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KÉZFOGÁS A HONÉRT
A haza összeköt
A haza államformától és a hatalom jellegétől függetlenül létező valóság, a
hazaszeretet, hazafiság pedig szoros tudati és érzelmi kötődés e valósághoz.
Mindazok, akik hivatásul választják a haza védelmét, arra tesznek esküt, hogy
megszerzett tudásukkal és tetteikkel a hazát szolgálják. Azt teszik minden
helyzetben, bármely körülmények között. E hitük, meggyőződésük formálja
egységessé mentalitásukat, alakítja ki a testületi-bajtársi szellemet, élethosszig tartó
szilárd kötelékként tartja össze egy-egy hivatásos katonanemzedék tagjait.
A katonai hivatásnak történelme van. Minden nemzedék utódként kezdi, majd
elődként fejezi be pályafutását. Elődeitől kapja a rendkívül szakosított tudást és a
felelősségtudatot, melyeket hasznosít, s az új kihívásoknak megfelelően
továbbfejlesztve hagy utódaira. Ez az ismétlődő folyamat szülte és szüli a
hagyományokat, melyek őrzése és ápolása az egymás mellett élő
katonanemzedékek közös igénye és vállalt feladata.
Hazánkban, napjainkban is több katonanemzedék él egymás mellett. Tagjai
más-más történelmi helyzetben és hatalmi viszonyok közepette választották
hivatásul a haza fegyveres szolgálatát. Ifjan, felnőttként és élemedett korban együtt
éltek meg korszakváltásokat, társadalmi-hatalmi átrendeződéseket. Mindeközben
esküjükhöz híven, parancsokat teljesítve tették a dolgukat. Minden helyzetben és
bármely körülmények között, szolgálták hazájukat.
Nem rajtuk múlott, hogy a 20. századi katonanemzedékek egyike-másika
között, évtizedekig csupán esetlegesen jött létre bajtársi kapcsolat és
együttműködés. Ott és ahol az utódok észlelték és megfogták az elődök feléjük
nyújtott kezét.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének történelmi érdeme, hogy
megalakulását követően első lépéseként, jó másfél évtizeddel ezelőtt találkozóra
hívta katonaelődei és az utódok képviselőit. E kezdeményezéssel újra létrejött az a
szoros kapcsolat, amellyel a haza – korszakokon és társadalmi viszonyokon
átívelően – köti össze a védelmére esküt tett hivatásos katonák nemzedékeit. Azóta
a hagyománnyá vált, évente ismétlődő találkozók tapasztalatai bizonyítják:
értékmentő és értékteremtő folyamatot indított el ez a kezdeményezés.
Dr. Tóth Sándor nyá. ezredes, hadtörténész
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A KATONANEMZEDÉKI TALÁLKOZÓK TÖRTÉNETE
(1992–2008)
A nyolcvanas évek vége, a rendszerváltás időszaka, a hadsereg életében is
történelmi korszakváltást hozott. A demokratikus intézményrendszer
kialakulásával, a társadalmi önszerveződésekkel egy időben, lehetőség nyílt, sőt a
hadsereg belső békéje szempontjából, mintegy kielégítendő, társadalmi
szükségletként fogalmazódott meg, az akkori katonai-bajtársi közösségek között
meglévő feszültségek enyhítése, az összetartásérzés erősítése. Reális igényként
fogalmazódott meg, hogy egy olyan fórum, intézményrendszer, rendezvényforma,
jöjjön létre, ami jó szolgálatot tehet, a meglehetően hosszú történelmi időszak alatt
felhalmozódott feszültség oldására, a katonagenerációk közötti békesség, kiegyezés
megteremtésére. Ebben a változó társadalmi, történelmi időszakban fontos, el nem
odázható feladattá vált a katonai múlt, történelmünk, hagyományaink objektív
alapokra helyezett átértékelése, kutatása. Ehhez, többek között, szükséges volt a
hagyományápolás korábbi gyakorlatának átgondolása, a különböző történelmi
korszakok katonagenerációi, nemzedékei közötti párbeszéd kibontakoztatása, a
feltételek megteremtése, és a megfelelő környezet kialakítása. A Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége,1 megalakulásától kezdve, (Simon Sándor, majd
később Kelemen József tábornokok, elnökök vezetésével), felismerte e fontos
társadalmi igényt, és annak kielégítésében a Szövetség helyét, szerepét. A
tennivalók áttekintése után rájöttek arra, hogy az akkori Szövetség – 20
tagszervezetével, közel háromezer fős tagságával – kevés, a katonanemzedékek
közötti párbeszéd beindításához, folyamatossá tételéhez, a „kapu ettől tágabbra
nyitására volt szükség.” Az eredményesség érdekében a katonatársdalomnak mind
létszámában, mind összetételében szélesebb körét kellett „megszólítani,” amire
csak egy országos kitekintéssel rendelkező fórum, rendezvény lehetett képes.
Ennek a szervezési feladatnak a felvállalására a BEOSZ-t természetesen nemcsak a
felismerés, hanem „Alapító nyilatkozata” is „kötelezte”, amiben többek között a
következők találhatók:
A Szövetség „célul tűzi ki a hazafiság eszményére épülő, honvédelem ügyének
szolgálatát, a hadsereg nemzeti jellegének erősítését, a magyar katonai
hagyományok ápolását. Soraiban várja mindazokat a katonákat, a
katonanemzedékek valamennyi tagját, akik magukénak érzik a haza védelme iránti
1

1990. február 27-én, 18 Bajtársi Egyesület és Egylet 2050 tagját képviselő 68 alapító atya,
nyilatkozatában kimondta: „A Bajtársi Egyesületek képviselői arra a közös elhatározásra jutottak,
hogy tevékenységük összehangolására, érdekeik országos szintű képviseletére és védelmére
létrehozzák a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét. A Magyar Köztársaság Alkotmányát és
törvényeit betartva, szellemét megőrizve kívánják segíteni a nemzeti függetlenség megőrzését, a
hazaszeretet ápolását, a köztársaság védelmét szolgáló állami és társadalmi erőfeszítések
megvalósítását.” Elnök dr. Simon Sándor; alelnökök: Légrádi László, Ádom Gábor, Sztanó Géza,
Tánczos László; elnökségi tagok: Szabó Imre, dr. Gál Andor és dr. Tóth Sándor lett. A 1992-ben, a
nemzedéki találkozó szervezéskor a BEOSZ tiszteletbeli elnöke Váradi Gyula, elnöke Kelemen
József, ügyvezető alelnök Sztanó Géza volt.
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felelősséget, akik óvni akarják és tudják a tisztes katonai szolgálatot, akik tenni
akarnak azért, hogy hazánk békéje, biztonsága ne csak jelszavakban, hanem élő és
tartalmas cselekedetekben is garanciát nyerjen…”
I. katonanemzedéki találkozó
Az 1992-es esztendő többféle tekintetben, fontos időszaka volt a
Szövetségnek. Február 15-én, (eredményes előkészítő munka után) más szervekkel
és szervezetekkel együtt, a BEOSZ egyik alapító tagja lett, a Honvédelmi
Minisztérium Érdekegyeztető Tanácsnak (HOVÉT-nak). Február 25-én, pedig
Eisenstadtban felvételt nyert az EUROMIL-be.2 Ebben az évben, a korábbi
felismerésből, a „megvalósítás stádiumába” került a nemzedéki találkozó
megszervezésének gondolta. Úgy tűnt, hogy sikerült megtalálni azt a formát,
keretet, amely megfelelő lehetőségeket biztosíthat az évtizedek során működött,
különböző politikai kurzusok által keltett, és a közhangulatban megülepedett
nézetek, előítéletek tisztázására, amire csak egy olyan rendezvény képes, ahol
egymás mellé ülnek az érintett felek és vitában tisztázzák a felmerülő nézet- és
véleménykülönbségeket. Ilyen történelmi előzmények után került sor 1992
októberében, Balatonkenesén,3 a BEOSZ életében egy igen fontos eseményre, a
„Kézfogás a honért” jelszó jegyében, a Honvédelmi Minisztériummal közösen
megszervezett I. katonanemzedéki találkozóra. Ez a rendezvény akkor, abban az
időszakban, a maga nemében példa nélkül álló, történelemi jelentőségű esemény
volt.
A találkozó célját, a rendezők következőkben fogalmazták meg:
„A társadalmi rendszerektől, és pártpolitikától függetlenül a katonák nemzet
iránti elkötelezettségének erősítése, a katonanemzedékek (különböző formákban és
módokon, már eddig is kezdeményezett) megbékélésének ápolása, erősítése, a
katonai szövetségek bajtársi összefogásának szellemében.”4
Ezen a rendezvényen 76 szervezet (60 társadalmi, 9 katonai, 4 tudományos, 3
egyházi) képviselői vettek részt. A résztvevő 180 küldött, delegáltjai révén, átfogta
Magyarország valamennyi (hazánkban és külföldön élő) katonanemzedékét. A
találkozó fővédnöke a honvédelmi miniszter, dr. Für Lajos volt. A rendezvényen
többek között képviseltette magát a Társadalmi Igazságtételi Bizottság (TIB)
katonai tagozata, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE), a Magyar
Ellenállók Szövetsége (MESZ) katonai tagozata, Magyar Ellenállók és
Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) katonai tagozata, a Magyar Ejtőernyős
Szövetség és a Veterán Repülők Szövetsége. Ezeken túlmenően megjelentek a
Magyar Cserkész Szövetség, a Frontharcos Szövetség, a Volt Hadifoglyok
Szövetsége, a Nemzetőrök Egyesülete, és a külföldön élő, volt, magyar katonák és
több más, a honvédelemmel foglalkozó társadalmi és civil szervezet képviselői. 5 A
rendező tisztét a BEOSZ elnöksége töltötte be. Az akkori Magyar Honvédség
2
Katonaszövetségek Európai Szervezete (EUROMIL). Magyarországon a BEOSZ és a KÉSZ
volt a tagja, ma a HOSZ. Az EUROMIL tagszervezetei révén, 18 országban van jelen.
3
BEOSZ 1995. című szerkesztett kiadvány (Kozma Tóth István, Varga Mihály) MH Központi
nyomda 1995. 18. oldal
4
BEOSZ 1995. című szerkesztett kiadvány (Kozma Tóth István, Varga Mihály) MH Központi
nyomda 1995. 69. oldal
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tényleges állományát a különböző katonai szervezetek küldöttei képviselték.
Képviseltette magát a Honvédelmi Minisztérium, és a Magyar Honvédség
Parancsnoksága, a katonai kerületek vezető állománya, a katonai főiskolák tanárai,
hallgatói és a tartalékos tisztek. A találkozó, a szervezés időszakában tapasztalható,
kezdeti izgalmak, félelmek ellenére, nem várt sikerrel zárult. A rendezvényen
elfogadott állásfoglalásban rögzítették: „a honvédelem, a haza védelme érdekében
a fórum elfogadja és támogatja a megbékélés szándékát, de tudatában van annak,
hogy ezt nem lehet egy találkozón magvalósítani, ezért az elsőt, továbbiak kell,
hogy kövessék.”
A résztvevők által elfogadott dokumentum szükségesnek ítélte azt is
hangsúlyozni, hogy „a megbékélés jegyében számos cselekedet, rendezvény,
tudományos igényű feltáró munka kell, hogy szülessen. A legalább évente
összehívott találkozókon ki kell értékelni az ez irányú munka eredményeit és
meghatározni a további teendőket.”
Szó esett arról is, a vesztett háborúk, a levert forradalmak és szabadságharcok
után, legtöbbször a történtekért talán a kevésbé felelős katonákon „verték el a port”,
rajtuk torolták meg a társadalomban keletkezett, felhalmozódott valós vagy vélt
sérelmeket. Gyakran vált a katona a politika által elkövetett bűnök és hibák
„bűnbakjaivá.” Ez a történelmi távlatokban kialakult, generált helyzet, a különböző
katonagenerációk egymás közötti meg nem értésének, ellenszenvének legfőbb
forrásává vált, amit csak a múlt eseményeinek tisztázásával, kölcsönös
eszmecserével, „kibeszéléssel,” és bajtársi jobb nyújtásával lehet orvosolni. Az első
katonanemzedéki találkozó bizonyította, hogy sorsközösség és az azonos irányú
felelősségérzet, képes egy asztalhoz ültetetni, egymással szövetségbe állítani,
különböző felfogású embereket. Ezen a rendezvényen (és még az őket követőkön)
a katonanemzedékek egymás megismerése során, fokozatosan felismerték, hogy ők
a hatalom tudatosan választott, politikailag manipulált áldozatai lettek. A Szövetség
(a vele együttműködőkkel közösen), ebben a bonyolult, sok tekintetben
ellentmondásos helyzetben, viszonyrendszerben vállalta fel azt, hogy valamiféle
kiutat, megoldást találjon. A találkozón, a múlttal való reális, őszinte
szembenézéssel, sikerült bizonyságát adni annak, hogy a katonák körében igen is
lehetséges a megértés, a bajtársi kézfogás, a honért érzett kölcsönös felelősség
talaján. A találkozó célkitűzését, eszmei-tartalmi mondanivalóját, lényegében az
elhangzott előadások, referátumok, korreferátumok bontották ki. A szervezők az
előadókkal, hozzászólókkal szemben fontos követelményként fogalmazták meg a
pártpolitika mentességet, tartalmi objektivitást, és a tudományos igényességet. Az
elhangzott előadások témái között szerepelt a katonai eszmény, a tiszti etika, a
honvédség arculata, nemzeti jellege, a katonai hagyományok ápolásnak aktuális
kérdései, a honvédelem erősítésnek feladatai, a hazafiság és vallásososság
összefüggései. Az előadók minden esetben neves, az adott témát jól ismerő
szakemberek voltak. A találkozó résztvevőinek véleménye szerint az előadások új
ismereteket adtak. Egyes történelmi eseményeket, gyakorta a „megszokottól” eltérő
5
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módon dolgoztak fel, ezért sokak számára nyújtott értékes, maradandó élményt.
