
owősödés,e ezer vonatkozásban kihat a népből' jött, a nép:p~fi 
egy, azza] 1elválaszthatatlam1l összeforrt hadseneg életére , is. 

Tú] azonban minden közv,etien és magának .a hadserie1gr 
nek az élietéb.eu megmutatkozó anyagi e:nedményen, az öt,év,es 
Terv azzal!, hogy ,erős, gazda,g, fej-lett m1ező.gazdasággal rend,elr 
kező ipari országot be:remt, egyben me;gteremti azt a hátországot 
is, ame]ynek fe1készültsége és odaadása, Sz1álin sz:e,r.int, a hái:
borút e]döntő tényezők közt e[ső helyte:n . szerepel. A szovjet 
honvédő háború ]efolyása és győ2lelmes bef1e:j,ez,és,e ,ezt a me,g;
álílapítást törvénnyé ,emelte. A törvény igaz.sáigának fényében 
']átjuk meg tisztán, hogy az foott ötév,es Terv minden so;ri3J 
és a vég,rehajtott Terv minden kaJlapácsüLése: honvsé,d,e1em is: 

Dr. Vidrányi István alezredes, 

Any~g.i $Zaktanf olyamok hallgatóinak 
eskütétele 

N agyjelientőségü ü:1mepi es,eimény színhcly<: ,volt 18-.án a 
Hadbiztosi Akadémia. A küfönféle anyagi szaktanfolyamok 
újonnan bevonu]t hallgatói tették le az ünnepély1e1s hon.védesküt. 
Az Akadémia udv.ara ez .a]ka:lomra ünnepi díszbe öltözött. A fa
]akat, a foert hatalmas fáit nemzetiszínű és vörös zászlók, vala
mint a Magy.ar Dol'gozók Pártja jdvényei díszítették. 

Az ,egy,es szaktanfolyamok felsorakoz;ott haHgatóinak arcán 
öntudatos k,omolyság és határo:wttság tükröződik. Láitszik rnj luk, 
hogy tudják miért vannak itt, - ]átszik r,ajtuk, hogy szíves,en 
vannak itt. A do]g;ozó nép 'Legjobbjai közül j.ötbek a ho1111v,éd6égbe, 
hogy az anyagi szo~~álat különfél,e ágazataiban jó ,szafoemberei 
és biztos támaszai legy,einek a veziettésnel~. 

Nyollc óralwr érfoezieitt meg Bel,e1znay Istv.án vezérőrnagy, 
Anyagi Főcsoportf.ő.nök bajtárs, aki a je.Uentésbeadás után üdvö
zöllf:e a tanfO'ly,am hallg.atóit, majd l,etlikes «Hurrá.>> kiái1tásoktói1 · 
kísérve ,el!lépett az arcvonal előtt. · 

Az ünnepség, m,•~'!yen Bel1ejZlllay v,ezérőrnagy btajtá.rson kívül 
je]e•n voif.t Somogyi Imre vezérőrnagy bajtárs, ,a hadbiztosi kar 
főnöke, az MDP XIII. lwrfüeti pártszeM~e,z,etének ,v;e2íetöi, a 
H. M. csoportfőnökei és osztá.lyve·ze·~ői közül sokan, a, tanfolya
mok tanárai - a Hymnusz , e]érneklésével kezdődött, majd B0d
rossy Erik hadbiztos ezriedies bajtárs üdvözöl'te .a ' me1g}eient·eket. 
Ezután Be]eznay vezérőrIL bajtárs ünnepi beszéde következett. 

A · most meginduUt anyagi szaktanfolyamok hallgatóit azért 
hívtuk be a tanfolyamokra - mondotta, - hogy a magyar 
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doJ.lg,ozó nép iJ.egjobb- fiai néphachscircgünk a'nyagi szolgálatában 
is ellfoglalják a megfelelő v,eizető helyeket. 

Honvédségünk fojllesztésének és irányvonalának ütemét 
·pártunk és nagy vezér,e Rákosi Mátyás vrnág,osan meghatá'rozta, 
Ennek a határozatnak eredménye .az is, hogy a Magyar Do]go
zók Pártja ideszóliított Tit,eket edldigi munkabJe1ly,eiJtekről. 
_ új hadseregbe jötLe~e,k, nie]yben új érteímet nyert a ka
tonai szollgálat, a tisztipálya. Ez már .a Ti hadseregetek, me,ly~ 
nek fdadata a magyar nép félem,eiked1éséniek munkával elért 
er,edményeknek biztosítása. A vi]ág ~1e:gkorsZieTűhb had!itudo· 
mánya és :\ ]egtökél,eteseb!b f1egyv·2Tek .állanak rendelk,ezésü11-kr:e, 
de kemény munkár-a és á]dlozatváUaláisra v:an szülrnég a trunárok 
és a ha]lg,at_ók részéről egyaránt, ho:gy ,a ·iiendelkez;ésuekre állló 
rövid idő a:'Jlatt megt.anu1ljátok mindazt, .amine sz;olgálatotok eHá-
tásához szükség llesz. · · 

új hadser1egünkben új! érte]me1t ny,ert a i.aktany.a, a/ fegy
ver és a többi anyag. Mindez ma már a dollgozó népé és mindezt 
egy cé~ érdekében kell összpontosítani: az újtípusú, ütőkép,e1-5 
néphadsereg kialialrnlására, _hogy mielőbb méltó szövetség,eJS.ei és 
fegyv,eTtársai llehessünk a n,agy Szovj!eitúniónak és a ,győzheteHen 
Vörös Hadse1,e:gnek. 

