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SZABO ISTV AN ezredes 

Feladataink a Hmu:édelmi Miniszter 
Bajtá1•s vá1ido1·se1·legé1ieli elnye,·ése -

után 

Nréphaids,ereigünk lfejlődés.ét az évente megismétlődő d,í,sz
sziemle mutatja meg do,lg,oz,ó ,rnépünl-One1k, 1bairátainJmak és ,ellen
sé,geintl-Onek i.s. 

Néphadserregürnk fegydemben, ,kLkiépzés1ben, er:öben, harcesz
köz,ökben ,óriási fejlődésen ment -át és d,o,Lg,ozó néipürnk a má,jius 
1-i dí.szsz,emlén láthatta,, ho,l!Y Néipiha1ds.eneg1ilinkért hoz.ott áld,o,
zat nem volt hiá,ba1való. De Né,phad,sereg:ilirnk viezieföi: táboirnókai, 
tiszti- és tiszhely,ettesi kara, valamint az egés.z honvédsé,g érez
hette dolgio:zó népünk ,sz,er,etetét, ,aizt az ünneplést, amelyben a 
díszszemle a.1,kaLrnával dolg:oz:ó népünk rész,e:siítette. Ez .a mind
i-nká,bb megny.ilván,uló .szeréet dolg01zó iniépünik Tészénöl a:rra 
,Jfötelez !bennünket, ,hogy tudásunkat, ,fegyelmeziettségiürnket, harc
edzdhégünk,et még ma,ga,sa1bb fokra en1.,eijük. és maradék nél~ 
kül vé,g:rehajts,u,k a Honvédelmi Mini:szter B.a,jtáis 02-es sz.ámú 
pa,ranc,sát, ,amely minden ,egy,es fegsyiveme,m rész,éne megsz,a1bja 
?..z 1950-51 -·es ikiké:pzési évben aizt a,z elénein:dő célt, mely ké
pes,sé tészi öt aidott ·esdbien, :sze:retett Hazái111k imegivédiéséfie. 

Az 1951 május 1 ~i drísz.szemLe a ha,dtá:p tisztképző i,s1kola 
részére hatalma~ si1kert howtt. Elnyertük a dí-szszemlén ai Hon
védelmi Miini·szter Bajtárs ,első díját, mely a ,fegyvernemi tiszti 
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iskolak ,kiözötti versenyben a Legj{)\bhan dísz,elgő ,puskás .század 
részére violt kitűzrve. 

Ez a, si1kier n,em máról-'11olna1pra született meg, hanem 
hosszú, szívós mun1ka er.edlménye. Ez a szívós muntka 1950 no
vember:é,ben kez.dődUt, ami;kor a bajtársaik a H aidtá·pis1kolá:ra be
v,om1H1ak. Itt sz,em'be lkelletrt nézni a bevo1111ult ba jtársalknak azzal 
,a 1felfogáisával, hogy a ,,a hadtáp,munka n1em katona·i feladat", 

, hogy „a hadtáp-mumka iirodai, nakit.áni, vagy k0i11yhai feladat" . 
Azzal .az általános ,nézettel ikdlett sziemlbenéznünk, -· amely, 
sajnos, Népiha1d1s,eregünkö,n belül még mindig fennáll -, hogy 
„a hadtáp-mÚJ!1Jka nem ha rei ,f.elaidat", hogy „a hadtáip kérdése 
az 2. , vagy 3. rangú 1kJérdés'', ,,ott nem ha,roosdkat, hamm gh-
sokat ]5ép,ezinek 1ki", istb. · 

Ezt a .siz!fllemet a Népihadseregünk,ö,n belül lévő ellenség 
még terjeszti és tudatosan igy,ekszik lebecsülni a !lrndtá,p-mun
kát, ,amely a Hor1tlhy-.r,endsz,e1iben 1tooyl,eig ,k,ornu1p1t és fo1vaj egyié
nek gyülekiezete volt. 

