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Baltó Isuónr

Közép-Kelet-Európa - íry Magyarország is - a II. világháború után
a Szovjetunió érdekszférájába kerüt. Földrészünknek abban a régójá-
ban tekintélyes szovjet katonai erók állomrásoztak, amelyekjelentős nyo-
matékot adtak a térség országai történelrni fejlődésének.

1945 után a világpolitikáb_an két pólus (világrendszer) jött létre. A
NATO az Amerikai Eg5resült Allamok vezetésével a tókés orságokat, a
Szorjetunió pedig a magukat szocialista országoknak valló államokat tö-
mörítette.

A nemzetköá erőviszonyok fó irányvonalát, e két csoportosulás po-
litikai, gazdasági és katonai küzdelme határozta meg. A kölcsönös bizal-
matlanság, a másikkal szemben táplált félelem, valamint az elért pozíciók
megtartása, a nemzetközi kapcsolatokban feszültségekhez, hideghábo-
rúhoz, fokozódó feg5ruerkezéshez vezetett. A nemzetközi szintér ririnden
területét megmérgezó magatartási formák és rálláspontok a koreai hábo-
rú idején (1950-1953) már olyan rnélypontra jutottak, hogy a helytelenül
levont kó/etkeztetések miatt eryesek már a ülágháború kirobbanását is
valószínűsítették.

A katonapolitikai elképzelések és a katonai doktdnák alapján I4ind-
két fél naryszabrású hadseregfejlesztésbe kezdett, amely együtt járt a had_
erók létszámviszonyainak és haditechnikai eszközeinek rohamos
mennyiségű gyarapodásával.

Dr. Ba ó i§tván alezíedes, a hadtudomány kaodidátusa, Hadtörténéti Intézet és Múzeum tudo-
mányos fómunkatáas
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Az eryes orságok területén jelentős infía§trukturáli§ beruházráso-
kat hajtottak végre.

Azokban az években Magyarorság fejlódését diktatórikus, eg5rpárt-
rendszeres viszonyai jellemezték A hatalonr a Magyar Dolgoák Pártja
(MDP) szűk vezetésének (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály,
Révai József) kezebe került. Hazánkban is sztálini mintájú pártátlam jött
létre.

Az MDP az ország katonapolitikai koncepcióját a nemzetközi hely-
zetból levont következtetések, valamint a szovjet politikai és katonai ve-
zetés igényei alapján dolgozta ki. A megvalósítrásban azonban, a szovjet
katonai tanácsadók is szerephez jutottak.

A Magyar Honvédség, - a békeszerződésben - 70.000 főre engedé-
lyezett létszámot 4-5 év alatt kívánta elérni, amelynek kivitelezésére

. megalapozott, az ország gazdasági lehetóségeit is firyelembe vevő terv
készült. Amikor azonban a KOMINFORM és Moszkrla a nemzetközi
helyzet romlását és egyes tőké§ or§zágok háborű készülődését állapítot-
ta meg, a magyar katonapolitika radikálisan megváltozott.

1949{ől szovjet igények alapján erőltetett ütemű é§ méretű hadse-
regfejlesztés indult be. A több mint 200,000 főre tervezett haderó fő cso-
portosítását a §zárazföldi c,sapatoknál 3 lövész- és ery gépesített hadtest;
a, légvédelmi- és repülócsapatoknál pedig 2 vadászrepüló_, 1 bombáó-
és 1 csatarepüló hadosztály alkotta.

A hadsereg tényleges költségveté§e eg5rre jobban nyomasztotta az
országot, annak összege éwól-éwe emelkedetL (millió forintban kifejez-
ve) 1950-ben: 2937 L 1951- ben: 5230, 1952-ben:8670, 1953-ban pedig:
93(M forintot ért ell. 1952-ben a honvédségi tárca az ország költségve-
tésének már több mint 2O Vo-át használta fel. Azonban, ha firyelembe
vesszük, hory eryes, az orság védelmi képességének erősítését szolgálni
vélt építkezé§, nem a HM költségyetését terhelte, hanem népgazdasági

2 Ma8ysíoí§zá8otl*váór(továbbiakban:MoL).Rák6iMátyá§tittÁrii.atai276ford.ó5.
c,!oP. l95. óízé§i e$,ié8 covátúirkblo: öe.) 588. p
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beruházrásként kezeltek, akkor még a megielölt sámokná| is magasabb
értékeket ért el a honvédelemre forűtott ö§szeg nas§ágrendje.

