
A szilárd katonai fegyelem - a tanulás 
és a szolgálat sikereinek záloga 

(Fordította: Jónás I m re őrnagy) 

Folyt a harcászati gyakorlat. Követve a visszavonuló „ellenséget", az 
,ezred fontos terepszakaszt foglalt el. Annak érdekében, hogy a feladatot 
teljes egészében végrehajtsák, szükséges volt a döntő előrenyomulás. És, 
üzemanyag az induláshoz ... Leküzdve az úttalan terep sok kilométerét, 
- közben nagy szervezettséget, fegyelmet és kitartást tanúsítva - a 
1rneghatározott körletbe íme beérkezett a töltőgépkocsi oszlop, G. Tka
csenkó szds. alegysége. A harcosok rendesen, rutinosan tevékenykedtek 
és rövid határidő alatt feltöltötték a harcjárműveket, amivel elsősegítet
ték a harcászati harckiképzési feladat sikeres végrehajtását. 

Bárhol tartózkodott Tkacsenkó szds. századának személyi állománya 
- harcászati gyakorlaton, lövészeten, telephelyen a technikai eszközök 
kiszolgálásával foglalkozva, nagy távolságra történő anyagszállításon, il-
1etve a laktanyában - a harcosok mindenütt kitűntek fegyelmezettsé
gükkel, rendezettségükkel és a rájuk bízott ügyért érzett nagy felelősség
'f'rzetükkel. Az alegység éveken keresztül kiváló eredményeket ért el a 
harcászati, politikai és szakkiképzés területén, valamint a. gépjármű 
technika igénybevételében. Ennek záloga - a magas fegyelmi színvonal, 
a szervezettség és a szabályzat szednti szilárd rend fenntartása az alegy
ségnél. 

Katonai fegyelem ... Ez egyesíti az emberek ezreit és millióit egy 
egésszé. Ez alakítja a hadsereget szilárd szervezetté, biztosítja az alegy
ségek, egységek és magasabbegységek határozott és egyeztetett tevékeny
-ségét. Ez teszi a harcosokat ügyessé, állóképessé, merésszé és egyik meg
határozó momentuma a sikereknek a harcban és a mindennapi kiképzés
ben. A Bajkálon túli katonai körzet Lenin-renddel történő kitüntetésé
ben nagy szerepet játszott a szovjet állam védelmi képessége és fegyve
res védelme megszilá1·dításának ügye, a harci és politikai kiképzés sikc-
1·ei, melyeket a katonák többségéaek, többek között a hadtápegységek 
-és alegységek önfeláldozó munkájával, fegyelmével és szervezettségével 
.értek el. 

A szovjet katonai fegyelem megszilárdítására különösen nagy figyel
met szentelt V. I. Lenin. Ahogy a nagy vezető tanította, a fegyelem, be-
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hatolva a katonai szervezet minden tugozatába megtízszere:zi az egységek 
és magasabbegysége!-,;: harcképességét és biztosítja azok mérhetetlen fö
lónyét az ellenséges csapatokkal szemben. ő, aláhúzta: .,Ahhoz, hOAY 
g)0őzhessünk, hatalmas h<=u·cra, katonai vasfegyelemre van szükség''. 

A katonai fegyelem jelentőségéről szóló, felsőfokon tudomásunkra 
hozott lenini utasítások a csapatok harcképessége és harckészü1tsé]e 
szempontjából most különösen aktuálisak. A Szovjet Fegyveres Erők fel
adatkörének kiszélesedése, a haditechnikai forradalom. a különböző fegy
verrendszerek. harci technikák: bonyolult készülékek és gépek minden
oldalú tanulmúnyozása, kiszolgálása, alkalmazása, a korszerű harc bizto
~itásának sajátosságai - mindez mérhetetlenül növeli a hadsereg meg
szilárdításában a katonai fegyelem szerepét. Régen egy katona vagy al
C"gység melléfogása kijavüható volt a többiek sikeres tevékenységével, 
most azonban a katonai kollektívában akár csak egy katona fegyelme
zetlensége, kötelmének pontatlan végzése a végrehajtás meghiúsulásának 
veszélyét rejtheti magában. Másképpen szólva, a fegyelem korszerű kö
vetelménye, lényegét tekintve közelít a háborús időszak színvonalához. 
Ez különösen a pontosság. gondosság és végrehajtás szempontjából nagy 
felelő1?séget ró a katonákra; a parancsnokokra, politikai szervekre, párt
és komszomolszervezetekre pedig ezen tulajdonságok kialakítását há
rítja. 

