
Tartalékos hadtáptisztek felkészítése veszélyhelyzetekre 

L aj t a F e r e ne ny; alezredes 

I. 

Harci szellem kialakításának néhány kérdése a békekiképzés 
időszakában 

Az amerikai katonai doktrína „helyi háborúk" elmélete szándéko
san félrevezeti a népeket. Területileg korlátozott hadműveletekről ad 
képet, pedig a rendkívül veszélyes „totális stratégia" szerves részét al
kotja. 

Ilyen nyugtalanító nemzetközi légkörben számolni lehet és kell agresz
sziós lépéssel azzal, hogy az agresszor a meglepés és váratlanság által 
keletkezett esetleges előnyöket szeretné kihasználni és ezzel a kezdemé
nyezést magához ragadni. ,,Casus belli" (ok a háborúra) az imperializmus 
érvei között mindig kéznél van. 

A fegyveres küzdelem nehézségét elviselni komplex adottság szük
séges. Más kifejezéssel élve „lelki tartalékok" felhalmozása elsőrendű 
érdek. (A haditechnika szédületes fejlődését lassabban követi a katonák 
szívében, tudatában az a minőségi változás, - amely a harci szellemnek 
állandó magas szinten tartása napjainkban elengedhetetlen.) 

Miből adódnak ezek a „lelki tartalékok"? Az előkészítés, a kiképzés 
során kapott politikai, erkölcsi és katonai nevelésből. A bizalomból, amit 
a katona érez a társadahni rendszer iránt - amiért harcol. A fegyverek 
iránt, amelyeket ismer és becsül. A közvetlen parancsnokai iránt, akik 
vezetik. A magasabb parancsnoka iránt, akiben megbízhat akkor is, ha 
bekerítik, mert tudja - minden meg fog történni felmentésére. Minde
zek is lehetővé teszik, hogy adott esetben, kritikus helyzetben is meg
állja helyét és tovább harcoljon. 

A korszerű összfegyvernemi harcra való felkészülés elengedhetetlen 
feltétele hozzáedzeni a katonákat a veszélyérzet elviseléséhez. 

A tartalékos hadtáptisztek felkészítése idején a polltikai munka alap
vető célja: olyan tiszteket (törzseket) nevelni, akik képesek lesznek bár
mely helyzetben, időben és követelményeknek megfelelően a csapatok 
hadtápbiztosítását végrehajtani. 
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A kiképzési bázisokon a hiv~_tásos álloajny erkölcsi-politikai álla
J>Otának magas szinten tartásáról gondoskodnak nap mint nap . .,,... az arra 
illetékesek. Szivós, meggyőző politikai munkával a tartalékos hadtáp
tisztek előtt is őszintén fel kell tárni, hogy a váratlanul bekövetkezett 
agresszió veszélyhelyzetet teremt. A percek alatt létrejövő személyi és 
tec:hnikai vesztesség nagy hatásű, lenyűgöző erejű az életben maradók 
számára. Bekövetkezhet a vezetés lebénulása, a megmaradottak dezorga
nizáltsága. 

Korunk embereiben még élénken élnek a II. világháborű eseményei. 
Azokat átélték, vagy olvastak róla. A harcok résztvevői átvészelték tü
zérségi, légi előkészítést és azt követő rohamot. Ez idő alatt sokan 
magasfokű erkölcsi tulajdonságokról adtak tanűbizonyságot. Azonban az 
elmúlt háború legfeszítettebb küzdelmeihez viszonyítva is - minden 
emberi erőfeszítés, megpróbáltatás megsokszorozódna a tömegpusztító 
fegyverek körülményei között kirobbanó fegyveres küzdelem idején. 

A lakosságot minden eddiginél nagyobb arányű, bonyolultabb meg
próbáltatások érhetik. A hátország életét és harcoló csapatok kapcsolatait 
sűlyosan megzavarhatják. Az ember, illetve a katona nagyfokű lelki
erejére és a társadalom minden szervezett erőfeszítése szükséges ahhoz, 
hogy a harc eredményes legyen. A fegyveres küzdelem nagyobbfokű 
áldozatkészséget követel, mint bármilyen más emberi vállalkozás. 

A békekiképzés idején alkalmazott nevelőmunka széles skáláján ha
tékony módszernek hat a múlt elemzése. Az eddigi háborúk okainak, 
céljainak, jellegének tudományos alapokon való magyarázata. Meggyő
zően lehet bizonyítani a szocialista hadseregek szükségességét, erősítését, 
harckészültségük magas színvonalon tartásának okait. 

