciált módszere

ket és eljárásokat alkalmazunk. Mindezeket messzemenően figye

lembe kell venni a meggyőzésre irányuló nevalőmunkánk során. 

Ennek elmulasztása sok gondot ёз problémát okozhat.

Példa-_és eszmónykép_választás

A meggyőzés másik fontos formája a példamutatás. Ahol jó példá

val járnak élen, ott minden feladat eredményesebb, hiszen a pél

damutatás buzdító erejű, követelésre, utánzásra ösztönöz. Példa

mutató magatartás nélkül szinte hiábavaló minden nevelSmunka. A 

példaadás nemcsak külsőségekben megnyilvánuló ráhatás. Lényege 

abban van, hogy a befogadó a cselekvés értelmét meglássa, hogy 

a formai viselkedés mellett értelme, érzelme, akarata, meggyő

ződése, stb. is változzon, egyszóval belső pszichikai fejlődé

sen is átmenjen.

Csak az a példa nevel, amely pozitív lelki és erkölcsi hatást 

vált ki. Nagyon fontos, hogy figyelemmel legyünk ezekre, mert 

vannak helyezkedő, un. "kétarcú" emberek, akik külsőségekben 

azonosulást mutatnak a követelményekkel, de valójában másként 

gondolkodnak és élnek. Jellemző ez a tulajdonság a bűncselek

ményeket elkövető vagy erre készülő személyek esetében ёз fe

gyelmezetlenségekre hajlamos személyeknél, éppen igazi szándé

kaik leleplezése érdekében.

Példamutatás különösen fontos a parancsnokok viselkedésében és 

magatartásában. Csak az a parancsnok számíthat arra, hogy ma-
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radéktalanul teljesitik az általa támasztott követelményeket, 

aki jó példával jár ólon és cselekedeteivel is a fegyelemre, a 

szabályzatok betartására ösztönöz. A megalapozott, tudatos fe- 

gyeleranek, a parancsnoki tekintélynek a példvls életvitel és ve

zetői magatartás az igazi alapja 

csak a rendfokozattól függ

” "A tiszt tekintélye nem-* * *

a tisztet nem-Fontos az, hogy* • * * * *

csak mint hadnagyot, vagy századost becsüljék, nemcsak mint dol

gához értő, okos embert, hanem mint politikai vezetőt is. Más

szavakkal: ki kell vívnia magának a tekintélyt, mégpedig első
ül/sorban tudáséval, tapasztalatával.

A közmondás azt tartja "A példa ragadós" - de sajnos a rossz pél

da la az. Ezért nagyon kell figyelni arra, hogy követésre érde

mes, a beosztottak nevelését szolgáló példát mutassunk. Éppen 

ezért fontos feladat a határőr parancsnokok politikai, vezetői 

tulajdonságainak állandó fejlesztése, alkalmassá tételük arra, 

hogy a beosztottaikat 3aját tetteikkel is neveljék, segitsék po

zitív emberi jellemvonásaik fejlesztésében. "Továbbra is nagy 

gondot kell fordítani arra, hogy a társadalom döntő fontosságú 

tisztségeiben olyan emberek dolgozhassanak, akik a szocialista 

célokat teljes mértékben magukénak vallják, e célok megvalósí

tásának feladatait jól értik, s akiket eszmei felkészültségük, 

politikai, erkölcsi magatartásuk, szakmai hozzáértésük €>з veze

tőkészségük az ilyen tisztségek betöltésére alkalmassá tesz."

Fejlődésünk jelenlegi szakaszában még inkább megerősödött a fent 

irt követelményeinek fontossága. A fejlett szocialista társadalom

1/ M.I.Kalinyln: Kommunista nevelés és katonai kötelesség. 

Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1964. 325.oldal.
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építésének Időszakában tovább nőtt a szubjektív emberi tényezők 

szerepének fontossága. A követelményekhez igazodó, a fejlődést 

segítő szocialista emberi viszonyok fejlesztésére, a helyes élet

vitel alakítása és formálása vonatkozásában - a határőrségen be

lül is - meghatározó szerepe van a helyes vezetői példamutatás

nak a követelésre méltó magatartási, viselkedési modellek kiala

kításában. Meg kell érteni minden katonai vezetőnek, hogy a po

zitív emberi, vezetői tulajdonságoknak az a szerepük, hogy elő

segítsék a szervezet, s általa a vezetettek munkájának eredmé

nyességét.

A parancsnoki tekintély és példamutatás fontos feltétele a sza

vak és tettek egybeesése, vagyis az, hogy a parancsnok maga is 

betartsa az általa támasztott követelményeket, cselekedetei, 

katonai és magánélete mindenben feleljen meg az általános el

várásoknak. A kommunizmus építésének időszakában egyre inkább 

megnő az erkölcsi ösztönzők szerepe és szükül az adminisztratív 

szabályozás köre. Lrthető, hogy ezzel együtt kell járni a kö

telességtel jesitésben a személyes példamutatás erősödésének is.

A személyes példamutatás nevelő funkciójának filozófiai, tudo

mányos értékére rámutatva Lenin kiemelte, hogy annak jelentősége 
«

a tömegekre való hatás szempontjából semmi máshoz nem hasonlít

ható "Felhívni - a szónak nem általános, hanem konkrét értelmé

ben - csak a tett színhelyén lehet és csak az hívhat fel, aki

valamint "Minden proklamaciónál és kon-H 1/maga is rögtön indul";

1/ Lenin Müvei, 5. kötet.

Szikra, Budapest, 1953. 470.oldal.
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ferenciánál nagyobb hatása van az élő példának, annak 

zálátunk a dolgokhoz.

ha hoz-• • ••

Л/

A személyes példamutatás, a katonai kötelességtudatra való ne

velés egyik leghumánusabb módszere. Nem adminisztratív jellegű, 

hanem erkölcsi töltésű parancsnoki tevékenység. Ezzel kapcso

latban mutat rá Lenin, hogy az élenjáró gyakorlati tapasztala

tok általánosításához az szükséges a példa ereje a

munka megszervezésének előbb erkölcsi, azután pedig kötelezően 

követendő mintaképe legyen.*’2^

"hogy♦ • • • • •

A követelés, követelménytámacztás<—.**»*»**»*»***. e*»-e «М. «ИЬ ш» мм» а»

Már az előbbiekben szó esett arról, hogy a fegyelem fenntartá

sának fontos feltétele az egységes, szigorú és következetes kö

ve telroénytámasztás. A követelést nem helyettesítheti az "ágitá

lás" vagy győzködés, süt, a legtöbbet árt a fegyelemnek, ha a kö

vetkezetes parancs helyett ezt tesszük, A parancs elhangzása 

után csak a követelésnek, a végrehajtásnak és engedelmességnek 

lehet helye.

