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. NAGY SÁNDOR őrnagy 

Korszerű · harcászat -
Korszerű hadtúpszolgúlat 

Felszabadítónk és nagy szövetségesünk, a Szovjetunió 
,őszinte barátságának bizonyítékaképpen megajándékozott ben
nünket a II. világháború győzelmes haditudományával, a sztá
lini stratégián és taktikán felépült kiképzési és vezetési elvekkel. 

Ez a haditudomány a győzelem tudománya, amely tökéle
tességét, minden más katonai tudománnyal szembeni felsőbb· 
rendűségét ismételten bebizonyítótta a kínai néphadsereg fel
·szabadító harcá~an és bebizonyít.ja napjainkban Korea népének 
hősies küzdeJmében. 

A modern, győzelmes sztálini haditúdomány, valamennyi 
fegyvernem szoros együttműködésén épül fel, a fegyvernemek 
közötti sovinizmus ismeretlen fogalom számára. A Vörös Had-

- sereg már születésének első pillanatában felismerte a fegyver
nemek együttműködésének szükségességét és azt következetesen 
·érvényesítette már a fehérgárdisták, s az intervenciósok elleni, 
különösképpen pedig a Nagy Honvédő Háborúban. A szovj,et 
harcosok lángoló hazaszerietete, ellenség iránti gyűJölete s, a 
fegyvernemek töké'.etes együttműködése tette lehetővé, hogy a 
Vörös Hadsereg kiverte a Szovjetunió földjér'ől a hitleri söp
redéke,t, saját barlangjában zúzta széjjel a fasiszta szörnyete
get, s a győz.elem zászlaját kitűzte Berlinben, a Reichstag 
,ormán. 

Sztálin elv_társ megállapította, hogy a hadsereg nem bar-
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colhat és nem győzhet modern fegyverzet nét'.kül, de nem győz
het kenyér, élelmiszer nélkül sem. Éppen ezért fe'.hívja a figyel
met, hogy a hadtápszolgálat terén emeljék a munkát arra a szín
vonalra, amelyet a modern háború megkövetel, gondoljanak 
mindig arra, hogy a hadműveletek kimenetele a csapatoknak lő
szerrel, hadfelszernléssel és éle'.emmel teljes mértékben és idej é
ben való ellátásától függ. 

A Vörös Hadsereg hadtápszolgálatának tisztjei teljesítették 
Sztálin elvtárs eme felhívását. Ennek volt köszönhető, hogy a 
Vörös Hadsereg hadtápszolgálata az egész felszabadító háború 
fo'.y9mán biztosítani tudta a harc megvívásához és a harcosok 
életének fenntartásához szükséges anyagoknak kellő időben, kellő 
mértékben, a szükséglet helyére való eljuttatását. Ily módon a 
hadtápszolgálat igen jelentős mértékben járult hozzá a győze
lem kivívásához. 

Akkor, amikor Néphads,eregünk átvette a Vörös Hadsereg 
győzelmes harcászati elveit,· át kellett hogy vegye az ezen e> 
vek alapján vívott harcot anyagilag alátámasztó diadalmas -had
tápszolgálatot is, mert korszerű harcászati vezetés, elavult 
anyagi vezetéssel és ellátási rendszerrel életképtelen. Fentiek 
álapján elmondhatjuk, hogy néphadseregünk a legkorszerűbb 
harcászati elvek mellett a· 1egkorszerűbb anyagi vezetés és el
látási elvekkel is rendelkezik. 

Ezeknek az elveknek alapján képezzük ki hadtáptisztjein
ket, akiknek elsőrendű feladatuk ezen hadtápelvek tökéletes el
sajátítása s a gyakorlatban való következetes, cé'.tudatos alkal-
mazása. · 

A Il. világháború tapasztalataként leszűrhetjük azt a tanul
ságot, hogy a modern harc igen nagymennyiségű anyag f elhasz
nálásával jár. A Nagy Honvédő Háború idején a Vörös Had
sereg számára a hátországból a frontra fegyverzéttel és hadi
anyaggal olyan mennyiségű vagont indítottak, amelyből Vladi
vosztokból Berlinig érő zárt szerelvényt készíthetnének. Ugyan
csak a Szovjet Hadsereg tapaszta:atából szoigáljon támpontul, 
hogy egy közepesen felszerelt állományú hadseregnek csupán 
1 lőszer és üzemanyag javadalmazása 600-700 vagon s egy 
támadó hadművelet lefolytatásához kb. 30-SG.OOO tonna anyag 
szükséges. 

