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A vezető katonai káderek felelősségének 
és fegyelmének fokozása, munkastílusának fejlesztése 

I. N. S k ad o v hadseregtábornok 

(Fordítás a „Vojennaia misz/" 1980/12. számából) 

A szovjet nép erő.kifejtését a .kommunista építés feladatainaik minőségi vég
rehajtására irányítva, a Szovjetunió Kommunista Pártja különösen nagy jelen
tőséget tulajdonít az egész vezetési és irányítási rendszer továbbfejlesztésének. 
Ezért a párrt szüntelen figyelmet fordít a vezető káderek helye.s kiválasztására, 
elosztására, oktatásár.a és nevelésére. 

Valamennyi munkaterület vezetőjének fontos tulajdonságai közé tartozik a 
rábízott munkaterületért érzett egyéni felelősség, a .m,agiasfokú fegyelmezettség. 
L. I. Brezsnyev elvtárs, az SzKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjet
unió Legfelsőbb Tainácsának elnöke mondotta a következőket: ,,A káderek fe
gyelmezettségének és felelősségtudatának fokozása - legfontosabb feladataink. 
egyike. De nem a félelemre, a merev bürokráciára épülő fegyelemre gondolunk, 
amely megfosztja az embereket magabiztosságuktól, kezdeményezőkészségüktől 
és becstelenséget szül. Az emberek magasfokú öntudatára és felelősségtudatára 
épülő fegyelemről van szó ... A szocialista fegyelem a társadalom minden tagja 
számára egységes és minden egye.s személy számára kötelező fegyelmet jelenti". 1 

Az SzKP Központi Bizottságának 1980 októberében összehívott plénumán mon
dott beszédében L. 1. Brezsnyev elvtárs ismételten hangsúlyozta a káderek fe
gyelme és szervezettsége további erősítésének, a rájuk bízotrt ügy iránti fele
lősségük fokozásának, munkastílusuk tökéletesítésének szükségességét. 

A katonai káderek kiképzésével, elosztásával és nevelésével kapcsolatos 
munka az egész párt és az egész állam káderpolitikájának a1kotórészét képezi, 
melynek alapvető elveit V. I. Lenin fogalmazta meg és amelyet az SzKP prog
ramjának megfelelően folytatnak, miszerint: ,,a paraincsnoki állomány kitrartóan 
sajátítsa el a marxi-lenini elméletet, magasfokú katonai~űsmki felkészült
séggel rendelkezzék, feleljen meg a modern katonai elmélet és gyakorlat min
den követelményének, erősítse a katonai fegyelmet". 

1 L. I. Brezsnyev. Aktualnije voproszi ideolagicseszkoj rabati KPSzSz. t. 1., M., Pol1-
tirdat, 1978, sz. 486. 
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A :szocialista haza minden agresszió elleni megbízható védelmének megte
remtié~e érd~ében a hadsereg és a flotta harokészültségének és mozgósítási ké
szenlétének további erősítésével kapcsolatos feladatok .sikeres megoldásának zá
loga az, hogy a katonai káderek tudatában vannak a rájuk bízott: ügy iránti 
nagyfokú felelősségüknek, kifogástalanul telj,esítik a hazával szembeni kötdes
ségüket, szilárdan valóra váltják a párt politikáját, fegyelmezettek, munkájuk
ban pedig a lenini módszert követik. 

Az egyéni felelósség olyan mértékben jut kifejezésre, ahogyan az ember fel
ismeri a társadalommal szembeni kötelességét és ahogya:n kész annak teljesítésé
re. Nincs és nem is lehet olyan felelősség, amely nem kapcsolódik valamely konk
rét teendő végrehajtásához. ,, ... Fáradhatatlanul ana kell törekedni, hogy való
ban biztosítva legyen mindenkinek személyi felelőssége a részére kijelölt, szigo
rúan és pontosan meghatározott munkáért, vagy a munka egy részéért" (V. I. 
Lenin Összes Művei, 39. kötet, 296. oldal, Kossuth Könyvkiadó, 1973.). 

A felelősségnek jogi és morális aspekitu&a, konk~ét történelmi jellege van. 
Minden társadalom nyújt bizonyos - a jogi dokumentumokban rögzített - ma
gatartási és tevékenységi programot az embernek, jogi és etiköksi ,felelősségé
nek mértékét pedig a közvélemény tükrözi. A szocializmus viszonyai között az 
er:kölosi és jogi felelősség a személyiség és a társadalmi szervezet minden olda
lú fejlődésének hatalmas ösztönzőjét jdenti. A szovj·et társadalom egész ·életmód
ja, a párt, az állami ,szervek és a társadalmi szervezetek céltudatos eszmei-ne
velőmunkája formálja az emberek magasfokú felelősségtudatát kötelességük vég
rehajtása terén. 

A katonai kádereknek az ország védelmi képességéért, a fegyveres erők 

harckészül-tségéért érzett személyes felelőssége számos tényező hatására ma való
ban óriási és egyre növekvő jelentőségre tett szert. Ez mindenekelőtt a külpoli
tikai tényezőkkel áll összefüggésben. Az imperialista körök és szekértolóik hibá
jából a nemzetközi katonapolitikai helyzet korunkban rendkívül bonyolulttá vált. 
Az agresszív NATO katonai tömb, de mindenekelőtt az USA vezetői irányt 
vettek arra, hogy a világban kialakult katonai egyensúlyt saját javukra, s a Szov
jetunió és a szocialista országok hátrányára válto~tassák meg, fokozzák a fegy
verkezési hajszát, provokációkat robbantanak ki a szocialista országok és más 
független államok ellen, erősícik a NATO-tömböt és az imperialista politika 
eszközeként .funkcióinak kibővítésére törekszenek. 

Az Egyesült Al!amok erőszalrnlta ki a NATO-ban a közép hatósugarú 
amerikai rakéták nyugat-európai telepítéséről szóló döntést, az USA hirdette 
meg az úgynevezett „új atom.hadászatot", példátlan militarista ak.tivításról téve 
bizonyságot. Szovj,etellenes, a béke ügyével szembenálló alapon folyik a nyugati 
agre~zív körök közeledése ·a kínai vezetéshez. 