Kritikai észrevételek hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy többet kellett volna
foglakozni a mai, és a jövő honvédségét érintő kérdésekkel. A rövidke
szabadidőben, a találkozó résztvevőit a Honvéd Művészegyüttes művészei
szórakoztatták műsorukkal. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai pedig
igényesen összeállított kiállítással kedveskedtek. A kiállítás anyaga, a rendező
képzőművészeti gyűjteményéből állt össze. Az alkotások többsége az első
világháború éveiben születtek, és magas művészi színvonalon reprezentálták az
ember és a természet, valamint az ember és az ember érzékletesen megkomponált
kapcsolatát. A bemutatón Mednyánszky László, Vaszary János, Pór Bertalan, Egry
József, Frank Frigyes, Kisfaludi Strobl Zsigmond és Ladányi Dezső alkotásaiban
gyönyörködhettek a látogatók. A találkozó programjának érdekes és sokakat vonzó
színfoltja volt a nemzeti jellegű honvédség (Horthy-korszak) kitüntetéseiről,
katonai jeleiről és jelzéseiről tartott tájékoztató és bemutató. A tárlat kifejező
módon jelenítette meg a Horthy-korszak honvédségének szellemét, szimbólumait,
ezzel is felkeltve az érdeklődést, és igényt támasztva az eddig elhallgatott,
elmarasztalt katonai hagyományok megismertetése iránt. Hasonlóan érdekes, és
tanulságos volt a találkozó egyik szünetében rendezett egyenruha-bemutató is.
A találkozón avatták fel, azt az új emlékművet, amely az 1983. évi Herend
melletti vasúti szerencsétlenség katonaáldozatainak állít emléket. Az
emlékműavatásra a rendezők meghívták az áldozatok hozzátartozóit és a
szerencsétlenséget túlélt katonákat is. Az avatóünnepségen, ökomenikus
istentiszteleten fejezték ki kegyeletüket a szolgálatteljesítés közben elhunyt
bajtársak iránt. A katonanemzedéki találkozón fontos szerephez jutottak a
szekcióüléseken kialakult viták, kötetlen beszélgetések. A tagozati
megbeszéléseken lehetőség nyílt arra, hogy minden csoport, delegáció képviselője
kiegészítse az elhangzottakat, véleményt mondjon, és javaslatot tegyen a jövő
közös munkájára. A tagozatok ülésein minden téma esetében nagyfokú aktivitás
volt jellemző. Eredményesnek bizonyultak, jó eligazítást adtak az egyes
rendezvények népszerűségéről, azok a véleménykérő lapok, amelyeken a
szervezők, a résztvevők észrevételeit, javaslatait kérték a találkozóról. Az
érdeklődés felmérése alapján, a hallgatóság többsége, elsősorban azért tartotta az
első nemzedéki találkozót eredményesnek, mert:
• a korábban a politika által mesterségesen szétválasztott, érzelmekben és
eszmékben egymástól messze került, egymást nem is ismerő
katonanemzedékek képviselőit sikerült egy asztalhoz ültetnie,
• felszólalások, eszmecserék során mindvégig középpontban volt, a
jelenlévőket azonos, vagy közel hasonló módon foglalkoztató, vagy
értelmezett nemzeti és honvédelmi kérdések,
• ez a rendezvény jellegét, illetve a résztvevők összetételét tekintve, a
rendszerváltás után biztosan, de nagy valószínűséggel még a magyar
haderő történetében is, egyedülálló volt,
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•

abban az időben, hazánkban, minden nemzeti egységre és egyetértésre
törekvő politikai erő számára példaértékű eseménynek számított, és akként
is kezelték ezt a rendezvényt,
• a résztvevők, a rendezők, és a támogatók széles körében kedvező
visszhangot váltott ki, és jogos igényként vetődött fel az újratalálkozás, a
tovább folytatás igénye. 6
A nemzedéki találkozó, mintegy „szellemi örökségeként”, folytatásaként került
sor, „Katona elődeink” címmel, egy több részből (részenként 15 tablóból) álló
vándorkiállítás kivitelezésére, és bemutatására. A felkínált anyag, dokumentáció,
folyamatosságában mutatta be a magyar katonai múlt meghatározó eseményeit,
jelentős személyiségeit, a különböző korok katonaéletének jellemzőit,
összességében a haderő, a harci technika, a kiképzés, a katonai káderképzés
fejlődését. Az első rész 1992 decemberére készült el, és Debrecenben (az 1944-ben
megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány városában), mutatták be először, majd
innen indult tovább az ország többi helyőrségébe. Ez az anyag a honfoglalástól, az
1848/49-es szabadságharc befejezéséig idézte fel katonahősök önfeláldozó
helytállását, hazánknak a „hadak útján” történő menetelésének főbb eseményeit,
állomásait. A látogató, a tárlat megtekintése során, szembesülhetett azzal, hogy a
magyar katonák hogyan vettek részt más népek XIX. századi függetlenségi
harcaiban, a haladás ügyéért vívott küzdelmeiben. A kiállítást, ünnepélyes
külsőségek között, dr. Für Lajos honvédelmi miniszter nyitotta meg, a katonai és
önkormányzati vezetők, országgyűlési képviselők, pedagógusok és több civil
szervezet (közte a szervező BEOSZ), képviselői jelenlétében.
Az első találkozó igazolta, majd, pedig a soron következő többi alátámasztotta,
hogy a sorsközösség és az azonos irányú felelősségérzet, egy asztalhoz ültethet,
egymással szövetségbe állíthat, úgy egyébként egymástól különböző eszmeiségű,
nézetű embereket. A találkozó alakalmával, a katonanemzedékek felismerték, hogy
őket az adott politikai hatalom tudatosan választotta és szigetelte el, mégpedig
azért, hogy egy politikai manipuláció áldozataivá tegyék őket. A BEOSZ 1992-ben,
a társadalmi szervezetek közül elsőnek vállalta fel, a történelmi örökséggel történő
őszinte szembenézést. Ennek során sikerült bebizonyítania, hogy a katonák körében
igenis lehetséges a kézfogás, mégpedig a honért érzett felelősség talaján.
Az első találkozót követően más és más tartalommal, módszertani
megközelítéssel, de azonos célkitűzés, és eszmei talajon folyt a további
rendezvények szervezése, lebonyolítása. A találkozók fővédnöke, minden
alakalommal, a honvédelmi miniszter volt. Ez is azt jelezte, hogy az újszerű, a
demokratikus átalakulást szolgáló találkozó megrendezése teljes egyetértésre talált
a legfelső katonai vezetésben, élvezte annak erkölcsi-anyagi támogatását. A
BEOSZ Alapító Nyilatkozatában, és az 1993-ban módosított Alapszabályzatában
megfogalmazott törekvés (amely a BEOSZ alapvető feladatának határozta meg a
honvédelem társadalmi bázisának szélesítését, a honvédelem ügye iránti össznépi
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felelősség érzet elmélyítését) széles társadalmi megértésre talált, ami szilárd alapját
képezet a későbbi nemzedéki találkozóknak.
II. katonanemzedéki találkozó
A II. katonanemzedéki találkozó megtartására 1993 októberében (a BEOSZ
márciusi közgyűlését követően) került sor, szintén Balatonkenesén, az elsővel
azonos céllal, tartalommal és résztvevői összetételben. Az eseményt a katonák
aktív részvétele mellett, egyre növekvő, „külső és belső” érdeklődés és jelenlét
jellemezte. Bővült a találkozón résztvevő társadalmi, tudományos és egyházi
szervezetek, egyesületek, küldöttek száma. Ajánlásokat fogadtak el, a BEOSZ, és
más társadalmi-tudományos szervezetek számára: a hagyományápolás és a nemzeti
hadtörténetet feltáró munka bővítésére. Ezzel is hozzájárulva, a különböző
korszakokat megjelenítő katonanemzedékek közötti ténylegesen meglévő ismereti,
tradicionális és örökségbeli árkok felszámolására. Az II. katonanemzedéki
találkozó érdekes és sajátos színfoltja volt a külföldi vendégek népes delegációinak
megjelenése, és a munkába történő bekacsolódása. A találkozó során a résztvevők
megtekintették a várpalotai Tüzérmúzeumot.7
III. katonanemzedéki találkozó
A III. katonanemzedéki találkozóra 1994 októberében került sor
Balatonkenesén. A rendezvény gondolatiságát, az alkotómunka eszmeiségét, a
katonagenerációk kézfogásának erősítésére irányuló szándékot, a következő
kossuthi jelszó hatotta át, erősítette: „Nem vész el a nemzet, ha összetart.” A
programokat az egyetértés és a jó hangulat jellemezte. A szekcióülések kedvező
színterei voltak a különböző fegyvernemek, szakcsapatok élete megismerésének.
Az eszmecserék középpontjában a jelenlévőket közösen érdeklő hazafias,
honvédelmi, és katonai kérdések álltak. A BEOSZ elnöksége a harmadik
nemzedéki találkozó után értékelte a végzett munkát és annak hatékonyságát. Úgy
ítélte meg, hogy a rendezvények elérték céljukat. Sőt tartalmában és
nagyságrendjében túl is nőtt az egy társadalmi szervezet lehetőségein. Világossá
vált a BEOSZ vezetői számára, hogy ilyen nagy formátumú rendezvényt, csak
összefogással, a katonai vezetés egyetértésével, minden irányú támogatásával, más
társadalmi szervezetek közreműködésével, és az anyagi-technikai feltételek
előzetes megteremtésével lehet eredményesen szervezni. A korábbi találkozók
tapasztalatai alapján arra a következtetésére, felismerésre jutottak, hogy
kétségtelenül erősödött a katonanemzedékek közötti egyetértés, de még jelen
vannak a különbözőségek is. Ezért ezeket a nemzedéki találkozókat (megfelelő
céltudatossággal) a jövőben is rendszeressé kell tenni és a lehetőségeken belül
országos szinten, kell megrendezni, ami nem zárja ki, a regionális alapon szervezett
programokat sem. A tapasztalatok alapján szükségesnek mutatkozott a résztvevők
körének bővítése, nyilvánosságának fokozása, az ifjúság következetesebb
bevonása. Azt kívánták megcélozni, hogy ezek a találkozók (társadalmi
jelentőségükre tekintettel), az országosan kiemelt rendezvény rangjára
emelkedjenek. A korábbi találkozókon igény mutatkozott arra, hogy a
7
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katonahagyományok kutatása az egyes családon belül kerüljenek feltárásara, és
közkinccsé tételre. Így például, a két-három generáción keresztül hivatásos katonai
pályát választó családtagok felkutatása, és rendezvényeken történő részvétele,
érdekes, és hasznos színfoltjai lehetnének, az ilyen jellegű rendezvényeknek,
értékes szolgálatot tehetnének a megbékélésnek.
IV. katonanemzedéki találkozó
A IV. katonanemzedéki találkozó 1995 októberében volt, Balatonkenesén. A
program értékes előadásokból, szekcióülésekből, kulturális és más jellegű
bemutatókból, kiállításokból állt. Az rendezvény eszmei mondanivalóját,
alaphangját, a hazánknak, a II. világháború borzalmaitól történő megszabadulása
50. évfordulója adta. Ekkora elkészült, és bemutatásra került, az 1992-ben útjára
indított történeti vándorkiállítás második része. Tartalmas előadásokra,
élménybeszámolókra került sor hazánk második világháborús szerepének
tárgykörében. A szekcióülések, csoportos beszélgetések szervesen illeszkedtek a
találkozó fő mondanivaló vonulatához. Egyrészt az egyéni beszámolók,
vélemények hiányt pótoltak, másrészt ezek a fórumok sokak számára lehetőséget
biztosítottak vélemény nyilvánítására is. A rövidke szabadidőben ezúttal is
kulturális programokkal kedveskedtek a szervezők. 1995 szeptemberében került
sor, Várpalotán, a tüzér lőtéren, egy aknavető-balesetben életüket vesztett katonák
emlékére,8 a BEOSZ kezdeményezésére emelt emlékmű felavatásra. A Honvédelmi
Minisztérium, a BEOSZ, és a Gábor Áron nevét viselő várpalotai és budapesti
tüzér nyugállományú klubok, valamint a gyakorló- és lőtérparancsnokság viseli
gondját a mai napig az akkor felállított emlékműnek.
