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Szovjet irodalomból feldolgozta: 

ROLTAl SANDOR százactos 

A szovjet hadsereg géplwcsiszállító 
eszközei , 

A Nagy Honvédő Háború idején a gépkocsiszállítás olyan 
méreteket ért el, amilyet a háborúk története ezideig még netn 
ismert. A háború igazolta a gépkocsialakulatoknál megszer
vezett . és a hadsereg, front- és a főparancsnokság irányítása 
alatt lévő gépkocsiszállítás tömeges alkalmazásának hatásos-
ságát. · . 

A Vörös Hadsereg gk. állománya 1941-1945. között tíz
szerte nagyobb volt, mint . az orosz hadsereg gk. állománya ai 
első világháború idején, miközben maguk a gépkocsik gyor
sabb járntúak és tökéletesebbek lettek. Hogy el tudjuk képzelni 
a gépkocsi csapatoknak a Honvédő Háború éveiben végzett 
munkáját, elegendő megemlíteni, hogy az általuk szállított ra
kományok pár millió tehervagont igényeltek volna és a gép
kocsik által összesen megtett út 90.000-szer átérné az Egyen
lítőt. 

A katonai gépkocsivezetők a frontokon mesteri ügyesség
ről tettek tanúságot. A gépkocsivezetők éjjel-nappal leküzdve 
a rossz utakat, sarat, hóval behordott területeket, egy nap 
alatt 300-400 km. utat tettek meg. Sok esetben ők maguk ra
kodtak, maguk állították helyre, az utat és ha kellett, résztvet
tek a harcokban is. 

1941 őszén nagy tartalékcsapatok?t szállítottunk gépko-
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csikon Rosztovhoz~ Mikor az ellenség Moszkva fel{ tartott, sok 
harcoló alakulat lett gépkocsin közv,etlen az első vonalba szál- · 
lítva. 1941-1942. telén a gépkocsialakulatok erős . fagyban, 
bombák és lövedékek robbanása közepette szállítottak élelmet, 
lőszert és fűtőanyagot az ellenség által ostromlott Leningrád
nak, visszafelé pedig asszonyokat és gyermekeket szállították 
a hátországba. 

A gépkocsiszállítás Sztálingrádnál is nagy szerepet j át
szott. 1942. augusztusában gépkocsioszlopok az ellenség erős · 
tüzelése közben szállítottak lőszert tüzérségünk állásaiba. A 
német géppisztolyosok és aknavetők megkísérelték meghit1si
tani ütegeink lőszerrel való ellátását, erős tűz alatt tartották 
_az állásainkhoz vezető összes utakat és csak a gépkocsizók 
kezdeményezésének és önfeláldozásának köszönhető, hogy a lő
szerszállítás nem szakadt meg. Ime ·egy példa, hogyan telje
sítette feladatát Szolomkin főhadnagy. Gépkocsioszlopát a lfe~ 
lőtt területig · vezette és ~iadta a parancsot: ,,Az · utat egyen
ként folytatni." A tűzgyűrűn elsőnek Majdánjuk, Szosznikij és 
NázárenNó gépkocsivezetők törtek át. Utánuk egyenként az osz
lop minden egyes gépkocsiv~zetője átv,ezette kocsiját és üte-
geink időben megkapták a lő·szert. · 

Sok példát lehetne felsorolni, melyek bizonyítják, milyen 
erőfeszítések által érte el szállítószolgálatunk a feladatok sike
res végrehajtását a legbonyolultabb helyzetekben. 

Egy gépkocsialegység anyagot szállított a Boszja. folyón 
való átkelő építéséhez. Itt az ellenség tüze alatt dolgozó utá
szok nagy veszteséget szenvedtek. A gépkocsiivezetők az anyag
szállítás befejeztével, elrejtették gépkocsijaikat és N ancsenkó és 
Szorokin parancsnokokkal az élen, · segítettiek megépíteni az 
átkelőt. Ennek volt köszönhető, hogy csapataink kellő időben 
átkeltek a folyón és hídfőt foglaltak el a folyó másik oldalán. 