Ilyen körülmények között a katonai káderek tettre készen fogadtál< az SzKP 
Központi Bizottsága júniusi (1980) plénumán hozott határozatot, miszerint ,,az 
imperializmus és a béke más ellenzőinek cselszövései szüntelen éberséget és álla
munk védeLmi képességének erőteljes fokozását igénylik azzal a céllal, hogy 
meghiúsítsuk az imperializmus katonai fölényre való törekvésével és a világ
uralom megszervezésével kapcsolatos terveit". Az USA és követőinek kalan
dortevékenysége, a katonai veszély fokozódása éberséget, fokozott felelősséget 
igényel .a tábornok.ok, tengernagyok és tisztek részéről abban a tekintetben, hogy 
az egységek, hajók és magasabbegységek szüntelen kés:oonlétben álljanak minden 
agresszív elgondolás meghiúsítására. 
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A katonai káderek személyes felelősségének növekedése a sajátosan katonai 
tényezőkkel is összefügg. 

A korszerű háború - amennyiben az imperializmusnak sikerül azt kirob
bantania - a két egymással szemben álló társadalmi rendszer éles osztályküz
delmévé válik, határozott politiloai célokért folyik, s a küadő f.e]ek katonai, gaz
dasági és erkölcsi-politikai erőinek és lehetőségeinek rendkívül kemény próba
tételét jelenti. A harctevékenységek nagy intenzításukkal és gyors lefolyásukkal 
fognak kitűnni, gyakorta keletkezik válságos és előre nem Iáitiható szituáció, a 
küzdelem rendkívül bonyolult helyzetben és olyan körülmények között játszó
dik le, amikor a Eegyver kifogástalan használata mellett .a katonáktól még azt is 
megköverelik, hogy képesek legyenek az óriási fizikai és erkölcsi-lélektani ter
helés elviselésére úgy, ,hogy emellett még haitározottságról és bátorságról tegye
nek bizonyságot. 

Nagy felelősség hárul az egész .vezető állományra, azokra a tisztekre, tábor
nokokra és tengern.agyokra, akikre a hadműveletek :és ,harcok szovjet hadművé
szeti szabályok ,5zerinti, hozzáértő megszcrve2ése ·és lefolytatása nehezedik. A 
korszerű harctevékenység néha időt sem ad a parancsnoknak a hosszas gondol
kodásra. Ilyen körülmények között a győzelmet csak az .a hadvezér tudja ki
vívni, aki képes a helyzet gyors és szakszerű elemzésére és optimális elhatáro
zás meghozatalára, aki mesterien vezeti a csapatokat (erőket), s azok erőkifej
téseit a leghatározottabban az ellenség szétzúzására irányítj,a, aiki a kitűzött cél 
elérésében vasakarattal és kellő szilárdsággal rendelkezik, beosztottainak ,h&ies 
és bátor példát mutat, s a harcot vagy ütközetet egyenlő, sőt kisebb erőössze
tétel mellett is meg tudja nyerni. A parancsnoknak kell táplálnia beosztott.aiban 
a győzelembe vetett hitet, s a kitűzött feladat végrehajtásában nem engedheti 
meg a kételkedést. 

Amikor a katonai vezető személyes felelősségének kérdését v,iugáljuk, nem 
feledkezhetünk meg a katonai munka egyre fokozódó differenciálásáról, továb
bi sza.kosításáról és intellektualizálásáról, a korszerű fegyverzet és harci technika 
bonyolultságáról, alkalmazásának kollektív jellegéről. Az egyes katonaszemélyek 
és a katonai közösségek felelőssége a harcfeladatok sikeres végrehajtásáért - a 
felsorolt tényezők hatásával egyenes arányban nő. Mindez a fegyelem és a szer
vezettség további erősítésének szükségességével, az önkontroll, az önmagunkkal 
és a beosztottakkal szembeni követelménytámasztás fokozásával jár. 

A korszerű háború logikája olyan, hogy a személyi állománynak, mindenek
előtt pedig a tisztikarnak, már békében is kemény megpróbáltatásokkal kell 
szembenéznie. Ez szükségessé teszi a katonai káderek felelősségének növeléiét 
az alárendelt csapatok és törzsek hadműveleti, harc- és politikai kiképzéséért, a 
lehető legnagyobb fokú pontosságuk kifejlesztéséért. 

„Az ország védelmi képességének erősítése és a fegyveres erők ütőerejének 
növelése - hangsúlyozta D. F. Usztyinov elvtárs, a Szovjetunió marsallja, az 
SzKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió honvé
dehni minisztere - elválaszthatatlanul összefügg azokkal a gyökeres társadal
mi-politikai átalakulásokkal, amelyek a Szovjetunióban végbe mennek. A szocia
lista társadalmi viszonyok szüntelen fejlődése, szellemi és kulturális eredménye
ink a fejlett szocializmus viszonyai között a fegyveres erők társadalmi bázisá
nak megszilárdulásához vezettek, hozzájárulnak harckészültségük további fokozá-
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sához".2 A hadsereg és a flotta ma már a haza, a párt és a nép iránti önzetle
nül odaadó, jól képzett parancsnoki, politikai és műszaki-technikai káderekkel 
rendelkezik, akik nagy hozzáértéssel, magasfokú felelősségtudattal képesek a 
kitűzött feladatok teljesítésére mind békében, mind pedig harchelyzetben. i~me
I1eteiket, szervezöképességüket az alegységek, egységek, hajók és m.agasabhegysé
gek harckészültsége fokozásának, az alárendeltek kiképzésének és neveléseflek 
szolgálatába állítják. · 

A Kommunista Párt XXVI. .kongresszusának közeledtével a tisztikart a cé
lok, a kommunista meggyőződés, a hazafias törekvések soha nem látott egysége 
forrasztotta egybe. A tiszti állomány 92°/o-a ma kommunista és komszomolista, 
68°/0-a katonai felsőfokú képzettséggel és katonai szak.képzetmséggel rend~lk~
zik. Majdnem minden második tiszt fiatal, mintegy 30 év alatti. Az egysége
ket, magasabbegységeket, sőt még a seregtesteket is olyan tiszook és ,tábornokok 
irányítják, akik a háború alatt va,gy a háború utáni években születtek. 