V. katonanemzedéki találkozó
Az V. katonanemzedéki találkozóra, 1996. október 4–5-én került sor,
Balatonkenesén. Ennek a rendezvénynek a tartalmi vezérfonalát, „alapgondolatát”
a Honfoglalás 1100. valamint az 1956-os forradalom 40. évfordulója adta meg. A
különböző előadásokon, a szekciók vitáiban központi szerepet kapott a magyar
katonaeszmény bemutatása és népszerűsítése. A programban a szervezők és az
egyes programfelelősök törekedtek arra, hogy sokoldalúan mutassák be a magyar
katona helytállását, bátorságát, áldozatkészségét, kitartását és elszántságát, az
ország függetlenségéért és szabadságáért vívott harcokban, küzdelmekben.
Minderre az előzőekben jelzett, két kerek történelmi évforduló bőségesen
szolgáltatott példát.
Az V. katonanemzedéki találkozót levélben üdvözölte Göncz Árpád, a Magyar
Köztársaság Elnöke, és Keleti György honvédelmi miniszter:
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Göncz Árpád levele a találkozó résztvevőihez:
„Tisztelt Bajtársak! Kedves Barátaim!
Meleg szeretettel köszöntelek benneteket – az egymásra talált három
katonanemzedéket – az immár hagyományossá vált országos jelentőségű baráti
találkozótokon.
Kezdeményezésetek, hogy a katonanemzedékek összefogását, együvé
tartozását, reprezentáló találkozótokat – mintegy záró eseményeként – a
millecentenárium évében és az 1956-os forradalom 40. évfordulójának közelgő
ünnepe előtt tartjátok, méltán örülök.
E két ünnep szorosan kapcsolódik ahhoz a felfogáshoz, amit ti is képviseltek,
hogy összefogás, a sérelmek félretétele nélkül nincs kiemelkedés, nincs haladás az
ország számára, nincs befogadás az európai civilizáció közösségébe. Szövetségetek
példát mutat a társadalomnak, hogyan tud együtt élni, együtt tenni a közért három
különböző, egymásnak ellentmondó korszakot képviselő nemzedék, ha megtalálja,
ami összeköti.
Mai találkozótok programja példamutatóan és híven fejezi ki törekvéseteket,
tenniakarásotokat a nemzeti és katonai hagyományok ápolása, a honvédelem
erősítése, a honvédelem eszméjének társadalmi népszerűsítése érdekében.
Kedves Bajtársak!
Örömmel vettem felkéréseteket a fővédnökségre és meghívásotokat a
találkozóra. Biztos vagyok benne, hogy az V. találkozótok is eredményes lesz, s
ezzel újabb lépést tesztek közös ügyünk, szeretett hazánk boldogulása felé.
Eredményes munkát, jó erőt és egyészséget kívánok valamennyiőtöknek.
Budapest, 1996. szeptember
Göncz Árpád a MK Elnöke.”
Keleti György honvédelmi miniszter, levele:
„Tisztelt Találkozó! Kedves Bajtársak!
Önök ismét egy nemes cél megvalósítást tűzték maguk elé, és annak egyik
fontos állomása ez az esemény, a Katonanemzedékek V. Balatonkenesei
Találkozója.
Folytatva az előző évek hagyományait, immár ötödik alkalommal rendezik meg
a katonanemzedékek baráti kézfogását, egyben emlékeznek a Honfoglalás 1100.
évfordulójára és az ’56-os forradalom történelmünket formáló főbb eseményeire.
Ez alkalomból köszöntöm a találkozó minden résztvevőjét, a világháborús, a
rehabilitált katonákat, a nyugállományú főtiszteket, tiszteket és tiszthelyetteseket,
köszöntöm a Magyar Honvédség jelenlévő képviselőit. További jó munkát kívánok
a honvédelem erősítsén munkálkodó minden egyes hívatásos és nyugállományú
katonának, valamint az őket tömörítő társadalmi szervezeteknek.
Szeretném megerősíteni, hogy a haza, a honvédelem iránti elkötelezettségük,
önzetlen tevékenységük kedvező és támogató visszhangra talál a társadalom széles
rétegeiben. Biztosíthatom Önöket arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a
10
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katonai vezetés nagy figyelemmel kíséri az Önök munkáját és szerény
lehetőségeivel a jövőben is támogatást, nyújt magasztos tevékenységükhöz.
Kívánok minden egyes résztvevőnek további jó erőt, egészséget és családi
boldogságot.
Balatonkenese, 1996. szeptember
Keleti György honvédelmi miniszter”
VI. katonanemzedéki találkozó
A VI. katonanemzedéki találkozó 1997. október 11–12-én, Balatonkenesén
került összehívásra. Ez az esemény a Magyar Honvédség 150. évfordulójáról
történő megemlékezés-sorozat indító eseményének is tekinthető volt. A kétnapos
tanácskozás, vita során a résztvevők kifejezték abbéli szándékukat, hogy további
erőfeszítéséket tesznek a honvédelem ügyének szélesebb körű támogatottsága
érdekében. Ennek során, összefogást hirdetnek minden olyan társadalmi
szervezettel, amely e nemes célkitűzés érdekében tenni kíván. Támogatnak és
segítenek minden olyan törekvést, amely a hazafias önérzet, a nemzeti öntudat és
önbecsülés erősítésére irányul, ennek során kiemelt figyelmet fordítanak a magyar
ifjúságra. Ezen a rendezvényen is szekcióülések, kiállítások, kulturális programok
színesítették az esemény színvonalát.
VII. katonanemzedéki találkozó
A VII. katonanemzedéki találkozó, 1998. október 10–11-én volt,
Balatonkenesén. Az eseményen a legidősebb tartalékos és nyugállományú veterán
katonák, a hívatásos állományúak és a legfiatalabb, katonai főiskolán tanulók,
továbbá a sorkatonai szolgálatot teljesítő honvédek képviselői találkoztak. A
MEASZ9 részéről Bisi Tibor, Balogh Imre, Csillag László és Sárközi Sándor vettek
részt. Ezt a rendezvényt, a katonai hagyományok ápolásnak gondolata és
cselekvőkészsége jellemezte. A Magyar Köztársaság elnöke levélben köszöntötte a
résztvevőket. A rendezvényen megjelent Lányi Zsolt, az Országgyűlés honvédelmi
bizottságának elnöke, dr. Szabó János honvédelmi miniszter, Fodor Lajos
altábornagy, a vezérkari főnök helyettese és Szelekovszky Ernő, a társadalmi
kapcsolatok főosztályának vezetője. Értékes előadások hangzottak el a
katonanemzedékek
összefogásának
szükségességéről.
Egyébként,
a
katonahagyományok ápolását, a baráti-bajtársi kapcsolatok, megőrzésének
fontosságát a honvédelmi miniszter is hangsúlyozta, hozzászólásban. Az előadók
mondanivalójuk során egybehangzóan felhívták a fegyelmet arra, hogy a jelen
történelmi időszakban, rendkívüli jelentőséggel bíró feladat, a honvédség nemzeti
jellege és dicső katonai hagyományai megőrzésének szükségessége. A
szekcióüléseken többek között elhangzott, hogy a BEOSZ, vezetőségével és
tagságával szoros együttműködésben teljesíti a katonai tagozatokban rá háruló
hagyományápoló tevékenységét, ennek során pedig felhasználja a
katonanemzedékek találkoźóinak tapasztalatait és lehetőségeit.
Az eseményről a Népszabadság című napilap, az 1998. október 12-i számában
tájékoztatást adott: „NATO-csatlakozás előkészületei közepette körültekintően
számba kell venni, hogy az új helyzetben miként tudjuk legjobban megőrizni
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hadseregünk nemzeti jellegét, ápolni hagyományainkat – mondta Szabó János
honvédelmi miniszter Balatonkenesén, ahol a Katonanemzedékek VII. találkozóját
tartották. A rendezvényen a hagyományőrzés különböző módszereivel és
tapasztalataival foglakoztak.”
A találkozó „első mozzanataként”, a „Magyar Királyi Honvédségtől, a Magyar
Honvédségig (1938–1990)” című, szép és tartalmas anyagot felvonultató kiállítást,
dr. Tóth Sándor nyá. ezredes, hadtörténész, a következő gondolatok jegyében
nyitotta meg:
„Nyolc esztendővel ezelőtt tűzte ki célul a BEOSZ elnöksége, hogy többrészes
vándorkiállítást szervez, amely bemutatja az 1100 éves katonamúltat,
katonaelődeink életét és tetteit, a haza szabadságáért és függetlenségéért vívott
dicsőséges és tragikus küzdelmeit. Mostanra készült el és vár bemutatásra a
kiállítás-sorozat harmadik befejező része, amely 1938, a katonai egyenjogúság
elnyerése óta eltelt 50 esztendő katonatörténetét eleveníti fel a maga eszközeivel.
Az I. és II. rész a több éves vándorlás során annyira elhasználódott, hogy mostani
bemutatásától el kellett tekintenünk.
E három részes vándorkiállítás létrejöttét kezdettől sokoldalú támogatásban
részesítette – szervei által – a Magyar Honvédség Humán Főcsoportfőnöksége és a
Hadtörténeti Múzeum. Köszönet érte minden segítőnek, és közreműködőnek.
Katona múltunk meggyőzően bizonyítja, hogy a magyar katona mindenkor
abban az őszinte hitben, meggyőződésben teljesítette szolgálatát, fogott fegyvert,
harcolt és áldozta életét, hogy a haza parancsát teljesíti, hogy tőle ezt a nemzet
érdekei követelik. Ez a tény a kiállítás-sorozat legfontosabb mondanivalója. Azért
ez, mert nem a katonán múlott, nem neki róható fel, hogy a hatalom miként
sáfárkodott hazaszeretetével, az eskühöz való hűségével. Soha nem a katonától
függött, hogy esetenként vajon valós vagy vélt nemzeti érdekek védelmében
használja fegyverét szülőföldjén és a hazától messze távoli csatatereken. A
kiállítás-sorozat a magyar katonamúltat folyamatosságában mutatja be, ezáltal az
egymást követő katonanemzedékek közötti kontinuitást is érzékelteti. Teszi ezt azzal
a céllal, hogy az ősök, és elődök példáját megértesse: mit jelentett és mibe került
magyarnak lenni s megmaradni ebben a hadak útjának bizonyult, huzatos
térségben. De egyúttal figyelmeztet, hogy saját életképességét gyengíti az a nép,
melynek fiai nem ismerik, nem becsülik meg apáik örökségét, a hazáért hozott
tengernyi áldozatát.”
A tárlat megnyitását követően Sípos Géza nyá. ezredes, a BEOSZ elnöke,
emelkedett szólásra, és a találkozót a következő gondolatok jegyében nyitotta meg:
„Hét éve már, hogy először jöttek össze a katonanemzedékek képviselői a
BEOSZ hívó szavára azzal a céllal, hogy a honvédelemért, a katonai hagyományok
ápolásáért, a baráti-bajtársi kötődések megmentésért és megőrzéséért tenni
akarókat egy táborba tömörítsék. …Mai rendezvényünket is ez az akarat hozta
létre, és örömmel állapíthatjuk meg: a katonanemzedékeket összefogó munkánk
iránti érdeklődés nem csökkent, az ez ügyben megnyilvánuló tenni akarás végig
kísérte hétéves működésünket, és nincs okom kételkedni abban, hogy a jövőben is
kísérni fogja. Azt hiszem, bizonyos egészséges önbizalommal, de nem az igazság
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rovására állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt évek jó néhány legértékesebb tette az
önök köréből, körünkből került ki, és így minden okunk megvan a bajtársi
köszöntésre, a közös munka adta örömre. A Szövetség az együvé tartozó embereket
megszervezte, s rendszeresen összejőve az őket érintő, az őket érdeklő dolgainkról
beszélünk, életünket tettük ezzel teljesebbé úgy, hogy a katonanemzedékek – nem
búsulva a múlt miatt, és nem félve a jövőtől – ne veszítsék el a jelent. Ismerjék meg
a magyar katonai hagyományokat a Magyar Honvédség mai kor adta arculatát, s
ezek megismerése által annak mai elesett állapotából való felemelkedéshez
hozzájáruljanak.
Nem politikai törekvés hozott ide bennünket – ezt hadd mondjam ki mindjárt
elöljáróban. Nem politikai törekvés, hanem történeti érdeklődés és elkötelezettség.
A történelem, ha valamennyire is komolyan vesszük, mindig is a helyzetmeghatározás egyik dimenziója, a jelen nézőpontok egyike. Mindenesetre
távlatokat adhat, mely távlatokban a mindenkori adottságok legalább elveszítik a
’csak így lehet’ jelleget, és a sunyi apológia lehetőségét.
Történeti nézőpontból találkozónk előadásai felett a közös cím:
Katonaelődeink szellemisége tetteinkben él! – talán úgy is megfogalmazható:
elődeink példáin haladva együtt a honért! Előítéletek nélkül, hiszen
megtapasztaltuk, hogy az előítéletek tengelye körül a pozíciók villámgyorsan
szoktak felcserélődni, az érintett felek által észrevétlenül. Előítéletek nélkül azért is
mert a lenézés, vagy romantikus eszményítés félrevezető, s mindig együtt jár az
előjelváltás könnyű lehetőségének állandó veszélyével. Akárhogy is van, ebben a
világban a katonanemzedékek tudják, hol a helyük, s ezt többnyire más is tudja
róluk. A haderő a társadalom egészének viszonylag önálló alrendszere, kialakult a
beilleszkedési minta, az együttélés technikája, a katona leginkább, mint ennek a
csoportnak a tagja tud érvényesülni. A katonai hagyományok ápolása ily módon
nemcsak a másik, az ŐK elkülönítő megkülönböztetését szolgálja, hanem a MI
kohézió eszköze, szervező erő – cseppben a nemzeti büszkeség.