A katonai fegyelem megszilárdításának alapvető útjait és módszereit 
pártunk határozatai, a Szovjet Fegyveres Erők szabályzatai, a Szovjet
unió honvédelmi miniszterének parancsai határozzák meg. A Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bizottságának 1967. január 21-i határozatá
ban „A Szovjet Hadseregben és a Haditengerészeti Flottával folyó párt
politikai munka javításának rendszabályairól" kimondják: ,,A katonai 
fegyelem megszilárdítása érdekében folyó munka alapját a politikai ne
velő munka erősítése kell. hogy képezze a katonnszemélyek minden ka
te:.,góriújának vonatkozásában, növelni kell minden rendű és rangú pa
rancsnok. főnök kövctelménytámasztását az alárendeltekkel szemben. 
minden katonai egységnél fenn kell tartani az utasítás szerinti szigm~ú 
1·endet, biztosítani kell mindenekelőtt a kommunisták és komszomolisták 
példamutatását a szolgálat ellátása és az egyéni magatartás terén. A pa
rancsnokok és főnökök, a politikai szervek és pártszervezetek fokozottabb 
figyelmet fordítsanak a katonaszemélyek anyagi-közszükségleti biztosítá
sának, kulturáli3 ellátásának kérdéseire, egyik legszükségesebb tényező
nek tekintve ezt a katonai fegyelem további erősítése érdekében". 

Ezek az utak. és módszerek állandóan korszerűsödnek és gazdagod
nak. Különösen ki akarjuk emelni a harci tradíciókon, napjaink hősi és 
hazafias tetteinek példáin alapuló nevelést. Lelkesítően hat minden har
cosra, hogy a 30-a;; ével,;:ben a mi katonai körzetünkben szolgált Leonyid 
Iljics Brezsnyev. l\:Ii most rendelkezünk olyan anyagokkal is, melyek
böl megismerhető, hogy a fiatal Leonyid Iljics milyen buzgalommal ta
nulmányozta a katonai ismereteket, és hogyan gondoskodott a Vörös 
Hadsereg állományáról. 

A. A. Grecskó, a Szovjetunió marsallja, a Szovjet Szocialista Köztár
~aságok Szövetségének honvédelmi minisztere felszólalt a komszomol 
szervezetek titkárainak összhadseregi értekezletén, és a következőket 
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mondta: ,,Fegyelmezettség - a legteljesebb megnyilatkozása minden 
szovjet katonának, a szocialista haza megvédéséért érzett személyes fe
lelősség mélységes 1negértése. Ez kifejezésre jut a magas szervezettség
Oen, a kötelesség megértésében, a kezdeményezésben, a tanulásban és a 
harcban való szívósságban, a készenlétben bármilyen megpróbáltatás el
viselésére népünk és pártunk érdekében." Ezektől vezérelve katonai kör
zetünk parancsnokai, politikai szervei, párt- és komszomol szervezetei 
fáradhatatlanul gondoskodnak az ideológiai-politikai, az összes nevelő 

munka és a katonai fegyelem megszilárdításának a szoros kapcsolatáról, 
a katonák ellátási viszonyainak és kulturális pihenésének megjavíté.sáról, 
melyekben nem kevés szerepük van a hadtáp alegységek, egységek és in
tézetek, valamint a körzet katonai építő szakembereinek. 

A körzetben, néhány éven keresztül a harci és politikai kiképzésben 
elért jó eredményével, szervezettségével és jó fegyelmi helyzetével kitűnt 
J. Valjájev szds. gépkocsi alegysége. Nálunk a parancsnokok, a párt- és 
komszomol szervezetek különös figyelmet fordítottak a személyi állomány
nál a tudatos katonai fegyelem kinevelésére, a lenini hagyaték propa
gandájára; a magas fokú szervezettség és fegyelmezettség jelentőségéről, 
a;,: egyszemélyi parancsnoki rendszer megszilárdításának szükségességéről 
szóló párthatározatokra; törekedtek az engedelmesség és végrehajtás ki
alakítására, a parancsnokok és főnökök parancsainak ellentmondás nél
küli végrehajtására, a szovjet törvényesség betartására a harckésztiltség 
érdekében. E cél érdekében széles köi·ben felhasználják az ideológiai 
munka különböző eszközeit: a politikai foglalkozásokat, előadásokat, je
lentéseket és politikai információkat. 