A csapatok, intézetek és szervek részére egl sor laktanya, íepülőtéí,
lótér, iskola, raktár, szertár, §tb. építé§e vált szükségessé. Janza Iiároly
vörgl. (Htp. Szi) haryta jóvá azt a kimutatást, amelyet dr. Prónafa}vy
Albin örry. készít ett el az 7952^é:vre tervezett építkezé§ekől. Az okmány
284 tervfeladatot ttintetett fel'. A kiüteleás során azonban másképpen
alakult a helyzet. Az 1952. június 1-jéig tervezett 335 (!) építkezési ob_
jektumból csak 9-nél indult be a munka. (Az összes íe|adat 29 Vo-a.)a
Az építkezések terén megmutatkoá nagrnértékü lemaradás eryik fő
oka az volt, bog az előző éwe tervezett beruháaá§ok nem készültek el
határidóre és azok áthúzódtak 1952 é:we.Ilyen je|legú építkeza B52-
ben 256 volts. Az építkezések terén jelentkézó hiányosságokat ig5rekez-
tek kijavítani. A kérdés vizsgálata során a rossz, késedelmes és hibás ter-
vezést; a pontatlan munkavégzé§t; a határidók nem teljesítését; a mun-
kaeró-, anyag- és géphiánl állapították meg az építkezések terén meg-
lévő elmaradások legfóbb okainak.

Építési munkákat, azonban nemcsak a hadsereg közrletlen igényei
következtében végeztek A hadszíntér elókésátésének folyamatában je-
lentős infrastrukturális beruhrázás kiütelezése indult meg. A csapatok és
a szervek vezetése a híradórendszer megerősítését, az alakulatok átcso-
portosítása pedig a közutak és a vasutak _ honvédségi szempontok sze-
rinti - fejlesztését kiivetelte meg. A felállításra kerülő és repülógépeiben
gyarapodó légieró részére pedig e5rre naryobb sámban kellett repÜló-
tereket biztosítani.

A kimutatá§ az alábbi meníyMgú építlrczéseket taíalmazta db §záú §zerin! épüló lij lakta-
nyálc 28,Iaktanya kie8ésáé§ek l05, álfudóráb6ok 8, i§kolák 10,1ó- és 8yak6lót6€k:4, re_
püótér ma8a§építé§j 16, repülórér mélyéPíté§:8, oLP. objektumok 4, Haditechlikai Intéz€t ob_
jóktumok 3, kórházak, eü, intézetek 20, ló§zer- és robbanóanya8 raktáíak: l 3, szeítáíak, intéz_
mények, .aktárak 44, egyéb épíüezés: 2 l . MoL. Ráko§i Mátyá! titkári narai 27ó fond. 65 d§op.
l95íÉ'79-97.p,

lJo.22l,p,

Uo,

4

5
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A gépkocsioszlopok, valamint a katonavonatok mozgásának bizto-
sítása, a várható hadműveletek prognosztizált térségében, a szállítási le-
hetőségek bőűtését követelte meg. A csapatmozgá§ok, illetve a hadmú-
veleti szállítások során nag5l jelentőséggel bír a közutak és va§utak át-
eresztőképessége, vonalvezetése, a szállítási szakaszokon lévó műtár-
g)lak (hidak, alagutak stb.) állapota, terhelhetősége és az egyes vasútvo-
nalakpályaúrszelvénye (jelentóségeeryes speciális /rakmintás/technikai
eszköz továbbítása sorrán válik fontossá).

A vezérkar, a közlekedési tárca szakembereivel és a szovjet katonai
tanácsadókkal köztisen, - több hóuapig tartó munkával : felmérte a köz-
utak és a vasutak helyzstet, az azokon lévó műtárgyak állapotát, továbbá
az őrzendő, és adott esetben robbantásra kerüló Óbjektuúokat6.

A szakvizssálatok és a számvetesek alapián elkeszültek a főközleke-
dési útvonalak7, a va§úti sállító vonalak8' 3s a vezetékes híradásg tej-
lesztési tervei.

