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Tanuljunk kitartóan, katonához méltóan
lrta: Sz. Kurkotkin hadseregtábornok, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének
helyettese, a Fegyveres Erők hadtápfónöke
(Fordítás a Tii i Sznabzsenyije e. folyóirat 1979. évi 6. számából)

A szovjet nép lelkesedéssel és önfeláldozóan munkálkodik az SZKP XXV.
kongresszusa határozatainak, a tizedik ötéves terv terveinek végrehajtásán. A szov„
jet emberek politikai életében és tevékenységében új kiemelkedő eseménynek számít a párt Központi Bizottságának áprilisi plénuma és a Szovjetunió Legfelsőbb
Tanácsa tizedik ülésszakának első ülése. Az itt hozott határozatok meggyőző bi-

zonyítékai a szocialista ország

•

továbbfejlődésének,

az SZKP programja folyama-

tos gyakorlati megvalósításának .
Az a tény, hogy az ülésen a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnökségét
- élén L. 1. Brezsnyev elvtárssal, a SZKP KB főtitkárával - egyhangúlag megválasztották, a párt és a nép megbonthatatlan egységét, a szovjet embereknek a
Kommunista Párt iránti teljes és határtalan bizalmát tanúsítja.
Ahogy az az ülés anyagaiból is kitűnik - amelynek munkájában szerencsém
volt résztvenni -, az újonnan megválasztott legfelsőbb államhatalmi szerv tevékenységének legfontosabb irányvonalát továbbra is az ország gazdasága hatékonyságának következetes fokozása, óriási tartalékainak feltárása és felhasználása képezi. ,,Ez - mondotta az ülésen elhangzott beszédében L. I. Brezsnyev elvtárs -,
a népjólét további növelésének, országunk hatalma sokoldalú erősítésének legfontosabb előfeltétele."
Az ország dolgozói és az egész haladó emberiség lelkesedéssel fogadta az
SZKP KB-nak és a Szovjetunió Minisztertanácsának azon határozatát, mely szerint odaítélte L. I. Brezsnyev elvtársnak a Lenin rendet a „Kis föld", az „Újjászületés", a „Szűzföld" című könyveiért és a békéért állandóan folytatott harcért.
A gazdasági, politikai és kulturális téren elért eredményeink valóban óriásiak, ami kétségbevonhatatlan bizonyítéka a szocialista rend kapitalista rendszer
feletti fölényének. Napjainkban a világon nincsenek vonzóbb erők, mint a szocialista közösség országai, ahol a vezető szerepet minden mutató vonatkozásában
szocialista hazánk tölti be. Joggal büszkélkedünk sikereinkkel.
Egy sorban a kommunizmust építő néppel menetelnek a szovjet harcosok is.
Tudatában a saját hazájuk és a szocialista közösség védelméért vállukon nyugvó
hatalmas felelősségnek, állandóan tökéletesítik a tábori-, a légi- és a tengeri ki-
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kt:pzést, fokozzák a szervezettséget, erősítik a katonai fegyelmet, magas fokú éberséget tanúsítanak. A hadsereg és a flotta személyi állománya, köztük a hadtáp
szakemberek is mindennapi munkájuk során csiszolják a bonyolult korszerű technika hatékony és mesteri igénybevételével kapcsolatos jártasságaikat, fokozzák
eszmei-politikai felvértezettségüket.
A hadtápalegységek és szolgálati ágak katonái és matrózai, tisztesei és tiszthelyettesei, zászlósai, tengerész-zászlósai és tisztjei - sokoldalúan biztosítva az
egységek és a hajók harc- és politikai kiképzését, kezdeményező- és alkotókészséget tanúsítva ebben a vonatkozásban - hozzájárulnak ahhoz, hogy azok magas
mutatókat érjenek el a kiképzési programok és tervek végrehajtásában, az anyagitechnikai bázis korszerűsítésében és fejlesztésében, a csapatok életkörülményeinek
megjavításában.
A kiképzés téli időszakának eredményei azt bizonyítják, hogy sok hadtápegység, alegység, intézet és vállalat sikeresen teljesítette a szocialista vállalisokat, jelentős eredményeket ért el a terepfoglalkozások, a harcászati gyakorlatok,
a rakéták indítása, a repülések és a tengeri hajózisok gyakorlati biztosításában.
Közülük meg lehet említeni az A. Moharov, A. Palin, A. Velter, N. Berkanov,
I. Imangulov, A. Kuzovovij, V. Velickij, N. Bobrisev, F. Grecsko tisztek irányítása alatt álló kollektívákat és másokat.
A körzeteknél és a flottáknál levezetett gyakorlatokon a hadtápszakemberek
bc:bizonyították, hogy jól ismerik a technika felépítését, igénybevételének és karbantartásának szabályait, az anyagi készletek hozzáértő szállítását és átadását,
valamennyi tagozatban. Ehhez nagymértékben hozzájárult a kiképzési folyamat
helyes megszervezése, pontos és átgondolt tervezése, aminek nagy részét a terc·
pen folyó szakharcászati és szakmai gyakorlatok levezetése, közvetlenül az objektumokon és a munkahelyeken folyó gyakorlati foglalkozások megtartására használták fel.
Az SZKP KB 1978 novemberi plénuma határozatainak, L. I. Brezsnyev elvtárs által a moszkvai Bauman választói kerület dolgozói előtt elmondott beszéde téziseinek és következtetéseinek gyakorlati megvalósításán állhatatosan munkálkodó szovjet harcosok még jobban kiszélesítették a pénz- és anyagi eszközök~
kel való takarékoskodást, gazdaságos és ésszerű felhasználást szolgáló szocialista munkaversenyt.
A harcitechnika, a hadfelszerelés, az anyagi készletek gondos és gazdaságos
kezelésében, illetve felhasználásában példát mutat annak a harckocsi ezrednek a
siemélyi állománya, amelynek parancsnoka N. Martinec tiszt. Ezen élenjáró alakulat harcosai kezdeményezői a takarékosságért és a gazdaságosságért folytatott
új kampánynak. Kezdeményezésükhöz napjainkban lelkesedéssel csatlakozott minden egység, alegység és intézet.
Sokat tettek a csapatoknál és a flottáknál a harcosok életkörülményei és kultúrált pihenési lehetőségei megjavításának érdekében. Nagyon sok helyőrségben
létrehoztak és már funkcionálnak is a szolgáltató kombinátok, ahol különböző cipész-, szabó javítóműhelyek, fényképész műtermek, fodrászműhelyek stb. vannak.
Lényegesen javult az ételkészítésnek a minősége a legénységi étkezdékben, kávézókban és teázókban. Ebben a vonatkozásban igen aktívan munkálkodnak a Belorusz, a Kijevi, az Odesszai Katonai Körzeteknél. Mindez jól segíti a személyi
áJlomány kiképzését és nevelését.
A harc- és politikai kiképzés terén a téli időszakban elért sikerek igen meggyőzően bizonyítják azt, hogy a hadtáp harcosai minden erejüket és energiájukat
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teljes egészében a kiképzési programok minőségi elsajátítására, az újabb, progresszívebb munkaformák és -módszerek kutatására, a csapatok életéhez és kiképzési harci tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtésére fordítják.
Emellett rá kell mutatni a hiányosságokra is. lgy pl. a Bajkálon túli, a Turkesztáni Katonai Körzet, a Déli Hadseregcsoport egyes hadtápegységeinél, alegységeinél és szolgálati ágainál felületesen, a már elért eredmények figyelmen kívül hagyásával viszonyulnak a harci- és politikai kiképzés tervezéséhez. A terepfoglalkozásokon és a gyakorlatokon előfordulnak lazaságok, felületes egyszerűsí
tések. Alacsony eredménnyel zárult le a kiképzés téli időszaka pl. annál az önálló
gépkocsi-szállító zászlóaljnál, amelynek parancsnoka A. Zabotyin őrnagy. Itt a
harcosok harc- és szakkiképzésének nyilvántartásában és tervezésében lényeges
hiányosságokat fedeztek fel. Gyenge volt a foglalkozások levezetésének ellenőr
zése. A szakemberek jártassága a funkcionális kötelmek végrehajtását illetően
alacsony. A tisztek önképzését nem szervezték meg. A zászlóaljnál a kiképző
anyagi bázis nem elég fejlett.