A II. Világháború azonban hebizony1ította, hogy a Sziovjet
uniö hadseregén,elk hardttupjia mél,tó f,egyve!rtturs.a, segiítőJe és ki 
szolgálója a,z ös,szes fegyv,emerrneikinek és a gyfü,elem k,irvívása
kor a :haidtá,p ugyanolyan d-iicsi6ség-et könyv,elihetett el ma1g;ána.k, 
mint ,bármely fogyrv.emem. 

A ha,dtáip-tisz:1ek, tiszthelydtesek és honvédek ,olyan rneg
'becsülést ka,pnaik a fegyv,ememi pik-o!któl iés tiszteiktől, Hs.zt
helyettesektől, valamint ho111véde1ktől, amilyen mértékben ezt rki 
tudiá,k a ma1g1uk részére iha•rcolni. A Hadtá,piskola növendékei 
megtették az el,s ,ő és döntő léniést a, Május 1-i diís;z,el~és,en ,alf,elé, 
hogy behiizonyítsák imindlen i1letékes1nek, hogy a 1hadtá1pstisztek 
első vonalban · ,küz,d,em,ek Népihaids,e:re,giÜnlk ,f,e~lme, .anyagi 
fegyelme, a ikiiképziési ,fielaidafolk 1seg1í~ése, a rkiképzési f,ela,datok 
végrehajtása, 1va.laimiint Néphaids,eregiünik ,er6s1ítése és -f:e,jlesiztése 
terén. 

Ezt 1a ez,elvemet kJeH a Hadtá1piiskol ín toivá,blb1fejl,eszt,enünk, 
hogy a leendő ,hadtá;p-tiszteik f.e~elmükiben, lki,kiéipzésükben olvan 
folmt érjenek el, ho,Q'yiha 1kiirkenülnek a ,csa1p,atihoz, ott helyürkiet 
fökéletesein meg tudjá!k állni és a hadtáipszolgála.tnan< ti:sztel,etet 
és ehs,merést tudij,analk kivívni. 

De ugyanez a feladat vár a ,osa,pato,knál és Niéoihaclsene,g-ürnk 
min:den területén müködő htp. Hszte,kr.e is. Be ,~ell ibizonvítaini 
minden 'ha.dtá1p-tiisdnek i,ó murnkáiárval, ihogv a ha,dtá,p, Népha1d
seregüinik etiő·S:sége és }ól rrnűkiö,d,ő ha,dtá1p nélkül, - amit, hogy
ha a fogyrvememi :p:k-ok és minden tisd nem támog:at, - sem 
kiik~pzésii, sem ha,rci feladatokat nem lehet inegoldani. · 
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A májusi dísziszeimle árnyoldala, hiogy a Honvédelmi . Mi
n.fs.zter Bajtárs által elrenrdelt minirsderi szemLe ig:en soik hiá
nyossá;g;ot hozott felszínre, . ,J<;üLö,nósen ha1dtáp-v,onalon, úgy, hogy 
ez a ha,dtáp Május 1-,i díszszemle s.i1k,enének fényét ,na,gymérték
ben tompítja,. 

Azö1k a 1ba:jtársa,k, aj{ik nem .i árulta,k ,hozzá ihads,eneg1ün1k f,ej
lesztésiéhez a hadtáp-vonalon ik.ell.ő mértékben, úgy érezzük, 
ho.gy a Hadtápi,sikolát is kompromittálják Dgy ,ér,ezzük, hogy" 
ez,ek a bajtársaik visszaélnek, va,gy leibe,csühk atZt ai 1naigy meg
tiszteltietést, melye1t ők pártunktól, :népünkitől iwa1p;~ak, azá'.11:al, 
hogy a honvéd'.ség tisdj,ei Lelhettek. 

Meg,nyugtató, hogy ,olyan iha1dtá1p-tis.zt€ik, akik miun1kájukat 
rösszul viégzi,k, kisebb számban va1ninaJk és a, mini,s.zter·i szemle 
bizonyságául meg,álla1pítha1tju1k, h.0rgy ,iigen komoly erediménye~et 
ér-uürnk ,el a csapatnál működő Mp. ti,sztek ifiej,lődésében -is, ,ami 
azt bizonyítja. hogy súllyal az ,egyénekihen ikeresiendlé5 a, hiányios
ság·olknak oka. 