E nagy közösségbe mi nem beleszületünk, hanem, ha úgy tetszik:
belenevelődünk. Megszerettük, és ide menekülünk, ha bántanak bennünket. Mi nem
egyszerűen csak vagyunk, hanem katonai státuszunk mindig is a társadalmi
interakció eredménye volt és marad. Másképp élünk, másképp gondolkodunk, de
soha nem elkülönülni akarunk a társadalomtól. Nem kell, hogy mindannyian
egyformák legyünk, hiszen az emberiség legfőbb önfenntartó értéke a
hagyományokban is megmutatkozó sokféleség. Márpedig ez a sokféleség akkor áll
elő, és csak akkor, ha az emberek különböznek egymástól, s a többiek nemcsak
érvényesülni engedik ezt a különbséget, hanem becsülik, sőt bizonyos mértékben
egyenesen el is várják. A társadalomnak tudnia kell, hogy a katonák –
hagyományaikkal együtt – mi vagyunk. Katonának lenni érték, s közös érdek, hogy
mint minden kisebb nagyobb közösség, mi is önmagunk lehessünk.
A katonanemzedékek találkozóját szervezők szándékai szerint és nevében, de a
magam nevében is a következőket kell még mondanom. Jogosan érte és éri vád a
magyar társadalmat, hogy nem tett meg minden tőle telhetőt és elvárhatót a
Magyar Honvédség hagyományai megmentése érdekében, s részben előítéleteivel
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is hozzájárult ahhoz, hogy a hadsereget időnként, koronként kezeljék, szolgaként
dolgoztassák, Efölött nem szabad napirendre térni. Napjainkban azonban látni kell
azt is, hogy a honvédség viszonylatában pozitív dolgok is történnek, de még sokat
kell beszélni és még többet tenni ezen a téren. A honvédség esetében most még
nincs jóvátehetetlenül késő.
Összejövetelünk formája: találkozó. Találkozó témája, pedig a
hagyományápolás, ezen belül is a katonai hagyományok ápolása. Aminek nem
valami igazságtartalma van, hanem szemlélete, s éppen ezért nem lehet közvetlenül
igazság annak cáfolata sem. Másképpen szólva – és kérem így fogadják az
előadásokat is –, egy gyékényre kerülhet a cáfolt és a cáfolat. A hagyományt
nemcsak fenntartani kell, hogy ezzel holttá merevítsük, hanem éppen
újrafogalmazni, nem kímélve annak semmi részletét, és legjobb tudásunk szerint,
mert nem a kegyelet élteti csak a hagyományokat, hanem a kétely és az új tudás is.
E szándékoktól vezetve mi lehetünk azok, akik átfogva a katonai generációkat
fiatalabb társainkba is beolthatjuk, hogy mit gondoljanak a múltunkról, hazájukról,
a honvédségről, mit őriznek meg abból, és mit vigyenek tovább az őket követő
nemzedékeknek. Azt szeretném, hogy egyszerre érintse meg őket a magyar katonai
múlt s a magyar katonai jövő, hogy nyílt értelemmel és szívvel legyenek képesek
befogadni a múltból érkező üzeneteket.”
Az elnöki megnyitót követően a köztársasági elnök, és a honvédelmi miniszter
levelét olvasták fel.
Göncz Árpád levele:
„Tisztelt Barátaim, kedves Bajtársak!
Szeretettel köszöntelek Benneteket a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
által szervezett immár VII. találkozótokon. Örömmel vállaltam a fővédnökséget a
három katonai nemzedék összefogását jelképező rendezvényen. A katonai
hagyományok ápolása, a bajtársi-baráti kötődések megőrzése nemcsak az
egyenruhát viselőknek, de a civil társadalomnak is példát mutat arról, hogyan tud
együtt élni három, egymásnak ellentmondó korszakot képviselő katonanemzedék,
ha megtalálja azt, ami összeköti őket.
A mai konferenciát is az, az akarat hozta létre, hogy a múlt tapasztalataiból
tanulva, a jövő lehetőségeit számba véve ne veszítsétek el a hiteteket a jelenben.
Nagy kihívás vár a jelen katonáira, hiszen a NATO kapujában állunk, a világ
legerősebb katonai szövetségének a tagjai leszünk, ami büszkeséggel kell, hogy
eltöltsön bennünket. De ez a szövetség kötelezettségeket is ró hazánkra,
honvédségünkre. Gondolkodásbeli változásokra, új ismeretek elsajátítására van
szükség.
Azt kérem Tőletek, hogy együtt gondolkodva járuljatok hozzá hazánk jó
híréhez, nemzetközi megítéléséhez, segítsétek javaslataitokkal a fiatalabb
nemzedéket! Ti, fiatalok, pedig őrizzétek elődeitek emlékét, tanuljatok hibáikból és
fogadjátok meg tanácsaikat.
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A konferencia minden résztvevőjének eredményes munkát, kellemes időtöltést,
jó erőt, egészséget kívánok.
Meleg barátsággal:
Göncz Árpád”
Dr. Szabó János honvédelmi miniszter levele:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Katonanemzedékek Találkozójának
valamennyi résztvevőjét. Nagy örömmel tölt el, hogy a Honvédelmi Minisztériumot
is érintő olyan fontos kérdés szerepel a napirenden, mint a katonai
hagyományápolás elméleti, gyakorlati és módszertani kérdései. A témának az ad
külön aktualitást, hogy a NATO csatalakozás küszöbén, az integrációs törekvések
közepette körültekintően számba kell vennünk, hogy az új helyzetben hogyan tudjuk
minél jobban megőrizni hadseregünk nemzeti jellegét, ápolni dicső
hagyományainkat.
Fontos leszögeznünk, hogy a Magyar Honvédség a nemzet hadserege, tehát
nemzeti jellegét csakis a nemzet által történő elfogadottság szentesítheti.
A hagyományápolás alapja a nemzeti jelleg, de korszerűen, európai módon és
színvonalon és nem elkülönülten, befelé fordultan, illetve eltúlzott mértékben. A
történelemi értékeknek a mai nemzeti értékekkel kell kiegészülniük erre –
különösen a haladó polgári értékek tekintetében – jó az esély.
A hagyományok, a szokások őrzése nagyon fontos a kontinuitás, a történelmi
folytonosság szempontjából is. Ezért is fontos a nemzedékről, nemzedékre történő
történelmi, eszmei átörökítés. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy kritikus elemzés
tárgyává kell tenni a hagyományápolás, beleértve a csapathagyományok
ápolásának eddig követet gyakorlatát is. Kérem, hogy a magyar katonai
hagyományok megközelítésénél külön figyelmet fordítsanak a hagyományápolás
során eddig csak meglehetősen bátortalanul érintett időszakok, különösen, pedig a
huszadik századi történelmünk katonai eseményeire, az azokból felmutatható
nemzeti értékekre, tanulságokra.
Ismeretes előttünk, hogy a hagyományos értékek, normák, szokások és jelképek
továbbadása összekötik a generációkat, a múltat és a jövőt. Tehát olyan példákat,
magatartásformákat kell felmutatnunk, amelyek etikus, a jogállamiságot tükröző,
szabad és demokratikus hagyományok, amelyek a jelen számára példamutatóak.
Olyanokat, amelyek népszerűsítik a magyar katonaeszményt, a magyar haza
szeretetének és védelmének gondolatát, és ez által hűségre, bátorságra,
erkölcsösségre nevelnek.
A Honvédelmi Minisztérium vezetése, úgy értékeli, hogy a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége alapszabályához hűen – és ezt a mai találkozó is bizonyítja –
jól támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló
honvédelem ügyét és becsülettel vállalja a bajtársiasság és a különböző
katonanemzedékek együvétartozása tudatának erősítését. Az 1848-as nemzeti
honvédsereg megalakulásának és a pákozdi győzelem 150 éves évfordulójának
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évében az alaklommal élve, és az ő példájuk szellemében őszintén cseréljenek
véleményt az elkövetkezendő feladatokról és keressük együtt a cselekvés útjait,
módjait.
A felkért előadók és résztvevők szakértelme, emberi tisztessége garancia arra,
hogy a találkozó eredményes lesz. Biztos vagyok benne, hogy e hagyományossá
vált országos jelentőségű baráti találkozón újabb lépést tesznek közös ügyünk, a
honvédelemi eszme erősítése és hazánk boldogulása felé.
Felelősségteljes munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánok.
Dr. Szabó János honvédelmi miniszter”
A hivatalos megnyitó beszédek és a magas beosztású személyek leveleinek
felolvasását követően, a rendezvény előadásokkal folytatódott. Először Ladocsi
Gáspár tábori püspök emelkedett szólásra. Előadásban a katonahősökről, a
hősiességről beszélt. „Amikor a katonahősökre emlékezünk, az én nemzedékem
óhatatlanul is felidézi a harminc évvel ezelőtti gyászmisénk megszokott
olvasmányát, amely röviden elbeszélte, hogy ’Makkabeus Júdás hadjáratának
befejeztével áldozatot mutatott be a jeruzsálemi Templomban, elesett katonákért.
(Mak 2,12) A Szentírás úgy dicséri őt, mint hősies helytállásról és jámborságáról
híres hadvezért, aki a bálványimádásba tévedt, holt katonáit is Isten irgalmába
ajánlotta, míg az élő győzteseket a megtisztulás rítusára kötelezte. Így mindannyiuk
bűnéért az Örökkévaló bocsánatát kérte abban a hitben, hogy katonáinak nemcsak
az emléke marad meg, hanem az örök életben újra fognak találkozni ott, ahol a
történelem Úra az igazak jutalmában részesíti őket.’ A szentírásból vett részlet
példaadó számunkra, mivel felhívja a figyelmet arra, hogy mindenkor fontos volt a
katonai helytállás, és bátorság, de ugyanúgy a szoridaritás, a bajtársiasság és az
emlékek őrzése. A harc nem értelmetlen, mivel a halálon túl is igazolást nyer, sőt
megkapja az örök élet kitüntető koronáját. A Szentírás szerint, hősnek leginkább
azokat tekintjük, akikben a bátorság, az áldozatot vállaló szeretetre építkezett, és
így adták oda épségüket, egészségüket és életüket a haza javára. Hősök voltak azok
is, akik a szolgálatban kitartottak, olyan helyzeteket vállalva, ahol annak
értelmében kételkedtek, vagy egyenesen értelmetlennek tartották, az ott és mostban,
a töredékesben – de bíztak abban, hogy az egész, a teljes jövő igazolja
helytállásukat. Hősök közé számítanak azok is, akiknek értelmét és idegrendszerét,
testüket és szükségletüket felmorzsolta az, az iszonyat, amelyről Illyés Gyula úgy
beszél, hogy mindaz nem értheti meg, aki nem élte meg. A hősök közül
igazságtalanság lenne kirekeszteni azokat, akiknek a háború vége nem jelentett
szabadságot, mivel fogságba hurcolták őket (ott eltűrtek tetvet, poloskát, járványt,
éhezést). De a hősök közé sorolandók azok is, akik testükben-lelkükben
megnyomorítva, megháborodva támolyogtak haza, és a szenvedés igáját, jármát
letenni nem tudták. Szeretteik kezei által lépett hozzájuk az irgalmas Isten. A
Tábori Püspökségen akarva-akaratlanul mindenkinek rá kell néznie arra a
vörösmárvány-lapra, amelyen a világháborúkban ott pusztult lelkészek – sajnos
mindmáig nem tudunk pontosan mindegyikről – neveit olvashatják, és egy számot,
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amely a háborúkban szerzett nyomorúság papi áldozatait kívánja összegezni. A
katonahősökre való emlékezés egy mondattal zárulhat számunkra: mégis érdemes
volt. Érdemes volt, mert a szabadság kiolthatatlan vágyát hirdetik. Érdemes volt,
mert, mert arról tanúskodnak, hogy az ember, ember maradt az embertelenségben
is. Érdemes volt, mert, örökséget hagytak ránk: lelki és anyagi javakat egyaránt. A
lelkiek, a becsületesség és áldozatvállalás szavakban foglalhatók össze, míg az
anyagiak a közjó és boldogulás szavaihoz, mint pólusokhoz köthetőek.”
Rövid szünet után, egy újabb előadó, dr. Szakály Sándor az ismert
hadtörténész tartott előadást. Ő a katonai erények egyetemes érvényű jelentőségét
méltatta. A katonai erények között olyanok szerepelnek, mint a hazaszeretet, a
hűség, az önfeláldozás, a bajtársiasság. Az előadó kutatásai 10 alapján arra a
következtetésre jutott, hogy a katonai hivatás megbecsülése az évek múlásával
fokozatosan visszaszorult. Felhívta a figyelmet arra, hogy a katonaerények
időtállóak, ezért nem célszerű osztályozni aszerint, hogy mely történelmi
időszakban vagy esemény során mit hangsúlyoztak (1914 előtt, vagy a Vörös
Hadseregben, 1848/49-ben stb.). A katonaerények múltjában és jelenében a
kulcselemet abban kell látnunk, hogy a mindenkori törvényességnek megfelelően a
törvényekre való hivatkozással és a hazára tett esküvel szolgáljuk a hazát. A
katonai erények leglényegesebb elemének, mindenképen a katonai eskü tekinthető.