Nem félle-k, hogy nem tudtok megfie1leI:ni a követelmények
nek, mert szemeiúe1kbfü acélkemény alwrat sugárzik felém. Bí
zom'· benne, , hogy szillárd politikai öntudatból táplálkozó v,as
akarattaJ.I és szívós eniergiávai le fogjátok küzdeni az akadályo,. 
kat, a kitüzött céU el fogjátok érni és pár hónapos 1,iképzés utá;n 
kiváló katonákká váltok. · 

·A továbbiakban Be]e·znay vezérőrnagy ba,ilúrs felhívta a 
hal~gatók figy,elmét ,a he~yes bajtársi viszony kialakí.tására, a 
Jdfogásta~an fegy,e'lemre, majd 1e,zen szavakkal fejezte be be
s.zédét: «l\fo;;t esküt fogtok tenni, mdy tegy,e;n világító fáklya pá
!'yátolwn. ÉrezzétJek a tar11~lmát és a súlyát. Vcz,ess1e1n Tit,eket 
ez az eskü, de csak ellőneb - ,azon az úton, melyen szikl.aszi-: 
fürdan hail1ad előltünl(' Honvédelmi Miniszterünk Farka-s Mihály 
vezér,ezredes bajtárs. EsküdJ1ekk hitte~ és felkesedéss,el. Akar:
játok és tudjátok megtartani eskütöket a vál'ság és a meg' ... 
próbáUtatás idején is, hiszen népünket, hazánkat, szocialista 
munkánk eTedményét akarjuk és fog,j,uk megvédeni. - Erriei 
esküdj•e'lek!• · 

Hákosi Mátyás, a Szovjetúnió és Farkas MiháJ.ly - vezérez,.. 
r-e·de'S b~jtárs nevének ,e,mliílésekor a j ,e1lenLévők percekig tartó 
füiJk1es tapsa és' éljenzése töbibször szakította me,g .a beszédet. 

Ezután a ha!ilgatók le~eUé.k az ünnepélyes_honv,éde1sküt, majd 

6 



a halllg.at6k nevében Gurgulits Attila haJl\gató bajtárs beszél,t :· 
«Tudjuk azl, mondotta, hogy ha,Lailmas és ,na\~Y 
munka vár rank, de mi a Párt és a munkásosztály biza1má,
bó] kerültünk a hadseregbe. Büszkén és bátran vállaljuk az 
új feJladatot. FogacLjukt a dolgozó népn,ek, hogy érdekeit, me,lyek 
a miéink is, minden áron megvédjük. Fogadjuk oktatóinknak 
és parancsnokainknak, hogy eJlőaidásaik anyagát a f,e,gjobb ké
p,ességünkke] és igyekez,e;tünkk<é'l elsajátítjuk, a parancsoka,t 
mindenkor maradéktal1anul végneh.aft:juk, hogy teljes értékű 
:szakembre,rekké yálljunk.» 

A nagy tetszéssd fogadott beszéd után a fol1<,ei1 hangulat,
i>ain föfotlyt f,elemelő ünrne:pség az . Internacionálé e:enekl:ésévd 
ért véget. Az ünnepség utáni ismerkedés,em mclleg bajtársi :légkör 
al!akult ki az ,elől járók, ·a tanárok és a. haDgatók között. 

Ezután a küfönfél,e tanfolyamok ha1lg.a<Lói bevonutal.: tan
termeikbe, műhe~y,e;ikbe, hogy komo'ly és feLelősség~eljes mun
kájukat megkezdve, eslküj1ükhö.z rn'.éltóan te:jes.íls,ék kötelessé-

güket. Görgényi György őrnagy. 

Anyagi fegyelem 

«A fegyelem minden· hadsereg a'.apja» - állapította meg 
Piilffy a:.tábornagy bajtárs egyi;k cíkkében. A parancsnokok 
és a poli lfaa:i tisztek ezért a kiképzés és neve'.és tengelyébe 
ál:ílják a tud:a,los vasfegyelem kialakításM. Van azonbain ai 

fegyelemnek olyan ága is, amelynek ki·építésére még ma s,em 
fordílana;k mindenütt kellő gondot: az anyagi fegyelem. Itt 
még nem tapasztalható az a fordu'.at , ,amelyet w hadsereg
hez és f,elszcre'..éshez való viszonyunk megvá.Itozasa folytán 
joggal e~várhatnánk. 

Mi a társadalmi tarta~ma, al1a'Pja és lényege ennek a< 
:szifkséges fordulatnak? • 

Elsősorban az, hogy ma már n em kizsákmányo!ó tőkés
reudszer fegyveres erejét, hanem a dolgozó ' uépe,t szo:gál uk, 

Másodsorban az, hogy nem tőkés államapparátus «kincs
tári holmiját», hanem a do!gozó nép vere}ékes munkájának 
gyümölcse1t bíz ták ránk. 
{ Farkas Mihá]y vezérézredes, honvéd,ellmi miniszter ·baj
társ az 1949 május 1-i díszszem:lén mondott beszédében rámu
latott arra, hogy a vi~ág békefrontj.a maigyair szakaszának meg
szifárdítása érdekében ds,ő f.eladia:tunk az, hogy · «.a munka. 
frontjá,n gondoskodjunk a hároméves terv sikm·es belejiezéséről! 
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