Abból a célból, hogy a katonáknál kialakíisák a magas fokú öntu
datot és fegyelmezettséget. ésszerűen alkalmazzák az olyan módszereket, 
mint a lenini felolvasások, könyvtári olvasótermek kialakítása, olvasók 
konferenciája, kérdés-felelet beszélgetési esték rendezése. Így, például 
egy beszélgetési estén felszólaltak a hadsereg veteránjai, a Nagy Honvédő 
Háború résztvevői, a harci és politikai kiképzés kiválói, a patronáló üzem 
élenjáró dolgozói. Elhangzottak itt részletek művészi alkotásokból, példá
kat hoztak fel a szovjet katonák háború éveiben. illetve napjainkban ta
núsított bátorságáról és hősiességéről, állhatatosságáról és fegyelmezett
ségéről. Mindez arra irányult, hogy világosan, kifejezhető formában fel
tárjuk a katonai fegyelem lényegét és jelentőségét. Hogy eljuttassuk a 
katonákhoz azt a gondolatot, hogy a mi szabályzatainkban, parancsno
kaink parancsaiban a kommunista párt és a szovjet kormány politikája 
jut kifejezésre a fegyveres erők építésének, a személyi állomány neve
lésének és kiképzésének kérdéseiben. A beszélgetési este mély ideológiai 
tartalmának, világos érzelmi színezetének köszönhető, hogy észrevehető 
nyomokat hagyott minden résztvevő harcos, tiszthelyettes és tiszt tuda
tában. 

A magas erkölcsi-politikai tulajdonságok a katonákban nem alakul
nak ki saját maguktól. Azokat fejletL szocialista közösségünk életmódja, 
a kommunizmus építésének menete formálja. Mindenekelőtt azonban a 
párt, a parancsnokok, a politikai szervek, párt- és komszomol szervezetek 
célirányos és folyamatos ideológiai nevelő munkája alapozza meg és tö
kéletesíti. ,,A Szovjet Hadsereg -- n. vele egy életet élő népünk egy 
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része - mondotta a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kong
resszusán L. I. Brezsnyev elvtárs. A katonai szolgálat nálunk nemcsak a 
harci mesterség iskolája. Ez, egyidejűleg jó iskolája az ideológiai és fizi
kai edzésnek, a fegyelmezettségnek, szervezettségnek". 

Ha megvizsgáljuk az élenjáró egységek és alegységek tapasztalatait, 
a jó parancsnokok és politikai munkások munkastílusát, kétségtelenül sok 
különbséget találunk közöttük. De közös. hogy egyesítik őket vívmá
nyaikban a kiváló eredmények - a szabályzat szerinti rendről való ál
landó gondoskodás, mely atmoszférát teremt a követelménytámasztáshoz 
és igényességhez, egyben elősegíti a csapatok és alegységek harckészült
ségének és harcképességének növelését. A szigorú szabályzat szerinti rend 
minden nap, minden órában és minden percben érvényesül a csapatok 
n1inden gondosan szervezett szolgálatánál és a személyi állomány kikép
zésében. 

Ha valaki belép azon egység laktanyájának területére, melynek pa
rancsnoka V. Beljájev ezds., a szemébe tűnik a tisztaság, rend és a kelle
mes környezet. Itt mindent szigorúan az utasítások szerint, a katonai esz
tétikának megfelelően csináltak. Az ezred parancsnokai, politikai mun
kásai és az egész személyi állomány minden alegységben állhatatosan 
harcol a szigorú utasítás szerinti rend fenntartásáért, a katonák fiatalos 
megjelenéséért, a kiképzési idő ésszerű felhasználásáért a foglalkozáso
kon és a munkában, az őr- és belszolgálat éber ellátásáért, a harci tech
nika és a fegyverzet mintaszerű állapotban való tartásáért, a napirend 
pontos betartásáért, a telephelyek, étterem, teázó, gazdasági szoba és a 
kulturális felvilágosító helyiségek kifogástalan állapotáért és mindennek 
mély tartalma az állandó harckészültség fő feladatának fenntartásából 
fakad. Az egység három év óta kiváló és elnyerte a körzet Katona Taná
csának vörös vándorzászlaját. 

