Fontos pártfeladat
A. A. Jepisev hadseregtábornok,
a Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta
politikai főcsoportfőnöke
Az elmúlt 1977. év különleges év volt az ország és a fegyveres erők
életében. 1977-ben volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója, elfogadták a Szovjetunió új Alkotmányát. Magától értetödően az meg is
határozta a katonai káderek, politikai szervek, párt- és komszomol-szervezetek
egész tevékenységének tartalmát, amelyek kitartóan munkálkodtak az SZKP
XXV. kongresszusa határozatainak további gyakorlati megvalósításán.
A fegyveres erők személyi állományában mint az egész szovjet népben
kitörölhetetlen nyomot hagyott L. I. Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának,
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének a Nagy Október 60.
évfordulójának alkalmából a Kremlben elhangzott előadása.
Meggyőződéssel kijelenthetjük, hogy a jubileumi évben a hadsereg és a
flotta különös lelkesedéssel teljesítette feladatát, megbízhatóan őrködött szocialista hazánk felett.
Az egységeknél és a hajókon korszerűsödött a harckiképzés, elsajátították
az új technika kezelését, széles mértékben kibontakozott a Nagy Október 60.
évfordulója méltó megünneplésének tiszteletére szervezett szocialista munka-
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verseny.

A csapatok és a flotta erői kiképzésének egységes rendszerén belül tökéletesedett a politikai munka is. Annak fő érdeme az elmúlt kiképzési évben
az volt, hogy a hadsereg és a flotta kommunistái - mint pártunk harci osztaga, a politikai szervek és a pártszervezetek -, mint annak fontos láncszemei
biztosították a Szovjet Fegyveres Erők további tömörítését az SZKP és annak
lenini Központi Bizottsága köré, a személyi állomány magas fokú erkölcsipolitikai állapotát, továbbá, hogy a személyi állomány mélységesen megértette
azt, hogy felelősséggel tartozik a haza védelméért. A kiképzési év eredményeit
mi jogosan tekintjük a hadsereg és a flotta személyi állománya Nagy Október
jubileuma megünnepléséhez való hozzájárulásának.
Az 1978. kiképzési év szervezetten, nagy politikai lendület közepette vette
kezdetét. A hadseregnél és a flottánál terjed a Szovjet Fegyveres Erők 60.
évfordulója méltó megünneplésére indított munkaverseny. A parancsnok, politikai szervek elsőrendű feladata most abban áll, hogy állandósítsák az elért
eredményeket és előbbre lépjenek a csapatok és a flotta harckiképzésének és
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harckészültségének korszerűsítését illetően. Az a tény, hogy az új kiképzési év
feladatainak végrehajtásához közvetlenül a szocialista haza védelmét, mint az
állam legfontosabb funkcióját megerősítő, új Alkotmány elfogadása után kezdtünk hozzá, amely meghatározza a felelősségnek, az elvszerűségnek és az igényességnek azt a mércéjét, aminek alapján az elért eredményeket értékelni, az
egész gyakorlati tevékenységünk tartalmát jeÍlemző folyamatokat és jelenségeket elemezni kell.
A csapatok életkörülménye, azok berendezkedése, az emberek életfeltételei - nemcsak a hadtápbeosztottak tevékenységi területe, ez pártfeladat, nagy
horderejű politikai kérdés. ,,A háború derekas megvívásához - mutatott rá
V. I. Lenin - jól szervezett hadtáp szükséges. Magát a legjobb hadsereget, a
forradalomhoz leghűbb embereket az ellenség késedelem nélkül megsemmisíti,
ha azok nem lesznek kellően felfegyverezve, élelemmel ellátva, kiképezve."
A csapatok és a flotta erők anyagi és szolgáltató ellátásával kapcsolatos
kérdésekkel szembeni lankadatlan figyelem - a Szovjet Hadsereg építésének
egyik legfontosabb objektív törvényszerűsége. Ezt szükségessé teszik úgy a szovjet társadalom struktúrájában bekövetkezett szociál-politikai változások, mint a
hadsereg és a flotta által megoldandó feladatok bonyolultságának és volumenének növekedése, az emberek erkölcsi-politikai állapota, valamint azok anyagi
és szellemi szükségletei kielégítésének foka közötti dialektikus kölcsönös öszszefüggés.
Az SZKP XXV. kongresszusának, a párt azt követő plénumainak anyagaiban, a jubileumi okmányokban vörös fonalként húzódik végig az a gondolat,
mely szerint a kommunista párt állandóan gondoSkodik a nép jólétéről és
boldogságáról, a legnagyobb lehetőségeket biztosítja a szovjet ember számára
az alkotó munkához, a tanuláshoz, a pihenéshez és képességeinek legjobb felhasználásához. A dolgozók anyagi jóléte és kulturális színvonala évről évre nő.