•

Időnként a hadtápszakemberek a gyakorlatokon csak az élelmezés biztosítá·
sára összpontosítják erőfeszítéseiket. Magától értetődik, hogy ez nagyon fontos,
nem szabad megfeledkezni azonban arról, hogy a hadtáp személyi állományát rá
kell nevelni arra, hogy az gyorsan kiszállíthassa a harcialegységekhez a lőszert,
az üzemanyagot, hátraszállíthassa a „sebesülteket" az üresen visszatérő járművek
kel, elháríthassa a „diverzáns csoportok" rajtaütéseit, a légierő támadásait stb.
Vannak esetek, amikor nem kellő hatékonysággal alkalmazzák a rakományok tárolásának és szállításának legperspektívikusabb formáit egységcsomagokban és
konténerekben, nem folyik kellő mértékben a rakodás gépesítése a csapat- és
körzeti raktárakban. Több helyen nagyon kevés figyelmet fordítanak a fürdetésre és mosatásra.
Jelenleg teljes erővel folyik a nyári kiképzés, amely jelentősen különbözik
a téli időszakitól. Jelenleg a feladat az, hogy hatékonyan használjuk fel ezen idő
szak óriási lehetőségeit a harckészültség további növelésére, a foglalkozások és a
patak és a flotta-erők minden oldalú biztosítására.