Fenti néhány tájékozt.ató számadat fényt vet az anyag
ellátás fontosságára s ennek a·z anyagellátásnak zavarta.!an mLÍ· 
ködése a harcászati (hadműveleti) vezetést igen nagymértékben 
befolyásolja. Az egység parancsnoka által bármi:y mesterien 
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legyen is kidolgozva a harcászati (hadműveleti) terv, bármily 
1elk{ls legyen is a harcosok hangulata, a terv m egvalósításá,a 
~e1:t kísérlete kudarcba fog fulladni, ha a parancshok tervének 
€!készítésekor nem vette figyelembe alaku'.ata anyagi helyzetét, 
a ·nnak lehetőségeit és nehézségeit, ha nem biztosított megfelelő 
időt a harc anyagi megalapozásához szükséges előkészül1;tekre . 
Eppen ezért a harcászati (hadműveleti), valamint az anyagi 
vezetésnek mind a harc előkészítő időszakában, mind a harc 
folyamán, valamint annak befejező szakaszában a legszorosab
ban együtt kell működnie. Ez a két vezetés egymástó.! elvá '. aszt
hatatlan, egyik rugalmasan alkalmazkodik a másikhoz, s miként 
a harcászati (hadműveleti) vezetés nem támaszt a hadtápszol
gálat elé megvalósíthatatlan követelményeket, ugyanúgy a had
tápszolgálat sem kerékkötője a harcászati (hadműveleti) veze
tésnek, hanem minden bürokratikus kicsinyességet és helytelenül 
,grteJmezett takarékosságot félredobva, ha kell 1:endkívüli teljesít
mények felmutat ásával igyekszik biztosítani a siker kivívásához 
szükség,es anyagi feltételeket. 

Következésképpen a hadtápszolgálat túlságos előtérbe helye
zése nélkül megál'.apíthatjuk, hogy ezen szolgálat jelentősége a 
h arcban résztvevő fegyvernemekkel egyenrangú és értékű. 

Vizsgáljuk meg a következőkben , hogy Néphadseregünk kü
lönböző fegyvernemeinél szolgálatot teljesítő tisztek, valamint 
az egyes egységek parancsnokai felismerték-e újtípusú hadtáp
s zolgálatuk jelentőségét, s nézzük meg, melyek azok a sürgős 
feladatok, amelyeket a csapat- és hadtápvezetés összhangjának 
megteremtése érdekében mi,előbb meg ke'.l valósítani. 

E kéraés első részének elemzésénél megállapíthatjuk, hogy 
számos fegyvernembeli tiszt bajtárs nem látja még viJágosan 
:a hadtápszolgálat igazi jelentőségét, nem tekinti ezen szolgá
latot úgy, mint fegyvernemének, egységének segítő társát. 

Tekintettel arra, hogy anyagi szolgálatunk mind szervezé
sében, mind szellemében gyökeresen kü'.önbözik · a kapitalista 
hadseregek anyagi szolgálatától, amely többé nem a hadsereg
~zá!Jítók pi:ofitját növeli , hanem szocialista építésünket védel
mező csapategységeink kifogástalan ellátását van hivatva biz
tosíta11i, helytelen lenne anyagi szolgálatunkat úgy értékeI·ni és 
lebecsülni, mint az pl. a Horthy-hadseregben a csapattisztek ré
-széről megnyilvánult. 

Azok a bajtársak, akik a hadtáp jelentőségét még nem 
mérl,egelték helyesen, felismerés ül és helyes értékelés ül fogadják 
e l az alábbi hadtörténelmi példákat: 
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Kutuzov, a nagy orosz hadvezér háborúiban mindig külö
nös gondot fordított a hadtáp megszervezésére s irányításáq1, 
amely igen jelentős mértékben segítette a siker kivívásában, 
amely különösen kitűnt a Napoleon elleni .győze'.mes hábo-
rúkban. · 

Ugyancsak az ellátás kérdéseinek jelentőségére mutat rá 
Sztálin elvtársnak 1918 szeptember 21-én a „Déli fronton" az 
„Izvesztyija" munkatársával folytatott beszélgetése, amelyből 
megtudjuk, hogy az e!lenforradalmárok ,e]eni harcban a fiatal 
Vörös Hadsereg élelmezését maga a Köztársaság Legfelsőbb 
Forradalmi Katonai Tanácsa mellett működő katonai éle,!mezési 
bizottság irányítot.ta, s a helyes ellátás nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a „csapatok hangulata vidám és magabiztos" volt. 