A követelésnek két alapvető formáját különböztethetjük meg: 

- feladatéilités;

tiltás.

Mindkettő legkategórikusabb módja a parancsnok szigorú parancsa.

1/ Lenin Müvei, 26. kötet.
Szikra, Budapest, 1952. 448. olda.

2/ Lenin Müvei, 27. kötet.
Szikra, Budapest, 1952. 198. oldal.
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Parancs jelleggel határozzák meg a föladatokat és a tiltó rend

szabályokat is. A "tedd- és ne tedd“ - formájában jelentkezik 

igy a követelménytámasztás. Fontos, hogy a követelés mindig ne

velő hatása legyen. Abban jusson kifejezésre a társadalom, a 

határőrizet érdeke, segítse elő a határőrök tudat- és jellem

beli megszilárdulását. A nevelő célzatú feladatok teljesítésé

nek fontos feltétele, hogy optimális legyen, mindenkor vegye 

figyelembe a végrehajtók felkészültségét és képzettségi fokát.

A túlzott követelés - a túl magasra srófolt akadály - rendsze

rint nem serkenti, hanem elriasztja a natároröket.

Ezért nem szabad olyan követelményeket támasztani, amelyek 

végrehajtására még neia tanították meg a határőröket. A telje

síthetetlen követelésekből fakadó kudarc, a sikertelenség ér

zése károsan hat, félénkké válnak és elvesztik önbizalmukat a

már teljesíthető akadályok leküzdésében 1з. Эе a feladatok túl

zottan alacsony szintre való helyezése is káros következmények

kel járhat. Teljesítése nem érdekes, nem ad örömet, sokszor úgy 

fogják fel a végrehajtók, hogy lebecsülik képességeiket.

Gyakran azt tapasztalhatjuk, hogy lelki törést, sérülést okoz 

a határőrökben az, ha nem tartják Őket alkalmasnak önálló fel

adat végzésére. Pl.; egyfős járőrszolgálat ellátásira. Megfigyel- 

hetjük ugyanakkor, hogy az első ügyeleti szolgálatra, okmány- 

ellenőrző, vagy egyfős járőrszolgálatra való beosztás örömet,

büszkeséget vált ki. Sokszor precízebben, következetesebben lát

ják el, mint кёзоЬЬ, amikor már gyakorlottakká válnak e téren.
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A parancs követelményjellege a beosztott és az elöljáró közöt

ti jogi, függő viszonyt alakit ki, amely "hatalmat“, de egyben 

felelősséget is jelent a parancsnok számára, Ezért a jogokkal 

mindig tiszta fejjel kell élni. kegyen a parancs mindig követ

kezetes, állandó, fokozatos, érthető, egyértelmű, rövid, pon

tos és teljesitiieto. £ felsorolás részletes elemzése itt nem 

lehetséges, de helyes és szükségéé foglalkozni vele, különösen 

a pályájuk kezdetén álló fiatal tisztek, illetve tisztesek köré

ben.

Ki kell emelni, hogy a követelés minden szinten legyen azonos. 

Csak az egységes követeiménytámasztás vezethet tartós fegyelem

re. Ezen a téren még sok a nibás felfogás. Hajlamosak egyes veze

tők arra, nogy lazítsanak, könnyítéseket engedjenek meg, ha jól 

mennek a dolgok, Sajnos, gyakran csak a bekövetkezett súlyos hi

bák hívják fel a figyelmet ezek következményeire. Tehát a köve

telés, a fegyelem nem csak az alkalomnak szól, a katonai élet ál

landó és elengednetétlen velejárója.

Э
Volt példa, hogy az elöljáró szervek által végrehajtott ala

ki szemlén igen fegyelmezetten, "sarkosan" ténykedtek a beosz

tottak. üe a befejezés után, amikor az elöljárók elvonultak, egy 

pillanat alatt felborult a rend, helyét a zűrzavar, rendetlenség 

töltötte be, mert a parancsnokok követelése, igényessége csökkent, 

másrészt, mert az előbbi fegyelem nem is a helyi parancsnok, ha

nem magasabb elöljárók iránti függelmi viszonyt fejezte ki.



128

Csak az a parancsnok követelhet, és várhatja el parancsai ma- 

radéktalan teljesítését, akinek erre megvan az erkölcsi alap

ja. A katonai függelmi viszony ugyan megadja a hátteret ahhoz, 

hogy követeljen, parancsokat adjon, a negativ példát mutató 

parancsnok is. Azonban az ilyen vezető parancsainak kisebb a 

súlya és a végrehajtók részéről is kedvezőtlen viszonzásra ta

lál. Viszont az a parancsnok, aki élen jár a követelmények tel

jesítésében, pozitiv példát mutat katonai- és magánéletében, 

mindig teljes megértésre talál beosztottéinál is. Segítik a ki

tűzött célok teljesítésében, kezdeményezoen, odaadóan hajtják 

végre parancsait.

ennek ellenére is hogy egyes pa

rancsnokok "eljátsszák* , lejáratják tekintélyüket. Gyakran be

osztottaik előtt vagy éppen azok bevonásával sértik meg a fe

gyelmet. Közösen italoznak, egyes esetekben törvénytelen cse

lekedetek elkövetésébe is bevonják őket /feketefuvar, építke

zés, stb./. Előfordult olyan eset is, hogy a beosztottaikat 

bírták rá fegyelemsértéseik "fedezésére". Arra késztették őket, 

hogy hazudjanak elöljáróiknak, ha keresik parancsnokukat vagy 

tanúskodjanak mellette, ha lelepleződne mulasztásuk. Erre né

hány beosztott vállalkozik is, ki félelemből, ki pedig szemé

lyes érdekből. Bármilyen előjellel történik is ez, rombolja nem

csak az érintett parancsnokok tekintélyét, de az adott alegység 

morálját is.

Több esetben előfordul

/
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Dicséret^ elismerés, ösztönzés

A dicséret és fenyítés igen hatásos nevelési eszköz. A dicsé

ret növeli a határőrök egyéni raéltőságérzetét, önbizalmát# kez

deményező készségét; bátorságot kölcsönös. Segíti a fejlődésü

ket, mozgósít a nehézségek leküzdésére, szárnyakat ad, további 

példamutató cselekvésre ösztönöz. A fenyítés pedig - ha körül

tekints módon, jól időzítve és megfelelő alátámasztással alkal

mazzuk, a beosztottakat önvizsgálatra, cselekedeteik felülbí

rálására készteti.

