Propaganda és valóság II.
Néphadsereg (1953–1956)
1953 tavaszán, döntés született az erőltetett iparosítás leállításáról és a 252 ezer fős hadsereg
létszámának csökkentéséről. A katonai sajtó az átszervezési folyamatokról nem számolhatott
be.
Mivel a létszámcsökkentés miatt a sorkötelesek közül nem tudtak mindenkit harcoló
alakulathoz behívni, ezért felmerült a katonai műszaki kisegítő alakulatok létrehozása. 1956
júniusában 15 bányász-, illetve 9 építőzászlóalj felállítására került sor. Ez jó téma lett volna a
sajtónak, ám az építő alakulatok létrehozása kezdettől fogva aggályokat váltott ki, mert jogilag
kimerítette a kényszermunka fogalmát. A katonai sajtónak kifejezetten kedvező volt a márciusi
nagy dunai árvíz és az azt követő helyreállítás, mert meg lehetett tölteni az újságot a
néphadsereget dicsőítő hírekkel. Ez látható a következő képeken.
Dávod 1956
1956. március 11–14. napjaiban az áradó Duna Sükösd és Baja környékén 8, Mohács térségében
pedig 14 helyen szakította át a folyami védvonalakat.
Az árvízkárosultak száma 30 ezer főre volt tehető! A jeges árnak emberéletek is áldozatul estek:
egy magyar, egy szovjet katona, továbbá három civil lakos vesztette életét a tragikus
eseményekben, köztük egy 11 éves gyermek is.
A helyreállítási munkák közül a legsürgetőbb feladat a hidak, közlekedési utak helyreállítása
volt, amelybe bevonták a honvédség kivezényelt állományát is. Dávodra egyheti
munkavégzésre a Budapesti Honvéd Gépkocsi Iskola 50 teherautóját és 270 főnyi legénységi
állományát rendelték ki.

A propaganda. A károk sürgős helyreállítása a nemzetgazdaság érdekein túl
propagandisztikus célokat is szolgált.

A tudósítás szerint kedvező ütemben, nagy mennyiségben érkezett a területre építési anyag,
amelynek láttán a lakosság lelkesedése is erősen megnövekedett.

A sajtó kozmetikázott tudósításain keresztül értesülhetett az ország a szocialista építőipar
nagyszerűségéről, a magyar és szovjet katonák emberségéről, embert próbáló erőfeszítéseiről.

Az újságok nem írtak a nyersanyag-, és a szakértelem hiányáról. A lakosság „lelkes”
együttműködése sem volt olyan, mint ahogyan az a hivatalos híradásokban szerepelt.

Szigorúan bizalmas! Az árvízi helyzet reális értékelése a pártjelentésekben olvasható, ami
nem egy esetben rossz fényt vetett a népi demokrácia szerveire, az államigazgatásra, a
rendőrségre és a hadseregre.

Nem egy esetben karhatalommal kellett „mozgósítani” az árvízvédelemi munkára a
lakosságot, de még a tanács tagjait is.

A kommunistapárt még a természeti csapást is kihasználta a „rendszer nagy ellensége”, a
középbirtokos árutermelő parasztság, a kulákok üldözésére.

Az emberek a menekítésre érkező magyar honvéd alakulatoktól jobban féltek, mint a szovjet
katonáktól. Minden magyar katonában ávóst láttak.

A hadsereg szovjetizálásának egyik elemeként vezették be a fedőszámokat. A hadrendben
használt tényleges katonai megnevezések szigorúan titkosak voltak.

Helyettük egy négyjegyű postafiók (PF) számot használtak. Így a Budapesti Honvéd
Gépkocsi Iskola fedőszáma a PF 4999 volt. Ez semmit nem árult el a lakosságnak. Az
ellenség felderítői bizonyára tudták.

A kivezényelt katonák az előírt napi 8 órás munkavégzésnél jelentősen többet dolgoztak.

