
A politikai és nevelő munka hatékonysága 

lrta: Ja. MAJOROV altábornagy, a vasúti csapatok politikai csoportfónöke 
- a katonai tanács tagia 

(Fordítás: megjelent a „Til i Sznabzsenyije" e. folyóirat 1979. 11. számában) 

Urk.altu-kitérö. Ez a helységnév ma még nem található meg sem a földrajzi, 
sem a vasúti térképeken, azt azonban ma már ismeri az egész ország. Annak az 
alegységnek a harcosai, amelynek a parancsnoka V. Kazsdan százados, 1979. 
június 30-án itt lerakták a távol-keleti vasúti gyűrűt lezáró ,,ezüst" szakaszt. 
Az Urgal-Karuszomolszkna-Amure szakaszon egy évvel a megszabott határidő 
előtt befejződött a fővágány lerakása, megnyitották a Csendes-Óceánhoz vezető 
legészakibb kijáratot. 

A Bajkál-Amur vasút keleti szakasza építésének résztvevőit ebből az alka
lomból üdvözlő L. I. Brezsnyev elvtárs, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió 
Legfelsőbb Elnökségének elnöke megjegyezte, hogy ez a jelentős győzelem a haza 
békés építő munkájához hozzájáruló vasutas-katonák önfeláldozó munkájának 
a következménye. 

Leonyid Iljics Brezsnyev forró és szívélyes üdvözlete még egy meggyőző 

bizonyítéka annak, hogy szeretett Kommunista Pártunk állandóan figyelemmel 
kíséri az évszázad legnagyobb építkezését, annak építőinek ügyét és gondjait. 
Ez a vasutas katonáik erőfeszítésének, a személyi állomány hazafias lendületét 
a párt és a kormány által megszabott feladatok végrehajtására mesterien irányító 
parandsnokok, politikai szervek, párt- és ko1nszomol-szervezetek hatalmas szer
vező- és politikai munkájának a magasfokú értékelése. 

Az SZKP KB-nak „Az ideológiai, politikai és nevelő munka további javí
tásáról" e. határozatát a mi parancsnokaink és politikai szerveink úgy fogadták, 
mint a hosszú időre szóló tevékenység harci programját, mint a párt a kommu
nizmust építő ember formálásáról való gondoskodás,ának megnyilvánulását. 

Az egységek és alegységek parancsnokai, politikai munkásai, párt- és kom
szomol-szervezetei állhatatosan törekednek a politikai- és nevelő munka haté• 
konyságának a növelésére. A BAM-on dolgozó alegységeknél széleskörűen ki
bontakozott a V. I. Lenin születésnapja 110. évfordulójára való készülődés. Ün
nepi körülmények közö.tt a férfias helytállást tanúsított, köztiszteletben álló em
bereknek, a Nagy Honvédő Háború veteránjainak, a helyi párt- és tanácsi szer
vek képviselőinek részvételével folynak mindenütt a lenini felolvasások. A felol
vasásokon részt vevők részére könyvkiállításokat, dokumentum- és művészeti 

filmvetítéseket ,V. I. Lenin szavait tartalmazó lemezmeghallgatásokat szerveznek, 
kartársainak visszaemlékezéseivel egybekötve. 
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A vasúti csapatok múzeuma által a BAM keleti szakaszán szervezett mozgó 
kiállítás a szocialista haza védelmére, a vasúti szállítási-ágazatnak az ország gaz
dasági és védelmi képessége erősítésében betöltött jelentőségére v.:matkozó lenini 
eszmék propagálását szolgálja. 

Ezekben a napokban sok parancsnok, politikai munkás, párt- és komszomol 
aktíva előadást tart és elbeszélget a személyi állománnyal a lenini pártról, annak 
megnövekedett szerepéről a kommunizmus építéséről, az SZKP által a szovjet 
emberek, köztük a Fegyveres Erők harcosai nevelésével szemben támasztott ma
gas követelményekről. ,,V. I. Lenin élete és tevékenysége - a haza odaadó szol
gálatának a példaképe", ,,V. I. Lenin a szocialista haza védelméről", ,,Korunk ér
telme, becsülete és lelkiismerete", ,,A BAM-össz,népi építkezés" - ez csak egy
néhány azokból az előadásokból és beszélgetésekből, r1melyeket N. Zavada, A. 
Holicscv, A. Kozima őrnagyok, E. Jackiv százados és más kommunista tisztek 
folytattak a személyi állománnyal. 