A dicséretek és fenyítések sokszor csak akkor pozitív nevelő 

hatásúak, ha a határőrök megértik, hogy azt valóban megérdemel

ték a szolgálatban tanúsított buzgalmukkal, vagy negativ cse

lekedeteikkel. a parancsnokoknak állandóan figyelemmel kell 

kisérni beosztottaik munkáját, reagálniuk kell úgy a kiemelke

dő, mint a negativ cselekedeteikre. Ег persze nem azt jelenti, 

hogy minden esetben dicsérni vagy fényiteni kell. Gyakran igen 

hasznos a2 is, ha helyeslik, bátorítják a cselekedetelket, meg

erősítik a uo03Ztottaikat abban, hogy helyesen ténykedtek.

A gyakorlat azt mutatja, hogy nem szabad ragaszkodni a dicsé

ret egy fajtájához. Ugyanez áll a fényités esetében is. Semmi

lyen - még a legáltalánosabban elfogadott pedagógiai eszközt 

sem tarthatjuk miniig feltétlenül hasznosnak, "semmilyen esz

közt nem mérhetünk a hasznosság vagy károsaág szempontjából, ha 

egymagában, az eszközök egész rendszerétől elkülönítve vizsgál-
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juk. És végül, az eszközök semmilyen módszere sem ajánlható

Mégis az a tapasztalat, hogy mindkét 

esetben csak egy-két formát használnak ki. Pl.s az elmaraszta

lások 70-8О %~a laktanyafogság és fogdafenyités.

Л/állandó rendszerként.

A dicséret alkalmazásánál helytelen volna, ha mindig csak azo

kat részesítenénk dicséretben, akik kitűnnek jó eredményeikkel. 

Fel kell figyelni azokra a határőrökre is, akik ugyan nem tar

toznak az élenjárók közé, de nagy erőfeszítéssel törekednek 

feladataik teljesítésére. Ezeket az embereket bátorítani kell, 

nagy erőt, ösztönzést adhat számukra, ha dicsérettel vagy ju

talmazással elismerjük törekvéseiket. Adott esetben a szó, a 

bátorító elismerés is a dicséret erejével érhet fel, mert ér

zik a határőrök, hogy igyekezeteiket észrevették. A dicséret 

tehát a határőrök nevelésének egyik fő eszköze, amely erősí

ti a katonai fegyelmet. Ezért az elöljáróknak nemeseik joga, 

de kötelessége is, hogy alárendeltjeiket kiemelkedő munkájukért, 

kiváló szolgálataikért megdicsérjék.

Bár a jogi és erkölcsi ösztönzők elemzésénél már szó esett a 

fenyítések kérdéséről, a fegyelmi joggyakorlat és a fegyelem

re való nevelés kérdései között szólni kell arról is, hogy a 

parancsnoki kötelességeken belül a fegyelmezetlen magatartást, 

a hanyagságot elkövető határőröket felelősségre kell vonni. A 

felelősségrevonás leggyakoribb formája a fenyítés. Lenin azt

1/ A.Sz.Makarenko Müvei, 5. kötet

Akadémiai Tankönyvkiadó, 1955. 145. oldal.
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tanítja ezzel kapcsolatban, hogy a szocialista együttélés 

szabályai és a fegyelem megsértése ellen nem lehet csak pro

pagandával és agitációval, csak a verseny megszervezése ut

ján harcolni - ezt a harcot kényszerrel kell folytatni. Vagyis 

a meggyőzés mellett - ha erre szükség van - helye van a kény

szerintézkedéseknek is.

A fenyítés hozzáértő alkalmazása erositi a fegyelmet és ne

veli a beosztottakat. Makarenko azt mondja ezzel kapcsolat-

ott, anol büntetni kell, a pedagógusnak nem áll jóban : " • • •

gában nem büntetni. A büntetés nem csak jog, hanem kötelesség

и1^ hais olyan esetekben, araikor a büntetés elkerülhetetlen, 

időben és igazságosan szabjuk ki a fenyítéseket, a legtöbbször 

elejét vehetjUk a további botlásoknak.

Mindezek mellett is ki kell hangsúlyozni azt, hogy a szocia

lista hadseregekben a fenyités, a büntetés a katonai függelem 

fenntartásának nem a fő eszköze, mint a burzsoá hadseregekben. 

Lzek az eszközök is a felelősségre vontak оз a katonatömegek 

meggyőzésére, megnevelésére szolgálnak. A büntetésnek nem lehet 

a célja a katona egyéniségének elnyomása, emberi méltóságának 

megalázása sem. Feltétlenül alkalmazni kell azt a makarenkoi

elvet, miszerint "A büntetés lényege ez: az egyén átéli, hogy 

a közösség elitéli, miközben tudja, hogy 6 maga helytelenül 

járt el, vagyis a büntetés nem az elnyomásra alapozik, hanem

” Ugyanakkor hivatkozikaz elkövetett hibának az átélésen • • •

1/ Makarenko Müvei V. kötet.
AkadémiaiTankönyvkiadó, 1355. 143. oldal.
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"a büntetéshez csak olyan esetben 

szabad folyamodni, amikor a probléma logikailag teljesen tisz

tázott és csakis akkor, ha a közvélemény is a büntetés mellett 

Olyan esetben, amikor a nevelő határozatát a közösség 

tagjai ellenzik, a büntetés nem lesz hasznoe, hanem egyene-

Makarenko arra is, hogy • • •

van • • •

Л/sen ártalmas.

A hatalommal tiszta fejjel kell élni. Vagyis, amikor az elöl

járó az alárendeltet megfenyíti, alaposan gondolja át a fenyí

tés fajtáját és mértékét, ne alázza meg az alárendelt egyéni 

méltóságát és főleg ne gorombaskodjón. A fenyítés fö célja; 

hogy neveljen, késztesse a felelősségrevontat hibás cseleke

detei felismerésére és azok következményeinek mérlegelésére. 

Ezen keresztül járuljon hozzá a fegyelem szükségességének 

felismeréséhez. A legfőbb célja a fenyítésnek az, hogy "a

büntetés oldja fel, semmisítse mag a szóban forgó konfliktust
„ 2/ Semmilyen körülmények 

között sem lehet a célja az, hogy az elmarasztaltnak szenve

dést okozzon. Nem a gyötrés, a szenvedés okozása a cél, hanem 

az elkövetett hibának az egyén és a környezete által történő 

elitélése és a visszatartás az újabb hibák elkövetésétől.

és ne teremtsen újabb konfliktusokat”.

Bár e dolgozat csak arra adott lehetőséget, hogy a határőrség

nél - a fegyelem megszilárdítására irányuló - alkalmazott mód

szereknek csak egy részét tekintsük át. Ezekből is megállapít-

1/ A.Sz.Makarenko Müvei, 5. kötet.
Akadémiai Tankönyvkiadó, Budapest 1955. 148. oldal. 