A II. világháborűban a szovjet csapatok szívósságát, bátorságát sok
féle irodalom örökítette meg. Érdemes erről idézni az akkori USA elnök 
Rooswelt levelét, amelyet 1943. február 26-án intézett Sztálinhoz. ,,A 
Vörös Hadsereg az anyagban, közlekedési eszközökben és területben 
szenvedett óriási vesztességek ellenére hónapokon át meghiusította a 
hatalmas erejű ellenség győzelmét. Megállította Leningrádnál, Moszkvánál, 
Voronyesnél, a Kaukázusban és végül az örök emlékezetű sztálingrádi 
csatában nem csak vereséget mért az ellenségre, hanem egyszersmind 
nagyszabású támadásba ment át, amely sikeresen halad előre a Front 
egész hosszában a Baltikumtól a Fekete tengerig_:, 

A pártpolitikai célkitűzések érdekében végrehajtott felvilágosító és 
nevelőmunka alaptörvénye: a marxi-lenini álláspont. Ez megköveteli, 
hogy sokoldalűan, körültekintően vegyük figyelembe a műlt és jelenünk 
realitásait, például az alábbiakat: 

1. A történelem tanulsága szerint nem űj dolog, hogy igazságos 
háború esetén is vannak, akiket kényszeríteni kell a harcra. A szovjet 
irók is utalnak azokra a II. világháborúról írt munkájukban. 

2. A burzsoá állam képes volt nem egyszer a történelem folyamán 
arra, hogy tömegeket fanatizáljon harcra, - hódító, igazságtalan célok 
érdekében. Klasszikus példája ennek a német fasiszta állam a II. világ
háború idején, amely fegyveres erejével végigpusztította, gyilkolta 
Európát. 
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3; A szocialista országokban és így nálunk is vannak a reakciónak 
hívei, szószólói. A nyugati kapitalista országokban pedig gondot fordí
tanak arra, hogy fellazítsák sorainkat és megingassák (akikben lehet) a 
rendszerünkben vetett bizalmat. Erre a célra az emberre hatás eszközét 
széles skálán alkalmazzák (rádió, televízió, sajtó, film, oktatás, irodalom, 
művészet, vallás, hírszerzés, diplomácia, fegyveres erő). 

II. 

Harci morál fokozása veszélyeztetett időszakban 

A szovjet katonai doktrína tételei szerint egy esetleges világméretű 
fegyveres konfliktus elkezdődhet úgy is, hogy lokális háború fejlődik 
át világháborúvá. Annak jellemzője lehet rövidebb vagy hosszabb ideig 
elhűzódó veszélyeztetett időszak. 

A még béke kiképzéskor sokszor gyakorolt feladatok, melyek a katonák 
veszélyhelyzetre való felkészítését célozták, a veszélyeztetett időszakban 
n1ár rendkívül feszült légkörben valósulnak meg. A riadó gyors, szerve
zett megvalósítása, a békehelyőrségből lefolytatott menet, az új körlet 
elfoglalása, rejtett célszerű elhelyezkedés, a tömegpusztító fegyverek el
leni védelem szigorú rendszabályainak betartásával - próbatételként -
igazolja az eddig tett erőfeszítéseket a katonák kiképzését, nevelését ille
tően. 

Új, megnövekedett feladatként jelentkezik a behívott tartalékos had
táp személyi állomány felvilágosítása a bekövetkezett kritikus időszak 
keletkezéséről, okozóiról. A harci szellem elszántság felkeltése érdekében 
előttük is hangsúlyozottan szükséges hirdetni, nem csak jól felszerelt, 
hanem ideológiailag erősen megdolgozott ellenséggel szemben kell har
colni. Őszintén el kell mondani, hogy a „lélektani" hadviselés számos vál
tozatával demoralizálni akarják a szocialista hadseregben harcolókat. 
A veszélyeztetettségi időszakot különösen alkalmasnak találják propa
gandamunkájuk végzésére. 

Propagálják életfelfogásukat, technikájukat, magasabbrendüségüket. 
Kishitűséget akarnak kialakítani a velük szemben harcolókban. Propa
gandájuk igen éles fegyver. Szüntelenül befolyásolják zsoldosaik gondol
kcdását is. Ideológiai megdolgozásuk, eszközeik, módszereinek változatos
ságát jól ismerjük. A „lelkek vására" gátlástalanul érvényesül a NATO 
fegyveres erőkben és különösen nagy összeget fordítanak e célokra az 
USA-ban. 

A veszélyeztetett időszak előreláthatóan rövid lenne. Az új körlet
ben huzamosabb ideig nem tartózkodnának a csapatok. De a rövid ott
tartózkodást nagy fontosságú munkálatokkal szükséges kitölteni. Ebben 
mindenki részt vesz. (Pl. óvóárkok, fedezékek ásása, légvédelmi biztosítás 
megszervezése, kész lenni bármely percben az előrevonás megkezdésére, 
végrehajtására.) A hadtáptörzsek állandó készenlétben, felkészülten, 
gyors elhatározásra készen a hadtápbiztosítás alapvető feladatait terve
zik, vagy hajtják végre. 

Ebben a feszültségtől terhes atmoszférában a megjelölt feladatok 
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megnyugtató módon való elvégzése, - hatékony politikai munka nélkül -
nem képzelhető el. 

A katonák igénylik, elvárják a tanácsadást, biztatást, ez elvtársi 
szellemtől áthatott segítségnyújtást az arra hivatottaktól. 

III. 