A célirányos, nagyhatékonyságú eszmei és nevelői munkában példát mutat
nak a V. Kuprijanov alezredes parancsnoksága alatt álló zászlóalj parancsnokai, 
politikai munkásai, párt- és komszomol szervezetei. Ennél a zászlóaljnál a párt
és komszomol taggyűléseken, a tiszti-, zászlósi- és tiszthelyettesi gyűléseken rend
szeresen megvitatják a harcosok nevelésének, azok eszmei fclvértezésének, a ka
tonai fegyelem erősítésének kérdéseit. Az SZKP KB „Az ideológiai, politikai 
és nevelő munka további javításáról" c. határozatának megjelenését követően 
párt-taggyűlést tartottak, amelyen a zászlóalj kommunist:ái részletesen megvi
tatták a pártszervezetnek eZJen fontos pártokmányban foglaltak megvalósításával 
kapcsolatos feladatait. 

A taggyűlés határozata végrehajtásának során fokozta a pártvezetés a kom
munisták társadalmi-politikai aktivitását, a századoknál szervezett politikai éi 
nevelői rendezvények minősége és hatékonysága növelésével kapcsolatos mun
kát. A pártvezetőségi üléseken a felszólalók rendszeresen foglalkozni kezdtek a 
személyi állomány polítikai oktatása, a klubok, könyvtárak, lenini szobák tevé
kenysége további javításának kérdéseivel. Az agitációs és propagandacsoporton 
belüli munkáról, a harcosok nevelésében való részvételről a vezetőség előtt be
számoltak V. lvanov százados, V. Lobanov főhadnagy és több más elvtárs. 

A század pártszervezetek munkája tartalmasabb, tárgyszerűbb lett. Az egyik 
pártszervezet - ahol a titkár Sz. Zavgordnyij hadnagy - tapasztalatát általánosí
tották és elterjesztették a keleti szakasz minden alegységénél. Itt a politikai és a 
nevelő munka a személyi állomány életével szoros kapcsolatban folyik. A rendez
vények rendszerint az alegységeknél, a kezelőszemélyzet között, az objektumokon 
folynak le, ami különösen fontos azoknak a szempontjából, akik katonai kollek
tíva állandó állomáshelyétől elszakadva, az istenhátamögötti tajgában dolgoznak. 

Érdekesek és tanulságosak voltak a századnál a BAM-os harcosok becsü
letességével és méltóságával, a komszomolisták harckiképzésben betöltött élen
járó szerepével, a munkával és a fegyelemmel foglalkozó tematikus esték. Érdek
lődéssel hallgatták a harcosok az igazságügyi dolgozóknak a jogrend megóvásával 
és a jogsértők elleni harc erősítésével foglalkozó felszólalásait. 

A zászlóaljnál folyó aktív pártpolitikai és ideológiai nevelő munka nagyban 
hozzájárult a személyi állomány magasfokú érzelmeinek és munkakedvének a nö
veléséhez. Ezen kollektíva tagjai a munkatermelékenység növeléséért, a taka
rékosságért és a gazdaságosságért indított mozgalom kezdeményezőjévé lettek 
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a vasúti csapatoknál. Szavukat adták arra vonatkozóan, hogy idő előtt teljesítik 
a termelési tervet, 100 OOO rubellel csökkentik az építkezés önköltségét. 

A versenyben a jobbszárnyon lévő harcosok becsülettel eleget tesznek vállalt 
kötelezettségeiknek. A BAM keleti szakaszának nagy területein, amire a terep 
igen nehéz domborzati viszonyai a jellemzőek, sem nappalra, sem éjszakára nem 
csendesül cl a motorok zaja. A vasúti pályát méterről méterre fejlesztik tovább. 
A zászlóalj hónapról hónapra sikeresen teljesíti a termelési feladatokat és a szo
cialista vállalásokat. A parancsnokság és a pártszervezet közös erőfeszítéssel biz
tosította itt az összehangolt, vállvetve végzett munkát. 

A személyi állomány parancsnokaiknak irányítása alatt átvéve az élenjáró 
tapasztalatot, rövid idő alatt sajátítja el a bonyolult építő technikát és rendsze
rint túlteljesíti a megállapított normákat. lgy pl. annak az alegységnek a kotró
gépkezelői, ahol a gépész A. Zinovszkij munkás és Sz. Rjazsev, sorkatona, I. Cser
tok munkás és 1. Konkin sorkatona nagyon sokat tanult attól. Elsajátította pl. azt, 
hogyan kell ésszerűen megszervezni a munkát, megelőzni, hogy a bányában gép
kocsi „dugók" keletkezzenek. Nagyon sokat használt a fiatal harcos-gépkezelők
nck a helyi rádióközpont adása, amelynek során közvetítették I. Csertok fel
szólalását. A kiváló kotrógépkezelő ismertette munkamódszerét, felszólította mun
katársait a technika megóvására, hatékonyabb üzemeltetésére. 