Az 1980-ban lefolytatott gyakorlatok és ·ellenőrzések eredményei arról ta
núskodnak, hogy a 6sztek, tábornokok és tengernagyok nagyfokú pártos és szo·l
gálaci felelősségérzettel oldják meg a kitűzött feladatokat. Munkájukat a párt 
és a kormány kellőképpen éttékeli. Elegendő annyit mondanunk, hogy CSu.Pán 
ebben az esztendőben több száz tábornokot, tengernagyot és tisztet tüntettek ki 
a Szovjetunió érdemrendjeivel és érdemérmeivel, illetve részesítettek egyéb el
ismerésben. 

A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV. kongresszusa nagy figyelmet 
szentelt a párt káderpolitikájának, olyan hajtóerőnek nevezve azt, melynek se
gítségével befolyásolható a társadalmi fejlődés menete. A kongresszusi határo
zatok végrehajtása során a parancsnokok, a politikai és személyügyi szervek ak
tívabbá tették a tiszti káderek kiképzésével, nevelésével és elosztásával kapcso
latos munkájukat. 

A fő figyelmet eszmei-politikai, erkölcsi és katonai nevelésük terén a párt 
követelményeinek, L. 1. Brezsnyev elvtár,s káderkérdéssel kapcsolatos műveiben 
és beszédeiben, az SzKP Központi Bizottságána.k „Az ideológiai, politikai-neve
lőmunka további javítása" című határozatában, a Szovj.etunió honvédelmi mi
niszterének, s a Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flottia politikai főcsoport
főnökének parancsaiban és dir,ektiváiban kifejtett elvek és következtetések szel
lemében történő tökéletesítésére összpontosítják. Fokozódott a katonai káderek 
érdeklődése a matxii-lenini elmélet, a lenini eszmei-elméleti hagyaték, a kommu
nista építéssel és az oriszág védelmi képességének erősítésével kapcsolatos idő
szerű feladatok elmélyült vizsgálata iránt. 

A csapatoknál és a flottáknál nagy munkát végeznek a tisztek magasfokú 
erkölcsi-politikai és harci tialajdonságai, a katonai hivatás iránti szeretet, a szov
jet fegyeveres erőkhöz való tartozás felett érzett büszkeség kinevelése terén, 
hogy kvalifikált szakemberként, energikusan és kezdeményezően álljanak a ki
tűzött feladatok megoldásához mind békében, mind pedig harci helyzetben. Nö
vekedett politikai, hadmüveleti~harcászati, haditechnikai és módszertani felké
szülnségük, az egységek és hajók irányítása terén szerzett gyakorlati jártasságuk 
színvonala. Ugyanakkor azonban a fegyveres harceszközök szüntelen fejlődése, 
a korszerű fegyverzet rendszeresítése a csapatoknál és a flottáknál, továbbá har~ 
ci lehetőségeik növekedése a parancsnokok, politikai munkások, minden szintű 

t O. F. Usztyinov. Izbrannije recsi i sztatyi. M., Polltizdat, 1979, e. 392. 
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parancsnok szervezőképességének, tevékenysége tartalmának és módszereinek to
vábbi tökéletesítését teszi szükségessé a ·hadművelet és a harc előkészítése és 
folytatása során. 

A ·hadügy fejlődésének jelenlegi szakaszában - mint L. 1. Brezsnyev elv
társ megállapítja - ,.mérhetetlenül meg.nőttek a tiszti állomány haditechnikai, de 
bátran mondhatjuk, tudományos felkészülésével szemben támasztott követelmé
nyek. Hogy helyesen a1kaLmazzuk a harci technikát és erre másokat is megta
níthassunk, tökéletesen kell ismerni működésének rtechnikai alapját és széleskö
rű ismeretekkel kell rendelkezni a tudomány különböző területein. Ezeket a 
tudományos-technikai ismereteket ,szüntelenül újabbakkal kell kiegésziteni".3 

.,....__ A katonai káderek kiképzése és nevelése korunkban újabb szintre emel-
kedett. Jelentősen javult a hadműveleti, harc- és politikai kiképzés minősége, 
eredményesebbé vált a katonai akadémiák hallgatói és a tiszti iskolák növen
dékei, toV1ábbá a magasabb beosztásokba kiemelt tisztek körében végzett munka, 
valamint a tartalékos tisztek kiképzése és átképzése. Ez azonban nem nyújt ala
pot az önelégültségre. A párt arra tanítja a katonai ,kádereket, ho,gy objektíven, 
pártos elvszerűséggel értékeljék az elért eredeményeket, és nagy figyelmet for
dítsanaik a kihasználatlan lehetőségekre és rt:artalékokra. 

Ilyen kihasználatlan tartalékok rejlenek még a tiszti káderek körében folyó 
munkában is. Közülük is legfontosabb - munkastílusuk tökéletesítése, a felelős
ségtudat és a fegyelem fokozása. Mint D. F. Usztyinov elvtárs, a Szovjetunió 
marsallja, az SzKP KB Polit1kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió honvédel
mi minisztere megállapítja, a párt „magasfokú eszmei-elméleti fdkészültséget, 
szakmai hozzáértést, a lenini munkastílus .szigorú .betartását követeli a .tisztek
től. Egy tiszt, bármilyen beosztásban légyen is, nemcsak katonai ve21ető, szak
ember, hanem a párt politikájának közvetítője is a hadseregben és a flottánál ... 
És nagyon fontos, hogy a tiszt alárendeltekkel szembeni követelménytámasztá
sát szolgráLati kötelmei maradéktalan vég,rehajtásának személyes példája, az ügy 
kezdeményező, alkotó megközelítése kísétj·e".4 

A ránk bízott ügyhöz való felelősségteljes hozzáállás annyi, mint a szol
gálat érdekeinek önzetlen képv1seleoe, beleadva egész lelkünket, tudásun:kat és 
tapasztalatunkat, küzdve a formalizmus ellen. Sajnos, akadnak még olyan pa
rancsnokok, akik a munkában megmutlaitk.ozó hanyagság;ukkal, szervezetlensé
gükkel idegességet, az önbizalom hiányát ,idézik elő a .katonai közösségekben. 
Akadna.k olyanok is, a.kik szeretik eltussolni a tevékenységiikben előforduló hi· 
ányos,ságokat és felnagyítani eredményeiket. Mindez csökkenti a harc- és poli
tikai kiképzés minőségét, a katonai fegyelem, a rend és a szewezettség, végső
soron ped1g a harckészültség szintjét, s a nevelöjelleg komoly veszteségéhez ve
zet. Nehezen lehet eredményre számít1ani ott, ahol a vesződséges napi szerve
zőmunkát 1szósziátyárrkodás, fogadkozás és ígérgetés helyettesíti. 