Egyenes ellentéte ennek az az alegység, melynek a közelmúlt időkig 
A. Cebojev tiszt volt a parancsnoka. A téli kiképzési időszakban a kato
nák nagy kötelezettséget vállaltak, de nem voltak képesek teljes egé
szében végrehajtani azt. Amikor elkezdték keresni a lemaradás okait, 
megállapították, hogy a legtöbbnek pontatlanság a szolgálatban, a nem 
megfelelő belrend, a gépjármű-igénybevétel szabályainak megsértése, 
egyes beosztottak alacsony felelősségérzete az alegység állapotáért, a sze
mélyi állomány mindenoldalú biztosításának, létfeltételeinek elhanyago
lása volt. 

A katonai élet rendjét csak akkor erősíti saját nevelő hatásunk, ha 
az egységnél mindenütt szigorú rendet tartanak, ha mindenki, kivétel 
nélkül betartja a szabályzatokban előírt szigorú rendet, ha a ránézésre 
jelentéktelennek tűnő szabálytalanságokat is élesen elítélik és ezt nem 
kampányszerűen a végső esetben, nemcsak gyűléseken végzik, hanem 
folyamatosan. 

E tekintetben sok tapasztalatra tehetünk szert K. Vohmin alez. cső

vezetékes zászlóaljánál. Itt olyan helyzetet teremtettek, melyben magasak 
a követelmények, igényesek és türelmetlenek a legkisebb hibákkal szem
ben is. A szolgálat sajátosságai és a s.7.emélyi állomány által végrehaj
tandó feladatok megkövetelik a parancsnokoktól és a politikai munká
soktól az Crettséget és önállóságot az elhatározások meghozatalában, a 
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hozzáértést az emberekkel való foglalkozás során bonyolult körülmények 
között. Ezeket a tulajdonságokat az alárendeltekben a parancsnok és a 
politikai helyettes álihatatos és állandó nevelő munkával fejleszti, ész
s:.-.:erűen támaszkodik a pártszervezctre, a kommunistákra és a komszomol 
aktivistákra. 

A zászlóalj pártszervezete - mdynek titkára N. Puzinü zászlós -
érdeklődéssel avatkozik be a kiképzés és szolgálat minden területébe. A 
katonák kötelességtudása, a parancsnokok tisztelete és szeretete, a kom
munisták személyes példamutatása, a katonai szabályzatok követelményei 
é;; a kommunista erkölcsi normák betartásának szellemében való nevelés 
kérdései állandó napirendként szerepelnek a vezetőségi üléseken és tag
gyűléseken. Itt nem marad következmények nélkül egyetlen fegyelmezet
lenség sem. Ugyanakkor az elvi, elvtársi kritika, időben adott tanács, a 
pártszerű követelménytámasztás összekapcsolódik az emberekbe vetett 
hittel. Ennél az alegységnél a párt katonai fegyelemről, a személyi állo
mány öntudatos kötelességteljesítés szellemében való neveléséről, a kato
nai fegyelem korszerűsítéséről való gondoskodásának hatékonysága min
denekelőtt a szervezettségben és a kiképzés terén elért kiemelkedő ered
ményekben jut kifejezésre. 

Napjainkban a hadtáp egységeknél és alegységeknél jelentősen növe
kednek a katonai fegyelem megszilárdításának a követelményei. Ez a kö
vetelmény, a csapathadtáp-korszerű viszonyok között megnövekedett sze
repéből fakad. A csapatok óriási technikai ellátottsága, magas fokú ma
nőverező képesség és a harcok gyors folyása mérhetetlenül megnöveli a 
magasabbegységek és egységek - életéhez szükséges, mindennemű szük
séglet - hadtápbiztosításának jelentőségét. Az alegység és a hadtáp szol
gálat minden szakemberének igen fontos megmagyarázni, hogy szolgá
latkészségüktől és fe:.tyelmüktől közvetlenül függ a harci feladatok vég
rehajtása. 

