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III. 

Utánszállítás 

A Vörös Hadseregben alapvető szállítási ágazat volt a vasúti szál
litás. A közúti szállítás fő eszközei a fogatolt szállítóeszközök mellett, 
azonban már megjelentek - nem elterjedten - a gépkocsiszállítás esz
közei is. Különösen az Északi-hadjárat során a szállítások végrehajtására 
alkalmazták a málhásállatokat is. 

A vasúti szállítás alkalmazásának területe a dandár hadtápok tele
pülési körleteinek mélységéig terjedt, innen vételeztek közvetlenül az 
egységek és alegységek fogatolt szállítóeszközeivel. Az egészségügyi vo
natok ugyancsak a csapatok harcrendje mögött tevékenykedtek, s egy
részt ellátták, másrészt háfraszállították az alegységek saját eszközeikkel 
leadott sebesültjeit és betegeit. 

A vasúti szállítás folyamatos üzemét a már békében is meglevő 
MAV szervekkel biztosították. Ennek alapvető oka az volt, hogy a 
Vörös Hadsereg fennállásának rövid ideje nem biztosította a megfelelő 
feltételeket a sajátos katonai vasúti üzemszervezet kialakításához. Fel
állításra került 1919 májusában a vörös vasúti ezred, amelynek alap
vető rendeltetése a hadműveleti területen felmerülő vasútvonal és be
rendezés javítása, karbantartása, valamint vasúti javítóanyaggal kapcso
latos ellátási feladatok megoldása volt. A vörös vasúti ezred felállításá
val kapcsolatos szervezeti kérdéseket a Hadügyi Népbiztosság 604/64. 
szám alatt kiadott „A vasúti ezred szervezésével kapcsolatos elvek és 
azok bírálata" című okmányban rögzítette. Az okmány leszögezi a vörös 
vasúti ezred felállításának szükségességét, a meglevő MA V szervezet 
meghagyása mellett. 

A vasutas ezred alegységeit egyrészt vasútépítő munkára, másrészt 
a megszállt területek vasút forgalmának beindítására alkalmazták. Fel
adatul szabták az okmányban továbbá a tisztán katonai jellegű anyag 
gyűjtését és nyilvántartását is. 
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Az okmányban rögzítették a szállítások megszervezésének ügyrend
jét is. A hadseregparancsnokság vasúti ügyosztálya a beérkezett igénylé
seket feldolgozta és a hadsereg szinten összesített igénylését a Hadügyi 
Népbiztosság 11. osztályához juttatta. A 11. osztály együttműködve a 
magyar szállítások osztályával, a területi vasútigazgatóságokon keresztül 
a vasútvonal parancsnokságok felé közvetlenül adta az intézkedéseket. 
A MA V illetékes szervei a vasúti rendelések kivitelezését ellenőrizte és 
garantálta. A hadseregparancsnokság vasúti ügyosztálya a szállítási fo
lyamatban figyelemmel kísérte az egyes szállítmányokat, nyilvántar
totta azokat és jelentést tett a vezérkar főnöknek a vasúti szállítások 
menetéről. 

A vörös vasúti ezred alkalmazását a hadseregparancsnokság ter
vezte. 

Kísérleteztek vasúti üzemszázadok felállításával is. Néhány fel is 
állt Budapesten, de később ezeket felszámolták. 

A vasútvonal parancsnokságokat a Hadügyi Népbiztosság 11. 
osztályának rendelték alá. A vasútvonal parancsnokságok a következő 

székhellyel működtek: 
A 15.: Budapest - Kerepesi út, szállítmányparancsnoksága: 

Székesfehérvár. 
16.: Budapest - Teréz körút. 
18.: Hatvan, Szállítmányparancsnoksága: Füzesabony, Miskolc. 
22.: Cegléd, Szállítmányparancsnoksága: Újszász, Szolnok, Kis-

kunfélegyháza. 
25.: Kiskunhalas. 
27.: Kaposvár. 
17.: Szombathely. 

A 20 tengelynél nagyobb szállítmányok irányítása a 11. osztályon 
keresztül történt. Míg a 20 tengelynél kisebb szállítmányokat a lőszer, 
valamint a frontra menő szállítmányok kivételével a vasútvonalparancs
nokságok önállóan irányították. 

