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Tettekkel a X. kongresszus útmutatásainak 
megvalósításáért 

Damó László ezredes 

Még nem múlt el a kongresszus élményszámba menő hatása, még 
bennünk zsong nyílt, őszinte hangneme, még sokáig lenyűgöz közvetlen, 
az emberi gondolatvilághoz közel kerülő humánus atmoszférája. Nem is 
lehet mély érzelmek nélkül visszagondolni arra a szinte megfogalmazha
tatlan · hatásra, amely pártunk vezetőinek minden mesterkéltség nélküli 
szívből fakadó, a magasztos eszmék egyszerű módon történő kifejezése 
nyomán keletkezett az emberekben. 

Mindezek melleU-a tettekre serkentő világos feladatok és útmutatás, 
a reálisan és ésszerűen megfogalmazott tennivalókról kell most már be
szélnünik. Most mind annak a megvalósítása következik, amit a kongresz
szus feladatul szabott a kommunisták, a szocializmust építő minden dol
gozó elé. 

Ez utóbbiból következik mondanivalóm lényege. Ugyanis a kongresz
szus határozatai, útmutatásai alapján a kommunisták által vállalt felada
tokon túlmenően, meg kell keresnünk azokat a szakmai munkára kiható 
vetületeket, melyek nélkül egyetlen, még a szakterületeken dolgozó ka
tona sem lelheti meg gyakorlati tennivalóinak eszmei hátterét, mozgató 
rugóit, céltudatosságát. 

A kongresszust megelőző taggyűléseken és pártértekezleteken sok 
hasznos vita zajlott le. E viták során az is gyakran felvetődött: milyen 
kölcsönhatásban kell vizsgálni a pártmunkát és a szakmai munkát. úgy 
gondolom, hogy azok az elvtársak jártak el helyesen, akik a helytől, idő
től, körülménytől függően a pártmunka és szakmai munka tartalmában 
rejlő, az eredményességet jelző tényekből indultak ki. E viták során vető
dött fel az a kérdés is, hogy „szűken vett" szakmai munkában van-e po
litikum, és ha van, az miben nyilvánul meg. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy érett a mi párttagságunk arra is, hogy erre megtalálja a helyes vá
laszt. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a válasz erre a kérdésre is egyértel
műen igenlő volt . 

A politikum a szakmai munka során akkor fogható meg, ha az adott 
szerv - legyen a maga szintjén vezető vagy végrehajtó szerv - választ 
tud adni arra a kérdésre: hogyan tölti be funkcióját. 
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Az állami szervek - köztük a hadtáp apparátusa, közvetlen vagy 
inkább közvetett 1nódon - politikai kihatású, jelentős következmények
kel járó munkát végez mind békében, mind háborúban. A felső és közép 
irányító szervek, de még a csapatok hadtáp vezető szervei is alapvetően 
párthatározatok nyomán született állami elgondolásokat, döntéseket, uta
sításokat valósítanak meg. A legfőbb politikum abban van, hogy a hadtáp 
is a proletárdiktatúránk államát, rendszerét védő néphadseregünk harc
készségét szolgálja. Ennek jelentőségét nem szükséges részletezni, de fel
adataink megítélésénél soha nem szabad szem elől téveszteni. Nagy poli
tíkai felelősség hárul reánk annak nyomán is, hogy a hadtápszervek nagy 
lehetőségekkel rendelkeznek nemcsak a harccselekmények hadtápbiztosí
tásához, hanem a hivatásos és sorállomány, az emberek élet- és munkakö
rülményeinek állandó javításához. 

Mi tehát a hadtáp apparátusának konkrét teendője a kongresszus út
mutatásai, határozatai alapján? E kérdés nyomán kísérlem meg - a tel
jességre való törekvés nélkül - felvetni néhány olyan gondolatot, ame
lyet a kongresszus elvi-politikai útmutatásának birtokában látunk és ame
lyek alapján kell a feladatokat, a célokat, módszereket és eszközöket a 
munka végrehajtás előtt jól átgondolnunk és megfogalmaznunk. E mun
kában nyilván azok a párt és állami dokumentumok a meghatározók, 
melyek fő erökifejtésünk irányát és a ráfordítás arányát mutatják meg, 
amelyekben néphadseregünk legfelsőbb párt- és állami vezetése számukra 
a tennivalókat kötelező érvénnyel előírják. 