1944-1945-ben a támadó hadműveletekben gépkocsicsapa
Jok széles körben nyertek alkalmazást, melyek_ csapat-, fegy
verzet-, lőszer-, üz,emanyag-, élelem- és más anyagot szállítot
tak nagy távolságra. 1944-ben a Vötös Hadsereg gépkocsiá! · 
lománya 10 millió tonna rakományt szállított és több, mint 

, egy milliárd km-t tett meg. Sok esetben egész csapattesteket 
szállítottak 500 kilométernyii távolságokra. A gépkocsiszállítás 
tömeges alkalmazása megakadályozta azt, hogy a hadtáp el
szakadjon a csapatoktól. 

Ezidőben a gépkocsizóknak számolniok kellett azzal, hogy 
a front mögött gyakran maradtak kisebb ellenséges csoportok · 
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és felfegyverzett diverzánsok, akik megtámadták a gépkocsi
szállítmányokat és igyekeztek a Vörös Hadsereg ellátását za
varni és ugyanakkor élelmet is szerezni. Az ilyen próbálkozá
sok a gépkocsizóktól nagy éberséget, a védelem megszervezé
sének tudását és az ellenlökésbe való átmenet megvalósítását 
követelték meg az ellenséges csoport megsemmisítése e élj á ból. 
Igy történt pl. Zabuga főhadnagy gépkocs!iszázadában, melyet 
a Velikaja folyó átkelőjénél támadás ért. Körvédelmet szer
vezve, a századparancsnok egy csoport gépkocsivezetővel el -
lentámadást hajtott végre, megsemmisített 40 hitleristát és 
megmentette az anyagot. Ebben a harcban Logovcsin és Uszád
jev gépkocsivezetők 5 géppuskát zsákmányoltak és fogságba 
ejtettek egy csoport német katonát. Komoly harcászati hibát 
követtek el ,azok a ,gép1kocsiüs1zt1eik, ak?k a hadsereg h1adt1apjában 
magányos gépkocsikat engedtek útra, elfeledve, hogy azokat 
szétszórt ellenséges csoportok megtámadhatják. Egyes tisztek 
közül a szállításokat futószalag-rendszerrel javasolták megol 
dani. Ez az „ötlet" egyáltalán nem felel meg á hadsereg és 
még1inkább a cs.apathadtáp helyzetének. Ilyen „módszerek" 
alaptalanságát mindennél jobban bebizonyították a magányos 
gépkocsik vezetői. akik az · utakon maguk csoportokba gyüle
keztek, hogy készek legyenek az ellenség támadásának elhárí
tásához. Érthető, hogy a frontokon a · gépkocsiszállítások leg
többször szervezett gépkocsilépcsőkkeL történtek. 

A háború utolsó éveiben, amikor a Vörös. Hadsereg támadó 
hadműveletei olyan méreteket és tempiót értek el, amilyet ez
ideig a háború történelmében még soha, a gépkocsicsapatok 
szerepe olyannyira megrnőitt, hogy :elképzelhetetlen volt meg
kezderni egy támadást kellő mennyiségű gépkocsi .nélkül. 

A német fasiszták elleni harcban szerzett tapasztalatokat a 
gépkocsizók felhasználták a japán betolakodók elleni hadmííve
letekben is. Egy lövészhadosztályhoz egy gépkocsizó zászló
aljat utaltak gépesített élosztag megszervezésére. Ez az osz~ 
tag. Dunninál áttörte a japánok védőállásait és 24 nap alatt 
útnélküli terepen harcolva eljutott Port-Artúrig, mely több, 
mint 1000 km-re volt. A harcokban különösen kitüntek Djerev
jákin törm., Vasziljev Szvetlicsuj, Ábásev, Jezsov, Kozmiv, gk. 
vezetők és még sokan mások. 