2/ Ugyanott 144. oldal.
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ható azonban, hogy a nevelésben a formák és eszközrendszerek 

gazdag tárháza áll rendelkezésre. Ott ahol jól gazdálkodnak 

és helyesen alkalmazzák ezeket a határőrök politikai, erköl

csi nevelése során feltétlen eredménnyel járnak. Pozitív ha

tást gyakorolnak a határőr élet, - a szolgálat, a kiképzés és 

az egyéni magatartás - minden területére.
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ttb) leien leit« t. lek az etJlráa pdUraUloo hsai« ka lépnek 
let az okmány. Moszkvában, 1945 ianu4r20-án. egy egy péHáSyhan 

állították ki. ororj.. angol e« irigy и 
mán vén к adnak át wegörzes végett.

A jelen egyezmény hitelesített máeo’eUt h‘gev! ékkel egvétt a 
Szovlrtúnió konrtnya átad:a mindazoksah a kormány oknak mai) éknek 
r.ovében azt ac egyezményt síá.r ák

Гrajain eélentcngsrangj.
Nagy briten 
11 karoaáary

elven, amely eket a Szovjeéánló km 
_ oroez és angol «-«.«eg a kitelne

•ruban. gepekhen, ioiyami balokban, gabonában, loaz^Son stb. A kártérítési 
■—.fry** ; 2<J> au'iio anionkai dollar n Szo/.oturuöt illeti meg, a Ca*h- 
olovakia-«ck e« .Ju-y«z!á. iának |áro kártéiités öSizcge pe hg 100 millió 
•u niti dollár.

Uf Cl

lat via aduba

Magyarország megtéríti n károkat és vaszU-ségeket. amelyeke' a 
iiabotm an írás szövetséges országoknak, vsrv azok -oigár»in.-.k okeaott. 
A kirtért'é« összeget később állapunk meg (Ld. Fug. . lek 12. pert )

W.J A Magyar Kormány kötelezi magat. sogy az Ltfyenilt Nemzeteknek 
t'a azok Koga.ainai« a magyar területen visszaállítja a nabcrtl alótii mmd-n 
.örvénye« vgat éa érdekvitáé gát éa teljes épségben visszatéríti tulajdonukat.

W4 dagyarország • »vullmdködiV. a háborús bflncneJrk...ínyekkel 
vádolt szám«:■ ek 4-iar:ózl-«''-.abao. á bboaág eléáültásábra. illet.a az érdekelt 
kormány о' nak való ki»/olj;.i Hatásában.

li ) A Magyar Kormány koUloz' magát, hogy baladéktalhnul (ekuz- 
tal|* а Ш4|улг terüirJvn lévő оваш ibn.rr-barát, vágy már bsiczta pcliáik vi.

jeilegö szervezeteket, vslum.nl az e^yéb Jyan и érv eteteket, amu'yck 
as Egyesült NcmzcUkkel eremben ellensége.* propagandát lejtenek ki és 

tűrt el ilyeo szervezőtek Irnnál'saát.

A Ssoda.'Isis «rieetiégM Ssavia« Uxtaoaaágeá, 
as HjuVl Királyiig éa
Bt FtrkMMŰal Ffyeaiit Ailaato oeákízásáU t

K. VofOMilovУ Mary a.- Ueigíeres N zc4i Kora-Íny eüzmzr. azi a tényt, bogy 
‘Ugyaroorag elvesztette a Szocialista Szovjet Kózt*:*aaágok. Nagyb: tu’mia.az 
' .nVj3iiii.ii Egyesíti: Államok éc • többi Egyesült Ne*:,telek ellen viselt 
.borút és r'ingád,- ж lent сзшМ kormányelv legvvi-rszuaeti íoUétotoit, ami) 
ok úgy a maguk, mint az ölcél mcgb-«o kjbbi Egyeci.lt Nciaaetok l ormáoyni 
trébea rzsbtvk

saját koitaégérc ologeaJö élelnuszureL ruha tattal, orvosi szorakkrL «gém 
ügyi és higiönisj eszközökkel és szerekkel Ut el ramles badunglyaC totoa 
oállnt. áttelepítettet áa egyéb mevakúlut. köztük Cee bee lóvéké éa Jug«. 
stlávu polgárait is Szálliiáal eszközökről ia gondoekodtk hogy ■ szernél ve' 
bármiko- viaszatérbeaseaek anfát ersságukbe

5.) A Magyar Kormáav allsmpolgársá^v aa 
lánht nátc- i baUdéktalaaul azabadoa boCSalia miodsaokat. akik az Egysei. 
N1—г-- •

Mafyarvrt.áé iéetcieaaa NamaaM

GyöngyöziJéno* 
Vörös János 
Balogh István

kiisrjpe vaíé í«
A lento, értetettek ah p-.vn egy reaz-.-l t Szövetet gv> г .)рага.ссапокаа^ 

.*>> ictuaoi kepviaelótc : \oroaiU>v, a bzcvyctua^j maiul'
..-aggal babonás viszonyban levő összes FgyivuH Neaiz.-!ck nevékeo eJjj. . j 
ovtetanic. Nagy ör.tanmz ás ai Etaакаак-ha.-• i it Államok ko i^ánysitoi
imu ioií. n vrl. iri.rré.;v;'l Muji, ziors.*ag Ic’ci^ler.i в ‘)co>.«li Kormonyáns .- 

ugiekló i«rll . trióval rcfdvlkezd n.eghlzotioi. O. öngyöil :enc* kültigy- 
.udszter. Vörös *r.os vezére-reöes. honvédelmi mwuz.er e.- Balogh látván 

u ntoilereln.-avegi rJL.mt.Uuir л kivetkező ('.Ítéleteket írták alá:
I s) Mag>arország beszuatette a Szovjetúnió, ét a többi Egyesült 

besMta*. köziül, a Csebs .lovákia ás Jugoeziávj eüen viseli háborúi A 
reaato!«! lefanlarto'r ia.кка kapcsolstot eeg4zali.oi. ét hadc! uzen Ném. •

i'-tia b:yto'oU tcv.-kcjysegén vagy az Egyesült N«navk » 
hr.t ryvlváaito.t n. kunosén »ük rfústt. tail > -aim ázásuk, vagy pedig «atlas • 
mag^yöeödesük következtében őrizetben «annak és hatályún k>vul hal у ve 
oincen Sérelmet törvényt és ebből azármazo к or lé to: ást

A Magyar Kormány minden szükségei inUrWedést ямфггл av 
bizloalUaáia, bogy a Magyarország terülelére elepitatt aaemé'yek. vág 
raraeköltrá. ideért«.: « zaidv kát ét az állampolgárság nélkui*«krt is. lagstál •• 
olyan véd-ltnbm .vazesú!tenek. Dint sajá: polgár*'