E1gyi!k fő hiá1ny,os,ságunik, Jho,gy a ha,dtá,p-ti:s:ztek egy rés,ze 
nem :küzd kell.ő erélly,el 1ez ,ellen ,a sz,elLem ellen, amely még a 
Horthy-ha,dsemg'ből raga,dt rá1nrk, 1högy mi niem va1gyurnk harco
sok és hogy mi nem ha,rc.i fela,datokat oldlunk meg. Elt_űri1k saij át 
és imásoik hi1báját a fegyelem és az anya1g:i ife.gy,elem terén. 

Má:s.ik 'súly.as lhiányossá,giunk, !hogy -a osa1p.a~parnncSrnolkok
kal nj,nrcs me,g a hadtápnalk a ,kiellrő ikaipcs,olata. Ez csa1k részben 
hiá 1nyossága a iha1dtá1p-tiisztekineik, mert itt a ,csa1pattiszt badtárnruk 
egy részéiben kell keresnli a <hiány,of,ságot lés a iha1dtá1p-tis.zte:knek 
mindent .el ikiell követni, ihr0rgy a ,csa1patti.sizt rbaijtá,rsa,knál meg
felelő teikintélyt ,sz,errezzienek, hogy .a1z.01k ,ellhatár:o,zásadk11ól ő1ket 
1k,ellö időben tájrélko.zta,s,sá:k, ho1g-v a ha1rci f,elaidaitok megoldásá
ban a hadtá:pszdg,álat iől<;et s,eigíthes:se. 

Nem szervez vk merr mrnrnká:jiukat a iha,dtá1p1pa1ra1rncsnok<01k és 
szolg,álatiág-'Vez,efök 1k,ellő,en rés 1siolkszor dyarn murnkát vége'z·
nek, amit egy .honvéd vaQY ,gépírónő nviu1godtain el tudna, vé
g,ezni. I.e-y a hat1ci f,ela,d1;:d:ok megoLdá,sár:a a ,cs.a1patpara1rncsnok-

. kil v.aló s,zoros együttmük,ödé.sre, a s.zarbálvzatoik tanulmá>nyozá
s.á1ria, ,sai:ó:t ma1g1uk sz,akima,i rés 1p,0Etiílrni kéipzrésié,r;e nem ma,mrd 

,. e1'Bg i1d1ejük. · 
A ha,dtáip-üsz,tek ri1001 vesz1:Jk 1iigiényibe 1a poliit,ikaii éfPJpar,áh.1·s. 

a rpártsz,erv.ez,et ,és DISZ-sz,erv,ezet hafaLrnas ,segítő rés moz.gósító 
munkáját ,és ,így a cS:a1p.atnál s:zi1nte örnként ·Viállalják, hogy ők 
2 .. vagy 3. rangú s,zerep,et töltenek_ ibe , 
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· A Haidtá:p-ti:szti i.sikola d&$zsziemlén elért s.iikere megmutatja 
a,z utat a hiá,ny,o$ság;ok, lekü.zdéséne. Raijtunk a• .f,efa.dat, haidtáp
tis.zte1kien:, hogy me:g1becsülést és Us.zteLetet ha1rooljunk iki az 
egész v,malo,n a hadtá:psz,ol,gálalt:, ,a, hadtáip-tliszbelk:. ,tis.z:tehelyet
te:se,k és ,honvédek számára. És ,ha fiig-yel-embe veszik a haditá,p 
beosztotlja,i az által.am f,elsorolt néhány olyan hibát, crpelyn,ek 
kiküszö,böliés,e döntően ja1V1íthatj.a meg rnuníkárnkat, a t.Má.j ,us 1_-én 
elért ,si,ker gyülmöksét az ,egész ü1aditá1p-vonailon Leairathatjuk és 
döntöen járulhatunk hozz.á, !hogy ha1dtá1p-1munil<ánk imegj a'V'Ul, 
Népiha.dseregünik any;a1gi helyz,ete feHejlő,di1k és ezzel hozzájáru
lunk az ,egész had.sereg meg,erős1ítéséhez és ·a, Mini.s.zter Bajtárs 
par.a,ncs,ána,k marndéktalan v-éignehajtásához. 
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