Minden kihelyezést gondosan elö kell készíteni. Minden foglalkozást, szakharcászati- és harcászati gyakorlatot az oktató-volta, a szemléletesség, a kiképzés élenjáró formáinak és módjainak dinamikus felhasználása jellemezze. Pontosan ezen szempontoknak a figyelembevételével szervezi meg alárendeltjeinek kiképzését és nevelését a „Dicsőség-jelvénnyel" kitüntetett Jy. Fajzullin őrnagy,
gépkocsizó-lövész ezredparancsnok hadtáphelyettese. Ő állandóan gondoskodik
arról, hogy a gyakorlaton bonyolult, tanulságos helyzetet alakítson ki, hozzájárulva ezáltal ahhoz, hogy a hadtáp tisztek és középkáderek alkotóan és kezdeményezően tevékenykedjenek a megszabott feladatok kiadásakor.
A személyi állomány harckiképzésének megszervezésekor a parancsnokok és
a törzsfőnökök rendszeresen ellenőrizzék az alegységek és hadtáp szolgálati ágak
terepfoglalkozásra való felkészültségét, gondoskodjanak arról, hogy azok rendelkezzenek minden szükségessel a gyakorlatok anyagi- és technikai biztosításához.
A kiképzésben nem lehet jó eredményeket elérni megfelelő kiképző-anyagi
bázis nélkül. Számtalan körzetnél, hadseregcsoportnál és flottánál már megépítették és eredményesen használják a gyakorlótereket, tantermeket, mintapéldányokkal és különböző felszerelésekkel berendezett területeket. Ezek jelentős mértékben hozzájárulnak a kiképzésben résztvevők helyes, hozzáértő tevékenységének
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kialakításához, szilárd jártasságok szervezéséhez az igénybevétel vonatkozásában.
A feladat az, hogy folytassuk, továbbfejlesszük és korszerűsítsük a kiképző-anyagi
bázist, állhatatosan kutassuk annak lehetőségét, hogyan lehetne berendezni további gyakorlótereket a csapathadtápban munkálkodó valamennyi szakember kiképzésére.
A megfelelő és az ésszerű berendezés példaképeként szolgálhat a Moszkvai
Katonai Körzet egyik alakulatának hadtáp gyakorlótere, ahol nekünk szerencsénk
volt a közelmúltban megfordulni. Itt olyan kiképző objektumokat alakítottak ki,
amelyek kétségtelenül igen nagy segítségii,l szolgálnak a harcosok hatékony kiképzésében. A fővárosi körzet értékes kezdeményezését fel kell karolni és a nyári
időszak kezdetére cl kell érni azt, hogy valamennyi helyőrség rendelkezzen
hasonló hadtáp gyakorlótérrel.
A szakemberek eredményes kiképzését elősegítő másik nem kevésbé fontos
tényezőt a foglalkozásvezetők módszertani gyakorlata, széles skálájú ismerete, továbbá azon képessége képezi, hogy könnyen érthetően tudják előadni a kiképzési
anyagot. Ebből a célból a foglalkozásvezetők részére rendszeresen kell módszertani összevonásokat tartani. Magától értetődik, hogy azok felvértezzék a foglalkozásvezetőket élenjáró tapasztalatokkal, gazdagítsák módszertani művészetüket.
Különös figyelmet érdemelnek a hadtápvezetés kérdései. Az alárendelt hadtápalegységek és szolgálati ágak vezetésének rugalmassága, szilárdsága, folyamatossága egyike a csapatok sikeres hadtápbiztosítása döntő feltételeinek korszerű
viszonyok között. Ezért kell kitartóan folytatni az elektronikus számítógépek alkalmazásának elsajátítását, ahogy azt a harcászati és szakharcászati gyakorlatok
tapasztalatai is tanúsítják. Az automatizált vezetési rendszer, az elektronikus számítógépek és egyéb számító technika alkalmazása, a vezetés automatizált és gépesített folyamatainak tökéletesítése lehetővé teszi a munka szervezettebb, rövidebb idő alatti és optimális mutatókkal való elvégzését. Itt szeretnénk többek között megjegyezni, hogy ebben a vonatkozásban legjobb eredményeket a Belorusz
Katonai Körzetnél értek el.
Mindezek ellenére egyes gyakorlatokon a hadtáp vezetése mégis gyenge volt.
A legtöbb melléfogás a fiatal tiszteknél volt tapasztalható. A vezetéssel kapcsolatos tapasztalatok és jártasságok hiánya gyakran vezetett a hadtápalegységek és
az anyagi eszköz-tartalékok helytelen lépcsőzéséhez, azok összezsúfolt elhelyezéséhez, a lőszer, az üzemanyag és más rakományok nem folyamatos utánszállításához. A hadtápbiztosítás megszervezése elveinek ilyen és hasonló megsértése megengedhetetlen, kategorikusan meg kell tiltani azt, hogy az egész hadtápot egy oszlopba vonják össze az áttelepülés és hosszú menetek végrehajtása során. A fiatal