Fontosak voltak a közutak és a vasutak műtárryainak őrzá-védelmi
okmányai is. A polgári- és a honvédségi óraleg5rségeknek 186 híd őrzését

Kindlovits Pál nyá. €zd§.: ( 1 949- l 953 kózött a vezérkar Hadmllveleti csoportfónóké8en dol-
8ozoit sázado§i rcíldfokozatban) vi§su€mlékezés -- kéziíat 3. p. (a §zerzó t irtokában.)

Had!órlénelrni Levéltár (a továbbiakban: HL) MNVK. Hdm. csf§ég. 1950/T. 10l2.173 őe. |4l.
p.

Uo,l43,P,

Uo'48.p.

8

9

1a,



állapították meglo. A vasútvonalakon lévő vasúti berendezések és mű-
trárry^ak felméréie során adott e§etben Budapesten 8411, vidéken pedig
334'' objektum őrásével számoltak

A közlekedéssel összefüggő feladatok eryik fontos kérdése volt a
hidak teherbírásának felülvizsgrálata. A várható hadrnűveletek térségé-
ben így került sor a Tisza alsó szakaszán lévő hidak összesítésére. A csa-
patok átcsoportosítása során, különösen a nehéz haditechnika előrevo-
nása alkalmából vált volna fontossá a hidak terhelhetőségével szükéges
adatok ismerete. Megrállították, hogy a Tszán lévő: szolnoki, tiszaugi,
csongrádi, algyói á a szegedi; valamint a Maroson: a makói híd tartói a
35 tonnás harckocsik terhele§ét elbírják. Uryanakkor javasolták a Szol-
nokon lévő híd pályalemezeinek műszaki mégerősítését, kicserélésétl3.

A Közlekedési- es Postaügyi Minisztérium (KPM) megyénként fel-
mértÉ azokaí azO méteres és annál na5lobb nyílású fahidakat, amelyek-
nek terveivel nem rendelkeztek. A kpM a vezérkarnak küldött kimuta-
tásában 47 fahidatla sorolt fel. A jeg5zéken szereplő hidak egy része
átépítés alatt állt, több híd felújítását pedig a közeljövőben tervezték.

A VK Hdm. Csfuég., az Országos Vízgazdálkodási Hivatal á az Or-
szágos Meteorológiai Intézet közösen összegezte a várható h_adműveleti
irányok és Jugoszláüa víztajzi és meteorológiai helyzetétl5. A közös

l0

ll

L2

l3

|4

15

Uo,l06-1l5a.

BudaPe§ten az alábbi na8ysá8rendú vá§úti objektumok órzésév6l §ámoltak páyaudvar: 9 db,
íDűhelyi 4 db, fiitóház: l 1 db, Yasúti mútár8yak (aluljárók, felüárók, áthidalások, hidak stb.) 60
db.
HL. MNVK. Hdm. csfsé8 1950rr Lu2.173 ő..l 19-126.p.

Uo. l31-137. p.

A közlekedési mini§áef levele ceíó Ernó áüammitisztemek (l949.vlu. t2.)
MoL. Ráko§i Mátyás titkáíi iratai 27ó fond. ó5. c§op. l95 óe.4. p.

HL.MNVK.Tltkár§á8 l950í1 7 Il. L a03 óe. 19,2a. p,

Uo.29-3l. p.
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üzsgálatok a Duna, valamint a Ma§lar Népköaársaság Zalaegerczng-
Kecel vonaltól délre fekvó területek {tzt ajú tény ezőinek megállapítására
irányultak. A munkák végeztével előjegyzéseket és nyi|vántartásokat
fektettek fel.

Avezérkar, miután a közlekedéssel összefüggő felméréseket befe-
jezte, java§latot állított össze (1951. nájus 28.) a közutak és a vasutak,
tanábbá az azokkal kapcsolato§ mútáíryak felújításrára, megerósítésére
és a száltítási ágazatok teljesítményének fokoaására. Az okmányl6 az
alábbi nyolc fontos vasútvonal átbocsátó kapacitásának Mvítését szor-
galmazta: 1. Csap_Miskolc, 2. Ermihályfalva_Debrecen-Budapest- Szom-
bathely, 3. Nagyvárad-Mezótúr-Szentes-Baja-Narykanizsa, 4. Narysza-
lonta- Szeged, 5. Bratislava-Hegyeshalom-Naglkanizsa, 6. Budape§t-
Kunszent_miklós_Tas (Kunszentmiklós_Tas-Kiskunhalas-Szabadka,
Kun-szentmiklós-Tas-Dunapataj -Baja, 6.a. BudapesrRétszilas-Báta-
szek-Baja). 7. Ipolpág§zolnok-KecskemérSzeged, 8. Kassa- Miskolc-
Füzesabony_Szentes.