„Lelki tartalékok" - veszélyhelyzetekben 

Ha a veszélyeztetett időszakot nyomon követné agressziós támadás, 
akkor magasabbegységeink előrevonásuk után haladéktalanul harctevé
kenységet kezdenének. Egy esetleges atomháborúban a félelemérzet 
nehezebben leküzdhető jelenség volna, mint az eddigi háborúkban. Kü
lönösen a pusztulási gócokban tevékenykedőkben válthat ki mély lelki 
depressziót a szemük elé táruló látvány. A személyi állományt ért külső
-belső hatások (sugáradag, méreg, kórokozó, fény, hó, kémiai, mecha
nikai hatás). Olyan pszichikai megrázkódtatást okozhat, - melyet a 
Nagy Honvédő Háborúban is csak kivételesen nehéz helyzetben harcolók 
éltek át. (Sztálingrádnál a föld színével egyenlővé tett területek védői, 
Leningrádban az éhezéstől is megtizedelt hősök.) 

Negatív hatások mint: közömbösség a harcfeladatok, saját maguk 
iránt, - halál várás, síró-nevető görcs és egyáb lelki zavarok mindun
talan jelentkezhetnek. 

Akkor lesz szükség leginkább a „lelki tartalékokra", a pozítív hatá
sok kifejlesztésére ott a helyszínen. Megszüntetni a tehetetlen halálvárás 
érzetét. Feloldani a dermettséget. Helyes irányba terelni az indulatokat. 
Be kell bizonyítani, amit még a békekiképzés idején tanítottunk, hogy 
lenne lehetőség még tömeges atomcsapás után is segítségnyújtásra. A 
„cselekvés" a legmegnyugtatóbb eszköz, ami feloldja a csapás okozta 
bénaságot. 

A legkevésbé sérültek és akik egészségesek maradtak, azok közül ís 
a legjobb idegrendszerrel rendelkezők válnak előbb cselekvőképessé. Ezek 
közé kell tartozniuk a parancsnokoknak, politikai munkásoknak, akik 
a mentést szervezik. 

A hadműveletek idején várható személyi vesztesség miatt gyakran 
kerülne sor hadtáp egységek, alegységek új személyekkel való kiegészí
tésére. Ezen katonáknak a kiképzésére, nevelésére a harcból való kivo
násuk, pihentetésük idején volna lehetőség. Felkészítésük a hadtáp alap
vető feladatainak elvégzésére mozgósítja őket. Harc közben is időben 
eljuttatni a csapatokhoz anyagi eszköz készleteket. Az ellenség tűzhatása 
alatt is kihordani a sérülteket a harcmezőről, pusztulási gócokból, egy„ 
szóval hadtápbiztosítást elvégezni minden helyzetben és időben. 

A harccselekmények idején, veszélyhelyzetekben a magas fokú harci 
szellem azt is feltételezi, hogy politikailag érett és képzett emberek 
fegyveres küzdelem esetén is tudják mi a kötelességük. A munkának is 
megvan a maga morálja az emberek termelő tevékenységében és a harc
nak. is megvannak az erkölcsi-fegyelmi követelményei, amelyek bizto
sítják a katonák helytállását veszélyhelyzetekben. 
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-e Harc.,_ti $zabályzat (Ho, e. 72. p.). 
- Csupkov: Erőd 1\ Volga partján. 
- Bedő: Lelkek vására (Zrínyi kiadó). 
- Nógrádi Sándor interjú: Néphadsereg 966/31. sz. , 
- Félelem a harcmezőn és leküzdésének módjai. 

Honvédelem 965/11. sz. 
- Propaganda ellentevékenység. Honvédelem 965/5. sz. 
- A h,arcosok erkölcsi-politikai és lélektani felkészítése a hegyes terepen 

folytatott harcra. Honvédelem 966/1, sz. 
- A katonai lélektan és a lélektani tevékenység a hadseregben. (Arióne.) 

Honvédelem. 966/8. sz. 
- Emeljük magasabbra a harcászati gyakorlatok színvonalát. 

Honvédségi Szemle 963/12. sz. 
- Elsőrendű jelentőségű ügy. Honvédségi Szemle 963/9. sz. 
- Lélektani hadviselés az imperialista agresszió eszköze. 

Honvédségi szemle. 966/5., 6. sz. 
- A hadászatban végbemenő forradalom és a pártpolitikai munka néhány 

kérdése. Honvédségi Szemle. 965/9. sz. 
- Erkölcsi és lélektani kiképzés. Honvédségi Szemle 965/12. sz. 
- A zászlóalj éjszaka támad. Honvédségi Szemle. 965/6. sz. 
- Forradalom a katonai kiképzésben. Honvédségi szemle. 964/7. sz. : 
- A harc politikai vezetésének néhány kérdéséről. 

Honvédségi Szemle. 966/11. sz. 
- A korszerű hadtápvezetés feladatai és néhány módszere a csapatok 

harcának hadtápbiztosításában. Hadtápbiztosítás. 969/2. sz. 
- A hadtáp tartalékos tisztek továbbképzésének aktuális kérdései. 

Hadtéipbiztosítás. 969/2. sz. 