hadtáptiszteket gondosan kell tanítani, fel kell vértezni élenjáró tapasztalatokkal,
segíteni kell őket, ellenőrizni kell tevékenységüket. Ez az elöljáró parancsnokok
közvetlen kötelessége.
Jól esik megemlíteni, hogy a hadtáp személyi állománya az utóbbi idő alatt
nem kis eredményeket ért el az új technika és a különböző technikai eszközök elsajátításában. Az elért eredményekkel azonban nem lehet megelégedni. A harckészültség érdekei azt követelik a hadtáp harcosaitól, hogy azok állhatatosan folytassák a rájuk bízott technikának, annak felépítésének, működési elvének leghatékonyabb igénybevétele szabályainak elsajátítását, mélyreható tanulmányozását.
Fontos az is, hogy aktívabban keressük az anyagi eszközök helyőrségi és tábori
viszonyok közötti tárolásának, azok szállításának, egyik tagozatból a másik részére történő átadásának ésszerű módjait és lehetőségeit, tökéletesítsük az olyan
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eszközök alkalmazását, mint az egységcsomagok, a konténerek, a rakodólapok
stb. Fokozni kell a harcot az üzemanyag túlfogyasztás ellen, törekedni kell arra,
hogy abból minden gyakorlaton megtakarítás legyen, meg kell jutalmazni a kitünt gépkocsi-vezetőket nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is, az elért eredményeknek megfelelően.
Már most hozzá kell kezdeni a laktanyák és a lakóházak télre történő előké
szítéséhez. El kell végezni a javítási munkákat a szolgálati- és a lakóhelyiségekben, a fűtőházakban, a transzformátor alállomásokon, a szivattyútelepeken, ellenőrizni kell az egyéb kommunális rendszerek üzemképességét. Ajánlatos előre
kijavítani és rendbehozni a melegholmikat, a ruházatot és lábbeliket. Gondoskodni kell arról is, hogy időben előkészítsék a zöldségtárolókat és a savanyító helyeket, el kell végezni a szivattyúk, az üzem- és kenőanyagok kiadására és feltöltésére szolgáló eszközök előzetes karbantartását, ki kell takarítani a tartályokat, el kell végezni egy sor egyéb munkát.
Jelentősen elterjedtek a csapatoknál a kisegítő gazdaságok. Azok termékei,
köztük a hús tervszerű ellátásra, a zöldségfélék pedig közvetlenül a legénység
asztalára kerülnek. Ebben a fontos kérdésben azonban az élet újabb követelményeket támaszt velünk szemben. Napjainkban, az SZKP KB 1978. évi júliusi
plénuma által megszabott feladatok figyelembevétele mellett, még jobban kell
fejleszteni az állattenyésztést, teljes mértékben fel kell erre használni a kisegítő
gazdaságokban rejlő tartalékokat, a ki nem használt lehetőségeket.
A csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó hadseregértekezlet javaslatainak megfelelően most az egységekhez, alegységekhez, intézetekhez az esztétika korszerű követelményeinek megfelelő, új típusú laktanya-, szolgáltató berendezések, étkezdei és konyhai bútorzatok, edények érkeznek. Az emberek és
törzsek elhelyezésére minden kényelmet biztosító épületek, őrhelyiségek és kiképző tömbök épülnek. Ezzel kapcsolatosan célirányos nevelő munkát kell a személyi állomány között végezni annak érdekében, hogy az kíméletesen és rendeltetésszerűen használja azokat. Helyenként a rendeltetészerű használat nem tudásának, nem ismerésének következtében az új anyag, felszerelés, eszközök idő előtt
tönkre mennek, veszítenek minőségükből, ami által az állam kárt szenved.
Mindenütt jószívvel látogatják a harcosok az olyan pihenőhelyeket, mint a
kávézók és a teázók. Ezekből nagyon sok van valamennyi körzet, hadseregcsoport
egységeinél és alegységeinél, továbbá a flottáknál. Ezek az ügyes katonakezekkel
megépített létesítmények a kulturált és szervezett pihenés központjaivá lettek.
Tovább kell folytatni az ilyen létesítmények építését.
A parancsnokok, a politikai szervek előtt álló sokrétű feladatok közül továbbra is főfeladat marad a harcosoknak, köztük a hadtápszakembereknek a szocialista hazához, a kommunizmus ügyéhez való hűség, magasfokú eszmeiség szellemében történő nevelése. A nevelés a mi elsőrendű, mindennapi feladatunk.