A gépkocsiicsapatok a katonai szállításokon kívül népgaz
dasági rakományok szállítását is végezték. Már a ~áború kez
detén segítettek az országnak a sztálini utasításnak végrehaj -
tásában: semmit sem, egy kilogramm kenyeret, egy liter üzem-
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anyagot sem hagyni az ellenségnek. Gép.eket, berendezéseket, 
raktárakat 'és egész üzemeket ürítettek ki a hátországban, nem
csak vasúton, hanem gépkocsikon is. A háború idején az or
szág hátországában elhelyezett gépkocsicsagatok a vasúthoz 
töb.bmillió tonna gabonát, zöldségfélét, lótápot és más rako
mányt szállítottak. A gépkocsiiállomány megnövekedése és a 
különböző típusú és gyártmányú gk-k alkalmazása a frontokon 
nagyszabású javítószolgálatot követelt meg. A háború vége 
felé a hadseregben javítóüzemek, csapa tök és telepek . hatalmas 
hálózata létesült. 1944-ben a megjavított gépkocsik száma 1942-
hez viszonyítva majdnem háromszorosára megnövekedett. A 
háború folyamán a gépkocsksapatok több, mint másfélmillió 
gépkocsin hajtottak végre közép- és generáljavítást, legtöbb 
esetben a szerszámokat és. a (artalékalka trészeket maguk ké-
szítették. . · 

Az üzemképes gépkocsik számmutatója, tekintet nélkül a 
munka során előfordult nagy ves.zteségre, a háború éveiben 
0.85 közepes színvonalat tartott egyes esetekben fel,emelkedett 
0.88 és 0.90-re. - · 

A javítás megszervezése egész hadseregnyi képzett kádert, 
a javítási módszerek tökéletesítését, a frontok és kerületek 
gépkocsivezetőinek bevált észszerüsítő és újítási javaslatainak 
széleskörű alkalmazását követelte meg. A behozatali és zsák
mányolt gépkocsikat és azok használatának sájátosságait is
merő tisztek és gk. vezetők kiképzése a gépkocsicsapatoknál 
nagy gondöt okozott. · A háború kitöréséig nálunk nem volt 
elegendő ilyen káder és a háború kezdetén ez nagyon érez
te'tte hatását. Foglalkozni kellett a káderek kiképzésével anélkül, 
hogy a harcoló hadseregnek szükséges rakományok szállításai 
egy pillanatra is megszakadtak volna. Az oktató gépkocsi
ezredeknél, iskolákon és a csapatoknál a gépkocsivezetők és 
gk. javítók tömeges oktatása fejlődött ki. A tiszti állomány ki
kép,/ésére g'-épkocsitanfolyam és felső ·· gépkocsi tiszti iskola 
nyílt, melyek a K.atonai szállító akadémiával együtt nagy sze
repet játszottak parancsnok káderek kiképzésében. 

A háború befejezése után a gépkocsicsapatök figyelmének 
központjába a harckiképzés és oktatás kérdései kerültek. 

Sztálin elvtárs parancsolta: ,,A Szovjetunió Fegyveres 
Erői, a háború tapasztalatai, a katonai tudomány és technika 

· fejlődésének alapján, nap mint nap kötelies,ek saját 'katonai 
- művészetük színvonalát emelni". 

Sz:tá!in elv1tiárs 1para[1)csai rá!lllk 1na1gy f,el,adaibot hiáriút. 
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· A Honvédő Háború értékes tapasztalata alapul kell, hogy 
, .sz.olgáljon a harckiképzésnek. A háború, a gépkocsiszállítások 

harcászatában ( taktíkáj ában), a gépkocsik tömegj avításának 
.és műszaki karbantartásának szervezésében sok újat hozott. 

A háború kitöréséig például arra számítottunk, hogy a há
ború ideje alatt a gépkocsiszállítás főképpen csapatokat szál
lít. Azonban a háború tapasztalata bebizonyította, hogy a gép
kocsiszállítás nem kevesebb, mint 80 %-át az ellátó szállítások 
-vették , igénybe. Éppen ezért az oktatásokon nagy figyelmet 
kell fordítani az ellátó és hadműveleti szállítások tervezésének 
kérdéseire, annál inkább, mert a messzire való szállítások ter
vezésének formái és módszerei nem mindig voltak eléggé át
.gondoltak és észszerűek. . 