Helyesen cselekszenek azok a parancsnokok, politikai szervek ·és pártszer
vezetek, amelyek határozottan fellépnek a beosztottak körében m~utatkozó 
erkölcsi lazaság, a szolgála-ti helyzettel v;aló visszaélés, a hizelgés, a prorekció
nizmus és a becstelenség minden jelensége ellen. 

Az élettapasztalat, a csapat.gyakorlat meggyőzően bizonyítja az alábbiak 
abszolút igazságát: ha egy vezető nem képes tetteinek irányítására, a rendelke-

3 L. I. Brezsnyev. Na sztrazse mirai szocializma. M., Polltlzdat, 1979, sz. 172. 
'D. F. Uszyinov. Izbrannije recsi i sztatyi, sz. 503. 
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zésre álló hatalom ésszerü kihasználására, nem szabad őt egy katonai kollektíva 
vezetőjévé renni. Ezért a parancsnokok, az elöljárók, a politikai és a személyügyi 
szervek állandó kötelessége gondoskodni arról, hogy a felelős vezető beosztáso
kat magasszintű politikai és szakmai ismeretelokel, komoly elméleti és szilárd 
gyakorlati jártassággal bíró, önfeláldozó, szolgálati körelmeiket serényen telje
slrő tisztek, tábornokok és tengernagyok töltsék be. 

Amikor a káderek eme értékes tulajdonságairól beszélünk, hangsúlyozzuk, 
hogy szüntelenül és kitartóan nevelni és fejleszteni kell a kádereket, meg kell 
őket tanítani arra, hogy több megbízatást adjanak a beosztottaknak, a felada
tokat önállóan oldják meg, s a csapatok és flották vezetésében magabiztosságra 
tegyenek szert. Nagyon hátrányos - különösen a magasabb beosztásokba kiemelt 
tisztek számára - ha szolgálati kötelmeik végrehajtása során gyámkodnak fe
lettük. Ez olykor előfordul a különböző ellenőrzések és csapatgyakorlatok so
rán. Egyes magasabbegység- és egy,ségparancsnokok is bizonyos gyaikorlatokon 
c·sak a megfigyelő szerepében mutatkoznak, vagy más sz.avait „sza.jkóz:z.ák". Két
ségtelen, hogy segíteni kell a parancsnokoknaik, de különösen parancsnokká vá
lásuk idején szükséges ez. A felelóoségtudat kinevelése azonban csak akkor le
heMéges, ha olyan körülményeket teremtünk számukra, amelyek közepette átér
zik a rájuk bízott munkaterület iránti teljes felelősséget. 

A vezető káderelokel szemben támasztott egyik legfontosabb pártkövetel
mény - a le!l'llagasabb fokú fegyelmezettség és pontosság. Ahogyan Lenin elv
társ mondotta, ha lelkiismeretesen meg akarjuk tanítani a munkásokat és pa
rasztokat a fegyelemre, úgy azt önmagunkkal kell elk,ezdeni. 

A párt mindig is szem előtt tartotta ezt a lenini útunutatást, mivel rendkívül 
nagy jelentőséget tulajdonított neki. A Kazahsztáni Kommunista Párt Kö2JJ)onti 
Bizottságának ülésén felszólalva, L. I. Brezsnyev elvtárs hangsúlyozta, hogy „fo
kozni kell a káderek pártos felelőss·égrevonását a kitüzött feladatok végrehaj
tása, az állami fegyelem .szigorú betartása terén. És ezt minden szinten. minden 
lépcsőben meg kell tenni - egészen a minisztériumokig. Munkánk minden terü
Jetén maig38fokú szervezettségre, minden tekintetben fegyelemre van szük.ség" .5 

A párt ezen utasítása teljes mértékben vonaitkozik a tiszti állományra is, 
amelytől különösen nagy pontosságot, gondosságot és megbízhatóságot követel
nek. 

Neves szovjet hadvezérek, mint például, A. M. Vasziljevszlci..j, G. K. Zsu
kov, I. Sz. Konyev, K. K. Rokosszovszkij, memoárjaik,ban dmondják, hogy a 
hadműveletek folytatása ·során milyen fontos volt minden egyes parancsnok -
bármily szintű is - pontossága. A Főhadü;zállás direktívái vitathatatlanul tör
vényt jelentettek a parancsnokok számára, s a győzelmet, rendszerint, a fegyel
mezett csapatok és a gondos katonai vezetők vívták ki. 

Minden egyes elöljáró, parancsnok felelősséggel tartozik azért, hogy az alá
rendelt személyi állomány végrehajtsa szol@ilatn kötelmeit, felelős továbbá az 
állomány .magatartásáért .és fegyelméért. ,,A politikiai vezető nem csupán azért 
felel, hogyan vezet, hanem azért is, mnit a vezetése alatt állók tesznek. E2t ö 
néha nem tudja, gyakran nem akarja, de a felelősség őt terheli" 0/. I. Lenin 
Összes Művei, 42. köter, Kossullh Könyvkiadó, 1974., 210. oldal). 

A fegyelem jelentősége méDhetetlenül megnö a korsz.erü harcban, aholis 
rendkívüli állóképességre. kitartásra, önuralomr.a V31Il szükség. A fegyelem és 

5 „Pravda", 1980. augusztus 29. 
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a pontooság nagymértékben meghatározza a harctevékenység er:edményeit az ag
rmszor támadásának visszaverése során. Követikezé.,kiéppen, a Haza biztonsá
gának, határai sér,thetedenségének érdekei minden egyes katonai vezetőt a ki
adott utasítások feltétlen végrehajtásának biztosítására köteleznek. Vezető ká
dereink többsége így is cselel<szik. 

