
Az Ötéves Terv és a honvédség_ 

Vá]asztás után, mégpedig hatalmas győzelemmel végződött 
váJiasztás után vagyunk. Ha most beszélünk az ötéves Tervről,,_ 
az már nem váUasztási meg,,,cryőzés céljából,, hanem azért tör,
ténik, hogy éppen az any-agi swlgálatot úelj esítő bajtársakkal 
e]beszélgessünk egy kicsit erről a nagy gazdasá:gi, - tehát a 
nyer'vünkön: anya,gi vonatkozású - tervréí'l és annak várható · 
honvédségi kihatásair,óU. 

Gerő Ernő pénzügyminiszúer a Terv főfeladatai között so~ 
roJita fol a következő célt is: «bizbosítani a honvéde:iem fejlesi
tésének anyagi ala{>j.aiU Ez a kijelenlés tökéle!Jes biztonságot . 
nyujt nekünk az irányban, hogy a Terv vég,rehajtása során a 
honvédség anyagi eNátottsáigá!llak kérdése min,clig élvonalban; 
fog mutatkozni. De ahogy a választási hadjáirat a'latt nem mai
radt do]gozó szél,es ,e hazában, aki meg nem isme;rt.e, me;g nem 
tanuNa volna: mit hoz neki és családjám,a,k az ötéves Terv, 
a:hogy mi honvédek is tudjuk, hogy személyileg mit várhatunk 
a Tervtő], s ez hogyan fog jelentkezni a maigunk és szűkebb_ 
csaJládunk életszínvonal iemelkedéséruek számszerű adataiban, 
- · ugyanúgy nem árt eligondolkozni azon is., hogy a mi na:gyobb 
csaJládunk: a honvédség éJ.etében hogyan és miben fognak meg
mutatkozni az ötéves T,ein~ á]ldásai. 

«l'vlagyarország fejlle:tt mezőgazdasággaiJ. rendelkező ipari, 
országgá válik.». Je1,enl,-e ez a pro.g.ram vala:mit a magyar hon-. 
védségnek s ha lgen, miben nyiltvánu1 meg ,ennel{ jelentősége? 

Az e]ső kérdésrie határoz.ott igennel válaszolhatunk. HogyI11e 
jel\entene nagyon s,okat a hadse'Peg anyagi ellátottsága terén az, 
hogy az öt év aUa:tt ipari termelésünk soo;o-ka:l megem,e·lkedik? 
Hogyne jieUenterne me:gint csak i,gen sokat a mezőgazdasági nö
vényi termetés és állattenyésztés emelkedése? 

V,együk csalc soJ:ra a,úeirv egyes pontjait úgy, .ahogy azokat' 
az eddigi - nagy vona]lakban .m,eg-szerkeszbeitt - beJelenlések
bő] - megisrueirtük. · 

A vas- és acéllterme[és, valamint a gépipar fejlesztésének 
termés~etes kövelkiezmény,eként várh~tó az ezzeU összefüggő hadi
iparunk nagyar.án;rú fejllődése is. Nem k,ell hnzzá nagy fantázia. 
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hogy l!ássuk pá1~ év táJVlatát, amikm· sajárt gyMainkból kerül ki 
minden fegyverünk, minden aJlkatrésze, ami csak növe:lni fogja 
honvédeink büszkie ' öntudatát ,és önbÍZafünát. 
\ A bauxit-érc fokozo.tt bányászata és az aJ!miünium hazai 
kikészítése ,egészen . a véglermékig - nagyszeiríí kiliátás ,rcpülő
gépiparunk fejfödés,e s ezzel a néphadsretreg ezi,rányú szükség;
l!eténiek tökéleles kidégHés·e felé. 

«új magyar v,e:gyipart te:r:emtünk. » mondotta Gerő minisz
ter. Biztosak ]\ehetünk ben.rne, hogy ez az új magyan ve,gyészeti 
~par hííség,ésien fa öt]e~es,en ki fogja .sw1gálni a néphadsereget 
is és mindazt produkáJini fogja, aniit a modiern hadseregek e 
téren rrí.egkívánnak. · 

Építőipar gépesítés.e! vrnamosíLás ! Vajjon jie1ent-,e valamit 
a mi ki.Uön szempontjaink.bál? J,eilent biz·ony ! A honvédségi 
tejlle:sztés,ével arányba'll lépnek ,e:lőtérbe . elhelyezési gondjaink. 
Nem mindeigy, hogy a mai foJikészültsé,gfí, vagy az új , ,gépesíLe'tt 
1építőipar o]dja meg ,ei fe~adat<0kat kivitelben, id,öben, ponlos 
t,J!őírás szerint. Nem mindegy, hogy az ország ~,egtáJVolibb ZÚl

·gában el!he:lyezett határőrsünk villanyvilárgítás nmlllleU, lel,efon
és hállózati rádió hasznáilatával láilj.a el majd szolgáLatát, még 
jobban és még enedményesiebben, mint mai, sokszor primitív 
eföe:Iyezésében. · 
, TextHiparunk jövőbeni fejlődése, csak úgy, mint bödpa
runk termelésének nagyarányú növe'.és1e, még tökéletesebbé t,eszi 
,á honvédség ruházati igényeinek te]j1es és a me:gkívánt übemr 
ben vaJió kielégítését. 

Gépkocsi parkunk ma még többfé]e, főLe:g külföldi gyárt
mányú és típusú jármííből! t,evődik ossze. Fe1eslie1~es han,gsú
l'yozni, hogy utánpótlás és karbantartás szempontjából is mit 
je]ent az, ha g~pkocsiiparunk f.ej~esztés,e során haJJadunk abba 
az irányba, hogy a sajátos honvédségi kíváJnaJlmak sz;erint az 
órsiágban megépítieU ,géplwcsi minden · al!katrésze itthon ké
szül!j,ön . . 

A növényte1·me]és, az á'1laUenyésztés fejl,ődés1e s mindezzel 
kapcsol!atban az élelmiszeripar termel-ésén1e!k ·emelkedése nem~ 
csak a honvédség é]eimezését teszi még kön,ny,ebb és méig 
jobban vé~rehajtható f,eJladattá, de a ióellátáJs beirén is csökkenti, 
majd e]őbb-ulóbb megszünteti gonidjainka:t a tervsz,e1ríí, pontos,an 

. irányított és eliLe.rufü:zött tenyésztés. 
Nehogy azt hi,gyjük, hogy a f,enti pár kiragadott péllda 

fe]ö1,eli mindazt az anyagi dőnyt, ,amit az ötéves Tie1rv honv,édr · 
ségünlmek j,el!ent, mert hisZiein az orszá;g és a nép gazda..'>ági 
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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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