A napi telje§ítménl eg5l vonal esetében 21 szerelvénypárra, a Buda_
pest- Kun§zentmiklós-Tas szakaszt ó0 §zerelvénypárra, még a további hat
vonal esetében peÁig 24-24 szerclvénypárra javasolták felemelni. Ez a
feladat azonban nem jelentette valamennf meg|elölt vasúwonal teljes
hossának á?epítését. Igy példáu| a Budapestról a déli irányba haladó
vasutak közül Budapest-Kunszentmiklós-Tas közöttvissza kellett fektet_
ni a második vágányt, DunapataiBaja viszonylatban pedig új vonalat ter_
veztek létesíteni. Ugyancsak át kellett építeni lpo\|ság_Vác és a Füzesa-
bony-Karcag közötti szakaszt is. Az eryik legnaryobb munkálatot a Nagy-
várad-Mezótúr-Szentes-Baja- Naglkanizsa vonal követelte, ott ugyanis
a Nagyváradtól-Dombóvárig terj€dó szaka§z teljes felújítást követelt,
mert az a üszonylat kis teherbíriású felépítményekből és kis befogadóké-
pességű állomásokból állt.

A"vasúti program" feladataiból következett, hogy több állomás épü_
letének átépítését i§ tervbe vették. Számoltak Záhony, Tuzsér és Komo-
ró állomások átrakóképességeinek fokozásával; valamint Derecen és Bu-

16 HL, MNVK. Tttkárság l95l rf.612.2|80l l óe.341-343. p,

294



dapest állomások deltával való kikerülésével is. A végrehaitás t lehezí-
tette.az a tény, hory e nagnzabású tervek kiütetezésT határidejét 1953
végóen határozták meg. 1956-ban csak a Bajánál lévő vasúti hia átépí_
tesével számoltak, olyan módon, hory annak lehetővé kellett tennie a 60
tonniás technikai eszköók közlekedését is.

. Számos tennivalőt jelentett a"közúti program'' végrehajtása is. A fel-
adatok élén állt a Beregszász-Debrecen-Szolnok-BudapesrGyőr_or-
szághatár.autóút átépítése, amelyet 1951 végén kívántáli befejézni. A
felmérések szerint tervezték az űtyonalon levő 82 híd és áteresz megerő-
sítését, valamint az ít szélesítését -- több szakaszon -- kb. 18Ó km
hosszűágban, A Beregszásztól-Bécsig terjedő közút pályatestének szé-
le§ségét 6,5 méterben rögzítették, naponta 4-5fi)0 gépt oisil7 áthaladá-
sával számoltak 19 52 v égére a S átoralj aújhely-Mis[oic-Budapest-Nagy-
kanizsa, az Ipolyság-Vác-Budapes.t-Cegléd és a Kiskunféleglháza-Bája
útszakaszok átépítését terveztékl Ö. Mindhárom útnak 5,5 áéter pályá-
szélességgel napi 3üx) gépkocsi áthaladását kellett bizto§ítani.

. _ _ 
A közúti- és a vasúti program munkálatai a nemzetközi (tranzit) szál-

lítások kóvetelményei és a hadi (hadműveleti) szempontoi szerini kez_
dódtek el. Két lényeges következtetés vonható le. Az egyik az volt, hory
a va§utak é§ a közutak vonalvezetése eg5nészt nyugatra - Ausztriához1
v€zetett, az ott tartózkodó szovjet megszálló csapatok ellátiá§át biztosítva
és a feltételezett hadműveleti szempontokat is kielégítve; továbbá délnek
tartott egy e.setleges jugoszláv konfliktus szállítrási feladatainak is eleget
téve. A másik következtetés szerint pedig az utak beépúltek Csehszlovrá-
kia, Szoy|etunió (I(árpátalja), valamint Románia száilí,trási rendszerébe,
amelyből követkeóen azolrkal az onágokkal nagyobb kapacitású és
közvetlenebb ös§zeköttetés teremtódhetett meg éry esetl;ge§ közös
hadmúveleti alkalmazás során.