A hadműveleti területen a szállitmányparancsnokság vezetője a had
seregparancsnok, vagy hadosztály-, hadtestparancsnok vasúti szakközege
ként tevékenykedett és mindenkor a parancsnokok intézkedéseit hajtotta 
végre. Ez a rendszer lépett életbe olyan vasútvonal parancsnokságoknál 
is, amelyeknek székhelyén valamilyen magasabbegység vagy seregtest
parancsnokság tevékenykedett. 

A pályaudvar parancsnokságok étkeztetés és betegnyugvó állomások, 
valamint a katonai vasúti szolgálat tekintetében az illetékes vasútpa
rancsnoksághoz voltak utalva. 

A hadműveleti területen gyakoriak voltak az ellenség műszaki csa
patai által végrehajtott vasútvonal rombolások. A javítás mellett alkal
mazták a szükséganyagból és a vasúti ezred szabvány anyagából 
készült tábori vasútvonalakat. Ezek hiányában kényszerítő köiiilmények 
hatására úgynevezett vasúti átrakásokat szerveztek. Erre utal a 3. had
test hadseregparancsnoksághoz beérkezett jelentése, 1 amely ezzel kapcs~ 
latban a következőket tartalmazta: 

1 HIL 71. cs. 
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,,A Miskolc-Sátoraljaújhely-i vasút csak átrakásra használható rob
bantás miatt." 

Az átrakás különböző formáit alkalmazták a Tisza-i átkelésnél is, 
ahol a hidakat a román csapatok felrobbantották. (A Tisza-i átkelés 
anyagi biztosítására vonatkozó intézkedés vá.zlaton mellékelve.) 

A szerelvények a Tiszáig közlekedtek. Ott a kirakott anyagot szük
ség és szabvány eszközökkel átjuttatták a Tiszán, majd ismét berakták 
a vasúti szerelvénybe. A szükség hidakon az egyes kocsikat fogattal 
vontatták át esetenként, miután a mozdony nagy súlya miatt a hídon 
nem közlekedhetett. Látható tehát, hogy a mai ideiglenes átrakó körle
tek bizonyos elemeit már a Tanácsköztársaság idején is mesterien alkal
mazták az utánszállítás folyamatának biztosítására. 

A Vörös Hadsereg ellátásában a vasúti szállítás alapvető szerepet 
játszott, ezért fektettek nagy gondot a Tanácsköztársaság vezetői a 
vasúti szervezet megnyugtató működésének biztosítására. Utólagos elem
zés alapján megállapíthatjuk, hogy az adott vasúti szervezet kiválóan 
bevált és végig folyamatosan működött. 

A tapasztalatok igazolták: 

- helyes volt a MA V kialakult vasúti szervezetének meghagyása 
és szállítási rendszerének fenntartása; 

- helyesen építették fel a Hadügyi Népbiztosság és a hadsereg
parancsnokság tevékenységét a vasúti szállítások megszervezésében, jó 
volt az együttműködés a katonai és a MA V illetékes vasúti szervei 
között; 

- az együttműködés során kialakult kedvező feltételek lehetővé 
tették a vasúti kapacitás helyes elosztását és kihasználá~t; 

- jól választották meg a megfelelő vasúti katonai szervezet fel
állítását (vörös vasúti ezred), amely folyamatosan biztosítani tudta a 
vasúthelyreállítás legfontosabb feladatainak elvégzését. 

A gépkocsiszállítás a közúti szállítások végrehajtásában jelenték
telen szerepet játszott. A hadtestnél és néhány hadosztálynál felállított 
autószázadok 8-10 db különböző típusú gépkocsiból álltak. 

A III. hadtestnek pl. 4 „autószázada" volt, egyenként 10 db gép
kocsival, amelyeket szükség esetén a hadosztályok között szétosztott oda, 
ahol vasúti szállítás nem volt lehetséges. A gépkocsik teherbíróképessége 
3 tonna körül ingadozott. (Tisza-i átkelés anyagi biztosításának tervezé
sénél is 3 tonnás gépkocsikkal számoltak.) 

Egységeknél és alegységeknél még a dandárokat is beleértve, a 
nehéz terepen is kiválóan alkalmazható fogatolt szállító lépcsőket szer
veztek. 