Az is nyilvánvaló, hogy ezek a párthatározatok és katonai utasítások 
már eleve magukban foglalják, magukban hordozzák fő célkitűzéseinket, 
nyíltan és világosan kifejezik minden rendű és rangú katonai szervezet és 
személy számára a párt eszmei, társadalmi és gazdasági határozataiból, 
útmutatásaiból. származó feladatokat. Ezért e dokumentumok minden 
sorát gazdag gondolatok és a kollektív bölcsesség gyümölcseként kell fel
fognunk, és megvalósításukon munkálkodnunk. 

Kérdés azonban, hogy megállhatunk-e majd itt, kell-e még valamit 
tennünk a fontos, a távlati célokat meghatározó, irányt mutató párt- és 
állami intézkedések tanulmányozása során. Igen, kell. 

Szül~ség van elsősorban a serkentő erőre, az önálló gondolkodásra, 
öntevékenységre, az elvek alkotó módon történő értelmezésére és a gya
korlati megvalósításra történő késztetésre. 

Ebből kell következnie annak a szilárd elhatározásnak, amely a tet
tekre, a munka végzésére alkotóan hat, megmutatva azokat a célokat, 
amelyekért feltétel nélkül küzdenünk, dolgoznunk kell. Azonban a szán
dék pusztán nem elég. A hétköznapi gondok, legyenek azok nagyok vagy 
kicsinyek, csak akkor oldódnak meg, közgondolkodásunk helyességében 
csak akkor lehetünk meggyőződve, ha a „cselekvésünk alapja a párt poli
tikája, ha az a gyakorlati munka tartalmának és módszerének meghatá
rozója") Fontos ez annál is inkább, mert a haza védelmének meggyőződé
ses felfogá.son kell nyugodnia, melynek érdekében munkálkodnak a had-
tápszolgá1atban dolgozó kommunisták és pártonkívüliek egyaránt. ,l 

1 Biszku Béla: ,,A kongresszus szellemében" Népszabadsf,g 1970. december 
25. szám. 
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A harckészültség, a gazdasági munka, a tudományos kutatás, a veze
tés és egyéb más sokrétű tennivalónk minden területén tetemes feladatok 
várnak megoldásra. E sokrétű munkában is jelentős helye és szerepe van 
gazdasági tevékenységünknek. Ez az az egyik nagy terület, ahol pártunk 
gazdaságpolitikájához, annak gazdag tapasztalatai nyomán mint kincses 
bányához nyúlhatunk. Ezért pártunk gazdaságpolitikájának alapgondola
tai nem nélkülözhetők sem távlati fejlesztési terveink kidolgozásánál, sem 
a napi döntések meghozatalánál. Az a tapasztalatunk alakult ki az elmúlt 
évek során, hogy népgazdaságunk irányításának új rendszere termékeny 
hatást gyakorolt katonai gazdálkodásunkra is. Az a megújhodás, melyet 
az irányítási rendszer egész társadalmunknak hozott, nem kerülte el nép
hadseregünket sem. 

A felismerés, az utak céltudatos keresése, a kollektív erőfeszítések 
meghozták a várt eredményt. Amint a X. kongresszus egyetértését fejezte 
ki népgazdaságunk egyre korszerűbb és új vonásokkal gazdagodott irá
nyítási rendszerét illetően, hasonlóképpen fejezhetjük ki mi is a katonai 
gazdálkodás és annak irányítása terén elért szerény, de a katonatömegek 
számára fontos lépéseink helyességét. 