Ugyanakkor egyes parancsnokok és elöljárók a ,pontosságot rendkívül sajá
tosan értelmezik: parancsaik ellentmondás nélkül végrehajtandók, ami, lé
nyegében véve, nem kifogásolható, amikor azonban az elöljáró parancsnokok 
utasításainak végrehajtásához való hozzáállásukról, az ó -egyéni magatartásukról 
van szó, úgy itt már olyikior-oly.kor számos hiányosság található. Ez megmutat
kozik még a káderekkel kapcsolatos munkában is. 

A jelenlegi körülmények között mérhetetlenül megnőtt az egyszemély,i ve
zetés - a szovjet katonai épí.tés legfontosabb elve - szerepe. Lényege, mint is
meretes, az, hogy minden szintű pairancsnok és elöljáró teljhatalommal rendel
kezilc az alárendeltek vonatkozásában és személyesen f.elel a csapatok életének 
és tevékenységének minden vetü.letéért. Az egyszemélyi vezetést V. I. Lenin 
olyan rendszerként jellemezte, amely a háború igen bonyolult és veszélyes vi
szonyai közepette bizwsítja az emberi képességek lehető legjobb kihasználását 
és a végrehajtás szigorú ellenőrzését. A Szovjet Hadsereg és a Haditengerésze
ti Flotta egész története igazolja az egyiszemélyi vezetésre vonatkozó lenini irány
vonal helyességét. Az irányvonalat szilárdan követő Kommunista Párt program
jában a követikezóket írta: ,.A szovj,et fegyveres erők építésének legfontosa1bb 
elve - az egyszemélyi vezetés". 

Az országban és a fegyveres erőknél lejátszódó társadalmi-politikai folya
matok, a hadsereg és a flotta ooyagi-tiechnika.i bázisa továbbfejlesztésének ked-. 
vező hatására az egyszemélyi vezetés korunkban új tartalommal telítődött. A 
legkorszerűbb harceszközök alk.almazásával folyó háború a osapatok központo
sított, operatív, stabil és rejtett vezellése jelentőségének. nagymérvű növelését 
igényli. A harctevékenységek rendkívüli bonyolultsága és gyo,s lefolyása köze
pette a harcra, hadművdette vonatkozó elhatározás meghozatala nem~ak a pa
ranc.snok gondolkodásának gyümölcse, hanem akaratáook tette ,is. S így nö
veksmk olyan tulajdonságainak jelentősége is, mint az alkotó kezdeményezés, 
a konszerű harc természetének alapos ismerete, a .koGkázatvállalásra való ké
szenállás, a hozott elhatározás végrehajtásában tanúsított állhatatosság. A vele 
szemben támasztott fokozott követelményeket a rábízott katonai közösség sze
mélyi állománya magasszintú erkölcsi-politikai álk1pota szüntelen fenntartásá
nak szük,égessége is indokolja. 

A ,zovjet fegyveres erőkin.él az egyszemélyi vezetés szigorúan pártos alapon 
épül és fejlődik. Ez azt jelenti, hogy mirnden súntú parancsnok és elöljáró saját 
gyakorlati ,tevékenységében a politi:ka:i szervek.re és a pártszervezetekre ,támasz
kodik, azok tekintélyét, a harcosokra gyakorolt hawát pedig a kitűzött felada
tok végrehajtása érdd<ében hasznosítja. A:z. egyszemélyi paranc.nok tievékenysé
gében a siker záloga a szervező és az ideológiai munka szerves egyesítés.ében 
rejlik. 

A:z. egyik vagy másik vezető beos:atású dolgozó tevékenysége értékelésének 
egyik legfontosabb ismérve korunkban az, hogyan sajátítja el a lenini munka
stílust, amely, mint az SzKP XXV. kongre.szusa han!!,'úlyozta, alkotó, szub
jékrivizmustól mentes, minden társadalmi folyamatot tudományos módon meg
kö:,elító módszer, amely önmagunkkal és másokkal szemben ma,gasfokú követel-
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ménytámasztást feltételez, kizárja az elbizakodottságot, szembeszáll a bürokra
tizmus és a formalizmus minden megnyilvámulási formájával. Magától érretődik, 
hogy ez a pártkövetelmény teljes mértékben vonatkozik a katonai káderekre is. 

Az SZKP XXV. kongresszusa után a katonai káderek muokastílusának to
vábbi fej1esztése iránt tanúsított érdeklődés jelentősen megnőtt. Ezeket a kér
déseket r:endszer,esen megvitatják a katonai tanácsok ülésein, az elmdeti, tudo
mányos-gyakorlati konferenciákon és szemináriumokon, a különböző értekezlete
ken, a katonai sajtóban. Ez azonban még nem jogosít fel bennünket arra a gon
dolatra, hogy már mi,ndent megtettünk. A parancsnokok és elöljárók, a politikai 
szervek és a törzsek munkastílusa kritikai elemzésének szükségessége, a katonai 
káderekkel szembeni magas követelménytámasztás szüikségszerüsége nyilvánvaló. 

A lenini munkastílus elsajátítása mindenekelőtt saját eszmei-ideológiai szín
vonalunk szüntelen és kitartó. növdését, a marxizmus-leninizmus klasszikus mű
veinek, a pártkongr~szusok dokumentumainak, az SZKP Központi Bizottsága 
plénumán ,elhangzottak, L. I. Brezsnyev elvtárs és más párt és állami vezetők 
műveinek mélyreható tanulmányozását jelenti. A tisztek, tábomokok és tenger
nagyok eszmei felvértezése azonban nem korlátozódik csupán a marxizmus-le
ninizmus alapjainak ismeretére. Az eszmeiség - az ismeretek, a meggyőződés és 
a gyakorlati tevékenység szerves ötvözete. A kommunistáknak nemcsak a marxi
lenini elmélet téziseit, kommunista elveinket kell ismerniük, de mélyen hinniük 
kell azok igazságában, s abban, hogy azokkal összhangban kell cselekedniük. 