A sokoldalúan harmonikusan fejlett személyiség kialakításáért való gondoskodás államunk legfőbb célja, az egész pártot átfogó általános probléma.
A fejlett szocialista társadalom kiterjeszti ezeket a folyamatokat a szovjet
állam elidegeníthetetlen részét képező fegyveres erőkre is. A párt- és a kormány nemcsak ellátja azokat a harctevékenységek megvívásához szükséges technikával és fegyverekkel, hanem állandóan gondoskodik a személyi állomány
neveléséröl, kommunista eszmékkel való felvértezéséről, a mindennapi élethez
és a harctevékenységekhez szükséges kedvező feltételek megteremtéséről. Az
ország gazdaságának fejlesztésében, a nép életszínvonalának növelésében elért
eredmények lehetővé tették azt, hogy kedvező feltételeket teremtsünk a hadsereg és a flotta személyi állományának oktatásához és neveléséhez, annak megnövekedett anyagi és szellemi szükségletei kielégítéséhez, szabadidejének
megszervezéséhez.
A párt Központi Bizottsága, a Központi Bizottság Politikai Bizottsága és
személyesen L. I. Brezsnyev elvtárs állandóan figyelemmel kíséri a csapatok
anyagi és szolgáltató ellátása kérdéseivel kapcsolatos problémákat. L. I. Brezsnyev elvtárs, amikor meglátogatta az Északi- és a Fekete-tengeri flotta hajóit
és a Németországban állomásozó Szovjet Hadseregcsoport alakulatait, egyéb
kérdések mellett élénken érdeklődött a katonák, matrózok és tisztesek életszínvonaláról, továbbá arról, miképpen elégítik ki azok anyagi és szellemi szükségleteit, javasolta jobban gondoskodjanak a nem könnyű katonai szolgálatot
ellátó emberekről.
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Különös gondoskodásban részesülnek azok a katonák, akik bonyolult viszonyok között, nagy fizikai és pszichológiai megterhelés mellett, a Szovjetunió
távoli vidékein és zord éghajlatú körzeteiben - Kamcsatkán, Kurili-szigeteken
és az Északi Jegestenger partvidékein - teljesítenek katonai szolgálatot.
Állandóan javulnak az egészségügyi, kereskedelmi és szolgáltató ellátás
feltételei. Több ezer új üzletet, étkezdét, szolgáltató kombinátot, raktárt, zöldségtárolót és hűtőházat építettek. A katonai kereskedelem, fgy a távoli községek is rendszeresen megkapják a szükséges árualapot.
Magától értetődik, hogy nem minden kérdést oldottunk meg teljes egészében. A fejlett szocializmusnak a szovjet ember jólétének töretlen növekedését
tükröző általános törvényszerűsége minden nap és láthatóan tapasztalható a
fegyveres erőknél is. A szovjet harcosok igen hálásak az atyai gondoskodásért
a pártnak, annak Központi Bizottságának, személyesen L. I. Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége
elnökének, a Szovjetunió marsalljának.
A katonai tanácsok, parancsnokok és politikai szervek fontos feladata, hogy
hozzáértően, a harckészültség érdekében használják fel mindazt, amit a párt
és a szovjet nép részünkre biztosított, a gyakorlatban valósítsák meg a gazdag
lehetőségeket minden egységnél, minden hajón, minden helyőrségben.
Megelégedéssel állapíthatjuk itt meg, hogy a hadseregben és a flottánál
az utóbbi években észrevehetően több figyelmet fordítanak a csapatok életkörülményének és elhelyezésének megjavítására. A katonai tanácsok, a parancsnokok és a politikai szervek gyakrabban foglalkoznak ezekkel a problémákkal.
Így pl. a Csendes-óceáni Flottának, a Németországban állomásozó Szovjet Hadseregcsoportnak, a Leningrádi és a Távol-keleti Katonai Körzeteknek a katonai
tanácsai 1977-ben többször is megvitatták a csapatok anyagi és szociális ellátásával kapcsolatos kérdéseket. De foglalkoztak ezekkel a problémákkal más
körzetek, hadseregcsoportok és flották katonai tanácsai is. Nagyon sokat tesz
a csapatok életkörülménye javítása érdekében a Belorusz Katonai Körzet
katonai tanácsa. Itt ebbe a munkába bevonták nemcsak a parancsnokokat
és a politikai munkásokat, hanem a széles tömegeket is. És azt, hogy a körzet
stabil eredményeket ért el a harc és politikai kiképzés területén, feltétlenül
összefüggé.be kell, hogy hozzuk az emberekről való gondoskodással.
A hadászati rendeltctésü rakéta csapatok katonai tanácsának kezdeményezésére kibontakozott egy mozgalom a laktanyák mintaszerű rendbentartására és
azokban a magas fokú kulturáltság biztosítására. Ez a mozgalom valóban tömegméretűvé és igen hatékonnyá vált.