Történelmi tény az is, hogy ha változik a politika, a politikus, előszeretettel adja át
a helyét a hadbíróságon a katonának. Végezetül az előadó sajnálattal konstatálta,
hogy a bajtárs szavunk kikopóban van. Ennek oka az, hogy a katonaságot nem
hívatásnak, hanem egyre inkább szakmának tekintik. Azért is sajnálatos ez a
jelenség, mert a bajtárs szavunk, éppen azt fejezi ki, hogy a bajban segítésért kell
sietni, illetve segítést lehet kapni. Szakály Sándor beszédét végül így fejezte be:
„Régi igazság, tradíció, hogy amelyik nemzet nem becsüli múltját, annak nincs
megalapozott jövője sem.”
A következő előadó, dr. Varga József volt. Aki a katonai hagyományokkal
kapcsolatban elmondta, hogy tévedés lenne a hagyományokat alkotó szokásokat
változatlannak feltételezni, ugyancsak téves lenne a hagyományokat a régihez való
ragaszkodással, vagy például a régi öltözetekkel, viselkedési szokásokkal
azonosítani, az emlékszoba vagy csapatzászló egyenruha kérdéseire leszűkíteni. Az
is nyilvánvaló, hogy a katonai tradíciók egyik generációról a másikra történő
átörökítése az ünnepek, és hétköznapok együttes tevékenységei közepette valósul
meg, és azokra, a közelmúlt eseményei mindig is nagyobb hatással voltak és
vannak, mint a több száz évvel ezelőtt vívott hősi harcok felemlegetései.
Mindezekből érzékelhető, hogy a katonai hagyományok ápolása bonyolult és
nagyon sok elemében nehezen megismerhető, előre tervezhető folyamat, de arra
azért mindenképpen érdemes a figyelmet felhívni, hogy a napjainkban megvalósuló
hagyományápolás szokásrendjét a következő generációk is átveszik és saját
tevékenységükben a kapott mintákat, érvényesítik. Tehát a ma végzett
hagyományápoló munka minősége befolyásolni fogja a következő generációknak a
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közvetlen múlthoz való viszonyát, az elődök példáinak és tetteinek megörökítése és
megőrzése érdekében végzendő tevékenységüket.
Sásik László ezredes, előadásában, a Magyar Honvédség vizuális arculati
elemeiről és ünnepeiről beszélt. A rendszerváltás után, más egyéb fontos feladat
mellett, sor került a Magyar Honvédség új, egységes szimbólumrendszerének,
vizuális arculati elemeinek kialakítására. Az MH szimbólumrendszerében, a
katonai szervezetek életében is kiemelkedő szerepet foglal el a csapatzászló, mint
alapszimbólum. A katonai becsület, hősiesség, dicsőség, a haza védelme iránti
feltétlen elkötelezettség szimbóluma, az adott alakulat tagjainak összetartozását
jelképező eleme. A katonai szervezet tekintélyét és becsületét testesíti meg. A
csapatzászló színösszeállítása és formája az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc, illetve az 1946-ban kikiáltott köztársaság zászlaját idézi. A
zászlóalap 140x120 cm méretű, műszál alapú fehér szatén anyag, mindkét oldal
közepén a Magyar Köztársaság címerével, amelyet jobbról cserfaág, balról olajág
övez. A magyar katonai hagyományoknak megfelelően a csapatzászlóra szalag
köthető. A csapatzászlóra csak az adományozó köthet szalagot. Elismerés gyanánt
szalagot köthet a köztársasági elnök, a honvédelmi miniszter és a Magyar
Honvédség parancsnoka. A zászlók sorában fontosak a történelmi zászlók.
Elsősorban az augusztus 20-i ünnepség során szerepeltetik őket. Ezek a relikviák a
nemzettudat és a történelmi múlt, különösképpen a katonai múlt értékei építésének
és ápolásának fontos szimbólumai. Az 1907-es II. nemzetközi hágai békeértekezlet
és egyezmény alapján a fegyveres erők, így a Magyar Honvédség meghatározott
harceszközei is a nemzetiségi hovatartozásuk jelzésére messziről felismerhető, jól
azonosítható jelzést kötelesek viselni. A felségjel formájára, méretére,
színösszeállítására vonatkozóan a hágai egyezmény semmiféle szabványt nem
határoz meg. Ezért azok kialakítása során az adott ország történelmi hagyományai,
nemzeti gyökerei, és színvilága volt a meghatározó. Hazánkban felségjelet az
Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása óta használnak. A politikai változások
országunkban nem tették lehetővé az egységes honi felségjel kialakulását. Az MN
felségjele 1950-es években alakult ki (ötágú csillagba foglalt nemzeti színek). A
Magyar Honvédség felségjelének megalkotása során az 1919-ben megalkotott,
majd 1938-ban rövid ideig alkalmazott, később feledésbe merült jelzéshez nyúltak
vissza. Így lett a mai felségjelzés fehér keretbe foglalt, nemzeti színeket tartalmazó
egyenlőszárú háromszög. Területén belül piros és fehér sáv húzódik, a háromszög
maradék területe zöldszínű. A folyami fegyvernemi úszóegységeknél (flottilla)
használt és rendszeresített felségjel a hadi lobogó. Korábban, a politikai-ideológiai
irányvonalak, eszmeiségének megfelelő vörös színű lobogókat az újonnan
kialakított felségjelvények bevezetésével egy időben felváltották az új, nemzeti
hagyományoknak inkább megfelelő lobogók. Az újonnan kialakított hadi lobogó
műszál alapú fehér szaténból készül, mindkét oldalán a Magyar Köztársaság
címerével. A zászlóalap szélein a hímzett pártázat ékei befelé mutató piros-zöld
színűek. A sarokban lévő felezett ékek színe zöld. Méretüket tekintve a nagy hadi
hajókon 80x100 cm, a kis hajókon 60x80 cm, a parancsnoki motorosok részére
31x40 cm. A nevet viselő hadi hajók viselnek még ún. dísz-hadilobogót is, ami a
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hadi hajó megnevezését (nevét) is tartalmazza. A flottánál találkozhatunk még az
ún. árbocjelvényekkel, ezek a meghatározott rangú, beosztású elöljárók hajón való
tartózkodását jelzik. Az MH újonnan tervezett és elfogadásra felterjesztett
alapszimbólumának központi eleme a karmai között Szent István kardját tartó,
kiterjesztett szárnyú turulmadár, melyet balról cserfaág, jobbról olajág övez. A két
ág találkozási pontját a nemzeti színeket magában foglaló pajzs fedi. A cser- és
olajág felső csúcsait a „Hazáért” jelmondat köti össze, a jelkép alatt félkörívben,
pedig a „Magyar Honvédség” felírat található. A turulmadár a magyar eredetmonda
totemállata. A mítosz szerint tőle eredeztethető a magyar történelem legdicsőbb
korszakának uralkodó családja, az Árpád-ház. Ezen túlmenően, ragadozóként,
egyrészt az erőt, az akaratot, elszántságot, kitartást hívatott szimbolizálni, másrészt
kiterjesztett szárnyai védelmet jelentenek. A kard a katonai erő, a harc, a küzdelem,
a katonaerények jelképe. A pajzs nemzeti színei természetszerűleg a nemzeti
hovatartozást jelképezik, míg a jelmondat egyértelmű tömörséggel, katonás
határozottsággal utal az MH feladatára, kötelességére, elhivatottságára. Az MH
alapszimbólumán túl, találkozhatunk az egyes katonai alakulatok, csapatok
esetében felmerült igény alapján létrehozott saját jelzés létrehozásával. A katonai
jelképeink, közé tartozik az egyenruha is. Kifejezi a nemzeti jelleget, viselőjének
hovatartozását, ezen túl meg kell felelni a praktikum szabályainak,
követelményeinek. Az üzemeltett technika, az időjárás okozta kihívások, és
végezetül az öltözködési hagyományok, divat szabályainak. A hagyományok
szempontjából fontosak a különböző ünnepek, katonai rituálék. A fontosabb
ünnepek: a magyar honvédelem napja (katonai szünnap). Ez lehetőséget nyújt az
MH civil lakosság körében történő be (meg) mutatkozásra. Következők a sorban az
ún. fegyvernemi napok. Például ilyenek, mint december 4., a tüzérek napja (Szent
Borbála napja); július 25., a harckocsizók napja (Szent Kristóf napja). Katonai
szervezetek névválasztása, a korábban használt fedőszámok helyett. Végezetül
említsük, meg, mint szomorú kötelességünket, a kegyelet és megemlékezés
jegyében folyó hadi sírok gondozását.
Az előadók sorát Szelekovszky Ernő, a HM Társadalmi Kapcsolatok és
Kulturális Főosztály vezetője zárta. Ő a politika és a társadalmi szervezetek
lehetőségeiről szólt a katonai hagyományok ápolásban. A téma elvi
megközelítésében az előadó egy, egymással kölcsönösségben álló viszonyra hívta
fel a hallgatósága figyelmét. Ennek lényegét abban foglalta össze, hogy a szaktárca
csak a társadalmi szervezetek segítségével tud a leghatékonyabban nyitni,
törekvéseit megmagyarázni és elfogadtatni a társadalommal, de ennek a viszonynak
a másik eleme is igaz, mely szerint csak a társadalmi szervezetek tudnak bölcs
partnerei, tanácsadói, konzulensei lenni a minisztériumnak.
A zárszavában Sipos Géza nyá ezredes, a BEOSZ elnöke a következőkre hívta
fel a figyelmet: „A rend abban van, hogy e nagy erők és kis világunk, tetteink és
természetünk egymásra utaltak. Rendnek a végső dologban kell lennie. A végső
dolgoktól befolyásolt és ezekre kiható mikrokozmosznak, e felelősség mellett, más a
törvénye. Ezt a törvényt, bár sem találkozónk jelszava, sem az előadások nem
hirdették, úgy hívják: sokféleség, változatosság, alkotó szabadság. De mondjuk
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talán egyszerűen így: szabadság. Szabadság a hagyományápolásban is. Mert a
kérdést nem tehetem fel úgy, hogy Rákóczi vagy Kossuth, vagy ha fel is teszem,
nem adhatok rá olyan választ, hogy ő igen, ő meg nem. Mert elszigetel, mert bezár
engem egyfajta hagyományba. Annak, pedig nyitottnak és változtatni képesnek kell
lennie. Egy olyan nyitott közösség a mienk, amely meg tudja emészteni a más
hatásait, gazdagodik általuk, s problémáit a nyitottság és a külső új erőkkel való
érintkezés révén oldja meg. A kérdés tehát helyesen így hangzik: Vajon tényleg
ellentmondásban van egymással a hagyomány és a nyitott gondolkodás? Kell-e
ellentmondásban lenniük? Azt gondolom, találkozónk előadói megválaszolták ezt a
kérdést is: nem. Fontos kérdés az is, hogy a hagyományokat, példákat minősítő
kritikának gondosan kell vigyáznia arra, hogy történeti maradjon, hogy a
történelem terében mozogjon. Az elhangzott előadások figyelmeztettek arra is,
hogy a katonahősöket nem lehet egymás ellen, és még egymáson sem mérni. Mind
hősök és utódok egyszerre. Itt egy filozófus mondása: ’Higgy azoknak, akik az
igazságot keresik, de óvakodj azoktól, akik azt hiszik, megtalálták’.”
A katonanemzedékek VII. találkozójáról maradt meg a legbőségesebb
forrásanyag az „utókor számára.” Ezért annak teljes terjedelmű közreadásával
lehetőség nyílik arra, hogy valamiféle képet alkothassunk a többi hatról is. Hiszen
ha tartalmában különbözött is a VII. az őt megelőzőktől, de az igényesség, a felkért
előadók szakmai felkészültsége, tekintélye, a Honvédelmi Minisztérium felelős
személyeinek tevőleges részvétele, és mindenoldalú „támogatása” tekintetében sok
hasonlóságot mutattak.
VIII. katonanemzedéki találkozó
A VIII. katonanemzedéki találkozót, 1999. október 15–16–17-én tartották
Balatonkenesén. A rendezvényt a magyar államiság 1000. évfordulójához
kapcsolódó rendezvénysorozat nyitányaként kezelték a szervezők. Ez a találkozó a
résztvevők szándéka szerint a katonai hagyományok ápolásának különböző
összefüggéseire kereste a választ. Ennek során célszerűnek látta felkutatni
mindazokat, akik az alakulatok, a laktanyák, fegyvernemek, szakcsapatok
történetével foglakoztak. Az előkészítő munka során arra kérték a tagszervezeteket,
hogy segítsenek felderíteni, hogy a hadtörténelmi témákban milyen (főleg
helytörténeti) tanulmányok készültek, és hogyan lehet azokat felhasználni,
hasznosítani. A találkozón rendezett vitafórumokon elemi erővel tört utat magának
a szűkebb környezetben folyó megemlékezések, koszorúzások, egyéb ünnepi, vagy
kegyeleti rendezvények, katonai eseményekről történő megemlékezések
„feltérképezése”. Közös gondolkodás kertében tettek kísérletet arra, hogy
összegezzék a hazánkban létező nemzeti-katonai emlékhelyeket, emlékműveket,
azokat, amelyeket rendszeresen felkeresnek, ápolnak, és azokat is, amelyeket még a
feledés homálya fedi, emlékük csak egy-két szemtanú lelkében él. A találkozó
napirendjén szerepelt egy választmányi ülés megtartása is, ahol a szoros „szakmaiszervezeti” kérdések mellett a választmány határozott a BEOSZ, EUROMILtagságával kapcsolatos ügyrendről is.