Ugyaricsak ez alkalommal jelenti ki Sztálin· elvtárs: ,.Min
denekelőtt két örvendetes jelenséget kell megánapítani; először, 
hogy a front hadt.ápj ába munkás-adminisztrátorokat osztottak 
be (Vorosilov marsall hadbiztos voft), akik nemcsak agitálni 
tudnak a szovjet hatalomért, hanem új. kommunista alapelve
ken államot is tudnak építeni, és másodszor: új parancsnoki á'.
lomány keletkezik olyan tisztekből, akik közkatonák voltak és 
az imperia,;ist.a háborúban szereztek gyakorlatot, s akikben . a 
Vörös Hadsereg katonái teljes,en megbíznak. (Sztálin a győze
lem hadvezére, 68. old.) 

Egy hónappal később, 1918 október 30-án Sztálin elvtárs 
a Právda tudósítója előtt jelenti ki: ,.Az arcvonal szilárdságához 
szükséges, hogy a hadsereg rendszeresen kapjon a hátország
ból csapatkiegészítést, lőszert, élelmet". 

A Nagy Honvédő Háború idejében a felszabadító harc nagy 
vezére, maga Sztálin elvtárs á;landóan szemmel kíséri a had
táp működését, hadparancsaiban minden egyes esetben meg
jelöli a hadtápszolgálat feladatait, de nem feledkezik meg · a 
Vörös Hadsereg egyet:en parar.csnoka sem egységének had-
tápjáról. ' 

Fenti példákból minden egyes bajtársnak le kell vonnia a 
tanulságot, s a hadtápszo!gá'.atot jelentőségének megfelelően, 
fegyvernemének nélkülözhetetlen segítötársának kell tekintenie. 

Rá kell mutatni itt arra a körü'.ményre, hogyha a hadtáp
szolgálat egyes beosztottjai megfeledkeinek dolgozó 'népünk 
ama biza!máról, mely őket fontos beosztásba he.Jyezte, s az 
anyagi szolgálat .terén bűnös mulasztást, visszaélést követnek 
el, ezért őket saját személyüket illetőleg ke'.1 megvet.ni. Ezekre 
mii;it esküszegőkre keményen lesujt Népköztársaságunk törvénye, 
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s dolgozó népünk megvetése. HelyteJ.en lenne, ha ilyen esetben 
a hadtápszolgálat jelentő~égét becsűlnénk le. Ahogyan néhány 
fegyelmezetlen polit.ikai é-s szakmai képzettségében ' lemaradt, 
rossz kiképzési eredményt felmutató gyalogos szak. pk. esetéből 
nem lehet leértékelni a gya,logság értékét, éppúgy nem lehet le
becsülni a hadtápszolgálatot sem néhány érdemtelenné vált be
osztott magatartása alapján. 

A hadtáp-szervezettel rende'.kező egy1ség pk-olmak állandóan 
lebegjen szemük előtt, hogy hadtápjuk nem idegen,_ sz.ervezd 
egységükben, hanem az, a győzelem kivívása érdekében szerves 
tartozéka. Tisztában kell lenniök az említett egységek parancs
nokainak, hogy a hadtápszolgálat zökkenőmentes, menetéért 
nemcsak a htp .. pk. felelős, hanem saját személyükre nézve ma
guk is teljes mértékben felelősek. Ezeket a felelőss·égi elveket 
fé'.Teérthetetlenül leszögezi a S. S. I. R. 10. §. 74. pontja (Az , 
ezredparancsnok) ... teljes felelősséggel tartozik a fegyverzet, 
hadiműszáki felszerelés állapotáért,, az ezred pénzügyi és had
tápszolgálatának állapotáért : 

Kötelességei: 

g) gondoskodjék az ezred teljes személyi állományának 
anyagi ellátásáró; és egészségének megőrzéséről, 

h) vizsgálja felül az élelmiszer kiszabat hetenkénti elosz
tását, heti étrendeket, ai ételek mennyiségét és minőségét, 

i) tegye meg a szükséges intézkedéseket a fegyverzet, iő
sz,er, ruházat, hadi-műszaki felszerelés tárolására és karbantar
tására; azok állapotát és karbantartását személyesen ellen
őrizze, 

j) szervezze meg a csapattest száI:ítóeszközeinek c~lszerű 
felhasználás.át, kímélését és helyes karbantartását, 

k) ellenőrizze a lovak állapotát, kímélését és a lónyilván
tartás vezetését, 

1) ellenőrizze az összes helyi-ségek kímélését és rendeltetés
szerű hasiná'.atát, valamint az ezredben a tűzbiztons.ági rend-
szabályok végrehajtását, · 

n) irányítsa az ezred pénzgazdálkodását és a pénztárat 
terv~zerűen, meglepetésszerűen gyorsan ellenőrizze. 

