
A föirányban 

(Kivonatos fordítás) 

A II. világháború, ezen belül a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának 
hadjáratait, hadműveleteit, ütközeteit tanulmányozva a siker, vagy kudarc okai 
között sok esetben találunk utaltást azok mindenoldalú, közte hadtápbiztosításá
nak megítélésével kapcsolatban. Mégis első ízben jelent meg mű N. A. Anti
penkó altábornagy, olyan személy tollából, aki a hadtápbiztosítás egyik vezető
jeként számtalan hadművelet előkészítése és végrehajtása során tervezte, szer
vezte kezdetben hadsereg, majd később FRONT szinten a harcoló csapatok 
anyagi, technikai, egészségügyi biztosítását a történelmi jelentőségű moszkvai, 
sztálingrádi csatában, a bjelorussziai, a Visztula-oderai-, berlini hadművele
tekben. 

A könyv részletes áttekintést ad a Szovjet Fegyveres Erők hadtápbiztosí
tásának helyzetéről, problémáiról a háború kezdetétől egészen befejezéséig. A 
könyv értékét nagyban növeli G. K. Zsukov, a Szovjetunió marsalljának elő
szava. Az előszóban G. K. Zsukov elemzi a hadtáp helyzetét a Nagy Honvédő 
Háború kezdetén és ma is érvényes elveket rögzít. Többek között megállapítja, 
hogy: 

„A háború kezdetén a csapatok vezetésének nem kielégítő szervezettsége és 
a Vörös Hadsereg hadtápjának nem kielégítő munkája miatt a csapatok gyakran 
kerültek nehéz helyzetbe. 

A csapatok biztosításának szervezése komoly nehézséget jelentett az egysé
ges hadtáp vezetési szerv hiányában a hadtáp szolgálati ágak széttagoltsága 
miatt. 

Ebben az időben a Vörös Hadsereg hadtáp hadműveleti felépítésével a 
Vezérkar és az összfegyvernemi törzsek foglalkoztak. ezek végezték: 

- a hadsereg részére szükséges anyagok népgazdaságból való szállítását; 
- határoztak meg a következő hadművelet anyagi szükségleteit. 

Ugyanakkor az anyagi eszközök a különböző szolgálati ágak kezében vol
tak, melyek nem voltak alárendelve az összfegyvernemi törzseknek. Így a ter
vezési, szállítási, ellátási funkciók között rés keletkezett. 

A fő nehézség abban állott, hogy az összfegyvernemi törzsek fizikailag 
nem voltak abban a helyzetben, hogy foglalkozhassanak a csapatok hadtápbiz
tosításának mindennapos kérdéseivel, mivel a végsőkig túl voltak terhelve a 
hadműveleti munU'ával, nem tudt~k beavatkozni a hadtáp sokrétű és bonyolult 
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tevékenységébe, naponként ~ezetni azt. A szolgálatiág-főnökök igyekeztek az 
ellátási kérdéseket a parancsnokokon keresztül megoldani, mint békében, de a 
háború viszonyai között ez szinte teljesen lehetetlenné vált. 

Ezért merült fel a parancsnokok és összfegyvernemi törzsek tehermentesí
tésének igénye a csapatok hadtápbiztosításának mindennapi gondjai alól és 
lehetővé tenni azt, hogy fő figyelmüket a csapatok vezetésére és azok harcte
vékenységének szervezésére fordíthassák. (6) 

A háború első hónapjában a hadrakelt hadsereg hadtáp tevékenységének 
figyelemmel kísérését az Allami Honvédelmi Bizottság A. J. Mikojanra, a 
Népbiztosok Tanácsa Elnökhelyettesre ruházta, aki felelős volt a fegyveres erők 
üzemanyag, élelmezési és ruházati ellátásáért. A. A. Andrejev az SZKP titkára 
pedig a vasúti szállításért. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott
s<.l.ga mellett bizottság létesült a sérültek segítésére. 