. Maga a gépkocsioszlopok állománya - mely a háború ki
töréséig nagyon nehézkes volt - ellátó szállítások idején a 
frontokon le lett csökkentve 10-12 gépkocsira (semmiképpen 
sem több egy gépkocsirajnál). Nyíilvánvaló az ilyen oszlop sok 
esetben jobban megfelel : növekedett mozgóképessége, csökkent 
a rakodás és kirakodás időtartama, növekedett a gépkocsik se
bessége és az egy 24 órai menettávolsága, jelentősen csökken
tek az ellenség légiereje által okozott vesztségek. 

A rakomány nélkül útban lévő gépkocsik használata új 
módon lett megszervezve a sebesültek _és anyagok hátrszáll.í
tása céljából. 

A háború tapasztalatai bebizonyították, hogy a sebesültek 
szállítására alkalmazott, oldalfalakkal ellátott gépkocsik, spe
ciális leszedhető berendezéssel kell hogy rendelkezzenek. A 
hátraszállítások megsz,ervezésével a kiképzés egész menete 
alatt foglalkozni kell. 
. Nagyon fontos a gépkocsiszállíi:ás1ok \.ákázásánaik tapaszita
latát tanulmányozn,i é~ olyan harcászati fogásokat, mint pél
dául az álszállítások, melyeknek célja az ellenség félrevezetése. 

A kiképzési tervezetbe ú( tantárgyat kell bevezetni: össze
köttetés a gépkocsicsapatoknál. Minden katonai gépkocsizó kö
teles ismerni a korszerű híradási eszközöket, beleértve a rádió
híradást is és meg kell tudni szervezni a foi:ga lomirányító ap
parátus működését és a gk. oszlopok forgalmának ellenőrzését. 
A tiszti állománynak ezenkívül el kell sajátítania a gépkocsi· 
csapatok vezetésének elveit és a gépkocsicsapat törzsének mun
káját - a korszerű háború viszonyai között. A háború ta
pasztalata alapján a gépkoé:sicsapatoknál a nyilvántartási éi 
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elszámolási okmányok leegyszerűsített formáit vezették be. A 
gépkocsicsapatok törzsének tisztjeinek jól kell ismerniök a gép
kocsiszállítások munkájának részleteit különböző helyzetekben, 
jól kell tudniok megtervezni, előkészíteni 'és lefolytatni a haa
műveleti és ellátó szállításokat. 

Minden egyes katonai gépkocsizónak tökéletesen kell ds
mernie saját anyagát. A háború ideje alatt gyökeresen meg
változott a gépkocsiállomány műszaki ellátásánaj{ rendszere: 
kaptak fejlett műszaki karbantartó helyeket, szervezetszerű 
brigádokkal és teljesen új műszaki eszközökkel. A gépkocsite
lepek felépítése és elhelyezése szintén jelentősen tökélétesedett 
és megfelel a gépkocsik tömeges műszaki karbantartása új kö
vetelményeinek. 

Sok újdonságot vezettek be a gépkocsi javítószolgtilat meg-
.' szervezésébe is. Az állandó jellegű javítások mellett, minden 

frontszakaszon hajtottak végre gépkocsij avítást útközben. Meg
jelentek a mozgóműhelyek és a kiszálló gépkoosijavító brigá
dok. Közvetlenül a front és hadsereg javítócsapatoknál és al
osztályoknál gyártottak és helyreállítottak alkatrészeket. Töké
letesedett a gépkocsik és gépkocsimotorok javításának műszaki
folyamata is. A futósvalagrendszerű javítás módszerének és 
mozgómííhelyek céljából lekötött gépkocsik mennyisE'.:gének 
csökkentésére, a háború vége felé nagy mennyiségben kezdték 
műhelyeknek és üzemrészeknek pótkocsikat alkalmazni. Ii;y 
megjelentek az ismert gépkocslijavító vonatok, melyek lehetővé 
tették a javítóeszközök mozgatását. A gépkocsicsapatoknál a 
háború éveiben sok észszerű j_avaslat és találmány valósult 
rilfg. A javítás új módsz.ereit sikeresen _ sajátították ~1 az ál
landójellegű javítóműhelyekben is. Ezt a gazdag tapasztala
tot most fel kell használni a gépkocsicsapatok harckiképzésé
nek megszervezésében. A gépkocsik javításának és használa
tának háborúban alkalmazott módszerei közül nem mindegyi
ket · lehet alkalmazni békében. El kell ismerni, hogy közülünk 
ezt sokan nem ismerték fel egyszerre. Egyes .i avító üzemeink 
elég sokáig nem tudtak elérni jele_Qtős javulást a gépkocsik 
javítása minőségében és csak azért folytatták . békében a moz-
góműhelyek módszerének hiasználatát, . mert awk a fronton 

beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Sok gépkocsksapat
nál a gépkocsik műszaki karbantartás,a nem mindig a „karban
tartó eszközök adása a gépkocsikhoz" elv szerint történik, hol
ott békében sokkal célszerfibb „Gépkocsik odaállítása a karban
tartó eszközökhöz". Természetesen a háború tapasztalatainak 
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ilyen alkalmazása súlyos hiba lenne. Ez a gépkocsitisztek egész 
sorának a kiképzési hiányosságáról tett tanúbizonyságot. Ezért 
most a gépkocsicsapatok egyik legfontosabb feladata a harc
kiképzés megszervezése. 

Segédeszköz nelkül egységes oktatásii módszer elképzelhe
tetlen. Éppen ezért szükséges a gépkocsicsapatok szabályzatá
nak és a gépkocsiszolgálat utasításának gyors kidolgozása, 
melyet nemcs,ak a katonai gépkocsizók számára, hanem minden 
egyes parancsnok számára is kézikönyvként kell szolgáljanak. 
A csapatok gépkocsikkal való' feltöltése olyan nagy, hogy a 
gépkocsik használatának épúgy minden más harceszköz hasz
f\álatának szabályait, a Fegyveres Erők egész parancstioki állo
mányának kötelessége megtanulni. Ezzel kapcsolatban szüksé
ges minden fegyvernemnél a kiképzési tervezetekben elegendő 
helyet biztosíta·ni a gé.pkocsiszolgálat elméleti és gyakorlati ta
nulmányozására, alkalmazni kell a közös okt,atásokat a gép
kocsicsapatokkal. Ez annál iis inkább szükséges, mert a kor
szerű h~dseregek gépesítése minden évben növekszik. 

A feladatok, mefyek a Szovjet Hadsereg gépkocsizói előtt 
állanak, rendkívül nagyok. A háború tápasztalatát áttanulmá
nyozva és átgondolva, e!!ész sz,ervezetünket, munkamódszere
inket át kell v:izsgálni. Békében, a . szerzett fronttapasztalat 
alapján, meg keTI világosan határozni a iavítócsap,atok és ~ize
mek mennvisé~ét, azok termelőképességét, szervezési formáit'. 
felszerelését és technikai folvamatát. A g-épkocsiállomány . ,ió 
műszaki állapotban való tartása megköveteli, hogy a csiapatok 
a műszaki karbantartás korszerű eszközeivel rendelkez:zen_ek. 
Ezeknek az eszközöknek előállítása folyik és a gépkocsitisztek 
készüljenek fel arra, hogy a gépkocsik műszaki karbantartása 
újonnan lesz megszervezve. 

A Szovjetunió újjáépítési ötéves terve és a népgazdaság 
fejlesztése előírja a Szovjehinió izéokocsi gvártásának gyors 
növekedését. A Fegvveres . Erők géokocsizói kötelesek a szov
jet gépkocsik új gyártmány,ait gondosan áttanulmányozni, idő
ben felkészülni azok hozzáértő. míívelt karbantartásához. A 
katona,i gépkocsizók nagy megelégedéssel fo!!adták a terepiár,ó 
képességű, két és három me!!ha_itó tengelyű és nagy húzóerővel 
rendelkező STéokocsik g-vártásáról szóló elhatározást. Az ötéves 
ter,v által előírt gépkoasiiillornányunk minösé9'i és mennyiségi 
változását, továbbá a háborúban történt szállítások meQ"szer- . 
vezésém'k tapasztalatát a gépkocsicsapatok kiképzési terveinek 
összeállításánál számításba kell venni. 
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