A gépkocsi és fogatolt szállítóeszközöket a körülményektől függően 
rendszeresítették a csapatokhoz. Szervezését nagymértékben befolyásolta 
az adott kötelék alkalmazási területe abból a szempontból, hogy a tevé
kenység irányában vezetett-e vasútvonal. Erre utal a Hadügyi Népbiz
tosság 6. osztályától Haubrich népbiztosnak 604/263. sz. alatt felterjesz
tett jelentése, amely a következőket tartalmazta: ,,A lerombolt hidak 
és vasút, valamint a hadműveletek szükségessé teszik a szállítóeszközök-
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kel való feltöltést. A III. hadtestnek szükséges 4 autószázad, egyenként 
10 autóval, 4 szabvány kocsilépcső, egyenként 80 db kocsival."2 

A gépkocsik technikai állapota alacsony színvonalú volt. Pl. a 6. 
hadosztály egyik szervezésében olvashatjuk: 15 db személygépkocsiból 
2 db, 18 db tehergépkocsiból 8 db volt működőképes. Különösen jelentős 
volt a gumi hiány, amelyet csak külföldről lehetett pótolni, ezért a gép
kocsiszállítás nemcsak nehézkes, hanem költséges is volt. 

A fogatolt szállítási ágazat alapvető jelentőséggel bírt. A Vörös Had
sereg számára azért is előnyt jelentett, mert egyrészt országos járműve
ket a helyszínen is be lehetett szerezni, másrészt nagy készleteket vettek 
át az osztrák-magyar monarchia katonai vonatanyag készletéből is. 

A fogatolt szállítás üzeme lényegesen olcsóbb volt, mint a: gépkocsi 
vagy egyéb szállítási ágazaté, mert a nyári időszakban még a lovak 
takarmány ellátásáról sem kellett gondoskodni, ugyanis a zöld takarmá
nyozás megoldást jelentett a lóállomány ellátására. 

A fogatolt szállitás gerincét a magasabbegységeknél szervezett foga
tolt szállító századok, valamint az alegységek „fogatolt vonatjai" képez
ték. Alapvető rendeltetésük az után- és hátraszállitási feladatok végre
hajtása és bizonyos esetenként megalakított tartalék készletek szállitása 
volt. 

A szállító kötelékek tevékenysége mellett jelentős kapacitás növelést 
eredményezett az 5. 17-én kiadott rendelet alapján engedélyezett helyi 
fuvarok igénybevétele 25 km távolságig. 

A tevékenység szempontjából vasútra települt hadosztályokat hiá
nyosan vagy egyáltalán nem töltötték fel járművekkel. Pl. a 8. hadosztály 
6. hó 5-én jelentette a hadseregparancsnokságnak, hogy anyagellátás 
tekintetében a III. hadtest parancsnoksága szállitóeszközök biztosítására 
nem intézkedett, anyagpótláshoz viszont neki járműve nincsen. Ehhez 
hasonló esetekben a helyi lehetőségek felhasználása egyetlen és végső 
megoldást jelenthetett. 

A szállitások megszervezésének rendje a fogatolt szállítások végre
hajtására vonatkozóan az volt, hogy a különböző szintű parancsnokok 
és főnökök az egység, magasabbegység-parancsnokának jelentették szál
lítótér igényeiket, aki megkérdezve "vonat szakértőjét", döntött a szál
lítóeszközök alkalmazásáról. 

A szállitási kapacitásról időközönként jelentést kellett felterjeszteni 
a hadseregparancsnoksághoz. A fogatolt szállítóeszközök kiutalását a 
a hadseregparancsnokság a beérkezett jelentések alapján az alárendeltek 
szállítóeszközeinek helyzetét figyelembe véve eszközölte, illetve annak 
alapján szabályozta a vételezéseket. 

A teljesség kedvéért a szállítás megszervezésének áttekintésére szol
gáljon példának a III. hadtest 603/166. sz. Szállitási intézkedése a lőszer 
kiszállitásra. Az intézkedés kimondta, hogy a lőszert a hadsereg a 4. 
hadosztály részére a lövegállásokba, az 1. és 8. hadosztály részére Sze
rencs, Tiszaluc állomásra a hadosztályok raktáraiba szállítja ki. A 
fennmaradó szállítási igények kielégítésére vonatkozóan a továbbiakban 
intézkedett: ,,Az üres lőszer kocsik 1-2 napi élelemmel Miskolc, Gömöri 

2 HIL 8. cs. 
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pályaudvarra útbaindítandók, a hadsereg lőszer telepen lőszerrel meg
rakandók. A 4. hadosztály részére Tarcal pályaudvar raktárba, az 1., 8. 
hadosztály részére a csapattestekhez szállítsák a lószert."3 

(A 4. hadosztály irányában egészen a lövegállások vonaláig vasút
vonal állt rendelkezésre.) 