Az Allami Honvédelmi Bizottság 1941. július 28-án határozatot hozott a 
Vörös Hadsereg önálló hadtáp szervek létrehozásáról. 1941. augusztus l-én lét
rehozásra került a Vörös Hadsereg Hadtáp Főcsoportfőnökség, a FRONT, Had
sereg Hadtápfőnökségek. A csapatok hadtápbiztosítása tervezési, vezetési és szer
vezési funkcióinak egy kézben való egyesítése, a Hadtápfőnöknek, ,,valamennyi 
közlekedési és szállító eszköz alárendelése lehetővé tette a hadtáp kérdések bo
nyolult komplexumának rugalmas megoldását, valamennyi szállító eszköz ésszerű 
alkalmazását és az egész hadtáp területen a rend megteremtését. Sokkal szoro
sabb kapcsolat létesült a katonai hadtáp szervek és népgazdaság között, amely 
lehetővé tette azok jobb igénybevételét a FRONT érdekében. 1942. májusban 
ez a rendszer bevezetésre került a magasabbegységeknél is." (7) 

A könyv 13 fejezetből áll. N. A. Antipenkó az első két fejezetben a határ
őrségnél töltött szolgálatról és a háború első napjairól ír. N. A. Antipenkó 
1941 júliusában került a Vörös Hadsereg állományába és nevezték ki a 30. 
hadsereg hadbiztosává, majd 1941. augusztusban pedig a 49. hadsereg parancs
nok hadtáphelyettesévé. 

A 49. hadsereg parancsnok hadtáphelyetteseként szervezte a moszkvai csata 
közepette a helyi lakosság segítségével a csapatok ellátását (vattakabát, fehér
nemű készítésével, az étkezés kiszállítását vattázott melegítő edényekben), a 
szállítást lófogatú szánok, útjelző táblák készítésével. 

Igen értékesek a lőszertakarékossággal kapcsolatos tapasztalatok is. Így 
például: 1941. novemberben a lőszerfogyasztást korlátozni kellett (egy lövegre 
naponta 2-3 lövés) az ellentámadáshoz való felhalmozás céljából. Így sikerült 
elérni, hogy 1941. december 5-én a lövegek 2 javadalmazás lőszerrel rendel
keztek (160-200 db/nap), ami elegendő volt a tüzérségi előkészítésre. 

N. A Antipenkó a sztálingrádi csatában a brjanszk-i FRONT parancsnok 
hadtáphelyetteseként vett részt. 

A csapatok télre való felkészítése érdekében a FRONT hadtápszervek 
nagyméretű begyűjtési tevékenységbe kezdtek. A területi párt végrehajtó bizott
ságokkal együttműködésben. Ezen kívül Tulában pl. fegyverjavítást végeztek, 
kórházakat rendeztek be, helyreállítottak egy bányában két aknát és beindítot
ták a termelést. (83) 

A brjanszki FRONT parancsnok, M. A. Reiter nagy figyelmet fordított a 
hadtáp tevékenységre. Ezt példázta, hogy bizottságokat küldött ki a csapatok-
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hoz az ellátás felmérésére. Az egyiket a FRONT hadtápfönök vezette. Ezek 
során kiderült, hogy: 

- az egyéni zárolt készletet a katonáktól célszerű levenni és a zászlóalj 
ellátó szakasznál tárolni; 

- a fehérneműt legalább 10 naponként kell mosatni; 

- problémák voltak a mosószer és dohány ellátásban. 

Az átcsoportosítás utáni szünetet a Brjanszki FRONT csapatai a parancs
noki állomány „regenerálására" is felhasználták. A FRONT, Hadsereg kórhá
zakban 2 hetes üdülésen vettek részt. A hadosztályoknál pedig "teázók" nyíltak 
20-30 ággyal, ahol a tisztek 3-5 napig pihenhettek. (90) 

A kurszki csatában N. A. Antipenkó a Központi FRONT Parancsnok 
Hadtáphelyetteseként vett részt. A nehéz útviszonyok miatt az élelem kiszállí
tását a csapatokhoz a 70. hadseregnél élő-szállító lánccal végezték az első vo
nalba (minden teherhordó 15-20 kg terhet vitt a vállán staféta rendszerben). 
A szállításhoz szükséges zsákokat (kis - 3-4 napi élelem 1 főre, közép, nagy 
- 25 kg) a helyi lakossággal készíttették el. (93) 

A német légitámadások megelőzésére a vasúti szervek a mozdonyt a sze
relvény közepén helyezték el, a szerelvények egy részére légvédelmi lövegeket, 
géppuskákat helyeztek el. Rövid idő alatt 15 repülögépet löttek le és ezzel a 
németek részéről a mozdonyvadászat be is fejeződött. 