A hadtápszolgálat, a hadtápalegységek és intézetek katonáinak, ma
gas fokú felelősségtudata, párthűsége és hazafisága mutatkozik meg az 
adott területen a párt, parancsnoki és szabályzati követelmények öntu
rlatos végrehajtásában, öntevékenységében és szorgalmában, saját mun
kájuk politikai munkaként való értékelésében a csapatok harckészültsé
gének érdekeltségében. Mi a szervező és ideológiai munka minden rend
szerében arra törekszünk, hogy a szolgálathoz való ilyen viszony minden 
katona belső követelményeiből fakadjon. 

A katonai szabályzatainkban részletesen és világosan le van fektetve 
az a követelmény, amelyet a katonai fegyelem terén elvárunk a katonák
tól. A szabályzati követelményeket jól ismerni és pontonként végrehaj
tani - elsőrendű kötelessége a tisztnek, zászlósnak, tisztesnek és kato
nának. Szolgálatunk ellátása és kiképzésük csak abban az esetben lesz 
eredményes. ha a szabályzattól egy lépést sem térnek el. A katona. élete 
iillandó nehézségekkel van tele, de ha önmagától megköveteli a szabály
zati előírások szigorú betartását, könnyebb szolgálni és a cél elérését is 
siker koronázza. A szabályzott követelmények államunk, pártunk és né
pünk követelménye, a nagy állami ügyet képviselő, katonai szolgálatot 
teljesítő embertől. 
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Gyakran előfordul, hogy a hadseregbe bevonult fiatal ember kezdet
ben félénk, bizonytalan. Mindjárt az elején egy sor kérdés vetődik fel 
benne - a magatartással, fegyelemmel és a kötelesség teljesítésével kap
csolatban. A hadsereg ritmusos élete, a szigorú napirend és a feltétel nél
küli engedelmcss(,g - a fiatal katona számál'a néha szokatlan. Az, aki 
olvasta A. BECK ,.Volakolamszki országút" című könyvét, biztosan em
lékszik a Momisz-Uli Baurdzsán zászlóaljparancsnok elbeszélésére, amíg 
nem értette meg a mély összefüggést, hogy a győzelem - a legmagasabb 
politikai cél elérése a háborúban - a fegyelemtől függ, addig legalacso
nyító volt számára futásban menni a parancsnokhoz, a parancsnok előtt 
,,vigyázzban állni" és a „hajtsa végre" erélyes hang. Majd csak később, 
amikor már megismerte a hadsereg bonyolult mechanizmusát, győződött 
meg arról, hogy a fegyelemben van - a hadsereg legnagyobb ereje. 

Éppen ezért igen helyesen járnak el a parancsnokok, politikai mun
kások, párt és komszomol szervezetek, amikor a katonai szolgálat első 
napjától kezdve a katona számára s~igorúan ritmusos helyzetet terem
tenek, magas követelményeket, szigorúságot és atyai gondoskodást hatá
roznak meg, amikor ,1 nevelőmunka összes formáival és módszereivel 
próbálják felkelteni a legmagasabb sznvjet katonai rendfokozat elérésé
nek büszkeségét. Az élenjáró nevelők tapasztalatai azt bizonyítják, hogy 
a leghatásosabb módszer ezen a téren az egyéni munka. 

A katonai fegyelem megszilárdításában a vezető szerep kétségtelenül 
a parancsnoké és a politikai helyettesé, akik a párt és a~ állam előtt 

személyes felelősséggel tartoznak az alárendeltek katonai és politikai ki
képzéséért, neveléséért, a harckészültségi és mozgósítási készenlétért. Po
zitív eredményeket ebben a munkában csak az tud elérni, aki saját maga 
magas fokon fegyelmezett, nem Ltri meg a hibákat, egyszerűen a szavak 
és tettek egységét vallja magáénak, valamint személyes felelősséget érez 
ct rábízott munkáért. 

Tanulságos példáját adta ennek V. Beljájev ezredes - élenjáró ez
redparancsnok - akiről mái.~ fentebb szó volt és politikai helyettese M. 
Petrov őrnagy. E tisztek munkájának jellem:zője az: hogy minél közelebb 
kerüljenek az emberekhez, megismerni azok problémáit, szükséglet".::it, 
szilárdabban támaszkodni a párt, komszomol szervezetre és az egység 
kollektívájára. valamint behatóan tanulmányozni a hadtápszolgálat mun
káját. 

