
POLITIKAI MUNKA A HADTAPBAN

A pártpolitikai munka néhány sajátos vonása 
és tapasztalata a népgazdasági bázison mozgósítás útján 
létrehozott üzemanyagraktár személyi állománya körében 

végzett tevékenységek során

Kovács Károly alezredes

Azt, hogy egy katonai szervezet az alaprendeltetését miként teljesíti, többek között 
meghatározzák a személyi állomány minőségi mutatói; politikai-erkölcsi, morális viszo
nyai; kiképzettségi és felkészítettségi foka; vezetettsége, technikai eszközeinek, fegyver
zetének korszerűsége; summázottan a harckészsége, hadrafoghatósága. A békében élő 
és feltöltött szervezeteknél ennek megítélésére rendszerint naprakész minősítés és érték
ítélet áll rendelkezésre. A harckészség és hadrafoghatóság ellenőrzésére többféle mód
szert és formát alkalmaznak. Közülük is a leggyakrabban kerül sor a magasabb harcké
szültségi fokozattal egybekötött szakharcászati vagy alkalmazási gyakorlatra, szemlékre, 
szakfelügyeleti és célellenőrzésekre stb.

Az ilyen típusú szervezeteknél a magasabb harckészültség és az alkalmazás idősza
kára a pártpolitikai munkának és tömegpolitikai tevékenységeknek megvannak az utasí
tásokra és a mindennapok tapasztalataira épülő módszerei és formái. Ezek eredménye
sen segíthetik az állomány minőségi mutatóinak kedvező alakítását, a feladatvégrehaj
táshoz szükséges morális viszonyok megteremtését és folyamatos fenntartását.

Ennél bonyolultabb a helyzet az olyan katonai szervezeteknél, ahol a békeállomány 
adott esetben kiegészül tartalékosokkal. Az ilyen szervezetekben, alaprendeltetés teljesí
tésének minősége és eredményessége a meglevő állományra alapozódik, a mozgósítás 
révén a szervezet teljesítőképessége fokozódik a követelményeknek megfelelő szintre.

Az ilyen szervezetekből több is található a központhadtápon belül. Ilyenek a köz- 
ponthadtáp üzemanyagraktárak is, melyekhez mozgósítás útján az alkalmazás követel
ményeinek megfelelően jelentős létszámú tartalékos hadköteles állomány es technika 
vonul be. Nem lehet közömbös, hogy a mozgósított állomány felkészültsége, szolgálat
hoz, feladatokhoz való hozzáállása, magatartása, fegyelme, a mozgósított technika 
minősége miként alakul, milyen lesz az állomány politikai és katonai közérzete, meny
nyire tudják átérezni feladataik jelentőségét. Ebben nem kis szerepe van a tájékoztató, 
politikai felvilágosító és mozgósító munkának, a meglevő és kiegészítendő párt- és 
mozgalmi szerveknek és az általuk végzett munka politikai kisugárzásának az egész állo
mányra. Ezekre a tevékenységekre a pártpolitikai szervezetek megfelelő munkatervekkel 
és elgondolásokkal rendelkeznek. A tervek próbájára, az elvek és a gyakorlat összeveté
sére azonban ritkán nyílik lehetőség.
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Még nehezebb helyzetben vannak azok a szervezetek, melyeknek békeállománya 
alig van, vagy csak néhány fős és rájuk alapozva kell rövid időn belül mozgósítás útján 
hadrafogható szervezetet létrehozni. Nem kis számban vannak ilyen szervezetei a köz- 
ponthadtápnak. A békében nem élő szervezet létrehozásában főleg a személyi állomány 
vonatkozásában nagyon sok a bizonytalansági tényező. Ez még akkor is igaz, ha az alap- 
biztosításban szereplő állomány egésze vagy egyes szervezeti elemeinek állománya vala
milyen formában és időtartamban részt vettek tartalékos kiképzésen, összekovácsoló 
szakharcászati gyakorlaton vagy éppen sorkatonai szolgálatukat töltötték hasonló 
beosztásban. A helyzetet nehezíti, hogy egy több száz fős hadtáp-intézetet sem lehet túl 
gyakran a teljes állománnyal bemozgósítás útján megalakítani, mert ennek nagyon 
komoly népgazdasági terhei és költségkihatásai vannak élőerőben és a technika vonat
kozásában egyaránt. így aztán ritkán fordul elő, hogy az elvonuló és a hátországi alaku
latok üzemanyag-ellátásában adott esetben kulcsszerepet betöltő üzemanyagraktár 
megalakítására kerüljön sor néhány kivételtől eltekintve szinte kizárólag tartalékos had
kötelesek behívásával egy népgazdasági tartalékokat tároló bázison. Ez a helyzet a párt- 
politikai munka szempotjából sem tekinthető szokvány- és rutinmunkának. Ekkor dől 
el, hogy mennyit érnek az általunk előre gondosan összeállított tervek tartalmi és formai 
előírásai, a megvalósítás időrendi ütemezései, hogyan is alakulnak a hatékony politikai 
munka keretei és lehetőségei a mozgósítás, az „M” összekovácsoló kiképzés, az alkalma
zásra történő készenlét elérésének és az alkalmazásnak az időszakában.