A szállító légierő a nehéz útviszonyok miatt nagyobb jelentőségre tett szert, 
főleg egyes löszerfajta, konzervált vér, vérpótszerek szállítására, visszafelé pedig 
sérültek kiürítésére. (97) 

A FRONT hadtápok felépítését a Voronyezsi FRONT-oá! a klasszikus 
vázlat, a Központi FRONT-nál a célszerűség határozta meg. (98) Így a Köz
ponti FRONT-nál az anyagi eszközök zöme, a mozgó kórházak Kurszk körze
tében összpontosultak, s csak a „nehéz" elemek - javító üzemek, malmok, 
nehéz kórházak - kerültek a mélységbe. (98) 

A tüzelöállásba a korábbi 1,5-2,0 javadalmazás löszer helyett 5,0 javadal
mazás került elhelyezésre. (99) 

A Kurszk-i védelem erősítésében a polgári lakosság is kivette a részét, így 
1943 áprilisában 105 OOO, júniusban 300 OOO fö dolgozott. 32 nap alatt készült 
el a 95 km-es új vasútvonalszakasz, melynek építésében 25 OOO polgári egyén 
vett részt. (99) Az építést a voronyezsi FRONT vasúti csapatok parancsnoka, 
P. A. Kabanov tbk. irányította. (100) 

A Kurszk-i Komszomol Szervezetek sok kórház felett vállaltak védnöksé
get. (100) Az üzemek elöállítottak meleg ruházatot, szánokat, patkót, sátorpony
vát, lámpákat stb. a FRONT részére. (101) 

A 65. hadsereg (parancsnoka: Batov tbk.) a németek által átszabdalt 
vasútvonalak üzemeltetését Zisz-5 gépkocsikkal végezte, mely így 5-6 vagont 
volt képes mozgatni. Ezzel a gépkocsi•vonattal a hadsereg 20 OOO t anyagot 
szállított. (101) 

A német támadás megkezdése után a FRONT Hadtápfőnök javaslatot tett, 
hogy az anyagi készleteket Kurszk-hói ne K-re, hanem Ny-ra csoportosítsák át, 
hogy bekerítés esetén az a harcoló csapatoknál maradjon. (106) 
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A Központi FRONT Parancsnok egy hadtest 100-200 km-re történő át
csoportosítását a FRONT hadtáp gépkocsi szállító eszközeivel hajtotta végre. 
(108) 

A Központi FRONT húsellátása érdekében a hús- és tejipari népbiztos 
1943. májusban 10 OOO t vágóhúst (élőben 70 OOO db élőállat) jelölt ki Szara
tov-Penza körzetében. (114) Ezt a FRONT 530 csoportban telepítette át, 3000 
ember igénybevételével. Az állatok naponta átlag 15 km-t tettek meg. A vesz
teség 10"/o-ot tett ki. A fenti élő állat mennyiség a FRONT hússzükségletét 
(150 t/nap) 7 napra biztosította. (116) 

A. A. Mikojan 1943. novemberben az OREL-í értekezleten felajánlotta az 
1. Bjelorussz FRONT-nak, hogy a mezőkön levő gabonát gyűjtsék be saját ei
látásra. A feladatot 400xl000 km-es területen, 27 OOO katona, 2500 traktor, 
2000 gépkocsi végezte, a helyi lakosság segítségével, a hó alól gereblyével és 
sarlóval. 1944. február végéig 13 millió pud gabonát gyűjtöttek be. Az 1. Bje
lorussz FRONT 1944. augusztus l-ig, vagyis 160 napra látta el magát ke
nyérrel. (119) A hadosztályok a gabona őrlését a részükre adott mozgó mal
mokkal (egy malom naponta 4-5 t kapacitással) végezték. (121) 

A dohányszükségletet pedig a FRONT által helyreállított dohá~ygyár ter
melésével biztosították. (121) 

A Bjelorusz FRONT Bjelorusszia részére az élet helyreállításához jelen
tős segítséget adott. !gy pl. a FRONT Katonai Tanács határozatával (1944. 
február 25-én) 45 traktort, 300 lovat, 10 orvost, 200 t gázolajat, 2500 m2 fa
anyagot adott át, segített a gyermekek, betegek ellátásában. (129) Különös 
gondot fordítottak a betegek gyógykezelésére és hátraszállítására. (131) 

A Központi FRONT neve 1943. október 20-tól Bjelorusz FRONT-ra 
változott. N. A. Antipenkó ezen FRONT Parancsnok Hadtáphelyetteseként 
szervezte a Bjelorussziai támadó hadműveletben az 1. Bjelorusz FRONT csapa
tainak hadtápbiztosítását. 

A bjelorussziai támadó hadművelet előkészítése 1944. májusban kezdö
dött, melynek keretében a mélységböl nagy mennyiségű élőerő, technikai anyag 
került előrevonásra (naponta 50-60 vonat) a FRONT jobb szárnyára. A kira
káshoz 180 km-es szakaszt jelöltek ki, (136) ahol 20 helyen végrehajtották az 
üzemanyag feltöltést, az érkező állomány fehérnemű cseréjét. Ezt a feladatot 
a FRONT hadtápfőnök az 1941. augusztusi útja irányítási rend alapján egyedül 
is végre tudta hajtani. 