Mint ismerete::. az alárendeltek felé való követelménytámasztás nem 
képzelhető el a vezetü igényessége nélkül. A nevelőmunka nagyban függ 
a személyes példamutatástól. Ezt jól tudják Beljájev és Petrov tisztek. 
/\.z emberek ésszerű bevonása a konkrét feladatok végrehajtásába, segít
séget nyújt nekik jú oldrilaikat felfedni, ebben rejlik ezen vezetők ereje. 

Az egységnél nagy fi~cvelmet fordítanak a tisztek ideológiai felkészí
tésére, a marxi-lenini ismerctfejleszt.ésre. A parancsnok arra törekszik, 
hogy a tisztek állhatatosan és aprólékosan növeljék ideológiai és politikai 
színvonalukat és a nevelő munka feladatait leleményesen alkalmazzák. 

Igen fontos L,:lada1a az elöljáró parancsnoknak és politikai ·szervek
nek - állandóan tanítani az alárendelt parancsnokokat és politikai mun
kásokat az emberekkel való bánásmódra, az egységnél és alegységnél a 
szigorú szabályzati rend ésszer~í. fenntartására. Az utóbbi időben, mint 
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ezt alátámaszLoia az egyik gazdasági pártaktíva gyűlés is, egyre maga
sabb figyelmet fo1·dítanak a hadtápegységek és alegységek fegyelmi kér
déseire és a kommunisták felelússégére a szolgálatért. Ez a munka külö
nösen aktivizálódott a tagkönyvcsere ldőszakában. Valamennyi szintű pa
rancsnok kiképzésének szervezése új formákkal gazdagodott. E1:zel együtt 
azonban nem mindenütt ford[tanak kellő figyelmet a szakasz, század ta
gozatban levő tisztek kiképzésére - akinek a vállán nyugszik az alegy
ségek személyi állományának a nevelése. 

A tisztek közvetlen segítői a katonai fegyelem megszilárdításában és 
a szabályzat szerinti rend betartásában a zászlósok és a tisztesek. A párt 
és komszomol szervezetekre támaszkodva a parancsnokok nagy többsége 
a káderek e kategóriájával aktív munkát végeznek a katonai szabályzat 
ismertekből szilárd tudásra oktatják, szisztematikusan szoktatják őket 

a parancsnoki készségekhez, megmagyanizzák és bemutatják nekik, ho
gyan kell biztosítani gyakorlatban a szabályzat szerinti rendet, felfegy
verzik őket az alárendeltek között végzendő nevelő munka készségével. 
Ebben a munkában különösen hatásos eszköznek bizonyul az élenjáró 
tapasztalatok terjesztése és a gyakorlati bemutatók. Azonban ez a munka 
nem mindenütt folyik megfelelő eredménnyel. 

Mint ahogy azt a VLKSZlVI_* XVII. kongresszusa is aláhúzta, a kom
szumol legfontosabb feladata állandóan növelni a fegyelmet, a szervezett
séget, a komszomol kollektívák öntevékenységét és harcosságát saját so
raiban és szélesíteni a kommunista befolyást az ifjúság körében, hogy 
megtanuljon az ifjúság lenini módon élni, dolgozni, és harcolni. A kong
resszuson felszólaló L. L Brezsnyev elvtárs hangsúlyozta: ,,lWinden jót, 
amely az új társadalom erkölcsi tapasztalatán halmozódott fel, kötelesek 
vagyunk átadni az ifjúságnak, minden fiúnak és lánynak és ezzel együtt 
szilárdan elhatárolni magunkaL mind attól, ami a munkában és az élet
ben zavar:· 

A komszomol szervezetek munkájának kiszélesítése szempontjából el
engedhetetlenül szükséges, hogy minden oldalról felhasználjuk a lnzafias 
érzés felemelését, 1:1mely a hadsereg ifjúságának soraiban született meg a 
V. I. Lenin nevét felvett komszomol 50. évfordulójára való felkészülés 
során, hogy kövessük a VLKSZlVI XVII. kongresszusának határozatait, 
valamint, hogy elvégezzük a hadsereg komszomol gyűlésen a komszomol 
titkár által összegezett munkát. 

A fegyelem megszilárdításában fontos jelentősége van a szocialista 
verseny helyes alkalmazásának, mel't ez a katonák mozgósításának meg
bízható eszköze, harcba hívja őket a szabályzat szerinti mintarend meg
tcremté·:;ére, a fegyelm2zett viselkedésre, és az alakiságra. Ilyen irány
ban kell a szocialista versenymozgalmat szervezni és kiszélesíteni, nem 
formálisan, sablonosan, hanem alkotó módon, öntevékenységgel. 

