
MEZöVARI G!l:ZA hadnagy 

Hadtáp tanull,uiny 

- A másod]k rvilágháiboflú neuncsa:k a1z ellenséges iha,derök, ha
nem a 1különbözö ,katonai elméletek és gya;worlatoik ös:sziecsaipása 
volt. . 

A .szocialista Szovj,etunió és ai fasi,s,zila1 Németomzáig kato-
na,i i.udo.máJnya és gy1aikorl1afa iáUott .eigymáiS1sal sz1eimben. 

A há1ború folyamán ,ai ls,zovjd csaipa.totk a, sz,avj,et kikép,zési 
é.s 'V'ezetési elvek hatalmas , gy,őz,elmet air,aiUaik a német csa1p.atok 
és nérnet ,elviek feltett. 

A haircásziati .elveket és 1k;ikiéipziési módszerét a na;g:y ,szörvet
ségesünk átadta és ,ezen elViek afap,ján iéipítjrüik honvédségiünket 
és 1<€1pezruk ki 1ka,tcmái:nka,t. 

Ezen !hardsll.ati elv,eik átrvételév,el a rnépi dem okratiilms hon
védségünk, a legkor.szerű1bb és l,egma,gasaibb fokú és a gyakior
Iatban l,egj,ob:ha1n bevált harcás,zati elv,eik birtokába jutott. 

Azonban 1nemcsa,k a hardi..szaiti vez,etést :NelLett átvenni, ha
nem aiz ,elarvult ainyaigi r.endszeren iis változtatni 1ke1Lett, mert 
modern harcá~zat elképz,elhetetlen a n~gi anyaigi v,ez,etés~.el . 

A győzelmes harcásrzati . elv,ekJk;el ·egyÜJtt tehát áitvettük a 
Szovj.etunió hadseregének anya,gi ,ellátás,i ,re1nidsz·erét is. Ez aiz 

anyagi rendszer a másodiik vilá1g:hábonú aatt ,egy1sz,er sem rh1cm
dott cs1ődöt, mert a Legnehez,eb:b harieokiban is nünidi1g :ki tudta 

·eléigíteni a lha111c,ol,ó csaipato:k s,züksiéglet€it és a meg,feleLo m,eny
nyi.ségü és iminfoégű ha,dfa1nya1g mindig a !harcoló cséljpafok ren
del:kezésiéne .állt. 
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1:a1pa.sztalni leihetett ,a.zt, hogy sokan lebecsülik a;1, anyaigi 
szolgalatot, csaik alárendelt sz,ernpet tula1donítainia,k ne,ki és nem 
i.smeriik f.el azt, hlÜlgy a ha,dtá,pszolgálatnaik milyen f,ontos sze
repe va·n. Ha az anyagi szolg.ál.at meg'bí,zhatatlan, elaivult riend
szer szerint működük, a legfökiélde&eibb hadivezérek és ,p.airancso
kolk, a legkiválóbb f,egyviere1k, a legj,obban kiképzett ·harcosoik Í$ 
sú!y,os hely-z,eJtbe ,k,erü'.iheitniek. 

Nem ·1-0ell, hogy elföér:be helyez,zü:k a hadtá,ps:z;olgálatot, ne 
tul~i d10in~ts,u,f;k neki fonto,sahb .szerepiet, miryt a:;li a ~a~ó, de a,i:ra 
felteHenul ra ,kell mutatnunk, hogy a: ha,dmuV1eleti ,es ha,dtap
vezeté.snek a Leg.sz.o11osabban együtt .kell mffködni,e, mert a had
müvdetekiet ainyaigila.g meg ,kell ala:pozni és a ha:rcoló cs.a1pa
fo'kat ihöségies.en el kell látni a ihairc megiví,vá1s,áihoz s.zü1ksé.gies 
anya,giga:1. · 

A haircok igen naigy a1nya,gelhas-ználódással j ámaik -és ez a 
kö,rülmény tulajdonít a ha,dtá,p,sz·olgálatna,k fo1koz.ottahb jelentő
séget. Teihát a:z anya:gi e11átá·s mérv,e a ha1dvezieté.s erei,gmény.es
ségét nagy mértékben 'befoly,á,solj a. 