A bjelorussz hadművelet összanyag szükséglete a következő volt: (140) 

- lőszer 400 OOO tonna, 

- üzemanyag 300 OOO tonna, 

- élelem, lótáp 600 OOO tonna, 

Összesen: 1200 OOO tonna. 

A bjelorussziai hadművelet folyamán az élelmezé,i ellátás terén probléma 
nem merült fel. A vodka adagot (100 g) általában a harcnap végén osztották 
ki. (141) 

A lőszerellátás terén a jobbszárnyon az okozott problémát, hogy a tüzérségi 
tüzelőállásba 2,5 javadalmazás került kiszállításra, a valóságban csak 1,0 java-
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dalmazás fogyott el. A többi ott maradt, s azt még a háború vege1g sem tud· 
ták teljesen összeszedni. (143) Ezt a balszárny támadása előtt, 1944. július 
10-én értékelték és a tüzelőállásban levő lőszert a felére csökkentették. (143) 

Az üzemanyag eilátást főleg az általános üzemanyag hiány nehezítette, de 
problémát okozott az is, hogy a hadműveletet 10-13 napra, 150-200 km 
mennyiségre tervezték, erre elég is volt az üzemanyag. (144) Az üzemanyag 
hiányt nagyfokú takarékossággal (vasút helyreállítás fokozásával) és a Bakuba 
indított 1000 t üzemanyag szerelvény üzemeltetésével pótolták. (145) 

A vasút helyreállítást egy vasúti dandár végezte a kijelölt 3 helyett (me
lyek közül kettőt a Közlekedési Minisztérium D-re vezényelt), így a tervezett 
5 km helyett naponta 1-2 km-t sikerült helyreállítani. (147) A három vasúti 
dandár viszont már napi 60 km ütemben végezte a helyreállítást. 

A FRONT közúti úthálózat 1500 km-t tett ki a meginduláskor. Az útjaví
tásra a téglatörmelékeket használták fel. 

A FRONT jobbszárny csapatainak napi ellátására 3-4000 t terhet szállí
tottak ki. (152) A FRONT és a hadseregek szállítótere (5697 gépkocsi) 9600 
t volt. (153) A vasúthálózat a csapatoktól N5-6-ra 170 km-re, július 5-re 300 
km-re, július 16-17-re 400-500 km-re szakadt le. A szállító gépkocsik napi 
fordulója 200 km volt, dc esetenként 500-600 km-cs napi forduló is elő

fordult. 

A gépkocsi szállító csapatok vezetési rendje érdeklődésre tarthat számot. 
A háború alatt történtek kísérletek a gépkocsi szállító csapatok tartós vezény
lésére a szolgálati ágakhoz, főleg a fegyverzeti szolgálathoz. (157) A hadmű
velet alatt azonban, amikor meg kell kettőzni esetleg a lőszereilátást, vagy 
gyorsan kell lőszert kiszállítani, csak a Hadtápfőnök tartalékából lehet ezt vé~ 
gezni. A szerző tapasztalata: ,,semmilyen körülmények között nem lehet szét
osztani a szállítóteret, szilárdan kell saját kézben tartani. Ha a Hadtápfőnök 
nem rendelkezett szállító eszköz tartalékkal, már nem Hadtápfőnök." (157) 

Az egészségügyi biztosításra igen nagy gondot fordítottak. Pl. a hadművelet 
előtt egészségügyi konferencia volt. A hadsereg kórházakban csak a 20 napon 
belül gyógyulók maradhattak. A sérültek gyógy-kiürítése döntő jelentőségű volt. 
Pl. haslövésnél a 2-4 órán belüli szakorvosi segéllyel - a sérültek 90°/o-a 
volt - meggyógyultak, ha ez 15-20 óra múlva történt, a halálos kimenetel 
aránya 90-100% volt. (162) 

A FRONT jobbszárny egészségügyi biztosítására 70 OOO ágyat összpontosí
tottak, 10-100 km mélységben (163), a balszárny részére pedig 50 OOO ágyat. 
A sérültek csapatokhoz való visszatérítése - a sztálingrádi csatában - 32,3; a 
kurszki csatában 45,0; a bjelorussziai hadműveletekben 500/o volt (164), 20-
260/o-ot pedig a központi egészségügyi intézetek térítettek vissza. (175) 

A zsákmányszolgálat jelentősége is növekedett. Így pl. 1943-ban a 
FRONT-októl 112 600 vagon fém- és 21114 vagon fegyver került hátraszál
lításra. (161) A fontosabb objektumok (raktárak, üzemek) elfoglalása után ki
állították a csapatok által biztosított őröket, a helyiségeket lezárták, lepecsé
telték, 2-3 nap múlva hozzákezdtek a lefoglalt anyagok nyilvántartásba vé
teléhez. 