Egy ilyen szervezet mozgósítására és összekovácsolási gyakorlatára került sor 1988. 
május első napjaiban pár napos időtartalommal az egyik dunántúli üzemanyag-tartalé
kokat tároló népgazdasági bázison. A gyakorlat szerves részét képezte a központhadtáp 
üzemanyag-szervezetek 1988. évi tervszerű felkészítésén ék és harckészültségük ellenőr
zésének.

A gyakorlat során igyekeztünk alkalmazni a pártpolitikai munkára vonatkozó uta
sítások általános előírásait, de több olyan elemet is tartalmazott ez a tevékenység, mely
nek sajátos mozzanatairól és tennivalóiról érdemes külön is szólni.

A teljesség igénye nélkül említünk néhányat:

1. A kulcsbeosztást betöltő tartalékos tiszt és tiszthelyettesi állomány döntő több
sége és egy szűk előkészítő legénységi állómány előre kézbesített behívóval pár nappal 
korábban vonult be, mint az állomány zöme. Ezt azzal a céllal rendelték el így az elöljá
rók, hogy a vezetőállomány az „M” kiképzés keretében fölelevenítse, illetve elsajátítsa a 
mozgósítás útján történő behívással, a szervezeti elemek és alegységek megalakításával, 
összekovácsolásával, vezetésével és szakmai feladataival kapcsolatos teendőiket. Fontos 
feladatuk volt, hogy a kijelölt békeállománnyal együtt teremtsék meg az élet- és műkö
dőképesség minimális feltételeit, melyet a mozgósítás után továbbfejlesztenek.

2. A raktár jövőbeni biztonságos megalakítása szempontjából lényeges elem volt, 
hogy a szervezet „M” esetén történő létrehozását előíró döntés óta most első ízben 
került sor arra, hogy a mostaninál önállóbb és nagyobb szerepet betöltő „Iránytiszti 
Csoport” (IRTICS) és az MVCS-ben ténykedő „Ideiglenes Polgári Munkaerő” (IPM) a 
gyakorlatban részletesen megismerkedjen azokkal a tennivalókkal, melyek rájuk hárul
nak egy váratlan mozgósítási parancs esetén. Ekkor ugyanis nem valószínű, hogy már 
beérkezik a keretátadással biztosított hivatásos és sorállomány, a tartalékos tisztek és
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tiszthelyettesek pedig nagy valószínűséggel együtt érkeznek be a legénységi állomány
nyal. így a mozgósítási feladatok végrehajtását, csupán egy „M” törzs parancsnoki és 
egyetlen beosztottja kezdi meg. A mozgósítás optimális feltételeinek megteremtésére 
csak a mozgósított állomány beérkezésének ütemétől függően lesz mód és lehetőség.

3. Nem szokvány megoldás volt az sem, hogy a mozgósítás végrehajtására az 
üzemanyagbázistól néhány kilométerre eső -  ideálisnak minősíthető -  községi objektu
mokban került sor. így mód nyílt arra is, hogy megismerjük a község, a személyi állo
mány átvételére kijelölt Művelődési Ház és a technikai átvételt biztosító TSZ gépmű
hely fogadókészségét, a polgári szervek részéről megnyilvánuló politikai és vezetői hoz
záállást.