Az MDP Titkánága 1951. június 2-án megtárgalta a Honvédelmi
Minisztérium közlekedéssel szembeni igényeit, amélyet etvben jóvá is

l7 Uo.345.p.

'l8 Uo.34ó_p.
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hagyott. A vezérkari főnöknek kellett a közlekedés- és postaügyi minisz_
terrel és az Országos Tewhivatal elnökével közösen elkészíteni a részle_
tes anyagi számvetést é§ a program költségvetését.

A rnegvalósítandó feladatokról, azok anyagi és pénzügyi kihatásairól
készült jelentés nagl tételeiben megegyezett a korábban készült doku_
mentum adataival. Ugyanakkor a fóvárost és Debrecent e|kerűlő vasúti
delta megepítésének határidejét 1953-ról 1956_ra módosították. Szere-
pelt a számvetésekben 1952-re 5ü)0 db G.Jeg. kocsiberendezés leryár-
tása, 195^3-ra pedig 11 db kórházvonat e|készítése. Mozgósítási tarta-
lékként'' 75 km felépítménl anyag megalaHtásával vámoltak.

Az elkészült számvetések teteme§ építő-anyagszülrségletről és jelen-
tős összegű pénzről adtak számot. Amunkákhoz felhasználandó anyagok
például 1950-ben, 1951- ben és 1952-ben az alábbi mennfségeket tették
ki: vasanyag (t): 3515, 66.939,709.893; faanyag (m3): 72.941, 57.808,
60.335; cement (q):_§38.150, 944.1N, 27.92O; kőanyag (m3): 352,138,
L2g6.m0,1.461.j0020.

A kiüte|ezés során azonban a program tényleges költségkihatása, az
előzetes felmérések többszörösét követelte meg, így millió forintban ki-
fejezve annak értéke 195l- ben: 29{),4; 1952-kn: 1.076.1; 1953-ban pedig
964 forintot ért elz'.

A honvédelmi igények szerinti közlekedési beruházások gyorsított
kivitelezése, más védelmi jellegű építkezéssel e5lüttesen jelentős több-
letkiadásokkal jártak. Az építkezések elkezdődtek uryan, azonban a
megvalósítás folyamatában építőanyaghiány, szervezetlen§ég, pénzügyi
fedezetlenség és más tényezők miatt gyakan kellett az építkezéieket
felfíiggeszteni, átütemezni, de az egyes tervek módosítására is voltak pél-
dák.

MoL. Mkosi Mátyás titkári iratai 276 fond 65. csop. l95. óe. l 14. p.

HL. MNVK. Titkársá8 l 95l II .7 2l8| &. 533.p.

Uo.

l9

20

2|
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A megnövekedett honvédélmi igényekó|, azok költségkihatásairól,
valamint az egész országra kiterjedő veszélyekről Gerő Emő, Rákosi
Mátyást írásban (1951. augusztus 3.) az alábbiak szerint tájékoztatta:
" ..Ami a kijzlekeüsi beruhózásokat illeti ... meg kll mondani hog féIre-
vezettek bennünket, amikor döntésre behoztók a kérdést. Al&ol kászáz-
milliós nagságrendtű összegről volt szó 1952-re nem pedig 1.076 millűról.
Nem uabad elfelejteni, hog ez és az erődíté§ többkt ... semmi féle teruben
nem uercpelt ... Naln udjuk teljesíteni a közlekedési beruhózósok HM-ter-
vé7 az autóbeszenés ten ét stb. Igen komoly erőfeszítést kll tennünk a hon-
védelem fejlesaése étdekében, de mértél@t kaa funanunl<, mert ellmkzó
esaben alóássuk népgazilasdgunkat."'" Gerő levelét Rákosi a páncél-
sznkétryébezárta, annak tartalmát nem hozta nflvánosságra. A munkák
kivitelezése során a tények - abban a kérdésben - négis Gerót igazolták.
Mivel a közlekedési programnak sem az anyagi, sem pedig a pénzüryi
fedezete teljesen nem volt meg, ezért a kiviteleás akadozott és a hatá-
ridőket nem tudták betartani.