A FRONT hadtáp területe a hadművelet kezdetén 200 OOO, a végén 
500 OOO km2 volt. (168) A FRONT-menti sávban a legfelsőbb hatalom - a 
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FRONT Katonai Tanácsa volt. A bandák elleni harcot (egy hadosztályt kapott 
a FRONT) a belügyminisztérium csapatai végezték. A FRONT hadtáp körleté
ben a rendért és fegyelemért a Katonai Tanács a FRONT Hadtápfőnököt tette 
felelőssé. (164) 

A FRONT és Hadsereg Hadtápfőnököt felhatalmazták: 

városi és falusi katonai parancsnokságok létrehozására; 

- együttműködő csapatok (10-15 fő) létrehozására. 

A csapatok Visztulához való kiérésével formálisan a bjelorussziai hadmű
velet befejeződött, de a FRONT hadtáp részére a tevékenység pontosan a 
csúcspontot érte el. A vasút lemaradt, a hidak romboltak, a gépkocsi szállítás 
400-500 km-es fordulókat végzett, üzemanyag hiányzott. (172) 

A katonai kereskedelmi szervek a hadosztályok (ezredek) törzseinél fió
kokat létesítettek, a zászlóaljaknál, ütcgeknél, századoknál eladók működtek. 
(174) A gyors kiszolgálás érdekében raj, szakasz, század csomagokat is készítet
tek. Fokozatosan magukra vették a tisztek étkeztetését is. 

1944. augusztusban kezdődött meg a következő - a Visztula-Odera-i -
hadművelethez a hadtáp felkészítése. (181) A hadművelet előkészítésére a di
rektíva kézhezvételétől a FRONT-nak 25-30, a hadseregnek 10-15 napot ad
tak. (181) 

A vasút helyreállítást a FRONT négy vasúti dandára és a Közlekedési 
Minisztérium 2 hídépítő vonata végezte, 1943-ban 8 nap alatt építettek vasúti 
hidat Kievnél. (189) 

A Katonai Tanács határozata alapján Varsótól Ny-ra 2 vasútvonal hely
reállítását tervezték, 400 km mélységben, 10-25 km/nap ütemben. Atrakó bá
zist létesítettek Varsó és Demblin körzetében 500-500 vagon/nap átrakóképes
séggel. (189) A vasutak üzemeltetését szovjet közlekedési szervek végezték. 
(189) 

Az 1. Bjelorusz FRONT állományába 1944. november 4-én mintegy 1500 
hadtáp szervezet tartozott, melyből a Bug és a Visztula között 490 szervezet 
volt. 

1944. november 19-én az 1. Bjelorusz FRONT parancsnokának G. K. 
Zsukovot nevezték ki, Rokoszovszkij átvette a 2. Bjelorusz FRONT parancs
nokságát. (192) 

A hadművelet előkészítésére - Zsukov vezetésével 1944. november 27-én 
operatív csoport érkezett Moszkvába. A hadművelet előkészítését 1945. január 
10-ig kellett befejezni. A hadművelethez az 1. Bjelorusz FRONT állományába 
4 összfegyvernemi hadsereget adott át a Legfelsőbb Főparancsnokság. (194) Az 
előkészítés érdekében a FRONT Parancsnok 1944. decemberben hadijátékot 
vezetett le a törzs részére. (195) 

A hadműveletet 300 km mélységűre (POZNAN Ny.) tervezték, 20 km/ 

nap ütemmel. (196) A hadművelet hadtápbiztosítási terve tartalmazta: 

(1) Az erők és anyagi készletek 700/o-a 10-60 km mélységben helyez
kedett el. 
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(2) A hadsereg hadtáp ellátási funkcióit a megindulási helyzetben a 
FRONT hadtáp vette át, így azok felhalmozhatták készleteiket a csapatok 
mögé (197) az „Összenyomott rugó" elve szerint. 

(3) A hadművelethez szükséges összes anyagi készletet a FRONT hadtáp 
területén kell elhelyezni. 

A FRONT anyagi készletei a halmüvelet kezdetén: 

- lőszer 4,0 ja. 