4. A gyakorlat speciális vonása volt az is, hogy a bázis jellegéből adódóan az őrzés- 
védelmi teendőket békeidőben polgári őrség látja el, melynek tagjai a környező telepü
léseken laknak. így nem áll rendelkezésre olyan előre kiépített háló- és elhelyezési kör
let, melyet a raktár területén ténykedő állomány részére a pihentetés megszervezésére 
biztosítani lehetne. Erre csak akkor nyílik lehetőség, ha a csapatellátás érdekében kitele
pülő raktárrészleg és kiszolgáló alegységek a technikai eszköz raktárból az ottlevő anya
gaikat és eszközeiket kitárolják és azt rendezik be pihenőhely céljából.

5. Nem fölösleges megjegyezni azt sem, hogy olyan katonai szervezetet kellett 
rövid idő alatt létrehozni, az „M” kiképzésre biztosított rövid idő alatt összekovácsolni 
és az alkalmazásra képessé tenni, mely állománynak egy része a -  raktárrészleg, kitároló 
alosztályok felmálházza technikai eszközeit, szükséges szakanyagait és -  elvonul a szá
mára kijelölt szakbázisokra a meghatározott szakfeladat megoldására, az állomány többi 
része pedig helyi feladatokat old meg. Ez a megosztottság sok szempontból -  a vezetés, 
az ellátás, a biztosítás, a politikai munka megszervezése stb. -  igényel megkülönbözte
tett figyelmet és csak fokozza a nehézségeket, bonyolultabbá teszi a végrehajtást.

6. A raktár megalakításában közrejátszó sajátos tényezők közül kedvezőnek talán 
csak az említhető, hogy a bázis békeállományának egy része a mozgósítás után bekerül 
az üzemanyagraktár állományába és helyi ismeretekkel rendelkezve a feladatok végrehaj
tásában otthonosabban mozognak és ténykednek másoknál.

7. Nem javítja a helyzetet a politikai munka oldaláról az sem, hogy a pk. pol. h.-i 
beosztás csak „M” esetére van szervezve, így a pártpolitikai munka végzését olyan sze
mély irányítja, aki nincs benne a hadseregben folyó politikai munka mindennapi gya
korlatában.

Ezek az említett sajátos vonások közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a pártpo
litikai munka végzését. Hatással vannak eredményességére, próbára teszik a hozzáértést, 
a szakértelmet, a közhangulat és közérzet befolyásolásának képességét, a politikai mun
kát szervezők, irányítók és végzők felkészültségét.

Milyen főbb csomópontok voltak a politikai munka végzésében?

Egy mozgósítás pártpolitikai munkája soha sem lehet sikeres, ha maga a feladat
végrehajtás nem éri el a kívánt szintet. A politikai munka is csak akkor lehet eredmé
nyes, ha annak fő erőkifejtése térben és időben célorientáltan azokra a területekre irá
nyul, ahol éppen akkor a feladatvégrehajtás kulcsmozzanatai zajlanak. Ezért a mozgósító 
munka fő formája és módszere a kiscsoportos vagy a személyre szóló agitáció, a
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párt és KISZ minden egyes tagjának bevonása lehet, nem pedig a tömegeket igénylő 
rendezvénycentrikus megoldás.

Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a magasabb HKSZ időszakában nem az állo
mányt kell elvinni a politikai rendezvényekre, összejövetelekre, hanem a meggyőző, fel- 
világosító, tájékoztató, buzdító gondolatoknak, a politika élő szavának kell eljutni oda, 
ahol az emberek dolgoznak, feladataikat megoldják. Irányadó magatartás kell, hogy 
legyen az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben, hogy csak az elkerülhetetlen -  párt-, 
KISZ- vezetőségi ülés és taggyűlésre -  kiscsoportokban zajló politikai tájékoztatókra 
kerülhet sor, azok pedig legyenek rövidek, tömörek, időpontjai igazodjanak a szaktevé
kenységek szüneteihez.

A pártpolitikai munka végzése során akkor járunk el helyesen, ha az szorosan igazodik a 
katonai tevékenységek egyes mozzanataihoz, azokat segíti az emberi oldal erősítése révén.