A parancsnokok, politikai és pártszervek a személyi állomány fe
gyelmezett szellemben való nevelését szüntelenül a XXIV. pártkongresz
szus által meghatározott feladat alapján végzik, amely meghatározta, 
hogy szilárdítani kell a törvényességet és a dolgozókat a szovjet törvé
nyek szigorú betartásának és tiszteletben tartásának szellemében kell ne-
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velni. Az utóbbi időben a katonai körzetek csapatainál nagyobb figyel
met fordítanak a jogpropagandára. Terveket dolgoztak ki, amelyek koor
dinálják a parancsnok, politikai, párt- és komszomol szervezetek erőfeszí
téseit. Ebbe a fontos munkába aktívan bekapcsolódnak a katonai ügyész
ségek és biróságok dolgozói is. A katonai jogászok rendszeresen kimen
nek az alegységekhez, ahol beszélgetéseket, előadásokat és konzultációkat 
tartanak. Egy sor helyőrségben igen eredményes munkát végeznek a 
jogtudományi iskolák hallgatói, fogalmazói, ahol filmvetítések, tematikus 
esték, valamint kérdés-felelet esték kerülnek megtartásra. A Lenin-szo
bákban jogtudomanyi ismeret sarkok vannak berendezve. Mindezek vi
tathatatlanul a fegyelem megszilárdítását szolgálják. 

Azonban nem szabad elhallgatnunk, hogy a fegyelem megszilárdítása 
érdekében hozott némely intézkedések igen alacsony szinvonalúak. A 
nagymérvű lelkesedés néhány elvtársat megzavar az emberekkel való 
konkrét foglalkozásban, és mivel kisebb csapatok, egyes katonák elsza
kadnak a sajéit alegységeiktől, belemerülnek gazdasági tervfeladataikba. 
Soraink között még mindig vannak egyes parancsnokok és politikai mun
kások, akik a katonai fegyelemről általában beszélnek és úgy gondol
ják, hogy a hadtápszolgéilatok munkája és a lét megszervezése csak a 
gazdasági szakemberek feladata. 

Az elvégzett munka után nem mindig készítünk mérleget, hogy ez, 
\'agy az az intézkedés milyen eredményt hozott. Az emberekkel folyta
tott beszélgetés élő volt-e, hagyott-e az ő tudatukban megfogható nyo
mot? Vajon nem mutat-e élettől elszakított látszatot olyan propagandis
t&nak a beszéde. aki a technika megóvásáról, helyes kezeléséről és az 
anyag megőrzéséről beszélt, ugyanakkor egy szóval sem említette a ki
képzési évben folyó szocialista verseny jelentőségét, nem beszélt arról, 
hogy az alegységnél hogyan tanulmányozzák a technikai eszközöket és 
a:mak használatát. 

Alma-Atában a szűzföldek hasznosításának 20. évfordulója alkalmá
val az ünnepi gyűlésen az SZKP Központi Bizottságának első titkára L. 
I. Brezsnyev elvtárs beszédében hangsúlyozta: a felelősség növelése, a 
kezdeményezés fejlesztése, a hozzáértés, a szocialista vállalkozó kedv, a 
tudatos fegyelemre való nevelés és a türelmetlenség a hibákkal szemben 
-- a pártmunka stílus ilyen vonásai határozott jelentőséggel bírnak .... 
A kommunista tudat és kommunista jellem ezen vonásai hatalmas anyagi 
erővel rendelkeznek, amely növekvő erőben, hazánk gazdagodásában, a 
szovjet nép jólétének növekedésében és hazánk védelmi képességének 
megszilárdításában testesül meg. 

Maga az élet diktálja azt a szükségességet, hogy sokkal figyelmeseb
ben és állhatatosabban kell nevelni minden katonában a lenini munka
~tilust, és többek között az emberek kérlelhetetlenségét a szabályzati rend 
és a kommunista morál betartásában. 

E vonások kinevelését nekünk kell megvalósítani a katonai élet min
den területén, nem kímélve sem erőt, sem eszközt. Ezt követeli a csa
patok harckészültsége, szocialista hazánk védelmének nagy ügye. 

238 