- üzemanyag 

- élelem 30-50 ja. 

160 OOO tonna, 
60 OOO tonna, 

200 OOO tonna 
(napi szükséglet 5000 t volt.) 

(4) Vasúthelyreállítás 2 irányban: nyugat-európai (keskeny) nyomtávon, a 
vasúti hidak N18-20-án való helyreállításával. 

(5) A közutakat a FRONT szolgálta ki. A hadseregek közúti csapatai 
készültek a feladatra. (198) 

Az egészségügyi biztosításra rendelkezésre állott 123 OOO ágy (ebből 3800 
volt foglalva) (203) A sérültek kiürítéséhez 449 sebesültszállító gépkocsi, 963 
sebesültszállító fogat, 15 rögtönzött ideiglenes sebesültszállító vonat, 20 sebe
sültszállító vonat, 52 db sebesültszállító repülőgép. (A 8. gárdahadseregnél és 
a 69. hadseregnél volt kutyaszános század - 400 kutya - is.) (205) 

A FRONT hadtáp légvédelmét 540 közepes légvédelmi löveg, 811 kis
méretű légvédelmi löveg, 800 légvédelmi géppuska, 209 fényszóró végezte, 
(105) ezen kívül a FRONT hadtápot 326 csapatrepülőgép oltalmazta. 

A Tüzérségi Előkészítésre a FRONT 50 OOO t lőszert tervezett, melyből 
a németek visszavonulása miatt csak 508/o került felhasználásra 1945. január 
14-én. (208) 

A FRONT Parancsnok a hadtápbiztosítási tervet a támadás napján írta 
alá. (208) A FRONT Hadtápparancs 1945. január 9-én volt kiadva. 

A szállítási problémák megoldását a FRONT hadtáptörzs több módszer
rel végezte és sikerült elérni, hogy 1945. február 5-6-án a FRONT jobbszárny 
csapatokhoz 20 OOO t lőszer érkezett. (218) Így pl.: 

- a Büdgoscs-Küsztrin irányában (V ARSó É.) viszonylag épen maradt 
vasút igénybevételével a 15 OOO zsákmányolt vagon és 380 mozdony beállításá
val lehetővé vált a vasúti szállítás beindítása; 

- az üzemanyag ellátás növekedésére a hadseregek lehetőséget kaptak saját 
szerelvények üzemeltetésére Varsó körzetéből (egy ilyen szerelvényen 2-3 fűtő
olaj, vízszállító vasúti tartályból és 15-20 tartályvagonból állt). (217) 

Az ODERA-hoz való kiérkezéskor a csapatok lőszerellátottsága 0,3-0,5, 
üzemanyag ellátottsága 0,5 ja. volt. (219) A lőszerszállítás gyorsítása érdeké
ben 500 db tüzérségi vontatót vontak ki a tüzérségi csapatoktól. Az üzemanyag 
szállításra 5574 tartálygépkocsi volt, de minden tartálygépkocsi a Visztulától 
a csapatokig 8 javadalmazást használt fel 1 fordulóra, vagyis az általa szállí
tott üzemanyag 1/4-ét. 

A gépkocsi szállítás fokozása érdekében a Katonai Tanács premizálta a 
gépkocsivezetőket. fgy egyesek havonta 500 Rubelt is kaptak. (211) A legna-
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gyobb hatékonyságot a 3-5 gépkocsiból álló csoportok alkalmazása biztosította. 
A sebesség 750/o-kal nőtt. A FRONT szállító gépkocsijai gyakran az anyagokat 
egyenesen a csapatokhoz szállították ki A visszatérő járműveken lőszeresládá

kat, hüvelyeket, zsákmány-anyagot szállítottak hátra. (222) 

A berlini hadművelet előkészítése érdekében a FRONT (12 hadsereg tar
tozott állományába) közúti csapatai az ODERA-n 25 hidat építettek, a leg
nagyobb CELINA-nál 1600 fm volt. (235) 1945. április 25-én a csapatokkal 
együtt Berlinbe érkezett az első nehéz tüzérséggel megrakott szerelvény is. 
(237) 

A vasúti szállftás érdekében - 2 vasútvonal került továbbfejlesztésre: 

- Varsó-Frankfurt széles nyomtávon 23-30 pár/nap (231); 
- Demblin-Ausztria - keskeny nyomtávon (átrakó bázis 20 pár/nap). 