Az intézkedés kihangsúlyozta azt is, hogy a szállításokért a parancs
nokokat teszi felelőssé. 

Amint azt korábban már rögzítettük, az Északi-hadjáratban kiter
jedten alkalmazták szállításra a málhásállatokat is. Erre utal a 6. had
osztály 6. hó 20-án kelt igénylése is, amelyben egy málhahordó század 
megszervezését kérte a hadseregparancsnokságtól. 4 

Málhásálla tok a lovas és lovas-géppuskás századoknál a hadrendben 
is szerepeltek. Alegységek viszonylatában a nehéz hegyi terepen történő 
alkalmazás esetén a málhásállatok az utánszállítás alapvető eszközei 
voltak. 

A légieszközöket a Vörös Hadseregben ellátó jellegű szállításokra 
nem alkalmazták, csupán felderítésre, kis mértékben pedig bombázásra. 
(A Vörös Hadseregnek mindössze 23 db repülőgépe volt.) 

Egyetlen példát még is tudunk említeni, amikor utánszállításra al
kalmaztak repülőgépet. Szamuely elvtárs, amikor 2000 km-t repült 
Moszkvába és vissza, égetően szükséges autógumit hozott magával. 

A Vörös Hadsereg szállítási rendszerére a kényszerítő körülmények 
meghatározó befolyást gyakoroltak. Ennek következtében alkalmazták a 
különböző szállítási ágazatokat, esetenként átcsoportosítva a szállítóesz
közöket azokra a területekre, ahol vasúti szállítás nem volt lehetséges. 
Első ízben tapasztaljuk a katonai komplexszállítások olyan elemeit, ame
lyeket csak később, a második világháború során, illetve napjainkban 
alkalmazunk szervezetten. 

Csírájában már akkor is érvényesült - elsősorban objektív ténye
zők hatására - a szállítóeszközök központosított felhasználásának elve, 
amely különösen az egyes parancsnokok szállításra vonatkozó döntési 
jogkörének kizárólagosságában mutatkozott. Csak így volt biztosítható 
az eszközök célszerű elosztása, az alárendeltek . eszközeinek szállításba 
történő bevonása és a rendelkezésre álló kapacitások maximális kihasz
nálása. 

Befejezésül néhány olyan hadtápbiztosítással közvetve összefüggő 
kérdést vetünk fel, amelyek ma is hasznos tanulságul szolgálhatnak. 

A Vörös Hadsereg harctevékenységei jellegéből, továbbá a működési 
terület sajátosságaiból adódóan objektíve jelentkező követelmény volt a 
hadtáp őrzésének és védelmének megszervezése, illetve a mögöttes terü
leten különböző rendészeti és közigazgatási feladatok ellátása. Ez annál 
is inkább indokolt volt, mert a különböző hadtápintézeteket, illető
leg csapatvonatokat a harcok során hátrahagyták, lehetőség szerint a 
tüzérségi tűzhatás körzetén kívül. A hadtáp közvetlen őrzését a csapat
vonatok és hadtápintézetek személyi állománya látta el, váltásonkénti 
vezényléssel. 

3 HIL 71. cs. 
4 HIL 54. cs. 
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A hadtápkörletek őrzését és védelmét a hadtáp állomásparancsnok
ságok szervezték a Vörösörség egységeinek egyes helyeken szervezett 
hadtáp csapatainak alkalmazásával. 

Tekintsük át ezzel kapcsolatban a hadseregparancsnokság 6. hó 5-én 
kelt 11756/526. sz. táviratát, amelyben a következőkre intézkedik: 

,,A hadseregparancsnokság a miskolci állomásparancsnokság rendel
kezésére bocsátja a Vörösőr zászlóaljat."5 

Az 517/422. sz. rendelet intézkedett arra, hogy a hatvani állomás
parancsnokság részére rendelkezésre bocsátott hadtápcsapat a helybeli 
Vörös őrség.6 

A 6. hadosztály részére 5. hó 9-én két hadtápzászlóaljat bocsátottak 
rendelkezésre Kisterenye körzetében a harctér lezárására és portyá
zására.7 

Egyes hadosztályok szervezésében, mint pl. az 1. hadosztálynál tá
bori rendészeti századot találunk.s 

A tábori rendészeti csapatok feladatait az 5. hó 20-án megjelent 
ideiglenes Szolgálati Utasítás tartalmazta. 