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A találkozóról 17-én (vasárnap) 18 órakor az Esti Krónikában tudósított a
Kossuth Rádió, melynek műsorvezetője Vass István Zoltán, riportere pedig
Horváth Gyula volt.11
A katonanemzedékek VIII. találkozójának programja.
(1999. 10. 15–16–17.)
Október 15. Péntek
Beérkezés 12.00 órára
16.00 Választmányi ülés
Október 16. Szombat
09.30 Térzene
10.00 Himnusz – Megnyitó
A Magyar Köztársaság Elnökének üdvözlete
Lányi Zsolt, az OGY. HB. elnökének felszólalása.
Szünet
11.30. Előadások (50-50’)
1. Szakály Sándor: A magyar államiság és védereje változásainak
történelmi áttekintése.
2. Ladocsi Gáspár: a kereszténység és a magyar állam – hit és
kötelesség.
14.00. ebédszünet.
15.00 Korreferátumok, hozzászólások.
Elismerések átadása
Ajándéktárgy átvétele.
16.30. Zárszó
Szózat
17.00 Honvéd Együttes műsora (50’) Szabadidő
20.00 Vacsora
Október 17. Vasárnap
08.00 Reggeli
08.45 Régióvezetők értekezlete
10.00 Régiók megbeszélései – közös programok egyeztetése.
10.00 A meghívott vendégek részére: kötetlen beszélgetés a tízéves
BEOSZ-szal való együttműködés tapasztalatairól és lehetőségeiről.
12.30 Ebéd
14.00 Hazautazás.
IX. katonanemzedéki találkozó
A IX. katonanemzedéki találkozó, 2000 októberében (a BEOSZ március 24–
25-i közgyűlése után), került megrendezésre, Balatonkenesén. A rendezvény az új
évszázad, évezred köszöntésének jegyében zajlott, ahol, egy „üde színfoltra”, a
honvédüdülő parkjában, facsemeték elültetésre került sor. A BEOSZ ezzel a
11

Hírlevél, 1999. október III. évfolyam 2. szám és Hírlevél, 1999. december III. évfolyam 3.

szám.
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gesztussal egy bölcs mondás szellemében járt el, azaz, „aki fát ültet, az a jövőre, az
unokáira gondol.” A résztvevők ekkor ünnepélyesen elhatározták, hogy a X.
jubileumi találkozón emlékoszlopot állítanak a haza kiszolgált hű fiainak, a Magyar
Honvédség obsitosainak tiszteletére. Ezen a találkozón először vettek részt a
Szövetség delegáltjai (a tavaszi közgyűlésen „törvényerőre emelt”)
régiószervezetben.12
X. (jubileumi) katonanemzedéki találkozó
A X. (jubileumi) katonanemzedéki találkozót, 2001 októberében, egy
hagyományteremtő momentum színesítette. Ugyanis – a szavakat, tettek követték –
az elmúlt év őszén „felvállalt” emlékoszlop 2001 szeptemberére elkészült. Az
alkotás, Varga Károly nyugállományú főtörzszászlós, fafaragó népművész
kezemunkáját dicsérte. A találkozó résztvevői köszönetüket, elismerésüket fejezték
ki az alkotónak (aki a Kaposvári Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubjának
tagja) azért, hogy vállalását közmegelégedésre a vállalt határidőre teljesítette. Az
emlékoszlopot Sipos Géza nyá. ezredes, a BEOSZ elnöke, Pásztor István nyá.
ezredes (a Dél-dunántúli régió vezetője) közreműködésével avatta fel.
Az ünnepi beszédet dr. Lovasi Gábor nyá. ezredes, a BEOSZ alelnöke tartotta,
aki mondanivalóját egy „költői kérdéssel” kezdte. „Ezekben az ünnepi percekben
önkéntelenül vetődik fel a kérdés: szükséges-e, ez a figyelemfelhívó emlékoszlop? A
válaszunk igen, sőt, hozzá kell tennünk, hogy már régen időszerűvé vált! Hiszen
akikre emlékeztet azok a magyar honvédség kiszolgált fegyverforgatói, és igen, kell
emlékeznünk hősi halottainkra is. Érdekességként megjegyezném, hogy az
országban számos helyen, így a fővárosban is utat és teret neveztek el az
obsitosokról,” majd ezt követően Petőfi Sándor: „Katona vagyok én” című
versével jelenítette meg a korábbi obsitosok „sanyarú” életét:
„Katona vagyok én, kiszolgált katona.
Káplár se voltam, mindig közkatona.
A katonasághoz ifjúságot vittem,
Ott maradt az, haza öregséggel jöttem.
Nagy volt pontosságom, nagy volt hűségem.
Nem volt rám mérve csak egy büntetés sem.
Mi lett jutalmam, mikor kiszolgáltam?
A generális megveregette a vállam.”
A BEOSZ alelnöke a vers kapcsán emlékeztetett arra, hogy azokban az
időkben, bizony a tiszti állományhoz nem tartozó katonának az obsitosságig, azaz a
végelbocsátó-levél kiállításáig 12 esztendőt kellett összesen szolgálniuk. Széchenyi
István gróf, például saját elbocsátásáról, a következőképpen emlékezett meg.
Amikor harmincnégy évesen, 17 év szolgálat után (lemondva huszárkapitányi
rangjáról), kilépett a szolgálatból, a császár a katonaéveket eléggé lehangoló
módon köszönte meg neki. Ugyanis, a szép „cirádás” német nyelvű obsitlevelet,
megkésve kapta kézhez, amit nem személyesen adtak át neki, hanem
12

A BEOSZ március 24–25-i közgyűlése erősítette meg az 1999-ben (a jelentős taglétszám
növekedés miatt) életre kelt hét régiót. (1. Közép-magyarországi, 2. Dél-alföldi, 3. Észak-alföldi, 4.
Észak-magyarországi, 5. Közép-dunántúli, 6. Nyugat-dunántúli, 7. Dél-dunántúli régiót.)
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„kikézbesítve”. Mindezek okán megkeseredett hangon így írt Naplójában a
végelbocsátásának, módjáról, hogyanjáról. „Ausztriában, az érdemdús katonatiszt
nyugdíjat kap, az alkalmatlan katonatisztet is nyugdíjazzák. Jutalom, büntetés egy
pontban végződik.” Okulnunk kell a katonai múlt erényeiből és hibáiból, aminek
élő példája ez az emlékoszlop. Végezetül a beszédmondó kitért arra is, hogy
reménykedhetünk abban, hogy nemcsak mi, hanem az üdülőbe látogatók, pihenni
vágyók, itt, ezzel a fákkal övezett parkban sétálva, gyakran útba ejtik majd ezt az
emlékoszlopot. Bíznunk, kell abban, hogy a nyugállományú apa vagy nagyapa
büszkén és szeretettel magyarázza, gyermekeinek, unokáinak, hogy ez a relikvia az
ő több évtizedes, becsülettel szolgált katonaéletére is emlékeztet, ezért ugyanúgy,
mint mi, gondozzák és ápolják majd, sőt, talán lesznek olyanok is, akik egy szál
virágot helyeznek el emlékoszlopunknál. „Obsitos emlékoszlopunk, Szövetségünk
újonnan kialakult hagyományainak, kronologikus eseményinek sorát írja.
Meggyőződésem, hogy jelképévé válhat Szövetségünknek, a katonanemzedékek
összefogásának, talán jogosan elvárható megbecsülésünknek”, fejezte be beszédét
dr. Lovasi Gábor.
Ez a találkozó, bár tartalmában a korábbiak nyomvonalát követte, de
ismételten vissza-visszatért, sorra vette az elmúlt jubileumi tíz év történéseit. Ennek
során arra a végső megállapításra jutott, hogy a „Kézfogás a honért” nemes
szándék érvényesítése során, a három katonanemzedék egymásra találásában,
jelentős segítséget nyújtottak a több mint ezeréves nemzeti múltunk sorsfordító
eseményeinek ünnepi rendezvényei. Nevezetesen, a honfoglalás millecentenáriuma, a magyar forradalom 40. évfordulója 1966-ban, a Magyar Honvédség
megalakulásának 150. évfordulója 1998-ban, mindezt átfogta a keresztény magyar
államalapítás millenniumi évfordulója 2001-ben. De a találkozók értékelése,
megítélése, a tennivalók számbavételekor sokat segített a köztársasági elnöknek,
illetve a honvédelmi miniszternek a találkozó résztvevőihez küldött sorai, olyanok,
mint a következő miniszteri sorok: „Az önök nemes szándékait nagyra becsülöm és
támogatom. A magyar katona ezeréves helytállásának tapasztalatait a mai korban,
az euroatlanti szövetségi kötelékben szolgálatát teljesítő katona sem nélkülözheti.
Olyan hagyományokat és értékeket mutassanak be, melyek a magyar haza
szeretetének és védelmének a gondolatát, a szövetségi kötelezettségeinkből fakadó
feladatainkkal összhangban mutatják be. Olyan példákat és eseményeket
népszerűsítsenek, melyek a jogállamiságot tükrözik, szabad és demokratikus
hagyományok, melyek a jelen kor számára is példamutatóak.”
XI. katonanemzedéki találkozó
A XI. katonanemzedéki találkozó 2002. október 5-én került megrendezésre
Balatonkenesén. A rendezvényt – mely a hagyományossá vált koszorúzás és
megemlékezések mellett teret adott a komoly szakmai munkának és a régiók
programegyeztetésének – térzenével, majd önálló koncerttel színesítette a Légierő
Parancsnokság Fúvószenekara. A találkozót számos külföldi szövetség megtisztelte
részvételével, és jelen voltak a külföldön élő magyar katonák képviselői is. A
katonanemzedékek képviselői előtt felszólalt Iváncsik Imre a HM politikai
államtitkára.
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A találkozót követően (október 6-án) megtartott választmányi ülés
egyhangúlag döntött arról, hogy kezdeményezi a Honvédelmi Minisztérium
vezetőinél a társadalmi szervezetek támogatásának javítását, és kifejezi igényét a
nyugállományú katonák Hjt. szerinti elhelyezésének tárca szintű támogatására.
XII. katonanemzedéki találkozó
A XII. katonanemzedéki találkozó 2003. október 3–4-én volt
Balatonkenesén. A rendezvény hagyományos programja kiegészült Deák Ferenc a
„Haza Bölcse” születésének 200. évfordulója megünneplésével. A XII. találkozó
különlegessége volt az is, hogy a résztvevők nevében a BEOSZ elnöke levelet
küldött a Magyar Honvédség Irakban szolgáló szállítózászlóaljának parancsnokához, illetve katonáihoz. Az alábbiakban olvasható a levél, valamint Sramkó
Mátyás alezredes, zászlóaljparancsnok válaszlevele:
„Sramkó Mátyás alezredes
MH-szállítózászlóaljparancsnok
Tisztelt Irakban szolgáló katonabajtársaink!
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 2003. október 4-én tartotta a
három katonanemzedéket összefogó, immár XII. találkozóját. Az itt megjelent
mintegy 300 fő nyugállományú, aktív és szerződéses katona, valamint tanintézeti
hallgató nevében tisztelettel és szeretettel köszöntünk benneteket, Irakban
szolgálatot teljesítő katonákat, akiknek tevékenységét az egész nemzet nagy
figyelemmel kíséri.
A XII. katonanemzedéki találkozó fő témájaként a szolidaritás, a bajtársiasság,
a példamutatás és a tradíciók lettek megbeszélve, amelyek a Ti jelenlegi
küldetéseteknek is nagyon fontos követelményei.
E helyről üzenjük és kívánjuk Nektek, hogy vívjatok ki elismerést
szövetségeseink és a világ békeszerető társadalma körében. Képviseljétek méltón
hazánkat, és mutassátok be a legszebb magyar katonai erényeket, hozzatok
dicsőséget szüleiteknek, hozzátartozóitoknak, bajtársaitoknak, magatoknak.
A katonanemzedéki találkozó résztvevői nevében (köztük: a legidősebb taggal,
Benczur Pál nyugállományú ezredessel (85 éves); a legfiatalabbal, Süli Zoltánnal,
a ZMNE hallgatójával (19 éves) kívánok jó erőt, egészséget és szerencsés
hazatérést szeretteitek körébe.
Bajtársi tisztelettel:
Sipos Géza nyugállományú ezredes
a BEOSZ elnöke”
„Sipos Géza nyugállományú ezredes
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke
Tisztelt Ezredes Úr!
Engedd meg, hogy az MH-szállítózászlóalj teljes személyi állománya nevében
köszönetemet fejezzem ki azokért a jókívánságokért, a meleg szavakért, amelyeket
leveledben a zászlóaljhoz intéztél.