A zászlóaljnál nagy méretekben kibontakozott a verseny a technika kiváló 
kezeléséért és karbantartásáért, a gépek és szerkezetek élettartamának meghosz
szabbításáért, a verseny nagy nyilvánosság előtt folyik. Az élenjáró munkamód
szereknek, a harc- és politikai kiképzés kiválóinak, a legjobb szakmunkásoknak 
a népszerűsítése az agitációs és a propagandamunka minden lehetséges eszközeivel 
folyik. A verseny győzteseit - a kezelőket, rajokat és szakaszokat - vándorzászlók
kal jutalmazzák, az első helyen végző század tiszteletére minden hónapban fel
húzzák a vörös lobogót. 

A faliújságok, röplapok, rádióújságok külön kiadásai népszerűsítették pl. a 
zászlóalj legjobb gépkezelőit - Sz. Rjazsev N. Tyelescsak, V. Szidorov, N. Sze
nin sorkatonákat és másokat. Róluk meleg szavakkal emlékeztek meg az élen
járók tiszteletére rendezett estéken, a szocialista munkaverseny győzteseinek ta
lálkozóján. A klub előterében elhelyeztek egy nagyon szép tablót, amelyen elhe
lyezték a győztesek színes fényképeit, felsorolták a „Becsület könyv" -be beke
rült harcosok neveit. 

A pártszervezet sokat tesz az alegységeknél folyó politikai és nevelő munka 
korsezrűsítéséért. Ebben személyes példát mutatnak a zászlóaljparancsnokok és 
azok helyettesei V. Kuprijanov, E. Szibirjov, I. Makev, N. Krasznov tisztek, 
akik rendszeresen felszólalnak a századoknál és a szakaszoknál a katonák és a 
tiszthelyettesek előtt, részletesen és önkritikusan, a párt XXV. kongresszusa kö
vetelményeinek és az SZKP KB soron következő határozatainak szellemében is
mertetik azokkal a kiképzés és a termelés eredményeit, rámutatnak arra, hol és 
minek következtében hibáztak, javaslatot tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen 
tartalékokhoz nyúlhatnak, hogyan szervezhetnék meg jobban a kiképzést és a 
nevelést. 

A csapatoknál, köztük a BAM-nál is, az ilyen kollektívák száma nem kevés. 
Az egységeknél és alegységeknél folyó sokoldalú eszmei-politikai és nevelő 
munka hozzájárult a személyi állomány magasfokú erkölcsi-pszichológiai, to
vábbá azon tulajdonságainak kialakításához, hogy azok elbírják viselni a tajgai 
élet nehézségeit. Erről meggyőződhetünk a Bajkál-Amúr vasútvonal építése 
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gyakorlatából vett példák alapján, ahol a zord éghajlati viszonyok és a szolgá1at, 
valamint az életkörülmények ezzel kapcsolatos nehézségeinek ellenére a harcosok 
hősiesen végzik az útóriás lerakását. 

Az elmúlt öt év során sok minden történt. Csak a keleti szakaszon lefektet
tek több mint 600 km vágányt, felépítettek több tucat hidat, többek között olyan 
gyorsfolyású folyókon, mint az Amguny, a Bureja, a Giljuj, az Orokot, elvégeztek 
nagyvolumenű földmunkát. A katonák által lerakott sineken már Tind és Dipkun, 
Ugrai Alonk és Komoszomolszk-na-Amure között közlekednek a munkás vonatok. 

A BAM építésénél széles körűen felhasználják a szűzföldön szerzett tapasz
talatokat, ahol egy negyedszázaddal ezelőtt a vasúti csapatok alegységei részt 
vettek az új vonalak lerakásában (erről részletesen olvashatunk a Szocialista 
Munka Hőse címmel kitüntetett P. Kabonov „A katonák vágányai" e. cikkében). 
A cikk a „Tii i Sznabzsenyije" c folyóirat 1979/7. számában jelent meg. Az olyan 
,,szűzföldi módszerek" -et, mint az erők összpontosítása a főirányokban, a le
hetséges akadályok megállapítása, a „bánya-vasút" áramlás megszervezése, a 
földburkolat feltöltésekor stb., az építkezések első napjaitól kezdve alkalmazzák 
a BAM-on is és azok jó gazdasági eredményeket adnak. 