A FRONT hadtáp felépítése 3 lépcsőben volt: 

- első lépcső az ODERA-tói 60-100 km-re; 
- a második POZNAN körletében; 

- a harmadik: Varsó-Poznan, a FRONT Hadtáp/önök helyettes vezette 
operatív csoport irányítása alatt. (239) 

Az anyagi biztosítás terén a fő feladatot a lőszerszállítás jelentette; 1 java
dalmazás lőszer súlya 43 OOO tonna volt. (240) A hadművelet első napján az 
arcvonal 1 km-re 358 tonna lőszer felhasználás jutott. 

A támadás folyamán szinte naponta kellett Tüzérségi Előkészítést végre
hajtani 0,25 javadalmazás lőszer felhasználással. (241) 

A Visztula és Odera közötti területen a FRONT hadtápra hárultak olyan 
gazdasági feladatok is, mint pl.: 

- a kóborló háziállatok összegyűjtése, etetése, biztonságos helyre való szál
lítása a lengyel szervek segítségével; (243) 

- a tavaszi vetés végzése. A beszerző osztály - termelési osztállyá vál
tozott. (244) lgy került bevetésre 300 OOO ha. föld; 

- a berlini hadművelet után végrehajtották a szénakaszálást is, melynek 
eredményeképpen 100 OOO t préselt szénát kaptak; (245) 

- az ipari termelés beindítására egy osztályt hoztak létre. (245) 

A berlini hadművelet alatt a három FRONT (1., 2. Bjelorusz FRONT, 1. 
Ukrán FRONT) 300 OOO halottat és sebesültet veszített, felhasználásra került: 
200 OOO t lőszer, 150 OOO t üzemanyag, 300 OOO t élelem és lótáp, összesen 
800 OOO t anyag, vagyis 1300 vonat, a FRONT-ok elvesztettek 21 OOO lovat. 
(246) 

A berlini hadművelet eredményeként az 1. Bjelorusz FRONT csapatai 
250 OOO foglyot ejtettek, továbbá igen nagy mennyiségű technikát zsákmányoltak 
a FRONT-ok, pl.: 

- repülőgép 5995 - gépkocsi 84 738 

- harckocsi 4183 - löveg 20 OOO 

- traktor 2199 (24'7). 
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Ezek összegyűjtése a 2. Bjelorusz FRONT és 1. Ukrán FRONT támadása 
után az 1. Bje]orusz FRONT-ra hárult. (248) 

A FRONT-nál a hadosztályok alárendeltségében 10 Hadifogolygyűjtő Al
lomás működött, mely a FRONT Katonai Tanácsának és a Belügyi Népbiztos
ságnak volt alárendelve. (248) 

Igen nagy feladatot jelentett a repátriált szovjet állampolgárok (1 millió) 
hazaszállítása, közülük 45 OOO gyalog, a többi vasúti szállítmánnyal került haza. 
{249) A gyalogosok részére 5 útvonal volt kijelölve. Egy-egy csoporthoz 5000 
fő tartozott. Erre a célra a FRONT hadtáp 2000 gépkocsit biztosított. (250) 

N. A. Antipenkó könyvének további részeiben a FRONT hadtápról ír. 
Ezek során megállapítja, hogy: 

- a korszerű hadseregekben a hadtápok növekvő tendenciával bírnak - az 
új fegyverfajta, az új haderőnem szétágazóbb, bonyolultabb ellátási, kiszolgá
lási rendszert igényel; (274) 

- a FRONT Hadtápfőnök felelős valamennyi anyagi eszköz ellátásért, 
személyesen felelt a Katonai Tanácsnak a hadtáp munkájáért. (277) 

Ezzel kapcsolatban kifejti azon véleményét, hogy a hadtáp őrzés-védelme 
terén a Hadtápfőnök jogkörét célszerű növelni; (200) az anyagi szükségletek 
tervezése a Hadtápfőnöknek és törzsének egyik alapvető feladata. A Hadtáp
főnök tartalékok nélkül nem Hadtápfönök és nem tudja alapvetően befolyá
solni a hadművelet alatt a csapatok ellátását. A Hadtápfőnökkel szembeni alap
vető követelmény 15 terület összefogása. Ez a szakemberek bevonásával való
sítható meg. 

Az elmúlt háború olyan új katonai specialitást is hozott, mint a hadtáp 
szervezője, aki jó hadászati, hadműveleti és politikai felkészültséggel, hadi
gazdasági, a külföldi államok gazdasági ismereteivel kell hogy rendelkezzen. 