,,Elvhünek lenni - modotta L. I. Brezsnyev elvttás - annyi, mint felismer
ni, hogy munkánk a nagy közös ügynek - a kommunizmus építésének - része .. , 
Ez azt jelenti, hogy az egoillJllussal és a maradisággal, a lazasággal é.s a ha
nyagsággal, a kispolgári közömbösséggel és a harácsolással szemben kérlelhetet
lennek kell lennünk. Azt jelenti, hogy forrón szeressük hatalmas szocialista ha
zánkat és tudatában legyünk annak, hogy eredményeinkkel hozzájárulunk vala
mennyi népnek a tartós békéért, a szabadságért, a szocializmusért vívott közös 
harcához. 

Más szóval, elvtársak, elvhűnek lenni annyi, mint a kommunizmusért és 
magasztos eszméinek győzelméért folyó küzdelem aktív és tudatos harcOsává 
válni".6 

A kommunista meggyőződés, a magasfokú eszmei felkészültség egyik fontos 
feltétele annak, hogy a tis21tekben eredményesen kialakítsuk a néLkülözhetetlen 
erkölcsi-politikai tulajdonságokat, az aktív életszemléletet, a szüntelen készen
állást arra, hogy .elviseljük a korszerű .háború súlyos megpróbáltatásait és ne ve
szítsük el a harcba és a győzelembe vetett hitünket. 

A ,lenini munkastílus elsajátítása szerves összefüggésben áll ismereteink szün
telen bővítésével, szabnai felkészültségünk fokozásával. A fegyeveres erőknél 
kialakult katonai képzési rendszer kellő ismeretet és jártasságot nyújt a tis2Jtek
nek, tábornokoknak és tengernagyoknak a parancsnoki, politikai, törzs és mű
szaki beosztásokban ráj.ulc háruló kötelmek végrehajtásához. Többségük a katonai 
akadémia, vagy tisztiiskola elvégzése után eredményesen vezeti az alegysége
ket, egységeket, hajókat és magasabbegy,ségekct. 

A fegyeveres harceszközök fejlődése, a csapatok és a flották koriszerü fegy
verzettel történő eHátása növeli azok harci lehetőségeit, de ugyanakkor ikitartó
ain követeli a parancsnoki káderek elméleti ismereteinek és gyakorlati jártassá-

G L. I. Brezsnyev. Aktualnije voproszi ideologieseszkoj rabati KPSZSz, t. 2., e. 103-104. 
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gának szüntelen ,tökéletesítését is a korszerű harc és hadművelet meg,szervezése 
és folytatása terén. Kibővül a munka terjedelme, bonyolultabbá válnak a pa
rancsnokok és elöljárók feladatai minden szinten. Ennél fogva növekszik a mun
ka szervezettségének, a csapatok i,rányítási szilárdságának és operativitásának 
szerepe, az alárendeltek kiképzésében és nevelésében pedig a módszertani szak
tudás j.elentősége. 

Az utóbbi években a hadseregben és a flottánál sokat tettek a parancsnoki 
kiképzé.s minőségének javítása érdekében. Számos ,egységnél, hajón és magasabb
egységnél azonban a parancsnoki ki~épzés nem teljes mértékben .segíti elő, hogy 
a tiszti káderekben kifejlődjék az előttük álló !dadatok megoldásához való hoz-
záállás. Egyesek lebecsülik az ismer,eteik, parancsnoki és módszertani jártassá
gaik fok,ozásával szembeni ,egyéni felelősséget és érdekeltséget. 

Mindez kit:artóan követeli a csapatoknál és a flottáknál folyó parancsnoki 
kiképzés hely2etének mélyreható vizsgálatát, a helyzet javításával, a katonai 
káderek sroikmai színvonalának növelésével, ismereteik és gyakorlati jártassá
guk fejlesztésével kapcsolatos hatékony intézkedések kidolgozását és megvalósí
tását annak érdek,ében, hogy eredményesen megoldják a beosztottak kiképzési és 
nevelési feladatait, harchelyzetben pedig a csapatok hatékony vezetését. Ezzel 
kapcsolatban figyelemre méltóak azok .a tapasztalatok, amelyeket a hadászati ra
kétaos,apatok ,egységeinél és a haditengerészeti flottánál szereztek a tisztek ön
álló munkájának meg.szervezését iUetően, és az alárendelteknek a kiképzés ide
jén adott egyéni feladatok gyakorlata, amelyek végrehajtásáról a közvetlen elöl
járóikkal folytattak beszél!J"tést. 

A XXV. kongresszuson elhangzott követelmények értelmében a parancs
nokok, elöljárók, poUtikai és személyügyi szervek részéről a katonai káderek 
körében folytatott munkában a fő helyet a káderek kiválasztásának ,és a lenini 
kádcrpolitikai elvek alapján történő elosztásával kapC6olatos kér·dés.ek töltik be. 

v E kér,dések helyes megoldása közvetlen hatást gyakorol az egységek, hajók és 
maga:sahbegy,ségek harckészültts~ének fokozására. 

A taipas2ltalat a.rra tanit, hogy ott, ahol a kádereket a lenini elveknek és a 
párt .követelményeinek .megfelelően osztották d, nagyobb eredményeket érnek el 
a személyi állomány hadműveleti, harci és politikai kiképzésében. AUandó ered
ményeket érnek el, például, az Októberi For:r.adalom érdemr,enddel, a Vörös 
Zászló érdemrenddel háromszor, a Szuvorov ~ a Bogdán Hmelnyiakij érdem
renddel kitüntetett szamaro-uljanovszkiji gépkocsizó lövészhadosztály katonái. 
S ez nem lehet véletlen. Ebben a magasabbegységben a ·tisztek nagyfokú felelős
ségtudattal viszonyulnak a rájuk bízott ügyhöz, s mindegyikük vonat!kozásában 
célirányos nevelőmwikát folytatnak. 

Egyes egységeknél és hajókon, .sajnos, a kádereket kevéssé ismerik, és kü
lönösen magasabb beosztásba történő kinevezésük során ,eszmei-politikai éretosé
gükről, szakmai fdkészültségiikről, gyakorlati tevékenységükről nem készítenek 
elv:s2Jerű értékelést, ,ami negatívan befolyásolja a harc- és politikai kiképzés, a 
katonai fegyelem helyzetét, az egyéb feladatok megoldásának minőségét. Elő

fordul az is, hogy a tisztet előbb kinevezik az új be082Jtásba, és azután kezdik 
"~ vizsgálni, hogy megfelel-e majd abban, s csak akkor szereznek tudomást emberi 

hiányosságairól ,szolgálatbain és egyéni magatartásában egyaránt, de hallgatnak 
azokról, különösen, ha más körzetbe v:agy flottához történő kinevezéséről van 
szó. 