4) A Magyar Kornáiy ko*«*Vzi msgsl. I.ogy s SsÖTrtsvk*-* Шаг--*.. 
Kao'Liá^ la] wriailapitolt hatA-«dnbca tol<e* épségben w«azaAr»lgílla»la * 
h/ovjstvcbXiak. «slomiot CaeLszio«állának. JuijivtUviJaak. ugyssuién n 
b «/.ei KjycAúl '.saucteknek mindazokat ez árukeket éa anyagokét. a«rty> . 
uUsm.. *. rsadahei és szövet'«ezrli :^e*ver«l<i «akaratok. latézmAiyak. vtg 
egvit-s p'iysrok t'.ib.dóTst ké pen!, tnml gyárak é« ázetnek 1.1в»е«»Цс4 
totadonyokal. va.uti kocaikst. L-s*' re kát aépkocoksl történelmi siwi 
keket. tna/í*!.> crtáiicket és mtadcn «ag«oH s-nH az Egyeséit N*sr*e*eV 
területér. I ‘tao Afország t*nr'>*1é.-e t-Siúu.fiak

7.) Л V.agy v Kormaay és c magyar / < •ran«leoksag V teUset^agi 
vslla. ÉK... Ksdiz*r.smJ.j«kést s bz- els.., (baovjet) Г • «rsr• »a-.kss. 
rsndelkczéw'v bocsát mrnd.-n magyar területe" lé C 
beleértve . пеки ílotle ÉmjO« ‘*-

s

FUggelék
rgyvtrazüncli egyezmény néz. melyet egyrészről a SzouvhaU Szövet K,!«»ir«aaímk S«öveW e. «/ Figyezult Bnt Ktrál)&ig és az Easakamardu« 

Fgyejk.lt Allami'k. •iv.*rfjr«- ij kétutte-. meg éa írtak .!á Muuik«'áosa, '245 jiiuAr 20-án.
•I Függelék в У. 1. pontKOZ : A Magyar Katomi Pa/a. .u suia а ,czov le'.) F.5p4.*ar.cenob mi idea eerdaíbritar

aUo ada*< t a n«m«t .. ..eres «г«*го.. anuia a német katonai — a Szovyetúniu és a többi Ejyeaült Nemzetek ••llen iránvJ • — I aOiuu veletek re vonaá 
Vozo terveket, val.ii.iint a nonet \ч ok.it. térképeket es mindéi német hadművelet: ok már. ^

Az egyezmény l i- n'-aban lraz'*jczc 1 л magyar területen élő német állam.«olgirok intemálá.-ára «onalko/.ö rendszabályok bea hízásaa 
I■ nem?. fnil^rrlij,

H rtlggr lék s 3. pон'.hoz : Л Magyar Kormárvnak az egyezmény bárom pjnt|ába*r említett k«..'rfmükódvae д kóvetaczié-épes érten-Jé 
, •., ir^*. i .ok-»g a lejjy«’<*r*.zúnet idején a Szóvít*.•»;. * (Szov,et) Г->(.« j'icsnokssg гс.н1«Гас«4а e bee.

Jmi és (Ыу ami bcrcndázcMkct, kikötőket. kaszérnya/M. raktáraiul, repülőtereket, távinUt ^vbrszelöt, rá ‘ut. ти -ti— 'gal 
katonai rz.'oiDOnlból szük-ég lehet Mindez kel lelhasniláj celytira. üzemképes sÜapotban. leegle’.cJö ssemélrertó.

e le

ai Níme:orszsg M:d
Mai

A Magyar Кого.«..« i 
lesijy.-r 1 fonat, légdorj, 
tllo nssokal. amel« l re 
bocaa’.ja rendelk. ■

urez«ei».«‘
b I A Mag« а/ Ко. mór . kőlelrzi msySt. Bog) Uicgyvem a Magyar 

szagon < *.' német lejvv.res erőket és bediiogoM é .1 itadja ókét
A Mijg)4* Kormány arra Is kötelezd rujfat. hagy usterailji a rér. »• ч Függelék а II. ponthoz: A Magyar Kormány kivonta az országból és beválttá mindazt a valutát. melyiH a Szo.aUágeá (Seevyen 

sj| mily-, uruieien lorKai. mos hozott és ezt a forgalomból kivont valutát kártérítés nélkül átad»« a SzovrUeges |Szov|et) 1 "parsaiмакaá^aé 
A Magye- Kormány a Sro«c'segcs (Szovtel) Fóparancanokaag vygy a Szövetrége« Ellenőrző B»xo«s«g engedélye nélkül a 

old. mag««г I:Л»*»*1лаек átadását idegen államoknak, vagy idegen vilsutok polgárainak.
J ék S 12. ponthoz: Azoknak az aruknak részletre jegyzékét és az ..runeme« megnevezését, amelyeket Magyarország a Saev^C 

eiő"ak Csehszlo«aki«**« es Uugo.j^aviának log szállítani, valamint e s/állrtási batáridót évek ezennt ez illető kormán«ok kukm egyez 
«eiihsts'—rr* Ezek a szállítmányok az 1938 aa árak alaptán eszk. I ndők. az ipari bererdezésekná! 15 százalék, a lobbi «rsknei iO az

Az egyezmény 12 ponttáben említett elszámolás alapját as amerikai dollárnak az egyezmeey aláirtsa napján érvény«« arany 
uncia arany ár'éke 35 «roerjkai dollár .

ж egyrzmer« 12 pontja értelmébe» a Magyar Kormán) kxonnal éielmazert éa egyéb kozazókaégUb ok keket b. < 4*
, ma^Var agresszió folytán a Caéhazfovskie éa Jugoazlsvia területein lakók megsegítésére szükséges Főnknek a 

vnrminy koróth eg> ez men« fog* meghatározni és ama kártérítés részeként tekintendők amelyek Magyarorsságut a C 
g«k*rt év károkért »erkel'V
cl Fölfelék в 16. ponthoz: Magvaroezág Kormánya koáelezi magat. hogy a Magyarországon lévé kuő-Jd. kovetaégek

radio- uiiiuwio lueieae. portai íe«elexáe«. ir tjeiea távkat. szállítás áa fotárszolgelata. vaUmmt a távt 
j Fn^.-.-c«~'lsao -reSstározo« módon log tőrtérmi

l) Függelék а Й. ponthoz: A fog%-v«mui»e»i egyezmény ti portia alaptan létcsitendó FUenóreA HazuUaeg letodaia a 
»«..«•.iraenea ebenotzear.
A Magvar

róper »noWsiu«spoi{aToktl
C ) A Magtár Kormán« kötelez, ma^’s: a szánufokii. «Lu át !. i 

Mack s tear tartáséra áa *er. lelkezeare-bKaátOiám. osrt'.ek abzJv.isége» 
jct) lópai ua.snokvss általam« irány t:*«u alatt ».u, lg «latra gjccy btvr! ruA. 

t zár! kap-ivU'boa Ms^varurszJg legalább nyak. nrbéz fegyverx»t'.r! cuálatt 
g ologLnd-'v.u'.l a : ki Fzek az «‘ók a Szível vgevek tei sietem rutn 