A lemaradás különösen a vasúti munkáknál volt szembetűnó. vé-
geztek valamennyi rrunkát a Nyírábrány-Debrecen és a Szombathely-
Celldömölk szakaszon, azonban 1952 júliusig a többi vonalon az elvég-
zendó feladatok még a végrehajtási tervekben sem szerepeltek.

Anyaghiány miatt , az 1952le beteívezett 20 kiilönleges vagont (á

néry egésxégügd vonathoz) és az 19fi) katonai vasúti berendezést sem
tudták elkészíteni. E kérdésról Bata István altbgl. az alábbiakat állapí-
totta meg: "Ezek a tények arróI bevélnel<, hogl a MNK Ik)zlelcedési Mi,
nisztéiuma nemcsalg hog kértékeli a V^ezé*ar fo4tos feladatait, hanem
annak végrehajtásót semmisnek veszi."" Részben meg is lehet érteni a
vezérkar fónökének - a beosztásából adódó - véleményét. Azonban az
volt az egyszerű maglarázat, hory a közút és a vasút telje.sítnényét foko-
zó beruházások megvalósításához sem e|egendó anyag és pénz, sem pe-
dig a keiló mértékű"kivitekzó kapaciűs" nem állt rendelkezesre.

MoL. Ráko§i Mátyá§ tityÁiiat n276fc/l'd.65.cw!, |95,&, |22.p,

HL. MNVK. TltMrsá8 l95ur.611.65alaon e,54,p,23
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_ Stratégiai élok i§ indokolták Záhonybán az átrakó körzet fejleszté-
sét, amelyet a'legfontosabb feladatok kózé soroltak. Az építkeiésekre
298 millió forintot biztosítottak A munka kiütelezőére tbs:. i,:tius t.és 1954. május 1. közötti időt állapították meg2a.

_..1l,_tliz§!eaesi agazat másik fontos területe a légi közlekedés. (Légi
:állllt.l t|:yédségi igínyek alapján, a fejlesztésiritemtervek alipjá"n
kerü.ltek eIőtérbe a repülőterek. Azok részben a repülő alakulatok elhe-
lyez6ére, a kiképzési és a hadműveleti repülések biztosítására, részben
pedig a légi szállítások megvalósítása céUából voltak fontosak

" , }:_"9q:' \u'onai attasé (Rogov százados) kérésére már 1948 végén
t-elmérték mindazokat a helyeket, amelyek repülés szempontiából szá;í-
tásba jöhettek. A rendelkezÁre álló és szemrevételezeti repúlőterekől,
repúlőhelyekről és kéqnzerleszálló helyekől az összesíteit vázlatokat,
valamint a térképeket (M = 1 :50@0) meg is ktildték Rogov századosnak.
A.felterjesztett jeg5zék az összesített vrázrajzon (a repü'lóterek földraizi
fekvésén kívül) 35 repülésre alkalma§ helyiérképé tiartalmazta2s. '

Tervek készültek a repűlésre alkalnas helyek felmérése után, az
egyes repülőterek bővítésére és korszerűsítéséré, továbbá az új reprilő-
terek megépíté§ére. Az építkezesek megvalósítása során hármas köve-
telménynek kellett eleget tenni. A repülőgépek elhelyeásére hangárok,
a le- és felszállásokra kifutópályák, a reptilések vezetésére peaig iaaiO-
technikai irányító berendezések váltak vükségessé. E három fontos te-
rület.eg5l,sor járulékos kérdéssel egészült ki. Á repülótereknek rendel_
kezni,kellett a ké§zültségi szolgálat, az orvosi ellátái, a javító- és műszaki

i1"!E"l::, : repüő.üzemanyag, tov.ábóá mrás anyagok és követelmények
blzto§ítiására szol gáló személyzeLtel és objektumokkal is.