Nem arról van szó, hogy már mindent megtettünk e téren, hanem 
arról, hogy amit megkezdtünk, helyes elvi alapról kezdtük el. A kongresz
szus szelleme csak megerősít bennünket abban a tudatban, hogy továbbra 
is bátor lépésekre kell szánnunk magunkat. Nem lehet az ezzel kapcsola
tos teendők megoldásának pontos módszerét csak „felülről" vagy csak 
,,alulról" előírni, me,&~atározni, illetve megmondani. A fejlődés legfonto
sabb mutatóinak, mint a kulcskérdések megpldását jelző tényeknek, min
dig a gazda:;ági tevékenység hatékonyságában kell megnyilvánulniuk. 

Ennek előfeltétele az átgondolt, körültekintő, okos gazdálkodás, az 
igényes és lelkiismeretes munka, a korszerű - a rossz hagyományokat és 
bürokrati.kus vonásokat nem tűrő - vezetés. Enélkül sem „lent", sem 
„fent" nem érhetünk el hathatós eredményeket, nem születhetnek bátor 
elképzelések, nem kaphatnak „zöld utat" a jó gondolatok. 

A katonai gazdálkodás megszervezése és vezetése természetesen kü
lönbözik a népgazdaság megszervezésétől és vezetésétől. Azonban közös 

. vonásként kell elfogadni olyan alapvető tényezőket, mint az elviség és kö
vetkezetesség, önállóság, hatáskörök és döntési jogkörök helyes meghatá
rozása, a bátor kezdeményezés, az egészséges kockázatvállalás, az anyagi 
ösztönzők, erkölcsi elismerés - hogy csak a legfontosabbakat említsem. 

Mindezek megvalósításához természetesen megfelelő körülményekre 
is szükség van. E körülmények közt első helyen kell megemlíteni a párt
szerű, őszinte légkör megteremtését, illetve erősítését, olyan szituáció lét
rehozását, ahol a gondolatok nem rekednek meg a négy fal vagy két ember 
között, ahol a vezetők és vezetettek mind a „pást" ugyanazon oldalán áll
nak egymás mellett. 

„Semmiféle tartós szilárd és megalapozott eredmény nem érhető el 
a vezetők és vezetettek kölcsönös bizalma, összefogása, együtt gondolko
dása nélkül."' Ez az alapigazság kell, hogy meghonosodjon munkaterüle-

2 Fock J"enő: Új esztendő küszöbén. Népszabadság, 1971. január 1. szám. 
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tünk minden szlntjén, mert a jó munkahelyi közérzet alapköve a kölcsö
nös bizolam. És ha ez megvan, szárnyat kapnak a gondolatok, kibontakoz
nak az alkotó elképzelések és gazdag forrássá válik a dolgozó kollektíva, 
az ügy és a vezető számára egyaránt. A vélemények meghallgatása, a csal
hatatlanság hamis illuziójának száműzése, az önkontroll, mind velejárója 
kell hogy legyen a katonai és ebben a katonai gazdasági vezetésnek is. 

Köztudomású, hogy a fejlődésnek új ellentmondásai is jelentkeznek. 
Ezek a mi viszonyaink között általában a helyes „értékhatárok és opti
mumok" megkeresése során bukkannak elő. Az előírások és behatárolt 
tevékenységek, a paragrafus és az anyagi felelősség merev felfogása, a 
megcsontosodott és elavult módszerek, a bürokratikus gondolkodásmód 
és maradi szemlélet, a „ne szólj szám nem fáj fejem" mind-mind össze
ütközésbe kerülnek az újat kutató, jobbat kereső embet' szemléletével és 
gyakorlati tevékenységével. Szembe kell tehát néznünk azzal a reális és 
létező ténnyel, hogy gyakran meg kell küzdenünk önmagunkkal és meg 
kell küzdenünk mások által görcsösen tartott és védett nézetekkel. Ez 
senki számára nem könnyű feladat. De látnunk kel.l, hogy ez további elő
relépésilnk egyik fontos záloga, nélkülözhetetlen velejárója. 

Vannak és lesznek a munka során objektíve adódó nehézségek, me
lyeket sokszor éppen a „gazdagodás" és „gyarapodás" hoz magával. Ezek
kel szemben türelmesen, de határozottan kell viselkednünk, nem enged
vén magunkat eltántorítani a megvalósítás, a megoldás nehéz, de nemes 
szándékától, az alapvető céltól. 