Fenti kötelességek alapján a pk-nak személyesen irányí
tania kell hadtápjának működését, idejében ki kell tűznie az ál~ 
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tala megoldandó feladatokat, s segítséget kell nyujtania az eset
leges nehézségek e'.hárításában. Az anyagi fegyelem megterem
tése és megtartása érdekében különösen fontos, hogy a parancs
nók maradéktalanul teljesítse ellenőrzési kötelességét. Szemléi, 
ellenőrzései során ott, ahol a nevelő és felvilagosító munka nem 
használ, az anyagi szolgálat terén észle;t mulasztásokat a fe 0 

gyelmi fenyítő hatalom kényszerével szigorúan torolj a meg. 
Kü1önrös1en fonfos, :krörveteLmény, ho,gy a pk. ,a sornin iköv,eit

kező feladatokról a htp. pk-ot idejében _tájékoztassa, hogy a htp. 
pk-nak el,egendő idő álljon rendelkezésére az anyagi feltételek 
biztosítására. A pk. munkaterve e'.készítésébe feltétlenül vonja 
be a htp. pk-ot s munkatervét az anyagi helyzet adta lehetősé
gek között készítse el. 

A pk-nak már békében meg kell tanulnia a htp . pk-al való 
együttműködést , amely együttműködés harcban még fokozottabb 
jelentőséggel bír. Ez az együttműködés megköveteli a pk-tól, 
hogy a htp. pk-tól mint anyagi tanácsadójától állandóan tájé
kozódjék az anyagi helyzetről, de u·gyanakkot köte:essége, hogy 
tájékoztassa a htp . pk-ot békében a kiképzési, harcban a harcá
szati feladatokról. Csak ilymódon biztosítható a harcászati és 
anyagi vezetés összhangja, mint a siker elérésének alapja . 

_ Ez megköveteli a pk-tól , hogy már békében megismerje az 
anyagi. vezetés alapelveit. Ennek elérése érdekében jelölte meg 
a H. M. Bajtárs a „Techminimum" bevezető részében azokat 
a szabályzatpontokat, amelyet minden egyes tisztnek beösztásá
nak megfelelően el kea sajátítania . 

A felsorolt pontokat nem elég csak elméletileg elsajátítani, 
azt a gyakorlatban is kell tudni alkalmazni. Ennek elérés,e érde
kében igen célirányos lenne, ha a harcászati alka '.mazó meg
beszélések lefolytatása alkalmával megbeszélés tárgyát képez
nék oly kérdések is, amelyek a pk. anyagi helyzet mérlegelésé
vel, valamint a hadtáp felépítésére adott utasításával kapcso'. a-
tosak. -

Parancsnokaink ilymódon megszoknák már békében, hogy 
adandó esetben nemcsak alárendelt egységeik pk-ait kell t ájé
koztatniok, vagy részükre 'utasítást adniok, hanem ugyanezeket 
a htp. pk. felé is meg kell tenniök. 

Miként a harc. szab. ismerete alapján a pk. tudja, hogy pl. 
tád. pcs-ában mire kell intézkeduie, éppúgy a Techminimum el
sajátítandó rendelkezései is támpontul szo'.gálnak a htp. pk., 
valamint a pk-nak közvetlenül alárendelt egyéb anyagi szólgá
lati ág vezetők részére adandó utasítás tartalmához. A H . M. 
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Bajtárs ismételten megjelölte a Techminimum azon pontjait, 
,amelyet minden tisztnek - tekintet nélkül fegyvernemére - el 
kell sajátítania. 

A H. M. Bajtárs á'.tal kitűzött feladat megvalósításában 
feltétlenül szükséges, hogy a htp. szolgálatban működő bajtár
sak nyujtsanak segítséget a csapatszolgálatot teljesítő bajt.ársak 0 

nak, seg,ífr:,mek. ne.kiik a forn1lás,bain, ,s 1i]y módon lis járulj,a,na·k . 
hozzá, hogy a helyes viszony kialakuljon a csapat és htp. szol-

. gála t beosztottjai között.. 
Csak a fenti szempontok figyeJ.embevétele mel '.ett tudjuk 

teljesíteni a H . M. Bajtárs által a következő kiképzési évre ki
jelölt feladat.ot, a Szovjet Hadsereg győzelmes hadtápszolgála- ~ 
tának elveit elsajátítani s azt a gyakorlatban alkalmazni! 

... 
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