.«.к az ci-irkert kormányok cLkzrtes beleegvezéne»ei 
d.) V «tnc .szar rltroi hadműveletek besr'.ite.énével a taag>a* 

v...k «иг» l.-adó. aa a Szcmrtaég«a Lllenórzó Bízottig IcMgye 
« •i%it héseaikxuan« ba Scbeze»<foá (Ld Függelék 1 port)

2 ő«^« ..'лч* . belezte в aga' Leg» С««кжх1 '«аки .'««oJuJavia uj ̂- ^r^.ai'' trruiiievől *issra««raia az »<*szr« írsgyar uapatok st 
►ivat»'«* >s .* »’ ». ИЗ" őec 31 -i magyar he*. Írok mog4 Halai >o.i kívül

a kultokli, «ag« kell
dl Fi ggr

hadién »•« -ápcri »agyi* egv

a Hkm
8) A Magzat Karma.- ti a u^yar Föparsn^aokaág frtaanfi

•ege! váltál, hogy a Ss*.rctaa'<« LöcLÓrzö Huottaag engetfo.yr rvélaal 
eugec о-eg tci.miiele .agyin — b ierri»« ériekta’gvak ás valuta 
telét. T»gy a ni,«utasat amely Szmetorszoa «а*; pvA.*/a«ak liléi«« 
megszaku terúmtes к vök «.gyocáJ képezi. Ixl a vagyon« a * «о«Haég« 
Oksoz-z B aottaSgvoi alul é r móttoa fogak rtWs jrvaza

kim
a Ürnámtuiatyieok i

CtotoU
k<

ke«rn* kor se év • cgjugaláai utázkcslévt amelya-'
kötelesek • S. ő etseges EBsaÖraő Bizottságnak minden, a leg»versztmab4) A Magyar Kori jy «« a -»gy j f Ipar ama >«eg UM.« Kormar» és szervei

t,«a--J »afo tH . rtrvidJii *<
I« és a lu»laerey Fi

ntaeőaeat “ ВаоПлн кMt >4» uriiooi. MM * kMmbbki ЬШУ l»u
11Ы.,- кйК»Ьба г4иж*п кмММ Ним»

Л OWaV^ IWM, tortOMM*. W« •’»Vv
M,«z*'-a *945 iaoaár 20-aa

Ae« ImJi U «gvar Cz*4i kikőáöben lévő kaA ar*elT m igr«e^ 
•agy tol

biztos •14 A Magva« К«*' rk •«!.
к. rerde’á'.a ««Иг ivek iuggv'ená arto. begy. vsev Ш

ha ért a brovettogna (Scov^g Fö 1
s<erieki a икл

M zm. é Sm «I
irt a 1 iDiimuin« im« inimutaei wimw* irt« eiriUnw i tzttMm »mV Ibvmtn* KM 

u [mi« a. unui мп*п Man. u ьпш hm «ш n™»* ем —
к -г*— es • eugvo« haoaereg Fupnram.«. kaag a

tát uzHiJt« eszkisart a i«s kr.aueg . ár.
levegőben U-í 1 |f ti 3 A weg)s- Kormát у та м-ig (Radk-a Uv éve« иг» ••

»ag* e<iM|- « < «éértО 4 Mag» в» Ьи-l и I и
a>. . W.e, ^t Mi,- * Formesa’ertS*« a





Honvédek T
Előre Berlinbe!

a diadalmas Vörös Hadsereg 

oldalán!
k'wl'wz а Nemet! Felszabadító Hadseregbe!

Млдуаг Kommuhista I*;irt.

Amíg Hitler Berlinben van,
sehol sem lehet béke, nyugalom!

Akarsz békét, szabadságot?
Fojtsuk meg a fenevadat barlangjában!
Jelentkezz a Nemzeti Felszabadító üadsereabe!



Feljegyzés a SZEB képviselője és a HM szervezési osztályvezetője
1945. május 14-1 tárgyalásáról

(Részlet)

(Jelen voltak a Sz.E.B. részéről Kolesznyikoff ezds. (Anyegin ezds. és Nikolajcsuk ezds. A H.M.
részéről a szervezési osztályvezető)

1. Kolesznyikoff ezds. közölte a H.M. szervezési osztályvezetővel, hogy a Szovjetek kormánya 
hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország honvéd határőrizetet állítson föl mintegy 5000 fős lét
számmal. A határőrizet szervezete és területi elhelyezése a honvédelmi miniszter által beterjesztett 
javaslat szerint hajtandó végre.

Kérte Kolesznyikoff ezds., hogy a Sz.E.B. részére jelentse be a Honvédelmi Minisztérium a határ
őrsök pontos helyét is.

A szervezési osztályvezető bejelentette Kolesznyikoff ezds-nek, hogy Nyugat-Magyarország 
határőrizetét csak abban az esetben tudjuk felállítani, ha ezen a területen a kerületi és kiegészítő 
pság-okat is felállíthatjuk. Kolesznyikoff ezds. hosszabb gondolkozás után a kerületi és kiegészítő 
pság-ok felállítását is jóváhagyta azzal, hogy ezt előzetesen minden érintett helyen jelentsük be 
a Sz.E.B. helyi megbízottjának.

(Hadtörténeti Intézet Levéltára, SzEB. anyaga, 1945. május 14.)



A HONVÉD HATÁRŐRSÉG EGYSEGEINEK

RENDSZERESÍTETT ÁLLOMÁNYA
a 27000/ein. szerv - 2700Шп.szerv.- 24777/eJnökség-£?9Й7/elnökség <946. sz. rendelek alaDján az 1946/47. szervezési évre.

FegyverzetJármö OépjármőLóLegénységTisz t
$I
$&

чзN 4)5EGYSEG ■s я <nI 15 -к>1=3 4'S § QO)X)c;-VJ4 c; S * 2
t

<t> <o
ö>

Чз Ni3 Ti<4 Sn 6>'S 4><» 43<0 <o3 ■43■4 4)5 'S <03 4i Чз ОИз сзЧз -VС яЗ £« 
С Í3

Q CL§ ■•с»5 а СЗ а£ N-4>NСЗ I Sn«С ЧÖÍ* ?3 ь »34i >ЪО 3 5зТ)é -О£ £=сз =5Н§ 3 %£ л <£5с сЪЧ ■Сзч ч
3 16 237 373 Ю 23274 31 305Határőrség pság- és törzse 21276 504-0 62 36211

2 111,2Л A AJ0 hv. z/j. egyenként 6 34 34 5 4 84 27385 330 358 10 368 40 12 26 28 150 35 17

8511 2735. hv. zlj 2 4 227 29 85 150 95 330 359 10 369 517 1 346 34 40

336942 116,7. hv. zlj. egyenként 40 5 432 399 431 Ю 441 6 40 46 20 12 30 103 130 116

20 33623 31 103 180 116 399 430 10 440 6 40 46 5 4 2 11 932 1 408. hv. zlj.