149 



A parancsnokok, politikai és személyügyi szervek részéról nagy figyelmet 
igény,elnek a tiszti s:mlgálat célsrerü megszet'VC2lésével dcapcsolartos kérdések. Csak 
a káder:ek kinevezésének nem elégigé átgondolt tervezésével, vagy a tervezés hi
ányával magyarázható, hogy olytkor még igen tehetséges tisztek is huzamos időn 
keres2'tíil századot, szakaszt irányítanak, majd pedig gyorsan magasabb beosz
tásba helyezik őket. A beosztásban eltöltendő időt természetesen nem lehet úgy 
kitűzni, mint egy szigorúan meghatározott szint kötelező leszolgálását. Ez csu
pán a ik.ádermunka követ~ezményeiben káros formalizmusához vezet. De a be
osztásokiba kijelölt 1személyek kiválasztása ,során nem hagyható figyelmen kívül 
a jelöltek tapas2Jt,altsága, jártassága és egyéb olyan tulajdonságai, amelyek szük
ségesek az új beosztás el1átásához. 

A katonai káderek kiinevelése és elosztása tet'lén a paraincsnokok, a politikai 
és személyügyi szervek tevékienységének fő iránya - egy jól kép210tt tartalék lét-
rehozása a magasabb beosztásokha történő kiomdés céljából, amelyben, termé-
szetesen, a legfontosabb a helyettesi ,szint lenne. Nyilvánvaló, hogy a tisztek, 
tengernagyok és tábornokok helyettesi beosztásba történő kiválasztása során meg 
kell vizsgálni, hogy az ·illető képes-e helyett>esíteni parancsnokát, elöljáróját. Ne
velésüket és kiképzésüket ebben az irányban is folytatni kell. 

A káderek kinevelése magasabb beosZJtásba -rörténő helyezés céljából, lé
nyegében véve a harckészültség erősítését jelenti. Itt teljes mértékben meg kell 
szüntetni az élősködést, amikor is egyes parancsnokok valamely felelős beosz
tás megürülésekor egy másik körzetben szolgáló és jól felkészült tiszt kijelölését 
kívánják, kinevezése után azonban nem támogatják, .nem nevelik, nem tanítják 
őt, hanem csupán azo.lclcal a parancsnokokikial szemben támasztanak igényeket, 
akiknek vezetése alatt korábban ,szolgált. 

A vezető káderek magasztos kötelessége - a fiaoal tisztek nevelésének erő
sítése, különösen szolgálatunk első éveiben. A katonai tanintézet befejezte után a 

-

fiatalok körében végzett átg0ndolt, egyéni munka .számos példáját láthatjuk a ..., 
had.rulzarti rakétacsapatoknál, a haditengerészeti flottánál, a Bjelorusz, a Kijevi 
és más katonai körzetekben. 

A fiatal tisztek formálásának központja - az egység és a hajó. Mint a gya
korlat bizonyítja, a .fiatal tisztek le~redményesebb formálása azoknál az egysé
geknél és azokon a hajókon történiik, ahol a mindennapi életet és a harc.kikép
zést a szabályzatok szigorú betartásával sz·ervez1k meg, ,s a magas követelmény
támasztás mellett elv,társias légkö['t ,teremtenek, ahol figyelnek kéréseikre és szük
ségleteikre. Megengedhetetlenek az olyan, még h.a csak egyedi esetek is, amikor 
a munkájuk során hibát elkövető .fiatal tisztek körében folytatandó elmélyült, 
leLkiismeret.a munkát hivat.ali formasággal helyettesítik, arra törekedvén, hogy 
mielőbb megszabaduljan"k tőlük. Egyes parancsnokok és elöljárók az alárendel
tek beosztásból történő leváltásában a k.övetelménytám~zt.ás megnyiilvánulását, 
a kádermunka jelentős formáját látják. Nem szorul bizonyításra, hogy a parancs
nok gyakori, sőt, mi több, indokolatlan leváltása kárt: okoz az ügynek. 

Ez .egyáltalan nem jelenti azt, hogy csölclcenteni kell a fiatal tisztekkel szem
ben támasztott kövietelményeket. A követelménytámaism.ást fokoroi kell, de 
ugyanakkor aktívabbá .kell tenni egyéni politikai és katonai nevelésüket, együtt
érzést és figyelmet kell tanúsítani iránituk, vaMs aggodalommal ügyelve arra, 
hogy jó parancsnokok, policiloai munkások, mérnökök - a mai katonai kádemem
zedék méltó utódai - váljanak belőlük. 
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Elmélyült figyelmet kell tanúsítani a magasabb beosztásba kiemelt tisztek, 
különösen az ezredparancsnokok iránt is, mivel az ő formálási folyamatuk a 
legbonyolultabbak egyike. Anélkül, hogy gyámkodnánk felettük, meg .kell taní
tani őket, hogyan kell parancsolni az embereknek, irányítani őket a harcban, tá
mogatni kell öket abban, hogy új beos"11ásu.kban szilárdan helyt álljanak, kifejt
hessék képességeiket és bizonyos tapasztalatra tegyenek szert. A gyámkodás az 
egyénekből negatív érzelmeket vált ki, talajt teremt a felelőtlenséghez, k,árosan 
befolyásolja az alegységek, egységek és hajók harckészültségének helyzetét. 

Az SZKP Központi Bizottságának „Az ideológiai, politikai„nevelómunka to
vábbi javítása" című ha.tároz.at.ában feladatul szabja meg az eszmei-nevelőmun
ka magas színvonalánaJc biztosítását minden közösségben, a konkrét emberrel 
szembeni elvszerű légkör, elvtársi követelmény;támasztás és gondoskodás meg
teremtését, az eszéhez és a szívéhez vezető út megtalálását, a káderek részéről 
az alárendeltek neveléséért érzett felelősség fokozá6át. Ezekböl a magas köve
telményekből kell kiindulni, amikor valamely kait:onai :közösség munkáját érté
keljwk. 

