Bírálat és önbírálat alkalma~ása
a hadtápszolgál.a tban
Ismeretes, hogy a Szovjetúnió Kommunista (bolsevik}
Pártjának útmutatásai nyomán a Szovjet Hadseregben minden
téren, így az anyagi szolgálat terén is eredményesen alkalmazzák a bírálat-önbírálat fegyverét .
. Nálunk, ahol az anyagi szolgálat a Szovjet Hadseregéhez· képest még gyerekcipőben jár, ahol sok esetben a hozzáér~
· tés hiánya a nemtörődömséggel, lelkiismeretlenséggel, felüretes.séggel és hanyagsággal, sőt. néha az ellenséges aknamunka tudatos, vagy tudattalan szolgálatával .párosul; - erre a fegyverre százszorósan szükség van.
A parancsnok és politikai tiszt, valamint a hadtáp (anyagi)
szolgálat vezető és végrehajtó szervei éberen őrködjenek az
anyagokkal való céltudatos, tervszerű és helyes gazdálkodás,
valamint az ellátás zavartalansága felett. Éljenek mindenkor ·a
.kritika és önkrilika fegyverével, de ne mulasszák el soha a meg:
torlá,st (fegyelmi, bűnvádi és kártérítési eljárást) azokkal szembe.n, akik bűnös mulasztással, vagy éppen tudatos rombolással
kárt okoznak népgazdaságunknak.
Szovjet nevelési elv: közösségben, k6zösség által, a közösség számára nevelni. A kritika és önkritika is akkor a leghatásosabb, ha közösségben és a közösség által, a közösség számára
történik.
.
'
Bevált módszer: akciógyűíés össz~hívása.
. Lényege: közösség (pl. pzázad) önbírálata meghatározott
célkitűzéssel (pl. ruházat és felszerelés használata terén tapasztalt hibák és niulasztások kiküszöbölése) ..

Lefolyása:
1. ,Az akciógyűiés elnöke · (pl. századparancsnok) ismerteti az akciógyűlés összehívásának okát · (pl a század ruházata
és felszerelése a többi századokénál elhanyagoltabb stb.) és az
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elérendő

célt (pl. a ruházat és felszerelés karbahelyezése és
gondozása).
·
2. Ehhez a közösség_tagjai hozzászólnak. Feltárják és kiértékelik az előfordult hibákat, azok okait és következményeit,
s javaslatok<).t tesznek nemcsak a hibák kiküszöbölésére, hanem
ezen túlmenőleg . pozitív célkitűzések megvalósítására is (pl. a
többi századokat kihívják a ruházat · és felszerelés kimélése és
karbantartása tekintetében versenyre).
·
3. Az akciógyűlés vezetője (elnöke, vagy előadója) kiegészíti és összefoglalja az élhanyagoltakat és szavaztat a j avasíatok felett (egyszerű szótöbbség, kézfelemeléssel, ellen próbával ).
Erre a szavazásra azért van szükség, mert így . a köz.ö sség (pl.
század) tagjai nem parancsot hajtanak végre, hanem saját célkitűzésüket, többségük akaratát. Ez pedig a· tudatos anyagi fegye\em kialakítása szempon_tjából döntő fontosságú. A szavazás
tehát nem formaság csupán, hanem kifejezője .a lényegnek: a
közösség önbírálatából kifejlesztett, az akciógyűlés célkitűzései- ·
nek megvalósítására irányuló többségi akaratnak.
Akciógyűlésen szervezett bírálat-önbírálattal célszerű a.
hadtáp (anyagi) szervek és csapatműhelyek stb. munkáját is
megjavítani.
Tévedés volna azt hinni, hogy az akciógyűlésen szervezett
közösségi bírálatot pótolhatja az érdekelt előlj áró (parancsnok,
-vagy politikai tiszt) egyéni bírálata, megtorló intézkedései stb.
Nem pótol,Jiatja, de nem is teszi feleslegessé, mert :
a) Közösségben a „több szem többet lát" elve érvényesül.
b) A közösség tagjai sokszor másként látják és több ol<falról világítják meg a kérdéseket, mint azt gondolnánk. Ez helyes irányba viszi munkánkat.
·
·
e) Szervezett közösség a hibák feltárásával oly nagy nevelőhatást tud kifejteni, amilyenre a legjobb nevelő (parancsnok,
vagy politikai tiszt) sem képes. (Makarenkó.)
·
d) A közösség JÓ irányítá:;; mellett rendkívül termékeny
· és sokszor olyari életrevaló javaslatokat tud kitermelni, amelyekre különben nem is gondoln,ánk.
e) Anyagi kérdések helyes közösségi tárgyalása és bírálata tudatosítja és fejleszti a lelkiismeretességet, a kötelességtudást és felelősségérzetet, egyszóval az anyagi ~fegyelmet.
-;,Ahol nincs krítika, _ott gyökeret ver a renyheség és a
restség, ott nincs előrehaladás" - mondotta Zsdánov. Ha. teh:'.it
a hadtáp (anyagi) szolgálat terén haladni akarunk, alkalmazzuk
.bátran a szervezett kritika és önkritika fegyverét. Aki pedig fél
mintaszerű
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a kritikától, aki kímélni akarja bajtársai érzékenységét és önér·
zetét, annak figyelmébe ajánljuk nagy tanítómesterünk, Sztálin
elvtárs komoly figyelmeztetését: ,,kímélni és óvni a kádereket
hibáik elkenése . segítségével annyi, mint feltétlenül tönkretenni
ezeket a kádereket ... "
Hadtáp (anyagi) szolgálatban működő és közreműködő
kádere.inket és vele együtt népgazdaságunk érdekeit tehát akkor
szolgáljuk jól, - ha nem kíméljük kádereinket az építő bírálattól és helyes önbírálatra neveljiik őket.
Bodrossy Erik, h'.bs. ezredes.

- K. 3DA---
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