E feladatok közül a legfontosabbak - személy- és jármű ellenőrzés 
a hadtáp területen, személy- és jármű irányítás, a csapatoktól fegyelme
zésre átvett személyek gyűjtése, kísérése, hadifogoly gyűjtés, fontosabb 
objektumok őrzése, portyázások a terület megtisztítása érdekében, had
műveleti terület lezárása, ellenforradalmi megmozdulások felszámolása, 
ellenforradalmárok likvidálása. 

Az őrzés-védelem és a légvédelemmel kapcsolatos rendszabályok 
még kezdetlegesek voltak, azonban találkozunk olyan utasításokkal, 
amelyek a felderítő repülőgépekkel szembeni mozgás korlátozásokat, 
álcázási rendszabályokat tartalmazták. 

A helyi katonai közigazgatás legfontosabb szervei a városparancsnok
ságok (fegyelmi és katonai), hadtáp állomásparancsnokságok (anyagi) 
tekintetben voltak. E szervek tartottak közvetlen kapcsolatot a direktó
riumokkal, résztvettek a beszerzési területek elosztásában és közremű
ködtek a beszerzések végrehajtásában. Menetokmányokat állítottak ki, 
intézkedtek az átvonuló személyek elszállásolására, étkeztetésére, irányí
tására. Ezek alárendeltségébe tartoztak a különböző katonai fegyelmező 
intézetek, itt szervezték a Vörösőrség és hadtápcsapatok alkalmazásával 
az elfoglalt területek rendészeti szolgálatát is. 

A hadtáp vezetés részletes elemzésére e cikksorozat keretében nem 
vállalkozunk. Talán tanűlságképpen elmondhatjuk, hogy a hadtápbizto
sítás jelentőségének megfelelően annak szervezésével és irányításával 
közvetlenül a parancsnokok foglalkoztak minden szinten. Szakközegeik 
igénybevételével hozzáértően irányították a hadtápokat, így alapvetően 
sikerült számos bonyolult problémát megoldani. 

A Tanácsköztársaság Vörös Hadserege hadtápbiztosítási rendszere 
hadtörténelmi vonatkozásű tapasztalatainak értéke eléggé vitatható. Ez 

5 HIL 71. cs. 
6 HIL 48. cs. 
7 HIL 46. cs. 
s HIL 47. cs. 
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' 
elsősorban azzal függ össze, hogy a rendszer magán viselte az első világ
háborűban kialakult osztrák-magyar hadseregben kialakított hadtáp-

1 -. biztosítási rendszer alapvető vonásait, de olyan sajátos kényszerítő kö
rülmények is determinálták, amelyek a Vörös Hadsereg tevékenységének 
jellegével, működési területével voltak kapcsolatban. Mégis tanulságkép
pen megállapíthatjuk, hogy a konkrét hadtápbiztosítási gyakorlat fel
oldott néhány alapvető ellentmondást, tekintettel volt az adott háborű 
törvényeire. Ezek a következők voltak : 

- a Vörös Hadsereg harcának a társadalmi rendszer berendezkedésé
ből adódó igazságos jellege és a fokozódó intervenciós nyomás, a nem
zetközi támogatás hiánya; 

- a Tanácsköztársaság gazdasági lehetőségei, az első világháborű 

után kialakult nehézségek a népgazdaságban, az erőforrások kimerülése; 
- az erkölcsi-politikai potenciál, amelyet egyrészt jellemzett a há

borúból kiábrándult tömegek álláspontja, másrészt a Tanácsköztársasá
gért lelkesedő munkás és paraszti tömegek pozitív magatartása; 

- a jelentkező igények és a rendelkezésre álló erőforrások közötti 
alapvető ellentmondás, amely mind az igények kielégítésében, mind a 
kielégítést végző rendszer szervezetlenségében mutatkozott meg. 

A fennálló ellentmondások csak aláhűzzák annak a munkának a 
jelentőségét, amelyet a hadtápszolgálat megfelelő szakközegei, a különböző 
szintű parancsnokok végeztek a Vörös Hadsereg mindenoldalú hadtáp
biztosítása érdekében. Ebből a szempontból űgy gondolom mindenképpen 
tanulságosak a cikksorozatban közre adott tapasztalatok és nemcsak az 
emlék-állítás kötelezettségének teszünk eleget, hanem - ha kis mérték
ben is - ma is gondolatokat ébreszthetnek. 
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