„A fő feladatok között a következő években meg kell oldani számos 
egy alapvetően pozitív fejlődés talaján keletkezett - nem egyszer annak 
mintegy járulékos következményeként létrejött gondot és problémát."3 

Mindezen feladatok megoldása a hadtápszolgálatnál is komoly mér
tékben jelentkezik. Számos, a fejlődéssel járó ellentmondás befolyásolta 
szolgálati-, munka- és létkörülményeket, amelyek javítása érdekében 
megkezdett munkánkat magasabb színvonalon kell folytatnunk az előt
tünk álló esztendőkben. Mind az elhelyezési körülmények javítása, a la
kásépítési program megvalósítása, a hivatásos és sorállomány életszínvo
nalát javító szolgáltatások nem kis helyet foglalnak el terveinkben. 

A személyi állomány szolgálati-, és munkakörülményeit közvet
lenül befolyásoló alapvető feladatok között kell megemlíteni azt a jelentős 
mérvű beruházást, felújítást és csapatépítkezést, amelynek keretében több 
olyan építmény kerül létrehozásra, amelyekkel a harckészültséget, a ki
képzést, a lakáshelyzetet, az egészségügyi és szociális helyzetet vagyunk 
hivatva javítani. Fel kell készülnünk arra, hogy a negyedik ötéves terv
ben megoldjuk azokat a feladatokat, amelyek a többmilliárdos beruházá
sok megvalósítása során jelentkeznek. Ezért a hadtápban dolgozóknak ko
moly erőfeszítéseket kell tenniük, egyrészt gazdaságosan, célszerűen, 

a tényleges szükségleteket és igényeket kielégítő módon végezzék el a 
nagyvolumenű feladatokat, másrészt úgy kell megtervezni a feladatokat, 
hogy a biztosított lehetőség határain belül a legnagyobb hatásfokot ér
jük el. 

3 Czinege Lajos: ,,új erővel tovább a megkezdett úton." Néphadsereg 1971. 
1. szám. 
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Egyszerűbb és hétköznapibb kifejezéssel élve, jól kell sáfárkodni 
azokkal az anyagi és pénzügyi ja vakkal, amelyeket rendelkezésünkre bo
csátanak. Itt sem lehet jó munkát végezni, ha csak a hagyományos vagy 
éppen megcsontosodott módszereket alkalmazzuk. 

E területen mindig nagyobbak voltak az igények, mint a lehetőségek. 
Sokszor problémát jelent, hogy még az általános társadalmi színvonalon 
felüli igények is jelentkeznek. Gyakran szárnyra kap a fantázia, az ötle
tek tömege vetődik fel - amely önmagában nem volna hiba -, azonban 
a fantázia álom marad, ha az a valóságtól elrugaszkodott, ha nincs mö
götte anyagi fedezet. 

Mindemellett az is baj, ha a megszokott sablon szerint dolgozunk, 
egyszerűen azért, mert az kényelmesebbnek vagy jobban kitaposott útnak 
tűnik. E kérdés megítélésénél is figyelembe kell venniük az alkotóknak, 
hogy a jelen és főként az utókor igen szigorű mércével bírál el egy-egy 
építmény - legyen az lakóház, üdülő, klub laktanya vagy éppen raktár
épület. Ezért éppen abban rejlik az e területen dolgozók művészete, hogy 
jó érzékkel megtalálják a helyes arányokat, a korszerű műszaki és eszté
tikai követelményeket, azok kielégítésének lehetőségeit. Ez őszintén szólva 
még akkor sem könnyű feladat, ha már legfelsőbb vezetési szinteken he
lyesen rangsorolták a megépítésre kerülő objektumokat, rendeltetés, jel
leg, ráfordítás, minőség, küllem és egyéb szempontok szerint. 