3332 29 9311. hv zlj. 31 100 180 11116 396 427 10 437 6 40 46 20 5 4 21 40

94 3215 24 1140384 416 426 6 40 46 20 12 30 32 100 180 104 1012. hv zlj.

13. hv. zlj. 2 30 32 318100 180 101 361 413 10 2 11 94423 5 44040 46 20 16

2 26 8514 hv zlj. 28 150 83 318 346 10 356 6 34 40 17 34 2 841 5 11 2614

6065 1 10 58 1507 15 22 27 728 7 415. vb zlj 310 391 754 10 13 5 1750 4 3

180 1530 304 47951 56 32442 71Határőrség 499 1392 772676 1858 6425 875926 15 519175 6600 522 609 261

• Fbböl 126 gpi 1-42. hv. szd.-ná/.



A HONVÉD HATÁRŐRSÉG PARANGSNOKSAfr SZERVEZÉSE 194647-BEN
/ELVI VÁZ LAT/

HONVÉD HATÁrŰrSEG 

PARANCSNOKA

I SZEMÉLYÜGYI
OSZTÁLY

VEZÉRKARI
F&NÖK

NEVELESI
OSZTÁLY

l/h. ANYAGI OSZTÁLY 

(a VKFalárendelts.)
I

HADBIZTOSSAG
OSZTÁLY

Számvevőségi 
«alosztály 

(az anyagi szolgá
latot denßrine)

Köz-Egészségügyi
osztály

Segcfd - 
hivatal

I/a Defenzív
alosztály

Bűnügyi
alosztály igazgatási

alosztályosztály

Élelmezés-
ügyi

csoport

Pénz és ilet- 
ményügyi
csoport

Hat ár ügyi 
alosztály

Ruházati
csoport

Elhelyezési
csoport

Kiképzési
alosztály

* Ez az osztály kettős alárendeltségben dolgozott.
Szakmai irányítását a Katonapolitikai Osztály végezte.
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HATARVADASZ ZASZL0AL3PARANCSN0KSAÜ SZERVEZESE 194647-BEN.
/ELVI VAZLAT/

ZASZlbALOPAR^NCSHOK

JzAsZIÍALJ HVELÍTIfíT SEGÉDTISZT ZL3. NYOMOZÓ TISZTANYAGI TISZT

KIKÉPZÓ SZfl.PK.GAZD.HIV. P&NÖKEPÓTKERET PK.D. TISZT

NYILVÁNTARTÓ tts.

KIK . SZD. NEVE ló TTS. SZAKASZ PKJA-5) 1 5ZOL&.VEZEt5!

GK.hCiMESTER FE&YVERMESTER ÉLELMEZÓ TTS. ZU.SZAMVIVÓ PATKOLÓMESTERANYAGI TTS.ELH. TTS.
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Kimutatás

a határőség létszámáról

Őrsök
létszáma (fő)

Határ po. szd. 
száma

F. Hpo. szd. 
létszáma (fő)

Hány őrsöt 
állít fel?

Határőrizet összes 
létszáma (fő)az.

1. 1. 7 14 217 231
2. 72. 14 217 231
3. 33. 13 93 106
4. 3 13 934. 106
5. 2 13 625. 75
6. 248• 86. 15 263
7. 9 279157. 294

18668. 148. 200
18669. 9. 14 200

( 15510.10. 5 14 169
15511. 5 16911. 14
15512. 5 14 16912.
15513. 5 1691413.
93 10614. 3 1314.

248 26315. 1515. 8
93 10616. 1316. 3

217 2311417. 17. 7
217 2311418. 18. 7

62 751319. 19. 2
2312171420. 720.
16914 15521. 521.
13712413422. 22.
29427915923. 23.
16915514524. 24.
20018614625. 25.
23121714726. 26.
20018614627. 27.

50254650összesen: 375150

(Hadtörténeti Intézet Levéltára, H. M. Ein. 1945. 7 csomó. 23744 sz.)



I v \! ul \ am, 1. szám. 1946. május I

hon\ i:i) határőrség főparancsnokság tájékoztató lapja

Szerkesztőség nevében
Elindítjuk első útjára a Határőrt! Reméljük, hogy Bajtársaink 

örömmel fogadják, mint olyan eszközt, amely fontos szerepet van 
hivatva betölteni életünkben.

Lapunk célja a nevelés, oktatás, szórakoztatás mellett, hogy fel
vessük összes problémáinkat, hogy hü tükörképéit adjuk életünknek, 
hogy megteremtsük azt a kapcsot, amely összefűzi az összes határ
vadászokat.

Lapunk lesz hivatva betölteni azt a hiányt, hogy bajtársaink tá
vol esnek városuk lüktető zajától, ahova a posta is akadozva vagy 
egyáltalán nem jut el. Emiatt nem ismerhetik a világeseményeket. 
Politikai beszámolónkkal igyekszünk ezt pótolni.

Szeretnénk szerény keretek között hozzájárulni ahhoz is, hogy a 
Bajtársak általános ismereteit emeljük, ott, ahol az iskola abbahagyta.

Be fogjuk vezetni irodalmi, történelmi, természettudományi cikkek 
közlését. Lehetőséget szeretnénk adni egyeseknek, hogy nyilvánosságot 
adjanak tehetségüknek önálló cikkek lehozásával. Szépirodalmi rész
nek egyben szórakoztatás lesz a célja.

Lapunk jó barát, tanácsadó akar lenni minden Bajtárs számára. 
Azt akarjuk, hogy a „Határőr“ valóban minden határvadász lapja 
legyen. Ezt csak úgy érhetjük el, ha katonaéletünk minden jelentős 
eseménye meg lesz örökítve benne, ha Bajtársaink nagy számban 
írnak cikkeket, ha fölvetnek különféle problémákat, ha mindenki be
számol érdekesebb tapasztalatairól, élményeiről, ötleteket és kritikákat 
szívesen veszünk, mert tudjuk, hogy igazi jó lap csak közös munka 
eredménye lehet. Minden zászlóalj számára külön kitüntetés lesz, hogy
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FELHASZNÁLT IRODALMAK:

KLASSZIKUSOK:

- A háborúról, a hadseregről és a haditudo- 

mányról I 

Zrínyi, Bp. 1958.

- Katonai levelezése /1917-1920./.

- V.I.Lenin:

II. kötet.♦ 9

Zrínyi, Bp. 1959.

- Beszámoló: A munkás-katona és paraszt kül

döttek szovjetjeinek harmadik összoroszorszá- 

gi kongresszusán.

Müvei, 26. kötet. Szikra, Bp. 1952.