A csapatok életkörülménye javításával kapcsolatos · kérdésekkel kezdtek
foglalkozni a pártszervezetek is mind az e munkaterületért felelős kommunistákkal szembeni igényesség és követelménytámasztás növelésének útján, mind a
pártaktíva eröfeszítésének az elöttünk álló feladatok megoldására való összpontosításának útján.
Az emberek életkörülményének, igényeik kielégítésének kérdései, az állam által a hadsereg és a flotta személyi állománya életkörülményei javítására
biztosított anyagi és pénzeszközök helyes felhasználása ellenőrzésének végrehajtása az egyik legfontosabb feltétele a csapatok magas fokú harckészültsége,
szervezettsége és a szabályzat szerinti rend biztosításának, a kemény katoni fegyelem fenntartásának.
Mi mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy a katonai munka, különösen gya-
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korlatok, gyakorlások, terepfoglalkozások, repülések és menetek alatt nagy
szellemi, fizikai és emocionális igénybevételt követel. Ezért a parancsnokok,
politikai szervek, párt- és komszomolszervezetek munkájuknak ezt a sajátosságát mindig vegyék figyelembe harci ügyelet, repülések és gyakorlatok idején.
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Aligha szorul bizonyításra az a nyilvánvaló igazság, hogy milyen mértékben függ a személyi állomány hangulata és teljesítő képessége a katonák életkörülményétől és kiszolgálásának kulturáltságától. Nem lehet komolyan beszélni
a katonai nevelésről olyan alegységnél, ahol nem biztosított az elemi katonai
rend, megsértik a szabályzati előírásokat, nem gondoskodnak megfelelően a
katonákról, az elhelyezésről, egészségről és élelemzésröl. És fordítva, ott, ahol
ezekről a kérdésekről a parancsnokok és politikai munkások egy pillanatra
sem feledkeznek meg, ott magas mutatókat érnek el a harckiképzésben.
Erről ismételten meggyőződhetünk a legjobb csapat- (hajó) gazdálkodás és
pénzügyi szolgálat, egészségügyi intézet, kereskedelmi és szolgáltató vállalat
cím elnyeréséért folyó és a közelmúltban befejeződött verseny során. Most, amikor értékeltük a verseny eredményét és kihirdettük a győzteseket, meggyőződés
sel elmondhatjuk, hogy ez a verseny nemcsak a csapat- (hajó) gazdálkodás
megszervezésében és vezetésében játszott jelentős szerepet. A verseny segített
a fel nem használt tartalékok feltárásában és felhasználásában, felhívta a parancsnokok, politikai szervek és a pártszervezetek figyelmét a hadtáp szolgálati
ágak munkájára, a csapatgazdálkodásra .
Értekezletünk jogosan húzta alá, hogy a katonák életköcülményének megoldásában a parancsnokokkal és politikai munkásokkal együtt nagy felelősség
érzettel vesznek részt a kommunisták, a komszomolisták és a hadtáp szolgálati
ágak dolgozói.
A hadtápbiztosítás - nagy, bonyolult és munkaigényes feladat, az nem végezhető lelki érzéketlenséggel, közömbösséggel. A hadtápbiztosítás kezdeményező készséget, alkotó utánjárást, továbbá azt igényli, hogy mindig odafigyeljünk a fegyveres erők életében bekövetkező jelenségekre és folyamatokra.
Amikor az életkörülmény javításáról beszélünk, látni kell azt, hogy az utóbbi
évek alatt mennyire megváltozott a hadsereg és a flotta személyi állománya.
Hozzánk most közép-, vagy felsófokú iskolai végzettséggel, magas színvonalú
politikai, tudományos, műszaki, fizikai képzettséggel, növekvó kulturális igény.nyel rendelkező fiatalok vonulnak be. Ezek magától éttetődően fel vannak készítve arra, hogy leküzdjék a katonai szolgálattal kapcsolatos nehézségeket, de
nem tudnak megbékülni az életkörülményekkel kapcsolatosan semmivel sem
magyará2mató szervezetlenségekkel. A katonai élet mindig kemény és szigorú
volt és az is marad, a legénységi körlet legyen meleg, világos, otthonos, hogy
az emberek abban jól érezzék magukat, jó kedvüek legyenek és jól szórakozzanak.
Bármilyen fontos helyet is foglaljanak el a harcosok életében a laktanyán
kívüli gyakorlatok, éleslövészetek, foglalkozások, idejüknek nagy részét azok
mégis csa,k a laktanyában töltik. Valamikor a cári időben ezzel a szóval ijesztgették az embereket, mert az megtestesítette a vakfegyelmet, magával hozta az
alacsonyabb rendhez tartozók osztályelnyomását. Ma a laktanya egészen más,
gyökereiben megváltozott ezen fogalom szociális tartalma. Ma a laktanya a
szovjet harcosokat egy harci családba tömörítő, azok gazdag, sokoldalú szellemi életének, az egymás közötti kapcsolat fenntartásának a központja, lénye-
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gében a katona szülőháza annak szolgálati ideje alatt. Es ebben a házba11
mindig rendnek kell lenni.