Nagy jelentőséget kell adni az új építmények mellett a meglevők 
fenntartásának, álla!!!.!1egóvásának. E feladat, ha lehet még nehezebb, mint 
a beruházási tevékenység. A felújítás talán sokkal nagyobb gazdasági, 
műszaki körültekintést igényel, mint a beruházás. (Gondolom, elnézi ne
kem az olvasó, ha példának azt hozom fel, hogy a szabó is szívesebben 
és könnyebben csinál új ruhát, mint átalakítást.) 

Jelentős helyet foglal el terveinkben a felújítás mellett a belső kor
szerűsítés is. 

Ezek között kell megemlítenem az irodai, tábori, tantermi, éttermi 
és más bútorok fokozatos kicserélését. 

Gondolom, nem közömbös, hogy a hivatásos és sorállomány kellemes 
hatást keltő, hangulatosabb és praktikusabb bútorokat használ majd (il
letve már sok helyen megkezdték azok használatát). Éppen ezért nagy 
gondot kell fordítani a bútorok megóvására, kulturált használatára. Ami 
a sorállományt illeti, talán érdemes példaként szóvátenni, mennyivel kel ... 
lemesebb, barátságosabb és otthonosabb lesz a jövő legénységi étkezdéje, 
ha majd ott, a hosszú asztalok és katonapadok helyett, kisebb asztalok 
lesznek székekkel. 

Igen figyelemre méltóak azok a célkitűzések is, amelyek az élelmezési, 
ruházati és egészségügyi szolgálatok területén szerepelnek. 

Igaz, hogy nálunk a katonák jól étkeznek, megfelelően laknak, ru
házkodnak, illetve jól gyógykezelik őket. Mégis fontos e területek fej
lesztése, amelyek közül is talán az elhelyezési, a ruházati és egészségügyi 
szolgálatokra kell jelentősebb figyelmet, erőfeszítést és anyagi eszközt 
fordítani. 
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Ha alapul vesszük azokat a mutatókat, mely szerint ma egy sorkatona 
- éppen a kisegítö gazdaságok áldásos hatékonysága nyomán - évente 
100 kg körüli hűsmennyiséget fogyaszt - gondolom nem lehet fó prob
léma pl. a hűsfogyasztás növelése. Inkább arra kell törekednünk, hogy a 
táplálkozást élettani szempontból korszerűsítsük, csökkentsük a tűlzott
nak mondható szénhidrát mennyiséget (és azok forrásait, arányait) nö
velve a fehérje tartalmű, valamint a vitaminokat nagyobb mennyiségben 
tartalmazó élelmicikkek számát. Ugyanakkor az eddigieknél jobban figye
lembe kell venni a 18 éves fiatalok reális igényeit, és nem utolsó sorban 
az étkezést előállító és kiszolgáló állomány munkakörülményeinek javí
tását. 

Hasonlóképpen nagy gondot kell fordítani a laktanyák komfortosítá
sára, a ht. állomány részére épülő lakások jobb minőségű kivitelezésére. 

A ruházati szolgálat területét talán egy fokkal kiemeltebben kell ke
zelnünk, mint azt eddig tettük, bár számottevő eredményeket értünk el 
(űj, tetszetös kímenöruha, kényelmes hálótermi felszerelések és ruházat 
stb.). A jövöben nagyobb gondot kell fordítanunk a többi közt a ruházat 
és lábbeli minőségének javítására, az eső elleni védelemre, a tábori pihen
tetéshez szükséges eszközök bevezetésére, illetve kiterjesztésére. Ezen túl
menően, talán kissé hétköznapinak hangzik - meg kell teremteni az ed
digieknél többszöri fehérnemű váltás feltételeit. 

Mindezek a pár szóban elmondottak végül is milliókba, sőt milliár
dokba összegeződnek, ezért nem szabad lekicsinyelni sem az eredménye
ket, sem az újabb célkitűzéseket, melyek igen körültekintő és megfontolt 
lépésként kerülnek majd megvalósításra. 