Az a,nya.gi .s.z,oLgálatot azonban mégis> úgy :J-Oell tekinteni, 
mint a vez,etés es.zkö,zét és 1kiszolgál,ój át, amely mm .szrubhat 
irányt a ve-z,etés számára. JeLentöség,ét természetesen ·ez a tény 
nem cs:öikkienthdi. Épp,en ezért · a hadműveleti vez-etésnek, béké-

. ben az egyséf!.ek parancsno1ka,ina1k ideiében kell a haidtá,pot tájé
koztatni az elkcv,etkez,fndő felad,atokró,l, hogv a ha,dtá,p-pa,r ancs- . 
nok i,de;ében tud:jon intézik,edini, neho.gy valaimily,en anyag,hiány 
gátolja a ha,diműveletet, va,gy ai kiképzés ,ei;edmény,escégét. 

Még ma ig,en gyaJmrii j,elenség az, hogy ha valaimire szük
sé.g va1n, cs,a,k az utols,6 pillanatban tájéköztatj á.k a hadtá•p
p,arnncsnOlkot. Teirmiéiszert:es, hogy mindig szabályosan, a szcl~.á
lati utat betairtva 1-0ell iigényelni, ami gyakran elég hosszadal
mas és ha az így támasztott anyagszükségletet a hadtá,p nem 
tudja ki,elégít,eni, a:kkor a csa,pattiszt bajtársaik nem ió szemmel 
nézn'='1k a · hadtá,pra és csaik úgy tekintilk, mint mLndeninek a ,ke
réwkötőjét. 

Termész,etes, hogy a hadtá:p minden s,zükségl,etet a leg
n,ehez.eibb helyzietb.en is igy,ekis.zik mgaLmasan •kielégíteni, mégis 
,a k,éc ,őn adott tá iékoztatás 1k,övetkezményekép,p,ein nem tudj a pon
tois i,dőr,e ,kiszállíbni. 

PéLdának wszem aiz iidei iki'helyezéseiket. Meg ik,ell vallani, 
ho.gy a,z ainyaigi vonal mindig egy-.foét ütemmel m iS.giötte volt a 
cs.a,patnak Már állt a tábor, amikor a táhor éoít·éséhez szüksé-
ges faanyagot a: köz,ponti készletből kis.zállították · 



Enniek ei;edmény1e a,ziutá1n, hogy mivel nincs me:g a k;ellö 
a,ny.a:g, a . táborncJk mégis állni 1kell, bes.zerzi1k a .szüiksé.g,e,s fa
anyagot az ,erd,őkiből, és így ,k.elietkeznelk a,z ,erdökárnk, hossza
dalma,s 1kárté11ítési eliárás10tk ,és nem is beszélve arról, hogy mit 
jelent ez ,a honvédelmi tárcának Valamint, ha több ala,kula,t 
folytat ily,en r.a1blágazdáíkodáG!t, rna1gy v·esztesé,gek ér,iik n,é,pg,az
da,~,ág1111nikat ,és a tervga:zdálikodá_siurnkra i.skilhaj-.ással van. Mindez 

' _a:nnalk a:i eredménye, hogy valahol az ,ainya,g i-génylés.e elfek
,szi,k és későn kerül kia,dásra. 

Ki akairok Mrri·i aiz a,nya,g;g,a,l vaLó 1gazdálko1d.ás,ra és az 
any,a1gi f,egyel.emr,e. Annak elLené:re, iho:~Y az anyag:i fegyelem 
fokozatosan 5,z,ilárdul és ezein a térien is ,na.gy változások foövet
ikezteik ,be ,ha-ds,e•regünkön !belül, mégis előfordulnak el,éq ,gya,k
nm olyan esdek, hogy a,z anya,got elves:ztik, vagy tönkreteszik 
Mindez a,ninaJk az ,eredménv,e. ,hogv ,s,01ka10 nem érziik át. hogy 
tki1ne:k HZ a,nya1gát ikez·eli:k lelibismeretliernül és kine1k olkozna:k 
kárt vele. 