- A szovjet hatalom soronlevő feladatai c.

cikk fogalmazványa.

Müvei, 27. kötet. Szikra, Bp. 1952.

- A proletár milíciáról.

Müvei, 31. kötet. Kossuth,,Bp. 1972.

- Beszéd: Az O.Sz.D. /b./ M.P.VII./áprilisi/ 

összoroszországi konferenciáján

Müvei, 31. kötet. Kossuth, Bp. 1972.

- Mégegyszer a Szakszervezetekről 

Müvei, 32. kötet. Szikra, Bp. 1952.

- Beszámoló a IX. összoroszországi szovjet 

kongresszuson.

Müvei, 33. kötet. Szikra, Bp. 1952.
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- Állam és forradalom.

Válogatott müvei, II. kötet.

- Anti Dühring X. fejezet. Erkölcs és jog. 

Egyenlőség.

- F.Engels:

Szikra, Bp. 1950.

- Válogatott katonai Írásai. I

11/1966.

II. kötet.• #

Zrinyi, Ep. 1/1960 • #

- Beszéd a Moszkvai helyőrség leszerelő ka

tonáinak tanácskozásán /1933.X.29./ 

/Kommunista nevelés katonai kötelesség/

- M. I.Kalinyin:

Zrinyi, Bp. 1964.

- A kommunista nevelésről.

Ugyanott.

- Előadói beszéd a moszkvai pártaktiva ér

tekezletén. /1940.X.2./

Ugyanott.

SZAKIRODALMAK, TANULMÁNYOK:

- A.Sz.Makarenko: - Tapasztalataim

Müvei. V. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp. 1955. 

- Az egyéni ráhatás pedagógiája.

Ugyanott.

- Néhány következtetés pedagógiai tapasz

talataimból.

Ugyanott.
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- Fegyelem, életrend, büntetés és buzdítás.

Ugyanott.

- Válogatott pedagógiai tanulmányok, 

üj Magyar Könyvkiadó. 3p. 1948.

- Pártpolitikai munka a szovjet hadseregben- A.Ä.Jepisev:

és flottában.

Zrínyi, Dp. 1974.

- A marxista etika alapjai.- A.F.Siskin:

Kossuth, Dp. 1964.

- Erkölcs és forradalmiság. 

Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1974.

Farkas Endre:

- A béke és a kommunizmus védelmének 6r~- A.A.Grecskó:

helyén.

Zrínyi, Bp. 1973.

- Válogatott müvei I. kötet. 

Zrínyi, Bp. 1959.

- M.V.Frunze;

Kommunista erkölcs és katonai köteles-- A.Sz.Milovidov:

ség.

Zrínyi, Bp. 1972.

- A magyar néphadsereg megszervezése és 

fejlődése.

Zrínyi, Bp. 1963.

- Dr.Hues Sándor:
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- A fegyverszüneti szerződéstől a szocia

lista hadseregig.

Zrínyi, Bp. 1964.

- ur.Műnk Károly:

- Emlékek, gondolatok.

Zrinyi, Kossuth, Bp. 1970.

- Ű.K.Zsukov;

- Művészet, katarzis, nevelés.- Ancsel Éva:

Tankönyvkiadó, Bp. 1970.

- Erkölcsi-politikai tényezők a jelenkori háborúban. 

Zrinyi, Bp. I960.

Az MSZMP. Honvédelmi politikájáról /Dokumentumok, beszéd- 

gyűjtemények. /

Zrinyi, Bp. 1974.

- Tisztek Kézikönyve. 

Zrinyi, Bp. 1968.

- Tanulmányok a katonai nevelé.3 köréből. 1-4 kötet. 

Zrinyi, Bp. 1/1967., 2/1968., 3/1970., 4/1973.

- A határőrség megalakulása és harca a népi hatalomért 

/1945-1948/.

BM Határőrség kiadványa Bp. 1970.
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DOKUMENTUMOK, FOLYCIRATOX:

- Hadtörténelmi levéltár HM. Elnökségi iratai /1945 évi anya

gok/.

- "Határőr” újság 1946-os számai.

- "Hazáért" és a "Határőr" újság cikkei.

- Vizsgálati anyagok, jelentések, parancsok, szabályzatok. 

/Magjelölésük “Titkos" és "Szigorúan titkos” minősítéseik 

miatt nem lehetséges./
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TARTALOMJEGYZÉK;

BEVEZETŐ 2. oldal

I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 4. oldal

- Az uj nemzeti néphadsereg szerveződése 4. oldal

- A határőrség megalakulásának kezdeti lépései 3. oldal

- Az első politikai szervezeti változások 12. oldal

- A határőrség fejlődése az 1946. márciusi át

szervezés után 17. oldal

II. A KATONAI FEGYELEM TÄRGYA, TARTALMA, KIALA

KULÁSÁNAK ÉS ERŐSÍTÉSÉNEK ETIKAI, PSZICHOLÓGIAI

26. oldal

SAJÁTOSSÁGAIí

- A környezet hatása a fegyelem formálására 30. oldal

- A katonai függelmi viszonyok tartalma és jel- 34. oldal

lemzői

- A katonai fegyelem sajátosságai 39. oldal

- A határőrök magatartását befolyásoló tényezők 41. oldal

- A határőrök adaptációját elösegito tényezők 47. oldal

- A határőrök magatartásának alakítása 56. oldal

- A beosztottak, parancsnokukkal szembeni ag

resszivitásának megnyilvánulásai

60. oldal

- Az agresszió más személyekre való áthelyező- 62. oldal

sének formái
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III. A JOGI ÉS ERKÖLCSI ÖSZTÖNZŐK SZEREPE A 67. oldal

KATONAI KÖTELESSÉGEK SZILÁRDÍTÁSÁBAN:

- A határőrök katonai kötelességének erköl- 71. oldal

esi és jogi alapjai

- A jogi és erkölcsi ösztönzők azonosságai és 

különbözőségei

81. oldal

89. oldal- A katonai kötelességek erkölcsi és jogi alap

jainak fejlődése

- A katonai kötelesség és önfegyelem 94. oldal

- Az Önfegyelem és a lelkiismeret összefüggései 96. oldal

- Az erkölcsi meggyőződés formálása 103. oldal

IV. A FEGYELEMRE VALÓ NEVELÉS MÓDSZEREI A HA- 108. oldal
TÁRoRSÉGNÉL:

- A szocialista hadsereg fegyelmét tudatosság 

és önkéntvállalás jellemzi

109. oldal

- A szervezettség, pontosság és rend szerepe a 

fegyelem szilárdításában

114. oldal

117. oldal- A fegyelemre való nevelés módszerei

122. oldal- Példa és eszménykép választás

- A követelés, követelménytámasztás 125. oldal

- Dicséret, elismerés, ösztönzés 129. oldal
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