1. A  politikai munka szempontjából is alapmozzanatként minősíthető a gyakorlat aprólé
kos és körültekintő előkészítése. A tervező és szervező munkát, a szervezési intézkedésben 
meghatározottakat a raktár keretállománya hajtotta végre. E munka eredményeként lét
rejöttek azok a feltételek, melyek biztosították a tartalékos tiszt és tiszthelyettesi állo
mány és egy korlátozott létszámú legénységi állomány szervezett fogadását, elhelyezését 
és felkészítését feladataikra. Ebben az időszakban a pártpolitikai munka arra irányult, 
hogy megteremtse a politikai munka végzésének anyagi, technikai és pénzügyi feltéte
leit, elkészüljenek a raktár személyi állománya részletes tájékoztatására tervezett emlé
keztetők. A kül- és belpolitika, valamint a katonapolitika legfrissebb eseményeit magába 
foglaló politikai foglalkozási anyag készült az alegységparancsnokok és a szervezeti ele
mek vezetői részére. A szabályzóknak megfelelően megrendeltük a szükséges sajtóter
mékeket és biztosítottuk, hogy időben a rendeltetési helyére jussanak.

2. A gyakorlat második fontos mozzanata volt a tartalékos tiszt, tiszthelyettesi állo
mány és a biztosítási-kiszolgálási feladatokat végrehajtó korlátozott létszámú tartalékos 
legénységi állomány fogadására és a raktár megalakításával kapcsolatos feladatokra tör
ténő felkészítése. Ebben a fázisban a pártpolitikai munka fő erőkifejtése arra irányult, 
hogy lehetőleg pontosan felmérjük a párt- és KISZ-tagok körét, kialakítsuk a párt- és 
KISZ-szervezeti kereteit, felkészítsük az alegységparancsnokokat, a szervezeti elemek 
vezetőit a párt- és KISZ-tagokat a politikai munkáéval összefüggő sajátos teendőikre. 
Ebben a fázisban adtuk ki először mindenkinek azt a több oldalas emlékeztetőt, mely 
újszerű megközelítésben tájékoztatta az állományt a gyakorlat céljáról, időtartamáról, a 
betartandó rendszabályokról, a személyi felszerelések felsorolásáról, a jelekről és jelzé
sekről, valamint az elhelyezési körleten belül található egyes objektumokról, szervezeti 
elemek elhelyezkedéséről, ellátási és biztosítási bázisokról és pontokról. A gyakorlati 
élet igazolta ezeknek a tájékoztatóknak a hasznosságát.

Az persze igaz, hogy váratlan esetben nem lesz mód arra, hogy a konkrét helyzet
hez igazodó, minden részletre kiterjedő tájékoztatóval lássuk el a tartalékos állományt. 
Az viszont nagyon is elképzelhető, hogy megfelelő példányszámban előre készüljenek 
olyan tájékoztató, felvilágosító és mozgósító anyagok, melyekben az időtálló dolgokat 
rögzítjük. Ezek az általános eligazodásban és elsődleges informálásban segíthetnek.

Az emlékeztető igazolta, hogy egy, valós helyzetet tükröző írásos és szemléltető 
agitációs anyag jelentősen hozzájárulhat az állomány hangulatának, hozzáállásának alakí
tásához és pótolja az MVCS-ben az állomány elsődleges tájékoztatását szolgáló politikai 
munkás hiányt. E hiány abból adódik, hogy a pk. pol. h. adott esetben az állománnyal
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együtt érkezik be. Ebben a mozzanatban bebizonyosodott az is, hogy a tartalékos tiszt 
és tiszthelyettesi állomány honvédelmi tudata, kötelesség- és felelősségérzete megfelelő 
tájékoztatás és felkészítés után hamar felnő a követelményekhez. Rövid idő elteltével 
képessé válnak az alegységek, szervezeti elemek vezetésére, politikai, katonai és szakmai 
munkájuk jó színvonalú megszervezésére és irányítására, a rend, a fegyelem és szerve
zettség fenntartására.