25 HL. HM l945-195o Hadsé.eg8el kapc§olato§ okmáoyok l948/T 846 óe.l. P.
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A repülóterek létesítésénél firyelembe vették a honvédség légiere-
jének fejlesztési koncepcióját, azzal számoltak, hog "...1949. III. l-vel:
6 1949. X. l-vel: 7, 1950. III. I-vel: 9, 195g X. L-vel pedig 12 kiképző
szózada lesz az új demolaatilau lé§erőnek" '"

A"fepülőtér prwan" kivitelezése 1949 tavaszán kezdődött meg. A
munkák a honvédségi igazgatási hatáskörbe tartozó létesítményeknél
vették kezdetii|let: Mátyásföld, Szolnok, Kunmadaras, Kecskernét, Bör-
gönd, Tapolca" ' . A legfontosabb teendóket ezeken a repülőtereken, a
repülési igényeknek megfeleló ta|aj kialakítása, az 50 x 20 méteres hang-
árok és a laktanya objektumok megépítése jelentette,

A repülések irányítása, de a csapatok vezetése i§ megki,vetelte a hír-
adó ös§zeköttetés helyzetének felmérését és ösbzehangolt fejlesztését. A
"szövetséges" igények alapján, a várható hadműveletek térségének
összeköttetési kérdései már 1949 őszén felvetődtek. A vezérkar a Köz-
lekedési és Postaüsd Minisaériumot (KPM) már 1949. olíóber 18-án
írásban tájékoztatta a hadsereg és a KPM eryüttműködé§ének fó terü-
leteiről és a legfontosabb feladatokróI'o.

A vezérkar és a KPM szakemberei, a szovjet katonai tanácsadókkal .

közösen mérték fel a hadműveleti híradással kapcsolatos kérdéseket. Je-
lentós feladatnak bizonyult a tábori posta §zervezetének és működési
elvének kidolgozása, továbbá a posta hadiforgalmára á igénybevételére
vonatkozó adatok megiállapítása. Terv készült az "M" esetén szülrséges
híradó ósszeköttetáekreis. Megállapítottáka legfontosabb hadműveleti
irányok híradását biztosító kábel- és légvezeték szükégletét, uglanakkor

z7

28

HL. HM. l945-1950, A HonYédé8 felügyélójénekiratai l948/T 856 óe.67. p.

Uo. ó8.p,

HL. HM. A8. Terv. csfséE |949rr 5l1 l25 &-25-26.p.
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összeírták a meglévők karbantartását és felújílá§át. Az okmány szerint a

§zovjetunióval: 3, Csehszkivákiával: 6, Ausztriával: 5, Romániával pedig
5 közvetlen vonalú ös§zeköttetéssel számoltak".

A honvéóégi igényű híradási munkálatok kiütelezésére 114 millió
forintot biztosítottak. Az új vonalak létesítése és a fó híradó irányok kar-
bantartá§a 1260 tonnaólmot és 333 tonna bronz anyagot követelt megJu.

A terveket azonban itt nem tudták maradéktalanul teljesíteni. A
munkák ery részét vagy eryáltalán nem végezték el, vary pedig nem a

meghatározott határidőre telj€§ítették azokat. A Közlekedési- és Posta-
ügyi Minisztérium 1952 áplilisáig, a tervezett szakfeladatoknak csak
mintery35 7o-át keszítette el". E tények ismeretében szorgalrnazta Ber_
celi Béla vórgy. (Hír. Csf.) a honvédelmi miniszternél, hogy a KPM tel-
jesítse a tervekben meghatározott feladatokat a híradás fejlesztése során.

Teljes mértékben azonban a közlekedési program feladatait sem
tudták telje§íteni .1953-ta azországmár kritikus helyzetbe került. A nép-
gazdaság ágazataiban ellentmondrások keletkeztek, rohamosan csökkent
a lakosság életszínvonala, az eryes fogyasztrási cikkek hiánylistája napról-
napra teíebélyesedett.

Országszgrte napirendre került a takarékosság, amelyre a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa és az MDP Központi Vezetősége is
határozatban intézkedett. Bata István altbry. ve^zette a Magyar Néphad-
seregben létrehozott takarékossági bizottságot". Az anyagi és a pénz-

ügyi gazdálkodrás helyzetén azonban a bizottság érdemben javítani nem
tudott. Uryanis a népgazdasági egrensúly megbomlását, az életszínvonal
romlását és az ellátá§i nehézségeket leginkább az ország túlzott iparosí-
tása (főleg a nehéz- és a hadiipar fejlesztése), hazánk erőteljes háborús
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HL. MNVK. tlír. c§fsér . LgsuT 35 676 &. Lo6.P,

Uo. l07.p.