Meg kell jegyezni, hogy a munkában most is a szűzföldet megjárt, leszere1t 
katonák járnak az élen. Azok szívesen átadják az akkor szerzett tapasztalataikat. 
A közelmúltban pl. a személyi állomány előtt felléptek a szűzföldön keresztül 
húzódó fővonalak építkezésén részt vett V. Szemkin és P. Zemljankó zászlós, akik 
beszéltek a szűzföld hőskölteménybe illő eseményeiről arról, hogy milyen mély 
benyomásokat tett L. I. Brezsnyev elvtársnak „A szűzföld" c. könyve azokról a 
nehézségekről, amelyekkel szembe kerültek a munka során, azoknak leküzdése 
során. 

Közbevetőleg meg kell említeni, hogy mindkét zsázlóst kitüntették „A szűz
földek meghódításáért" és „A Bajkál-Amúr vasútvonal építéséért" emlékéremmel. 

Az építkezés évről évre változtatja a táj arculatát. A járhatatlan tajga helyén 
utakat raknak le, új településeket, állomásokat építenek. A harcosok itt válnak 
férfiakká. A nemrég még iskolások, a különleges BAM atmoszférába kerülve, 
ahol a lemondás és a nagyszerű hangulat mindennapi és általános, gyorsan érnek 
szellemileg és fizikailag, merítenek hitet saját erejükből, válnak mesterekké. 
1gy pl. a BAM egyik alegységéhez került Szergej Limonov sorkatona, a parancs~ 
nokok és a bajtársak segítségével, már a szolgálat első évében az egyik legjobb 
útépítő lett. 

Evfolyamtársaihoz hasonlóan, ő is kiképző alegységnél részesült kiképzés
ben. látogatta a technikai szakkört, az élenjáró tapasztalat iskoláját. Leszolgálta 
a kötelező időt. Limonov úgy döntött, hogy a vasútnál marad azért, hogy vonaton 
elsőként jusson el az Amúrhoz. Most ő kiváló építő a BAM-on, aktíva, az ifjúság 
métereinek lerakásában. Megvalósult az álma: ott volt az első vonat megbecsült 
nevelője. Lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen a Távol-keleti körvasút utolsó 
utasai között. 

A haza magasra értékeli a személyi állomány önfleáldozó munkáját az év
század vasútjának építkezésén. Sok harcost tüntettek ki emlékérmek.kel, más 
magas kormánykitüntetésekkel, Sz. Rudnyev, A. Kuznyecov, A. Pilev, E. Szo
lovjev, E. Zujev, V. Tracs fiatal tisztek és mások komszomol díjasok lettek. 

Válaszul erre a gondoskodásra a vasutas-harcosok úgy határoztak, hogy még 
jobban kiszélesítik a versenyt az ötéves terv negyedik év feladatainak a telejesí~ 
téséért és túlteljesítéséért. 
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Így pl. azon alegység vágányfektető gépeinek kezelői, amelynek a parancs
noka A. Bakijev százados, M. Vlagyimirov, I. Peszkisev és A. Bakijev tiszthelyet
tes hídépítő r.ajainak személyi állománya, annak az árokásógépnek a személyzete, 
amelynek gépésze Ju. Filipp, megfogadták azt.hogy a Szovjetunió Alkotmányának 
második évfordulójára teljesítik éves feladataikat, és be is bizonyították, hogy 
szavuk nem volt üres beszéd. Ezek az élenjáró harcosok egy váltás alatt másfél-két 
normát teljesítenek. 

A vasútnál igen elterjedt a nevelői mozgalom. Az árokásógépeket, bulldó
zereket, fúrógépeket, vágányfektetőgépeket úgy töltik fel személyzettel, hogy 
azok mellett, akik éppen csak kezdik elsajátítani a vasútépítés alapismereteit, 
ott legyenek a tapasztalat szakemeberek is. A vasúti csapatok legkiemelkedőbb 
gépkezelői, mint pl. I. Stercer, V. Szapunov, A. Zinovszkij, V. Kulcsanij és sokan 
mások, foglalkozásokat tartanak az élenj,áró tapasztalat iskolában, és a technikai 
szakkörökben, patronálják a fiatal katonákat. A harcosok előtt felelősségteljes 
feladatok állnak. A közeljövőben meg kell ismerkedni a vasút új körzeteivel, fel 
kell építeni többszáz kilométer gépkocsiutat, meg kell szelídíteni az alattomos fo~ 
lyókat, le kell küzdeni az emelkedéseket. Nagy volumenű munkálatokat kell el
végezni az üzembe helyezett vasútvonalak berendezésével kapcsolatosan, meg 
kell gyorsítani az állomásoknak és a településeknek az építését. 