3. A  magasabb harckészültségbe helyezés mozzanata volt a gyakorlat legösszetettebb és leg
bonyolultabb része. Benne összpontosult a teljes mozgósítás váratlan elrendelése a sze
mélyi állomány és a lebiztosított népgazdasági technika egészére vonatkozóan. Ez nagy 
próbatétele volt a már bent levő állománynak éppúgy, mint a területileg illetékes Had
kiegészítési és Területvédelmi Parancsnokságnak, az érintett tanácsi és népgazdasági 
szerveknek egyaránt.

A feladatvégrehajtásnak ebben az időszakban a pártpolitikai munka alapvetően arra 
irányult, hogy fölmérjük most már a teljes állományra kiterjedően a párt- és KlSZ-tag- 
ságot, fölkészítsük őket a politikai munkába való bekapcsolódásra. Kellő figyelmet for
dított a pk. pol. h. arra is, hogy a bevonulok körében kiszűrésre kerüljenek az olyan szo
ciális és más problémákkal küzdők, akiket emberileg és egzisztenciálisan meglehetősen 
hátrányos módon érintettek volna a hadseregben eltöltött napok.

Fontos tapasztalat volt az is, hogy a mozgósítás végrehajtásában a politikai munká
ban is, kulcskérdésként kell kezelni a szervezeti elemek és alegység gyors megalakításá
nak, a velük való szervezett foglalkoztatásnak és feladataikra történő mihamarabbi felké
szítésének segítését. Ez a felfogás nem abból a forrásból fakad, hogy a katonának nem 
szabad időt hagyni arra, hogy gondolkodjon, hanem abból a felismerésből táplálkozik, 
hogy a szervezetlenség, a tétlenség, a tájékozatlanság szüli az anarchiát, a feszes vezetés, 
az értelmes és tartalmas foglalkoztatás, a világos és célorientált feladatszabás az alapja a 
rendnek, fegyelemnek, szervezettségnek, az akarati és cselekvési égység megteremtésé
nek.

A gyakorlat eredményessége ez utóbbi felismerésből és annak következetes meg
valósításából fakad. Itt kell megemlíteni, hogy ebbéli törekvésében a raktárvezetés jó 
partnerekre talált a tartalékos tisztekben és tiszthelyettesekben, de nem egy esetben a 
tisztesekben is.

A helyzet kedvező alakulásában nem kis szerepe volt annak, hogy a politikai 
munka, az alegységparancsnokok és a szervezeti elemek vezetőinek politikai és vezetői 
felelősségét igyekezett felkelteni és erősíteni, kulcsszerepüket hangsúlyozni, a párt- és 
KISZ-tagság példamutatására apellálni.

Kedvezőnek bizonyult az a döntés is, hogy a bevonult állomány ismeretfelfrissítő 
kiképzése a politikai oktatással kezdődött, melynek tartalmi aktualitása a tartalékos állo
mány nagyobbik hányadát sikeresen ráhangolta a feladatok végrehajtására.

Fontos tapasztalás volt a politikai munka szempontjából, hogy az ilyen jellegű szer
vezetek „M” kiképzési tervei mellett levő politikai foglalkozások anyagait talán még 
gyakrabban kell felfrissíteni, mint a konzerveket vagy hajtóanyagokat. Az embereket 
ebben a helyzetben sokkal inkább érdeklik a társadalmi és politikai gyakorlat, a katona- 
politikai helyzet alakulásának kérdései, mint az elvont elméletieskedő, általánosságok
ban gondolkodó foglalkozások.

A politikai munka fontos mozzanata volt a párt és KISZ korábban kialakított szer
vezeti kereteinek kiszélesítése, a teljes mozgósítás során bevonult párt- és KISZ-tagök
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alapszervezetbe tömörítése. E feladat végrehajtására akkor került sor, amikor az „M” 
kiképzést és a feladatvégrehajtást ez nem hátráltatta. A párt- és KISZ-szervezetek teljes 
megalakítása, az alapszervezeti taggyűléseket követő mozgalmi munka felerősödése 
lényegesen élénkítette az állomány körében végzett politikai munka lendületét és ered
ményességét, ami kisugárzott az egész állomány hozzáállására, fegyelmére, megtartására 
is.