N. A. Antipenkó könyvének befejező részeként a Szovjet Fegyveres Erők 
Központ Hadtáp tagozatáról ír. Ennek során összegzi a hadtápszervek által 
végzett tevékenységeket. l\.1indenek előtt megállapítja, hogy a háború 36. napján 
létrejött hadtápbiztosítási rendszer kiállta a háborús próbát. (310) 

Az egyes szolgálati ágakkal kapcsolatos megállapításai a következőkben 

összegezhetők: 

- a közlekedési szolgálat a csapatszállítmányokhoz 25 millió vagont biz
tosított, ezen kívül biztosította a mintegy 50-80 millió tonna anyagi eszköz 
csapatokhoz való eljuttatását is; 

- a közúti szolgálat tevékenységének eredményeként vált lehetővé a 
FRONT sávjában a folyamatos csapatmozgás és anyagszállítás; 

- a közúti hídépítés üteme pl. a Visztulai hadműveletben átlag 80-100 
fm/nap volt; (319) 

- az üzemanyag szolgálat biztosította a háború alatt több mint 13,0 millió 
tonna üzemanyag beszerzését, FRONT-okhoz való eljuttatását; 

- a fegyverzeti szolgálat nagy munkát végzett a lőszerbiztosítás terén. 
- az élelmezési szolgálat a háború alatt 40 millió tonna élelmet biztosított 

a csapatok részére, ebből 26 millió tonnát helyszíni beszerzéssel; (328) 

- a ruházati szolgálat végezte a sokmilliós fegyveres erők, továbbá a len-
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gyel, csehszlovák, jugoszláv, román, bolgár, magyar kötelékek ruházati ellá
tását is; (331) 

- az egészsegugyi szolgálat végezte a lóállomány és vágóállomány kiszol
gálását, az állategészségügyi járványvédelmi feladatot, a vágóállat felügyeletét. 
(335) A lóbetegségek száma az I. világháborútól 400/o-ról 30/o-ra csökkent; 
(336) 

- a pénzügyi szolgálat végezte a Szovjetunió katonai kiadásainak bonyolí
tását, melyek 1942-ben 108 MDR-t tettek ki, az egész háború pénzügyi bizto
sítására pedig 582,4 MDR-t használtak fel. (337) A Pénzügyi Főnökségen ár
és kalkulációs osztályt hoztak létre, melynek tevékenysége révén 1943-ban a 
hadiipari termékek árai csökkentek; 

- a zsákmányszolgálat végezte 24 615 harckocsi, 72 204 löveg és 10 millió 
tonna anyag összegyűjtését, átvételét. 

N. A. Antipenkó a központi hadtáp szervek helyét, szerepét „A népgaz
dasággal való közvetlen kapcsolattartás, ipari megrendelés, anyagi-technikai esz
közök ellátása, részvétel a Legfelsőbb Parancsnokság tervének kidolgozásában" 
látja. 

A tagozatot a „Központ Hadtáp" helyett célszerű véleménye szerint „ha
dászati" -nak nevezni, mert: ,,A hadászati hadtáp - ez a fegyveres erők ellátá
sának és biztosításának központi szerve, vagy - a hadtápszervek azon rend
szere, amely a szárazföldi, rakéta, haditengerészeti, légi, légvédelmi csapatokat 
biztosítja.'' 

A hadászati hadtáp nem lehetett egyenlő az ország gazdaságával, mivel 
nem lehet egyenlőségi jelet tenni a fegyveres erők hadtápbiztosítási rendszere 
és a népgazdaság közé. Az állam az ország összes erőforrásával rendelkezik, a 
fegyveres erők hadászati hadtáp szerveinek pedig ezen eszközök egy részét adja 
át. lgy az utóbbiak felelnek a népgazdaságból beérkező anyagi.-technikai esz
közök felhalmozásáért, tárolásáért, elosztásáért. A hadászati hadtáp anyagi tar
talékok létrehozása a hadászati hadtáp szervek egyik alapvető feladata. (361) 

N. A. Antipenkó könyvét M. I. Kalinyin egyik idézetével fejezi be, aki 
szerint "A hadtáp olyan szervezet, amely képes a népgazdaságtól milliónyi 
tonna anyagot, ezernyi utánpótlási szerelvényt átvenni és épségben eljuttatni a 
harcosig, a lövegig, a harckocsiig, a repülőgépig". (368) 

N. A. Antipenkó altábornagy könyve igen nagy érdeklődésre tarthat számot 
a Nagy Honvédő Háború hadtáp tapasztalatait tanulmányozók részéről. Véle
ményem szerint e rövid ismertetés alapján is célszerűnek látszik a könyvet le
fordítani és a magyar olvasók részére hozzáférhetővé tenni. 
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