A lenini stílus megszilárdítása a vezető káderek tevékenységében - elvá
laszthatatlanul összefügg a kritika és .az önkritika fejlesztésével. E módszer lé
nyege az, hogy bármely dolgozó tevékenységének minden vetületét obj,ektíven 
érllékeljü.k, az elöforduló hiányosságokat pedig - kiküszübölésük céljából - min
den oldalú elemzésnek vessük alá. Ott, ahol megfeledkeznek erről, megterem
tik az előfeltételeket .az egyes vezetők mu01káj ában ·és személyes ma,gatartásában 
jelentkezö komoly hiányosságokhoz. 

Nem .szabad megfeledkeznünk a XXV. pártkongresszus azon útmutatásá
ról, miszerint nem lehet pártvezető az, aki nem képes tovékenységének kritikus 
émékelésére, ~i elszakadt a tömegoktöl, hizelgö, talpnyaló lég.kört teremt, aki 
elvesztette a kommunisták bimlmát. ,.Megkímélni a vezetőt a bírálattól - írja 
L. 1. Brezsnyev elvtárs .az „Újjászületés" című könyvében - annyi, mint elrontani 
őt. A.ki felhagyott a kritika ,olfograd.ásával - elve<:aett az ügy számára". 

Egy tisZJt-vezető számára igen fontos, hogy rendelkezzék a lenini módszer 
olyan vonásával, mint a tömegekkel való elválaszthatatlan kapcsolat, a tapasz
talatukra támas2lkodás, szükségleteik és igénye~k .folyamatos kielégítésének biz
tosítása. Emellett fontos, hogy a tiszt-vezető nagy figyelmet fordítson az alá
rendeltekkel folytatandó egyéni beszélgetésekre, azzal a céllal, hogy alaposan 
megismerje őket, hogy a saját szemével lássa az eredményeiket, hiányosságaikat, 
s azokat megbeszéli e velük. 

A kitűzött feladatok eredményes megoldásában fontos szerepet játszanak a 
tisztek, tábornokok és tengernagy,ok egyéni tulajdonságai, az a képessógiiik, hogy 
tömörítsék a kollektívát és alkotó légkört teremtsenek abban. A parancsnokok és 
az elöljáiró személyes példamutatá5a a szolgálati kötelmek teljesítésében, a köve
telménytámasztás, a szerénység, a természetes kapcsolattartás, az elérhetőség -
tekintélyt kelt ae aláriendeltek szemében, ami a beosztás tekintélyével megerő
sítve komoly mozgósító erőt jelent. 

Az élenjáró egységek, hajók és magasabbe.gységek parancsnokainak tapasz
talatai a21t bizonyítják, hogy eredményeiket jelentős mértékben egyéni szervező
képességük, jövőbelátásuk biztosítja, az a képességük, hogy kiválasszák, ami a 
munkában fontos, pontosan meghatározzák a fdadatokat, sokrétűen, átgondol
tan tervezzék meg munkaidejüket. Mindez pozitíven befolyásolja a csapatok és 
törzsek hadműveleti, harc- és politikai kiképzésének eredményeit, a fegyelem, a 
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szabály:zat szerinti rend, a személyi állomány politikai és katonai nevelésének 
megszilárdu1ását. Nem szabad lebecsülni az idősebb parancsnokok szervező.ké
pességének nevelő jelentőségét, a szervezőképesség hatását a beosztottakra, külö
nösen a f.iatal tisztekre. 

A rtism:-vezető munkamódszerei fejlesztésének fontos feltétele az, hogy ak
tívan részt vállal a párt- és :komszomol,szervezetek munkájában, a katonai ,kö
zösség tár,sadalmi-politikai életében. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a töme
gek sűrűjében éljenek, jobban megismerjék az embereket, s ahogy mondani szok
ták, az egységek és alegy.ségek pulzusán tartsák ujjukat. A személyi állomány 
részérie tartott politikai előadások, az ország belső életével és a nemzetközi hely
zet időszerű kérdéseivel kapcsolatos beszélgetések elősegítik a parancsnokok szd
lemi gyarapodását, fejlesztik pál'ltos magatartásukat i,s. 

A lenini munka.stílus - pártunk egyik értékes kincse, amely mindennapos 
gyakorlattá, s a párt és a szovjet nép előtt álló nagy és bonyolult feladatok sike
res megoldásának hatékony eszközévé vált. Pátitunk Központi Bizottsága és Po
litikai Bizottsága államunk életének minden vetületével, védelmének megiszer
vezésév:el a lenini vezetési stílus igazi példaképét: mutatja. A -lenini munkamód
szer hatja át L. I. Brezsnyev elvtár-s gyakorlati tevékenységét is. Munkájukban 
kifejezésre jut a forradalmi lendület szerves összekapcsolása a hozzáértéssel, a 
magas/okú követelmén)'támasztással, a legfontosabb be!- és külpolitikai kérdések 
széleskörű és mindenoldalú megvitatásával, az ügy kritikai megközditésével, a 
párt és a nép erejébe vetett hittel, a tömegelclcel való elválaszthatatlan kapcso
lattal és ama képessÓ!Jgel, hogy tanítsák őket és tanuljanak tőlük. 

A párt szüntelenül foglalkozik azzal, hogy a ,ve2Jető káder,ek elsajátfosák ezt 
a módszert, kifej,lesszék magukban a l,enini típusú dolgozó vonásait és tulajdon
ságait, azokat továbbfejlesszék az új feladatok és a kommunista építés körülmé
nyei, s az esetleges agresszió eUeni védelmének figyelembe vételével. 

A katonai káderek eszmei felvértezése, szakismeretük, fielelősségük ~ fe
gyelmük növelése, munkastílusuk .fejlesztése képezi a csapatok és flották állan
dó harokészül;tségének fenntartásával, a 1személyi állomány kiképzési és nevdé
si fol}'llffiata hatékonyságának és 11W1ooégének fokozásával kaposolatos eredmé
nyes tevékenységük alapján. Mint minden szovjet ember, ők is készen állnak az 
SZKP XXVI. kongresszusának méltó fogadására, mély megértéssel közelednek 
a rájuk háruló bonyolult' és megtisztelő fela.cbtok végrehajtásához. 
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