Ez,en .a t-ér,en mé:g na,gy feladatok v-árnak lha,dSiereg,ünkön 
belül a -politika,i munikás,oikra és a honiV'édség-i 1pártsz(;rvezielrikr,e. 
Az .a,nvagi fegvelmet m8:,ho.g-v nem tud1j.u1k meg~z,il.árd1tani, csak 
a_ ipártsziennez,etek s,eQ'ít~é:f!ével. A ,pártsz,erv;ezete1knek súvós, ki-· 
tartó m111n:ká:t k,e1l vié121ez1ni MPg kel! ért,etn1i rni:1n,d1en ,e,o-ws ba:j
,társ'sal, ho.gy h:i, nem iól kn,eli a neki használatra· lkia,d.ott a,nya,
got, ez-z,el a ,diolgoz,ó nép,et 1kánositi a, meg. 

Szólni aika,rok méQ' 1egv jelrn.Eérr1ol, ami az úi nyilvántar
tási re:ndsz10rre V1ali) áttér,é,:;,nél dkoz ·komoly n,eJhéz1sée:et. Alol';z
tály-szolo:álatv,ezető.k maddnern mindenütt honvéde-k és tiszte~,ek. 
Ez annvithan ideint na1av neihéz,sétget, ho,P"y ,ö,k lazábban ,kezelik 
és ha vaki-rrwlv'lk hairMi;'i,n1aQ,<_ kell v;:il ;:11rni. nfJr;lfi,·I úi mhhonv. 
mindPn ki1lnnös0 hb 17.é1!kül Y.ir11d1ia és ezzel · ,ehntéz·eUneik te11dnti 
az iirrnef. Ha rá,tié1rünk a ,m:nŐ"'P,a sz,eiriinti :ny:lV1ántartá,sr1a, ilyen 
eset,e1knek rnem s:wlbad · eléíifordu1ni. 

HoQ'Y hoinvéde:k az a.losztály-sziol.g;álafvez,etőik, ·,ennek a Hszt
helyettes.hiánv az 01ka,_ Nekem ezzel lka1p,csol.a,tban az a jaivasla
fom.- hogy E,züntess,ü,k meg -a·z ap.ró 1ki,s alos,ztálv-ratl<tára'kat és 
zászlóalj-ralktára,kat :szer1v,ezz,ünk, rátermett tis.zthelyiettes bajtárs 
vez,etéEéveL Ennek a j avaslatna1k ,a1z1onban csaik páncélos -ez:reden 
belül va_n jelentő,~éQ'e, riwrt a fegyvier,n,eim s.aiátos.ság-á,nál fogva 
itt -egy zászlóalj semmi1vel sem na,gyoibb, mint ·e,f:!Y lcivészszáza1d. 
Véleménv,em ,sz>erint ·ez in,do,kolttá teszi. :hOJQ"V megs,z;,üntes~ü.k aiz 
elapróz,ott rPlktá:r.akat, így ~evese:bb · sza1bálytaLa,ns.ág ,elkö·v,etés.ére 
van 1.ehetö&ég, 
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]\fog ikell még említen,i, hogy a száza,d- és ,szaika.sz,pa,rancs
nokok nem f,ektetneik elég súlyt az egység,üknél lévö a1nyag kar
lbantairtá1s,ára és ellenőrzésére. Ezen a téren a iha.dtá1psz'Olgálato
,sokra vár az a fela,dat, hogy állandóan figyelmeztessék a fel
adatukra az ,illiertőket és oktias~.ák ki a:rra, hog-y mikor, ho,gyian 
és mit kell ellenfoizni,e. Rá foell viláigítani arra, hogy minden 
parancsni01lmalk 'Vannak -anyag:i v,oinatkozású ,kötelmei és ·ennek 
elmulasztása milyen súlyos károkat olk-ozhat honvédsiégüniknek. 

Ezeket a !kérdéseket látom megoldandó fela1datnaik, hogy• az 
anyagi fegyelmet mez tudjuk Gzilárdíii:,ani. 
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