A parancsnokok, politikai munkások és hadtápszakemberek a legénységi
körlet otthonossá tétele kö2iben sok új, érdekes és hasznos dologgal találkoznak, amelyek változatosabbá teszik a katonák és matrózok életkörülményét.
Ennek csak örülni lehet, az ilyet támogatni és terjeszteni kell. Természetesen
mi is ismerjük azokat a feladatokat, problémákat is, amelyeknek megoldása a
központi szervektől, többek között a tervező intézetektől függ. Úgy látszik eljött az ideje annak, hogy gondolkozzunk afelett, hogyan lehetne aktívabban felhasználni a hadsereg életkörülményének esztétikai oldalát - a katonák és ms.trózok eszmei és erkölcsi nevelésének, művészeti ízlésük formálásának fontos
eszközét.
Tehát amikor a katona, a matróz, a tiszt részére szükséges anyagi és életfeltételek létrehozásáról van szó, maximálisan kell gondoskodni arról, hogy a
katona mindent megkapjon, ami neki az államtól illetményes és azt mind
mennyiségileg, mind minőségileg is megkapja. Ez nemcsak adminisztrációs
ellátási, hanem elsősorban párt- és politikai feladat. Ezen a területen a legkisebb hiányosságot, hanyagságot, de még inkább visszaélést a leghatározottabban vissza kell utasítani, a legteljesebb mértékben el kell ítélni.
Ezért elsősorban a hadtápegységek és intézetek kommunistáit kell felelős
ségre vonni. Azok pártfeladata, hogy behatóan vizsgálják a hadtápszervek
és szolgálati ágak tevékenységét, sokoldalúan tanulmányozzák a személyi állomány igényeit, segítsék a parancsnokokat abban, hogy a pártszerűség szigorú
betartásával vonják felelősségre azokat, akik felelőtlenül végzik a katonák
anyagi szükségleteinek kielégítését.
Az a véleményünk, hogy az anyagi értékek megóvását, azoknak a személyi
állomá11yhoz való eljuttatását illetően még jobban növelni kell a katonai tanácsok, a parancsnokok és a politikai szervek közvetlen irányítása alatt működő
népiellcnőrzés szerveinek szerepét.
A katonák nevelésében fontos szerep jut a kulturális felvilágosító intézményeknek, azok tevékenységének ellenőrzése legyen a parancsnokok és politikai szervek elsődleges feladata. Támogatni kell a szabadidőnek olyan formáját is, mint a katona és matróz teázók üzemeltetése. Az ifjúság szabadidejének
megszervezése, a lehetőségeknek, testnevelési, sport- és művészeti foglalkozások
megtartására való felhasználása - széles tevékenységi terület a Lenini Komszomol XVIII. kongresszusára és 60. évfordulójára készülődő hadsereg és flotta
komszomol sZámára. Annak kezdeményező készségét fel kell használni arra,
hogy a katonák részt vegyenek az anyagi-technikai bázis korszerűsítésében, a
körletek_ és laktanyák otthonossá tételében, szolgáltató komplexumok és pihenő
zónák létrehozásában. A komszomolistáknak, különösen azonban az aktivistáknak az kötelessége, hogy kezdeményezzék a fiatalság különösen pihenőnap előtt
és pihenőnap alatt megtartandó kulturális, tömegsport rendezvényeinek megszervezését.
Meggyőződésünk, hogy a csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó hadseregértekezlet ideje alatti véleménycsere kétségtelenül hasznos lesz.
Az itt elhangzott útmutatásokat, tanácsokat és javaslatokat kádereink széles
mértékben fel fogják használni gyakorlati tevékenységeik során. Ami pedig a
Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta Politikai Főcsoportfőnökségét il-
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leti, az értekezlet résztvevői véleménycseréjének figyelembevételével megtesz
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy. a politikai szerveknek
a csapatok nevelésével, anyági és szociális ellátásával kapcsolatos munkája
tovább javuljon.
A csapatok életkörülményének javításáról való gondoskodás nagy fontossagu állami feladat. Ezen feladat hozzáértő, pártszerű megoldása azt jelenti,
hogy igazában gondoskodjunk a Szovjet Fegyveres Erők erősítéséről, teremtsünk kedvező feltételeket a párt Központi Bizottsága és a szovjet kormány,
a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának parancsai által megszabott felelős
ségteljes küldetésének végrehajtásához .
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