A csapatok előtt álló feladatok végrehajtásának a sikere jelentős mértékben 
függ a párt-politikai munka színvonalától. Ezen tevékenység problémáit és javí
tásának útjait a közelmúltban vitattuk meg a pártmunkások értekezletén. Az 
értekezlet résztvevői sokoldalúan elemezték a ha.roosok kommunista nevelésével 
kapcsolatos tapasztalatokat, meghatározták a pártszervezetek alapvető feladatait. 
amelyek az SZKP KB-nak „Az ideológiai, politikai és a nevelőmunka további 
javításáról" c. határozatából erednek. Többek között megjegyezték, hogy az alegy
ségeknél mind nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a komplex pártpolitikai mun
katerveknek, amelyek szerves részét képezik a harc- és politikai kiképzési és a 
termelési terveknek. 

A nevelőmunka tervezése és koordinálása általában a harcosok igényeiből és 
szükségleteiből, azok teljesítése lehetőségeiből kiindulva történik, a hiányosságok 
és azok okai elemzésének alapján. Ebben a vonatkozásban sajnos javulás még nem 
észlelhető. Nem mindig és mindenütt sikerül operatívan leküzdeni a propaganda 
munkához, a tisztek marxista-leninista oktatásához, a zászlósok politikai kikép
zéséhez való formális, szűk látókörű viszonyulás elemeit. A sor- és a tiszthelyettesi 
állomány részére megtartásra kerülő rendezvények, köztük a politikai foglalko
zások számtalan esetben nem késztetik a harcosokat a kollektíva életével és ter
melő tevékenységével kapcsolatos kérdések mélyreható ·és sokoldalú elemzé
sére, a nagyszerű eredmények elérését biztosító legracionálisabb és hatékonyabb 
utaknak a keresésére. 

Nem minden történik még az élenjáró tapasztalat általánosításának és elter
jesztésének alapján. Vannak kollektívák, ahol a szocialista munkaverseny nem 
bontakozott ki megfelelően, annak a kommunista világnézet és a magasfokú er
kölcsi-harci tulajdonságok formálására gyakorolt hatása szemmelláthatóan nem 
megfelelő. 

Ahogy azt az ügyek állásának annál a kollektívánál - amelynek parancnoka 
T. Go dna tiszt - a közelmúltban történt ellenőrzés is bebizonyította, a harcosok 
között folyó politikai és nevelő munka megszervezése gyenge. Előfordultak olyan 
esetek, amikor megsértették a katonai fegyelmet. A párt és a komszomol szervezet 
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nem gondoskodik állandóan arról, hogy a kellektívában az igazi bajtársiasság, 
kölcsönös segítségnyújtás, az egymással szembeni igényesség atmoszférája legyen 
az uralkodó. Egyes kommunisták, mint pl. V. Sziscsenkó és A. Petrenkó nem szol
gálnak a magasfokú erkölcs példaképéül. 

A katonák minden kategóriáját befolyásoló, a katonai kollektívák életének 
minden oldalát naponta vizsgáló parancsnokok és pártszervezetek hivatottak biz
tosítani a párt-politikai munka hatékonyságát, annak szoros kapcsolatát a megol
dandó feladatokkal, ahogy azt a dolgozók közelmúltban megtartott ideológiai 
össz-szövetségi értekezlete is aláhúzta. 

A szervezettség, a termelési terv teljesítéséért, az építkezés minőségéért, a 
tedhnológia és a munkafegyelem betartásáért, továbbá a munkaidő csökkentéséért 
való felelősség fokozásához hozzájárul az SZKP KB és a Szovjetunió Miniszter
tanácsa. ,,A gazdas,ági mechanizmus által a termelés hatékonysága és a munka 
minősége növelésére gyakorolt hatás tervezésének és erősítésének további javítá
sáról" e. határozatának gyakorlati megvalósításával kapcsolatosan a csapatoknál 
kibontakozott munka. 

Most a vasutas-harcosok között terjed a V. I. Lenin születésnapja 110. év
fordulójának méltó megemlékezéséért folyó munkaverseny. Számtalan kollektíva 
vállalta azt, hogy 1980. április 22-re teljesíti az ötéves terv feladatait. A lenini 
műszak sikerének záloga - az eszmei és a nevelőmunka fokozása. 
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