Az egészségügy vonalán tovább korszerűsödnek az eddig sem lebe
csülhető felszereltségű csapatgyengélkedők. A ht. állomány számára űj 
központi szakorvosi rendelő, kórházi ágylétszám növelése űtján jelentke
zik majd a színvonal javítása. 

Hasonlóképpen várható az üdülőférőhely és hétvégi csapatpihenök 
hálózatának bővítése, mely szerény célkitűzések mellett is elörelépést je
lent majd az elkövetkező évek során. 

Az elmondottak rövid és talán kissé tényszerű felsorolásán belű! és 
azon tűi is számos feladatot kell még megoldanunk. Éppen ezért e kérdé
sek taglalásánál ügyelnünk kell a közszellem és közfelfogás alakítására. 
E kérdések megítélésénél sokszor a tárgyilagos bírálat mellett, kellő isme
retek hiányában, elhamarkodott káros hangulatkeltö kritikák, vélemények 
is elhangzanak (sót elharapóznak). Az emberek így önkéntelenül polari
zálódnak, mely nem helyes. Kialakul az említett feladatok megvalósítása 
érdekében fáradozók és nagy terheket viselők tábora, akik úgy reagálnak 
az esetenként felületes vagy elhamarkodott véleményekre, hogy „könnyű 
a kívülállónak". A „kívülálló" pedig azt mondja, ,,nem így kellett volna 
csinálni". Nos, ezekben a kérdésekben is, mint minden más kérdésben 
csak a tárgyilagosság és a kellő körültekintés talajáról lehet véleményt 
nyílvánítani. Sokszor az a baj - mint ezt pártunk vezetői is elmondták 
a kongresszuson -, hogy a dolgozó tömegek nem minden esetben látják 
vagy láthatják a nagyobb összefüggéseket. Éppen ezért felkészült és türel
mesen magyarázó, meggyőzően érvelni tudó politikai és szakmai munka-
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társakra van szükség, akik azonos nézőpontról fejtik ki azokat az elvi 
alapon nyugvó nézeteket, amelyekkel a központi akarat megvalósítása út
ián a tömegek érdekeit szolgálják. 

Külön kell szólni néhány szót a gazdálkodás fejlesztésének terveiről, 
elképzeléseiről, főbb célkitűzéseiről, melyek közül csak néhányat említe
nék meg. Ilyenek: 

- a csapatok gazdálkodását végző különböző szolgálatok munkájá
nak koordinálására, illetve együttműködésük biztosítására célszerűnek 

tartjuk a parancsnok tanácsadó szerveként működő „gazdálkodási bizott
ság" létrehozását; 

- profiltisztítás elvégzését az egyes szolgálati ágak és azok tevékeny
sége között; 

- megvizsgálni a lehetőségét - az épületek állagának megóvása ér
dekében - csapat javítóbrigádok megszervezésének és munkájuk felté
telei biz~osításának; 

- kutatni és biztosítani az anyagi érdekeltség elvének érvényesítését 
és kiterjesztését ott, ahol - hasonlóan a kisegítő gazdaságoknál alkalma
zott elvekhez - megfelelő mutató és mérőszámok rendelkezésre állnak. 

,::; Fontos feladat a csapatok gazdálkodási önállóságát elősegítő önálló 
költségvetési gazdálkodási forma (cimgazdálkodás) további fokozatos ki
terjesztésének és általános bevezetésének elősegítése, továbbá 

- a hadtápszolgálat számviteli rendszerének korszerűsítése, figye
lembe véve a középgépek perspektivikus beállításának lehetőségeit is. 

Égetően szüksé,ge'S'' az egységes ellenőrzési utasítás, csapatgazdálkodási 
utasítás, tárolási utasítás elkészítése, a laktanyagazdálkodás egységes sza
bályozása. 

A felsoroltak elsősorban a békegazdálkodás néhány fontosabb kér
dését tartalmazzák, amelyekkel párhuzamosan folynak az állandó készen
léttel és a háborús gazdálkodásra történő átállással kapcsolatos gazdasági 
és gazdálkodási feladatok megoldási munkái is, melyek során igen sok 
összetevőt kell figyelembe venni. 