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A bajtársiasság, a példamutatás és a hazaszeretet olyan érzelmek, amelyeknek
minden katonát jellemezniük kell. A zászlóalj minden tagja tudatában van annak,
hogy a világ minden pontján, jelen helyzetben az iraki hadszíntéren a hazáját
képviseli.
A zászlóalj teljes személyi állománya mindent megtesz és meg fog tenni azért,
hogy öregbítse a magyar katona jó hírnevét, és dicsőséget szerezzen hazájának.
Ezúton megkérlel, tolmácsold a BEOSZ minden tagjának (a 19 évestől a 85
évesig), hogy nagyra értékeljük a hozzánk intézett levelet és azt, hogy gondoltok
ránk.
Magam és a zászlóalj minden katonája nevében kívánok Nektek erőt,
egészséget és katonaszerencsét!
al-Hillah, 2003. október 7.
Tisztelettel:
Sramkó Mátyás alezredes
parancsnok”
XIII. katonanemzedéki találkozó
A XIII. katonanemzedéki találkozóra, 2004. október 1–3-án, a BEOSZ
küldöttgyűlését követően került sor Balatonkenesén. Ez a találkozó is jól szolgálta
a tradicionális katonai értékek, hagyományok megőrzését. Sokat tett azért, hogy
előmozdítsa, mind a honvédség tagjainak, mind a lakosság honvédelem ügye iránt
különös érdeklődést mutató részének mozgósítását, figyelemfelkeltését. A
rendezvény eredményesen szolgálta a különböző katonanemzedékekhez tartozó
személyek (elmúlt évek során megerősített) barátságának ápolását, a katonák
társadalmi értékének, tevékenységének reálisabb megismertetését, megítélését.
Természetesen szó volt a néhány hónapja tartott küldöttgyűlésen elfogadott célok,
feladatok „aprópénzre” váltásáról, gyakorlati megvalósításáról is. A szervezők
jóleső érzéssel állapították meg, hogy a korábbi találkozók eredményeképpen a
három generációs katonanemzedék képviselői tisztelettel, megbecsüléssel
tekintenek egymásra és megbecsülik egymás eszményeit. Az élet szomorú törvénye
szerint azt is meg kellett állapítani, hogy az idő múlásával, az 1992-ben egymás
mellé ültetett három nemzedék lassan-lassan, kettőre zsugorodott, az ún. háborús
katonanemzedék sorai, egyre ritkulnak. A rendezvényen megemlékeztek 2004.
november 3-áról, az önkéntes haderőre történő átállásról is. Felszólalásában ezzel a
témával is foglakozott Iváncsik Imre a HM politikai államtitkára és Mikita János
vezérőrnagy HM Vezérkari Főnökség törzsigazgatója. Az államtitkár elmondta,
hogy a világ 141 országában van fegyveres erő, és ebből jelenleg 68-ban működik
önkéntes hadsereg, így aztán időszerű volt ez utóbbiakhoz csatlakozni nekünk is.13
Sipos Géza nyá. ezredes, elnök, a találkozó megnyitójában üdvözölte a
résztvevőket, a meghívott vendégeket, a három országból megjelent
partnerszervezetek képviselőit, és a találkozón első ízben résztvevő, Szövetséget
támogató szponzorokat. A Szövetség elnöke elmondta azt is, hogy „a találkozó
mindig is alkalom arra, hogy tisztelettel és kegyelettel fejet hajtsunk mindazok
előtt, akik évszázadaink során önként, vagy parancsra életüket áldozták, és lettek
13

Hírlevél, BEOSZ kiadvány 2004. november VIII. évfolyam különszám.
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hősök, vagy a parancsoló kényszer áldozatai a haza védelméért folyó
küzdelmeknek.”14 A megnyitóban az elnök kitért a 2004. október 15-re tervezett
újfasiszta demonstrációra is. A BEOSZ tagjainak (de talán másoknak is) jó tudni,
„a fasizmussal szemben a humanizmus sem létezik harc nélkül. Semmit sem ér
annak a demokratizmusa, aki azt hiszi, elég, ha van törvény, mely dolgozik
helyette, ő maga pedig megúszhatja a személyes felelősség vállalást és vele a
konfrontációt, a nyílt küzdelem kockázatát, ma éppen a rasszisták ellen. Mit ér,
mennyit ér az a BEOSZ tag, aki a kényelmes foteljában ül és szörnyülködik.” A
találkozó résztvevői egy nyílt levelet intéztek a Magyar Köztársaság polgáraihoz, a
kormányhoz és az Országgyűléshez, valamint egy köszöntő levélben fejezték ki
jókívánságaikat a nemzetközi misszióban szolgálatot teljesítő bajtársak részére.15
XIV. katonanemzedéki találkozó
A XIV. katonanemzedéki találkozót, 2005. október 7–9-én, a „A Magyar
Honvédség jel- és példaképeiről történő megemlékezés” jegyében szervezték meg
Balatonkenesén. A rendezvény, térzenével, és hőlégballonozással kezdődött. Ezt
követően, a szolnoki helikopter egység helikopteréből kiugrott ejtőernyősök
paplanernyői színesítették meg a Balaton parti égboltot. A határérték körül fújó
friss őszi szél próbára tette, az ejtőernyős fiúk, és az „egy szem” hölgy (Torba
Csilla őrmester) mesterségbeli tudását. Ez alakalommal is sor került a BEOSZ
emlékoszlopánál a koszorúzásra. A szabadtéri programok után a közönség a
rendezvényterembe vonult, ahol, a Szent Korona (másolatának), és a történelmi
zászlók bevonulásával folytatódtak a programok. Erdős László nyá. ezredes, a
BEOSZ ügyvezető elnökének nívós, a jelképek, katonai szimbólumok tárgyában
sok érdekes elemet, motívumot tartalmazó bevezetető előadását követően,
Galambos Béla alezredes, a Magyar Honvédég jelképeiről, dr. Holló József
vezérőrnagy, pedig a történelmi zászlók jelentőségéről, szerepéről tartott igen
tartalmas előadást. Worth Imrének, a Magyar Szent Korona történetének, sorsának
alakulásával kapcsolatos érdeklődése, már-már megszállottságnak minősíthető,
„ügybuzgalma”, óhatatlanul átragadt a hallgatóságára is. Szinte egyértelmű volt a
résztvevők véleménye, hogy a magyar koronaőrök nálánál elkötelezettebb, jobb
vezetőt nem választhattak volna maguknak. A BEOSZ jelképei (jelvény,
nyakkendő, póló, sapka, és saját zászló, induló), ezen a találkozón egy újabb becses
relikviával gazdagodtak. Ugyanis, a csapatzászlóhoz hasonló erkölcsi értékkel bíró,
nemzeti zászlót adományozott a honvédelmi miniszter a Szövetségnek, amit
ünnepélyes keretek között, Iváncsik Imre, a HM politikai államtitkára adott át. A
jel, és szimbólumok jegyében szervezett találkozó bebizonyította, hogy a BEOSZ
nemcsak ápolja a hagyományokat, hanem, hagyományteremtésre is képes. A XIV.
katonanemzedéki találkozó alakalmával került sor első alkalommal, az MH
hívatásos állományával való kapcsolatok erősítése érdekében, a kiemelkedő
szakmai, és társadalmi munka elismerésére alapított BEOSZ elismerés, a „Katonák
Példaképe” díj átadására. A Szövetség elnöksége, első alkalommal, hat jelöltnek
ítélte oda a címet.
14
15

Hírlevél, BEOSZ kiadvány 2004. november VIII. évfolyam különszám.
Hírlevél, BEOSZ kiadvány 2004. november VIII. évfolyam különszám.
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Ezt követően a Szövetség legmagasabb szintű elismerését, a BEOSZ
Emlékérmet,16 két személy és három tagszervezet vette át. A délutáni programok is
a katonai jelképek, szimbólumok felelevenítésének jegyében teltek. Ennek során az
őrezred, és több hagyományőrző szervezet tartott magas szakmai felkészültségről
tanúskodó bemutatót. Az eseményekben gazdag, mozgalmas nap a légierő
zenekararának, illetve egy tánczenekar koncertjével zárult. A résztvevők úgy
vélekedtek, hogy a találkozó programját a magas fokú szakmai felkészültség,
igényesség jellemezte, ezért a „közönség” tanulságos, látványelemeit tekintve,
pedig élményekben gazdag, eseménydús előadásokat, tájékoztatókat hallott,
bemutatókat látott.
XV. (jubileumi) katonanemzedéki találkozó
A XV. (jubileumi) katonanemzedéki találkozóra 2006. október 2–4-e között
került sor. Az első napon, Budapesten, a HM Kulturális Szolgáltató Kht.
színháztermében a Stefánia úton. A második és harmadik napon, pedig a
„szokásos” helyszínen, a balatonkenesei Honvéd Üdülőben. A jubileumi találkozó
a hagyományápolás, mindenekelőtt, az 1956-os magyarországi forradalom 50.
évfordulójáról történő megemlékezés, a katonák körében folyó szociális
gondoskodás, és más hasonlóan fontos, aktuális téma feldolgozása, megvitatása
jegyében telt.
A rendezvényt, Sipos Géza nyugállományú ezredes, a Szövetség elnöke
nyitotta meg. Beszédében fogalakozott a hagyományápolás, a forradalmi eszmék
megtermékenyítő erejével, és azoknak napjaink társadalmi-politikai eseményeire
gyakorolt hatásával. Ezt követően, Makk László tábornok, felolvasta Sólyom
Lászlónak, a Magyar Köztársaság elnökének, a találkozó résztvevőihez írott
levelét. Az államfő üzenetében többek között kitért arra, hogy: „A hadsereg
főparancsnokaként öröm számomra, hogy a bajtársi egyesületek ápolják a
hagyományokat, összetartják a katonanemzedékeket, és ezzel példát adnak a civil
társadalomnak is. Az a kezdeményezés, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége idén az 1956-os forradalmat választotta a találkozó témájául,
örvendetes, és méltó az ünnephez”.
Az államfő üzenetének ismertetése után, Wapplerné dr. Balogh Ágnes a HM
jogi szakállamtitkára kért szót. Elismerő szavakkal méltatta a Szövetség
tevékenységét, a honvédelmi tárca és a BEOSZ munkakapcsolatát. Példaértékűnek
tartotta, hogy immáron tizenötödik alkalommal szervezi meg a Szövetség a
„Kézfogás a honért” jelszó jegyében a katonanemzedéki találkozót. A hozzászólást
követően elismerések átadásra került sor. Felolvasták a BEOSZ három vezető
tisztségviselőjének ezredessé történő előléptetéséről szóló honvédelmi miniszteri
határozatot, többen kitüntetésben, dicséretben és jutalomban részesültek. Ezen a
találkozón hárman részesültek a „Katonák Példaképe” díjban.
A magyarországi forradalom 50. évfordulójáról, dr. Tóth Sándor nyá. ezredes,
hadtörténész tartott tartalmas, és minden bizonnyal sokak számára emlékezetes
előadást. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy „az 1956-os magyarországi
16

„Hivatalosan”, a BEOSZ Emlékérem, a Szövetség születésnapján, február 27-én, kerül
átadásra. A XIV. találkozó volt az egyedüli, amikor ilyen díjat is átadtak!
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forradalom esetében az igazság felderítése, és a társadalom képviselőinek széles
körével történő megismertetése, korunk egyik fontos feladata, amelyben
meghatározó szerepet vállalhatnak a civil szervezetek, köztük a BEOSZ is”. A
napzáró előadást dr. Holló József nyá. altábornagy, a HM Hadtörténelmi Intézet és
Múzeum főigazgatója tartotta. Referátumában, történeti, és társadalmi-politikai
összefüggésekbe helyezte, és tudományos igénnyel vizsgálta, szemléletes módon
jelenítette meg, a katonai nemzedékek összefogásának szükségességét,
jelentőségét, az azokat motiváló tényezőket, összefüggéseket. Az első napi program
befejező eseményeként, a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, „Ezüstfény”
együttese adott, az alkalomhoz illő, érzelmekre ható, és emlékeket felidéző műsort.
A BEOSZ választmányának tagjai, és a meghívott vendégek, a kulturális
programot követően, Balatonkenese felé vették az irányt. A rendezők az utazásba,
egy rövid szünetet iktattak be, sort kerítve Pákozdnál, a „Doni-Kápolna” katonai
emlékhely megkoszorúzására.