4. A  gyakorlat negyedik mozzanatában a politikai munka fő erőkifejtése a kitelepülő 
részlegek, a raktárban maradó szervezeti elemek állománya körében végzendő politikai 
munka rendszerének aktivizálása, a személyi állományról történő sokoldalú gondosko
dás, az ellátás jó színvonala biztosításának segítése volt.

A pártpolitikai munka szempontjából ebben a mozzanatban elsődleges tennivaló 
volt a kitelepülő raktárrészlegek és kiszolgáló alosztályok politikai munkájának megszer
vezése, az e munkában kulcsszerepet betöltő párt- és KISZ-tagok felkészítése a menet 
alatt és a működési helyen végzendő munkára. A gyakorlat során erre a feladatra a rész
leg és alosztályok vezetőit készítette föl a pk. pol. h. A felkészítés fontos mozzanata 
annak tisztázása, hogy mi a teendő a működési hely párt- és politikai szerveivel való 
együttműködés terén, milyen politikai nevelési anyagokat és eszközöket biztosítunk 
számukra, hogyan jutnak hozzá a sajtótermékekhez, kinek, milyen megbízatást adtunk, 
milyen úton és módon kell összeköttetést tartani a raktárral, mikor és milyen témákban 
kell információkat adni a pk. pol. h.-nak.

Sorrendben ezt követte a bázison maradó állomány körében a politikai munka 
egész rendszerének aktivizálása, az agitációs és információs hálózat kiépítése, az ellátás 
és pihentetés megszervezésének rendszeres ellenőrzése, az állomány hangulatának 
tanulmányozása stb.

5. A  mozgósítási gyakorlat utolsó mozzanata volt az eredeti helyzet visszaállítása. A  lei- 
adott fegyverzetek, kiegészítő felszerelések, elhelyezési anyagok leadása, a zártraktárak
ból kitelepített anyagok visszavitele, az állomány leszerelése és a népgazdasági technika 
visszaadása gyorsan és ütemesen, az előírt rendben megtörtént. A raktár katonai, politi
kai és mozgalmi szervei sokat tettek azért, hogy ebben az időszakban se bomoljon meg 
a rend, a fegyelem és szervezettség.

Ebben az időszakban a politikai és mozgalmi szervek tevékenysége -  helyesen -  
arra irányult, hogy jó érzékkel apellált az eddig végzett sikeres munka és fegyelmezett 
magatartás fenntartásának szükségességére, a kiadott anyagokkal történő gyors és pon
tos elszámolásra, az események, rendkívüli események megelőzésére, a munka és bal
esetvédelem, valamint tűzvédelem rendszabályainak betartására.

Fontos politikai kérdés volt végül a gyakorlatvezetőség részéről az értékelés elké
szítése és megtartása, a mindvégig kiemelkedő teljesítményt nyújtók és példásan tény
kedők tevékenységének elismerése és kihirdetése az egész állomány előtt.

Külön célszerű szólni azokról a tapasztalatokról, melyek a fegyelmi helyzet tudatos 
alakításával voltak összefüggésben és a gyakorlat egész folyamatát átfogták.

A fegyelem alakításában a legfontosabb tényező volt a mozgósított állomány rend
szeres és folyamatos fogalalkoztatása, a katonás rend és fegyelem megkövetelése az 
alegységparancsnokok és szervezeti elemek vezetői részéről éppúgy, mint a raktár 
vezető állománya által.

A szervezeti elemek gyors és fegyelmezett megalakítását kedvezően befolyásolták 
azok az előrelátó intézkedések is, melyek a fegyelmezetlenségek megelőzését szolgálták.
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A személyi átvevőhelyen sikerült egy olyan zárt rendszert létrehozni, melyben ha valaki 
átlépte az átvevőhely ajtaját, nem volt módja a terület engedély nélküli elhagyására sem
milyen módon.

Viszonylag jól sikerült annak a célkitűzésnek a teljesítése is, hogy az alkohol ne jus
son be a bázisra és arra se legyen mód, hogy a településen található vendéglátóhelyeken 
italt mérjenek a tartalékosoknak, mielőtt az a személyi átvevőhelyre bekerült. Ezt segí
tette elő a bevonuló állomány felszerelésének ellenőrzése és a helyi vendéglátóegységek 
zárva tartása a mozgósítás időszakára.