HL. MNVK. Hít. csfé8.195u"I35 676 ő..465.p,

HL. MNVK. Ttlká§á8 t 95ul u|-2,65lll őe.160.?
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felkészítése, valamint a hadsereg irreális mértékűre való felduzzasztása
idézte elő. A központi tervek felülüzsgálata és a népgazdasági ágak he-
lyes arányainak üsszaállítása jelentett volna megoldást.

Az előzőekben vázolt program - ígl a közlekedéssel együtt járó be-
ruházások is - - 1951-1953 között már elviselhetetlen mértékű terheket
jelentettek az országnak, amely a technikai kivitelezhetóség határát is

messze meghaladtál<- A" szovjet módszerek" kritikátlan áwétele Magyar-
országon és a "sztáIini modzll' súlyos válságához vezetett.

Az ország erőte§es háborús felkészítése, a hadszíntéri építkezések,
valamint a hadsereg hatalmas méretűre történő fejlesztése 1953-ig tar-
tott. Sztálin halála (1953. március 5.) után és a koreai háborút lezáró
fegyverszüneti egezményt (Panmindxon, 1953. július 27.) követően a

nemzetközi kapcsolatokban -. íry az Amerikai Egyesült llamok és a Szov-
jetunió viszonylatában is - kedvező változások indultak meg. A pozitív
fejleményekben nagy szerepe volt az új szovjet vezetés (Malenkov, Hrus-
csov, Molotov, Mikoján...) azon törekvésének, amely során a nyugati or-
ságokkal szembeni merev elzárkózás helyett, a konstruktív egyűttmű-
ködésen alapuló, békés együttélés politikáját hirdette meg.

A politika nemzetközi színterén megindult kedvező folyamatok ha-
zánkra is pozitív hatással voltak. A megváltozott nemzetközi hel}zetben
szükségtelenné vált a korábban létrehozott fegyverzetű és létszámú had-
sereg. Az MDP Központi vezetóségének 1953 júniusi határozata, majd
pedig Nary Imre nevével fémjelzett "Uj szakasz" politikája reményeket
ébresztett nemcsak a hadseregen belül, hanem szerte az országban is
mindenütt.

Megteremtődött a lehetősége annak, hog5l hazánk védelmének erő-
sítése, - íry a hadszíntéri objekíumok építőe, a közlekedési hálózat fej-
lesaése - a hadsereg lépítése es átszervezÁe, az ország tényleges eró-
foniásai, a geostratégiai helyzete, valamint a racionalitás szerint történ-
jék

l953-ra a Magyar Néphadsereg léts záma az állomálytáblákon felüli
építő (hadtáp) szervezetekkel eryütt már meghaladta a 230.0fi) főt is. A
kedveó változások már 1953 ószén megmutatkoztak a hadseregben is.

Megkezdódött a hadsereg átszervezésének és leépítésének folyamata. A
kidolgozott tervek" már az elsó ütemben, a hadsereg létszámának54.46
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fős csökkentését33 irányozták elő, A leépítést i953 őszén kezdték el, de
1954+ől tovább folytatódott.

Ebből a nag5rszabású redukcióból következett az is, hog5l a Magyar
Néphadsereg már a következő évben lényegesen kevesebbe kerüt az
onzágnak. 1953-ban uryanis 9.3M milüó forintot, l954-be_n pedig'tsaÉ"
5.737 millió forintot tett ki a HM tényteges költségvetéseJa.

Akkor úgl túnt, hory ery létszámában jelentősebben kisebb, de kor-
szerűbb és ütőképesebb, az otszág lehetőségéhez igazodó, valamint a
nemzeti haryományokra épüló hadsereg létrehozásának folyamata fel_
tartóztathatatlanul megkezdódött.

ü htP. alakulatokét pedi8 l l .674 fóvel c§ókkentetrék.
MoL. MDP. Pol. Biz. iíataiz1 6 fcÍ|d, 53..§op. l27 ő.. |1.p.

MoL. Rákosi Mályá§ ütkáíi iratai 2?6, foot. 65. c§op. l95 ó€. 588. p.
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