'

F

A politikai- és nevelői tevékenység aktivizálásának és tökéletesítésének új
impulzusává lett az SZKP KB-nak „Az ideológiai, politikai- és nevelőmunka további megjavítására" vonatkozó határozata. Ez kötelezővé teszi a hadsereg és a
flotta dicső hagyományainak megsokszorozását, ahol az eltöltött szolgálat a munka és a katonai kiképzés, az erkölcsi tisztaság, és a bátorság, a hazafiság és az
elvtársiasság kiváló iskolájának bizonyult. A szovjet harcosok mélyrehatóan ismerjék fel a szovjet nép békés építőmunkájának biztosításával, a béke és a szocializmus ügyének megvédésével kapcsolatos kötelmeiket. Ezek a követelmények
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képezik pontos programját a parancsnokok, a párt- és komszomol szervezetek,
valamennyi szovjet harcos tevékenységének.
A KB határozatát a politikai szervek és pártkollektívák gondosan tanulmányozzák és váljanak azok gyakorlati vezetőivé a személyi állomány eszmei-politikai, munkára való erkölcsi nevelés színvonalának növelésében.
Felismerve párt- és internacionalista kötelességét, naponta érezve a kommunista pártnak és a szovjet kormánynak a haza gazdasági és védelmi képessége
erősítéséről való gondoskodását, dicső Fegyveres Erőink személyi állománya szüntelenül fokozza a harckiképzés hatékonyságát, igyekszik sikeresen végrehajtani a
szocialista vállalásokat, nap mint nap erősíti a harckészültséget. A gyakorlótereken, a tantermekben, a távoli tengeri hajózások alatt, a repülőtereken és a gépjármű gyakorló pályákon állhatatosan tökéletesítik szakmai ismereteiket a hadtáp szakemberek is, akik becsülettel eleget tesznek a csapatok sokoldalú és teljesmértékű biztosításával kapcsolatos kötelességüknek.

....
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