A kenesei program, a második napon, hagyományosan a Magyar Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) által szervezett, látványos ejtőernyős bemutatóval
indult. A BEOSZ emlékoszlopánál dr. Lovasi Gábor nyá. ezredes, alelnök tartott
ünnepi beszédet, amit koszorúzás követett. Az előadások sorát Csentes Zoltán hőr.
ezredes nyitotta meg. Az előadó a határőr testületüknél végbemenő változásokról, a
BEOSZ és a határőrség kapcsolatáról, és annak fejlesztési lehetőségeiről,
távlatairól beszélt. Rövid szünet után, a résztvevők, egy „vaskos témába,” a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szociológusai által, a katonanyugdíjasok körében
végzett felmérés tapasztalatainak feldolgozásába fogtak. Kiss Zoltán László, majd
Dobai Pál alezredesek, kutatásvezetők osztották meg a hallgatósággal, az általuk
végzett kutatómunka, a kibocsájtott kérdőívek elemzése során szerzett
tapasztalataikat. A nap programjába még belefért egy kibővített régióvezetői
értekezlet is, ahol a másnapi választmányi üléssel kapcsolatos témákat vitatták meg
a résztvevők. Délután Daróczy Ferenc nyá. alezredes, ügyvivő, egy bélyegkiállítást
ajánlott jó szívvel megtekintésre. A katonanemzedéki találkozón ismételten részt
vett több, a BEOSZ-szal együttműködő, kapcsolatot tartó külföldi szervezet
képviselője. Részükre a szervezők külön programot biztosítottak. A kenesei
találkozó második napján, Ocsovai János ezredes, a HM Személyügyi Főosztálya
részéről tartott tájékoztatást a nyugállományú katonák szociális ellátásának
helyzetéről, és az ezzel kapcsolatos további tervekről. Ezt követően a régiókban,
„a BEOSZ a nyugállományúakért” témakörben folytatódott a vita. A XV.
katonanemzedéki találkozó, választmányi üléssel zárult. A testület döntött arról,
hogy Erdős László nyá. ezredes (önkormányzati képviselővé történt megválasztása
miatt megüresedett) ügyvezető-elnöki tisztségét, a jövőben Ipacs József nyá.
ezredes töltse be.
XVI. katonanemzedéki találkozó
A XVI. katonanemzedéki találkozó, 2007. október 15–17 között volt,
Balatonkenesén. Ennek a találkozónak a különlegessége volt, rangját emelte, hogy
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jelenlétével megtisztelte, Abdul Hamid Ibrahim a Veterán Világszövetség 17 elnöke,
amely szövetségnek a BEOSZ egy éve tagja. A találkozón már szemmel látható
volt, hogy az elmúlás kegyetlen törvénye, és napjaink felgyorsult élettempója,
ritmusa következtében az eseményen egyre jobban „magára maradt” a hatvanas,
hetvenes éveit taposó katonanemzedék. Miközben az idősebbek „elmaradtak”,
aközben a fiatalabbak többsége még keresi, illetve nem találta meg az utat
Szövetségünkhöz. Az első nap a Szövetség „belső” ügyeihez kapcsolódó
rendezvényekkel telt. A második nap koszorúzással kezdődött. Ennek helyszíne a
IX. katonanemzedéki találkozó alkalmával ültetett facsemeték karéjában álló, és a
X. jubileumi találkozón felavatott, „a Magyar Honvédség obsitosai tiszteletére
emelt, a haza hű kiszolgált fiainak maradandó emléket állító” emlékoszlopnál volt,
ahol dr. Lovasi Gábor nyá. ezredes, a BEOSZ alelnöke mondott beszédet. Amikor
az emlékező szavait hallgató, sok-sok őszülő vitézen végigpásztázott szemlélődő
tekintete, érzékelhetővé vált, hogy óhatatlanul szép és kevésbé kellemes, de később
megszépült emlékek sokasága kerítette hatalmába a szónokot. Az emlékoszlop
koszorúzásának kedves, és a találkozó lényegét jól kifejező epizódja volt, amikor
az elődök emléke előtt együtt hajtott fejet Kelemen József nyá. altábornagy és az
évek során hadnaggyá „cseperedett” fiúgyermeke. Az emlékezés meghitt
hangulatát a „gépkocsira” katonás vezényszó törte meg, és már a lóerők falták is a
kilométereket Székesfehérvár felé. A rendezők és a vendéglátók, egyrészt itt
kívántak igazán lehetőséget teremteni arra, hogy a különböző korú, rangú és
beosztású honvédők, véleményt, eszmét, élményeket, cseréljenek. Másrészt, hogy a
találkozó résztvevőivel megismertessék az alig néhány hónapja életre keltett új
katonai szervezetet, az Összhaderőnemi Parancsnokságot. Sipos Géza nyá. ezredes,
a BEOSZ elnökének megnyitó szavait követően, dr. Vadai Ágnes, a HM
államtitkára üdvözölte a résztvevőket, és általuk a honvédségben jelenleg is
szolgáló, valamint nyugállományban lévő tagjait. Benkő Tibor vezérőrnagy,
parancsokhelyettes előadásban szemléletesen és mindenre kiterjedően mutatta be az
Összhaderőnemi Parancsnokság működését, tevékenységét, életét. Ezt követően
többen lehetőséget kaptak arra, hogy elmondhassák az általuk át- és megélt,
élmények, események hatásra ébredt gondolataikat. A hozzászólók közül
érzelmileg, Takács Tamás őrnagy, tábori lelkésznek, a bajtársiasságról közzétett
néhány gondolata érintette meg különösen a hallgatóság lelkét. A délelőtti
programot egy ünnepi aktus, a BEOSZ elnökség által alapított „Katonák
Példaképe” díj átadása zárta. Ebben az évben hárman részesültek elismerésben.
A délelőtti program végeztével, Fehérvárról, útban Balatonkenese felé, a
találkozó résztvevői Pákozdon megszakították útjukat, ahol koszorúzásra, és az
emlékhely megtekintésére került sor. Az ez évi katonanemzedéki találkozó
programján érződött, hogy a Szövetség, 2008-ban tartja soron következő
küldöttgyűlését. Ezért, ez alaklommal a szokásosnál is több szó esett a múlt
értékelésről, és természetesen a jövőről is. Hogyan dolgoztunk, megtettünk-e
mindent, mit, mikor, hogyan lépjünk, kik legyenek a társak, a szövetségesek,
17

A BEOSZ-t 2006-ban vették fel a Veterán Világszövetség tagjai közé. Ez a Szövetség, a
világ 89 országában, 189 szervezettel rendelkezik, taglétszáma több mint 30 millió fő.
29

20 ÉVES A BEOSZ

támogatók, hangzottak el az ilyen, és az ehhez hasonló kérdések? Az alapos
helyzetértékeléstől, a célkitűzések pontos kijelölésétől függhet az, hogy a több mint
110 tagszervezetet és 12 000 tagot számláló BEOSZ, hagyományaihoz és a szorgos
munkával kivívott hírnevéhez méltóan, sajátos lehetőségeivel, továbbra is
eredményesen szolgálja-e tagságát, a honvédők, a haza védelmének ügyét.
A találkozó egyik résztvevője volt Cserta Imre nyá. főtörzszászlós, aki már
hatodik éve részese a nemzedéki találkozóknak. Élményei kapcsán elmondta, hogy
több mint harminc évet szolgált a seregben, végig „kóstálva” sok-sok tiszthelyettesi
beosztást. Nyugdíjas évei alatt meggyőződésévé vált, hogy a több ezres nyugdíjas
katonatársadalomnak szüksége van a BEOSZ-ra, és annak tagszervezeteire. Ezért
lett tag, majd, pedig vezető tisztségviselő a Fegyveres Szervek Nyugállományú
Tagjainak Klubjában, Jászberényben. Azt is elmondta, hogy az ez évi
katonanemzedéki találkozónak, különösen a második napja volt rá nagy hatással.
Megnyugtató volt számára, hogy láthatta, és néhány szót válthatott a mai
tiszthelyettesek jelenlévő képviselőivel. Tapasztalatai alapján úgy ítélte meg, hogy
ezek a mai katonák, alaposan felkészült, jó kiállású „gyerekek.” Nem hiszi azt,
hogy gond lehet, azzal a bizonyos „stafétabot átadásával.” Azért, egy kicsit aggódik
is értük, mivel úgy látja, hogy nagyon sok az elfoglaltságuk, és óvja őket attól,
hogy ezért nehogy zaklatottá, rohanóvá váljék az életük (most is többen közülük a
rendezvény után a szolgálati helyükre, a gyakorlóterekre siettek vissza). Jól eső
érzés volt számára a HM államtitkárától azt hallani, hogy a tárca továbbra is
megadja a kellő tiszteletet, és számít nyugdíjasaira, törekszik körülményeik
javítására. Ez még akkor is igaz, ha ezen a területen is, a lehetőségek behatároltak.
A három nap szoros programja, sok-sok muníciót, élményeket adott,
tanulsággal szolgált, amit odahaza minden bizonnyal jól tud majd hasznosítani,
mondta egy résztvevő a találkozón megjelentek közül. Ez, egy vélemény a sok
közül, de kezelhetjük mintaértékűnek, hiszen a résztvevőkön általában érzékelhető
volt, a Szövetség sorsa iránt érzett felelősség.
XVII. katonanemzedéki találkozó
A XVII. katonanemzedéki találkozó, 2008. október 6–8 között volt,
Balatonkenesén. Ez a találkozó, abban különbözött a többitől, hogy a megvitatott
témák között (tekintettel a Szövetség közelmúltban megtartott küldöttgyűlésre),
több szólt a BEOSZ saját ügyeiről. Már, az első napon elnökségi és választmányi
ülésekkel kezdődött a program. Ezt követően a Hadkiegészítő Parancsnokságok
munkájáról, a nyugállományú klubokkal, egyesületekkel történő együttműködés
tapasztalatairól tartott előadást Szabó József mk. ezredes, a HM Személyügyi
Főosztály osztályvezetője. A második nap, az BEOSZ Emlékoszlopának
koszorúzásával, majd a „Katonanemzedékek emlékparkjának” avatásával
kezdődött. Itt, dr. Lovasi Gábor nyá. ezredes tartott megemlékezést. Az előadások
sorát (érdekes, és sok tekintetben újszerű témát felvállalva) dr. Szabó Miklós nyá.
altábornagy, akadémikus kezdte, a „Katonai felsővezetők a diktatúrában” címmel.
Előadások hangzottak el még, a civil szervezetek pénzügyi szabályozásáról, a HM
humán és idősügyi stratégiájának helyzetéről, a pályáztatás „fortélyairól”, a
katonanemzedékek együttműködésének történelmi hátteréről. Ezen a találkozón is
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sor került elismerések átadásra, a BEOSZ elnökét, ügyvezető elnökét „tiszteletbeli
bányásszá” fogadták, és átadták a „Katonák Példaképe” díjakat is. Ebben az évben
öten részesültek ilyen elismerésben.
A találkozó harmadik napja a régiók tanácskozásának jegyében telt.
Megvitatták a küldöttgyűlés döntéseiből adódó feladatokat, és a soron következő
időszak konkrét tennivalóit, a tagszervezetek soron lévő közgyűléseivel
kapcsolatban adódó feladatokat.
Zárszó
Az első történelmi jelentőségű nemzedéki találkozó óta tizenhét év telt el. A
rendszerváltást követően, a Magyar Honvédség, és a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége fogott hozzá ahhoz a nagyjelentőségű, korszakos léptékű feladatnak a
megoldásához, hogy „betemesse azokat az árkokat,” amit az elmúlt évtizedek során
regnáló különböző politikai kurzusok hagytak örökül. Nem volt egyszerű a feladat,
összebékíteni azokat, akik közé oly sokan, és oly sokszor igyekezetek éket verni.
Az első „randevún” nem lehetett tudni, látni, hogy mi lesz ennek a
kezdeményezésnek, vállalkozásnak a végkimenetele. A tapasztalatok azonban azt
igazolták, hogy a katonák gyorsan megtalálták a „közös nyelvet”, hiszen
mindannyian – ha más és más történelmi háttérrel is –, a haza védelmét választották
élethívatásuknak. Úgy tűnik az akkori szervezőknek, sikerült a „Kézfogás a
honért” jelszó jegyében az igazság felderítéséhez vezető legközvetlenebb utat
megtalálni, az évtizedek során keltett „homályt” lassan-lassan eloszlatni. Az évek
múlásával a természet törvénye szerint, a három generáció fokozatosan kettőre
zsugorodott, és egyszer csak arra eszméltünk, hogy a háborús generáció
fokozatosan „elment”, az új honvédség katonái pedig nehezen találják a hozzánk
vezető utat. Ez a helyzet megváltoztatja a katonanemzedéki találkozókkal
kapcsolatos korábbi felfogást is. Egyfajta „rövidre vágott” megoldás lehet ezeknek
a rendezvényeknek a megszüntetése. Nem valószínű, hogy ez üdvözítő változat
lenne. Már csak azért sem lenne az, mert a mai katona nemzedékek között is
ténylegesen léteznek életmód, élmény-tapasztalatbeli és szocializációs
különbségek. Ezek csak úgy oldódnak meg, ha minden érintett fél törekszik rá, és
tudatosan munkálkodik azon. Ma ez a tevékenység (a korábbi három generáció
helyett), az aktív és nyugállományú katonák, valamint a honvédelem és a lakosság
kapcsolatának erősítése terén folyik, a kölcsönös tisztelet és véleménycsere alapján.
Ez utóbbihoz pedig fórumra, megfelelő körülményekre van szükség. Az a
nemzedék, aki nem tudja kezelni a múltját, annak jelentős gondjai támadnak jelen
ügyeiben történő eligazodásban is. De a veterán generáció sem érezheti azt, hogy
maradéktalanul betöltötte küldetését akkor, ha nem adta át az őt követő
nemzedéknek mindazokat a szakmai, érzelmi és etikai tapasztalatokat, amire azért
van szüksége, hogy ne kövesse el azokat a hibákat, amelyekért az őket megelőző
nemzedékek oly drágán megfizettek, továbbá azért is, hogy a világméretű
együttműködés (globalizáció) erősödése közepette is, megmaradjunk nemzetinek,
magyarnak.
Fekete István nyá. ezredes
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