úgy vélem, nem tévedek, amikor azt mondom, hogy e tervek meg
valósítását szövik gondolataikban a parancsnokok, a pártpolitikai és had
tápmunkások tömegei, akiknek többségét ilyen vagy olyan módon mozgat 
valami nemes tettrevágyás, alkotókészség. úgy gondolom, ránk katonákra 
is, többé-kevésbé átvitt értelemben alkalmazható az a bölcs megállapítás, 
mely szerint „a legöntudatosabbak számára felemelő érzés, hogy a szocia
lizmus teljes felépítésén munkálkodnak és jó, hogy e közben saját életkö
rülményeiket is javítják. A kevésbé öntudatos ember számára az út for
dított: ő az életszínvonala, életkörülményei javításán fáradozik, de az ő 
számára is nagy dolog, mikor felismeri, hogy ez egyben a szocializmus tel
jes felépítésén való munkálkodás".4 

Nos, gondolom, nem járunk messze az igazságtól, ha azt vallom, hogy 
életkörülményeink javítása során nem mindenki, nem mindenütt és nem 
egyenlő arányban vállalja a terheket, a sokszor feszítettséget okozó munka 

~ Biszku Béla: A kongresszus szellemében. Népszabadság 1970. december 
25-i szám. 
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elvégzése során. Azonban el kell ismernünk, ki önként, ki parancsra teszi 
azt, végsősoron az előbbi idézet mondanivalója jut érvényre. Megítélésem 
és tapasztalatom szerint fölötte többen vannak azok, akik tudatosan vál
lalják céljaink megvalósítását, a vele járó nehézségeket, sőt túlmunkát is. 
Ezt igazolták a pártértekezleteinken elhangzott felszólalások zöme is. 

Mindemellett a megoldandó problémák sokasága áll még előttünk. fs 
nagy dolog az, hogy ismerjük a problémákat. Lehetőségeink jók, nem 
utolsósorban azért, mert a kongresszust előkészítő munka során a nyílt 
légkör lehetővé tette, még a pártonkívüliek számára is, hogy gondjaikat, 
bajaikat, nehézségeiket kertelés nélkül elmondhassák. 

Most a hadtápban dolgozók előtt is az a feladat, hogy lehetőségeink 
ismeretének birtokában, ugyancsak körültekintően, megalapozottan és 
őszintén adjunk - ha kell tételesen - mindenkinek minden kérdésre vá
laszt és főként megoldást. Ezzel is eleget teszünk pártunk X. kongresszu
sán elfogadott azon határozatoknak, amely a felvetett problémákra tör
ténő válaszadás fontosságával foglalkozik.s Ez a párt és tömegek kapcso
latának egyik igen fontos megnyilvánulása, ezért a kellő körültekintés 
után nem szabad a döntésekkel késlekedni. Az aktatologatás, a „labdázás" 
beláthatatlan erkölcsi károkat okozhat. Éppen ezért ezt az elvet a szakmai 
munkában is kiemelten kell érvényesíteni, hisz a megoldás, vagy megol
datlanság gyűrűzik tovább a köztudatban, az emberek mindennapi életé
ben, felfogásának és bizalmának alakulásában. 

E rövid cikkben csak néhány - általam fontosnak ítélt - kérdéssel 
szándékoztam foglalkozni, a pártkongresszus néhány útmutatása tükré
ben. Úgy gondolom, hogy helyes úton járunk, amikor mi is a „magasabb 
színvonalon" jelszót megkíséreljük átültetni a hétköznapi munka tenni
valóira. E tennivalók jelentkezhetnek magasabb és alacsonyabb vezetési 
szinteken, előadódnak a hadtáp „nagy" és „kis" területein egyaránt. Egy
ben bizonyos vagyok: hasznosan alkalmazzuk, jól értjük pártunk útmu
tatásait ha azt mondjuk, az eddigieknél jobb munkára van szükségünk. 
Jó munkát pedig csak jó szívvel, tiszta és őszinte szándékkal lehet végezni. 

5 Kádár János kongresszusi zárszava. 
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