Egy ilyen tömeg behívása esetén szinte elképzelhetetlen az, hogy ne legyenek reni- 
tenskedők, italos állapotban levők. Itt is előfordult, hogy néhány fő még a bevonulást 
megelőzően alkoholos befolyásoltság alá került és viselkedésük, hozzáállásuk nem az 
elvárt normák szerint alakult. Helyesnek és visszatartó hatásúnak bizonyult, hogy a rak
tár vezetése gyors és operatív módon lokalizálta őket és nem maradt el a felelősségrevo- 
nás sem.

A fegyelem és a rend fenntartásában nagy része volt a pártpolitikai munkának is. 
Legfőbb érték volt e munkában a párt- és KISZ-tagság példamutatása, az állomány 
rendszeres tájékoztatása a feladatokról. A menet közbeni buzdítás, elismerés, a felada
tokhoz, a szolgálathoz való helyes viszony propagálása mind hozzájárult az összeková
csolási gyakorlat fegyelmezett végrehjtásához. Ennek nyomán a raktár nagyot lépett 
előre a szervezet adott esetben történő biztonságos megalakításának útján.

Az összekovácsolási gyakorlat sikerének alapját az alapos és körültekintő előké
szítő és elemző munka mellett a gyakorlatvezetőség, a raktár parancsnoka és vezetőállo
mánya részéről megnyilvánuló következetes, folyamatos és feszes vezetői tevékenység, 
a polgári bázis felelős állományával való jó színvonalú és korrekt együttműködés, az 
állományról történő sokoldalú gondoskodás megvalósítása, a pártpolitikai szervek felvi
lágosító és mozgósító munkája képezte. Az eredményes munkában nagy szerepe volt a 
tartalékos tiszt, tiszthelyettesi állomány, valamint a legénységi állomány zömének, az 
átlagosnál jobb minőségi mutatóinak is.

Voltak ugyan a gyakorlatnak középszerű mozzanatai is, de a feladatvégrehajtás 
zömében az állomány többségénél látható és lépten-nyomon érzékelhető volt a köteles
ségtudatból fakadó elszántság, a tenniakarás és férfias helytállás szándéka, a feladatokkal 
való azonosulás ténye. Ez a gyakorlat is bebizonyította, hogy az általános hadkötelezett
ség alapján korábban teljesített tényleges katonai szolgálat nem múlik el nyomtalanul az 
emberek életéből és rövid ismeretfelfrissítő foglalkozások és gyakorlások után hamar 
kialakulnak a katonai szervezet kedvező mutatói. A korábban teljesített szolgálat hatása 
megmutatkozott főleg a tiszti, tiszthelyettesi állomány és sorállomány jelentős részének 
példamutatásában, felelősségvállalásában, egyéni és közösségi magatartásukban, fegyel
mükben.

A gyakorlat pártpolitikai munkája azt bizonyította, hogy az eredményes végrehaj
tást úgy segítheti elő leginkább, ha a politikai szervek nem az irodából akarják elvégezni 
feladataikat, hanem az emberek között mozognak, agitálnak, tájékoztatnak, tájékozód
nak az állomány ügyes-bajos dolgairól, azokra jó érzékkel reagálnak, vigyázó szemüket 
rajta tartják az olyan közhangulatot befolyásoló tényezőkön, mint az étkeztetés, az ellá
tás, a pihentetés, az emberi viszonyok alakulása.
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Természetesen ennék a gyakorlatnak a felsoroltakon túl még volt számos haszno
sítható tapasztalata attól függően, hogy ki, milyen szembontból igyekezett begyűjteni 
azokat.

Annyi bizonyos, hogy a pártpolitikai munkában szerzett tapasztalatok nemcsak a hasonló 
helyzetben levő szervezetek számára szolgálnak megszívlelendő tanulságokkal, hanem állandó jel
legű raktáraink politikai és mozgalmi szerveink is nyújthatnak hasznos gondolatokat.

A ritkábban előforduló mozgósítási és „M” összekovácsolási gyakorlatok pártpoli
tikai munkájának tapasztalatiból meríteni éppen ezért is jól felfogott érdekünk kell hogy 
legyen.
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