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Farkas Mihály vezérezredes bajtárs Pártunk II. Kongresszusán a kővetkezőket mondotta:
„Ma nem azért "van béke, mert az imperialisták még nem akarnak
háborút, hanem azért, mert erős a Szovjetunió és erős a világ békefrontja!"
A Miniszter Bajtárs szavai mindannyiunk előtt világossá teszik feladatainkat: Még gyorsabban és erőteljesebben növelni kell hadseregünkben a
katonai és politikai színvonalat, tökéletesen el kell sajátítani fegyvereink
alkalmazásának módjai: és kitűnő eredményt kell elérni a kötelékben való
harckiképzés terén.
A századkiképzés időszakában mérhető le az, hogy milyen munkát végeztünk eddig. Most kell nagy súlyt helyezni a parancsnoknak arra, hogy
a még meglévő hiányosságokat felszámolják.
Az alegységeknek a kiképzés és a politikai nevelés rendszerében elfoglalt rendkívül fontos szerepe megköveteli, hogy az egész politikai nevelőimunka középpontja legyen. A századkiképzés időszakában a pártpolitikai
apparátusnak még fokozottabb mértékben kell munkájával biztosítani a kiképzési feladatok maradéktalan végrehajtását.
A századkiképzés megkezdése előtt a parancsnok és a politikai tiszt a
raj, illetve szakaszkiképzés időszakának tapasztalatait értékelje ki. Ezek
után a párt és a DISZ-titkárral mélyrehatóan elemezzék ki az elért eredmények és hiányosságok okait.
A parancsnok és a politikai tiszt ezután kezdjenek hozzá a kiképzési
tervezet alapos áttanulmányozásához és abba vonják be a Párt- és DISZ
titkárt is. Ki kell emelni a kiképzési időszak súlypontjait, amelyek végrehajtására mozgósítani kell az egész pártpolitikai apparátust. Ilyen előkészületek után készítse el a politikai tiszt bajtárs a munkatervét, amely a kiképzési- tervezet és az eltelt időszak tapasztalataira felépült kollektív munka
eredménye kell, hogy legyen. Azonban nem lenne eredményes a pártpolitikai munka, ha annak megszervezésében nem használnánk fel a Szovjet
Hadsereg ilyen vonatkozású tapasztalatait. Tanulmányozni kell a már megjelent szovjet cikkgyűjteményeket.
A pártpolitikai apparátus munkájában mindenkor mint alapvető feladattal foglalkozni kell a fegyelem fokozásával, a harcszerű magatartás
fontosságával, a szabályzatok ismertetésével.
A tisztessel való foglalkozásnál a politikai tiszt nyújtson segítséget a
szakaszparancsnoknak. Mondja el harcgyakorlait közben szerzett tapasztalatait, észrevételeit. Segítse a parancsnok bajtársakat a felkészülésükbein. Legyen gondja arra, hogy egyes parancsnok jó kiképzési módszereit
a többiek is megismerjék. A parancsnokkal együtt mutassanak rá, hogy
melyik szakaszparancsnok „Gyakorló-jegy"-e van a legjobban kidolgozva,
melyikben van a kiképzési idő legjobban beosztva, illetve
kihasználva.
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A politikai tiszt és politikai vezető egyik legfőbb feladatta az, hogv
állandó és alapos segítséget nyújtsanak azoknak a bajtársaknak, akik a
politikai foglalkozásokat vezetik. El kell érni azt, hogy a politikai foglalkozásokon tanultak, a napi kiképzésben jó eredményekben megmutatkozzanak.
A politikai tisztnek a tiszthelyettes és tisztes bajtársakkal való rendszeres foglalkozást is biztosítani kell. A politikai apparátus
aktíváinak
adott feladatokkal biztosítsa, hogy valamennyi kiképző bajtárssal a legszorosabban együttműködjenek, egyszóval minden erővel segítsék a kiképzést. Az aktívák feladata, hegy a harcosok között ismertessék a gva
korlat egyes mozzanatainak jelentőségét. Pl.: a védőállás gyors kiépítése,
a roham lendületes végrehajtása, a harcgyakorlat alatti fokozott fegye
lem és bajtársiasság jelentőségét.
Alihoz, hogy a politikai tisztnek széles aktívahálózata legyen, rendszeresen meg kell adni a Párt és DISZ-szervezetnek a feladatokat. Tag
gyűlésen részletesen meg kell beszélni az egyes kommunisták feladatait.
Minden kommunista harcosnak feladatot kell adni. Fokozni kell a kommunisták egyéni felelősségét, példamutatását, a segítőkészséget a gyen
gék iránt.
Az aktívák egyéni agitációs munkájuk közben rendszeresen ismertessék a nemzetközi helyzetet. A személyi állomány minden tagját magasfokú hazaszeretetre kell nevdud. Tudatosítani kell, hogy csak az szereti
igazán hazáját, aki kiválóan hajtja végre a parancsokat, segíti bajtársait,
gondozza felszerelését és mérhetetleníii gyűlöli a háborúra spekuláló nyugati imperialistákat és azok csatlósait, a fasiszta Titó-bandát. A pártpolitikai: apparátus feladata megértetni a személyi állománnyal, hogy az igazi
hazafiság és az ellenséggel szembeni lángo'ó gyűlölet kérdése elválaszthatatlan a honvédelem kérdésétől. Csak azok a harcosok végzik el ki
valóan feladataikat, akikben elevenen él ez a tudat.
Az igazi hazafiság és nemzetköziség szellemében való neveléssel formálhatjuk át tömegében a néphadseregünk tagjait, újtípusú emberekké.
Olyan emberekké, akikről a Miniszter Bajtárs Pártunk II. Kongresszusán
a következőket mondotta:
„akik nemcsak napsütéses időben állnak a nép oldalán, de akkor is,
amikor veszély fenyegeti hazánkat, amikor minden tudásukkal és
erejükkel, agyukkal és szívükkel az első sorokban
fognak küzdeni
azért, hogy szereteti népünk becsületén ne essen csorba!"
A politikai tiszteknek és politikai vezetőknek az aktívákkal szoros
kapcsolatot kell tartamok. A feladatok megadása után állandóan ellenőrize k munkájukat. Nyújtsanak nekik közvetlen segítséget. A gyakorlótéren
neveljék, tanítsák őket helyes módszerek alkalmazására. Az aktívákat
rendszeresen számoltassák be tapasztalataikról, problémáikról. így lesznek állandóan tájékozottak az egységeik helyzetéről. Ebben az esetben
intézkedéseik, utasításaik helyesek, a konkrét
helyzetnek
megfelelőek
'esznek. Igv tudja csak a Párt és DISZ-szervezet munkáját a kiképzés érdekében teljes egészében mozgósítani.
A szazadkiképzés időszakában az alegységek minden tagja fokozottabb mértékben van igénybevéve. Ezért a politikai tiszt kíserje állandó
•igyelemmel , hogy a szükséges anyagi feltételek is biztosítva legyenek a
személyi állomány részére. A kiképzési időszak katonai és politikai ered

ményeit, a politikai munka eredményességét döntően befolyásolja az, hogy
milyen fokú az emberekről való gondoskodás. Biztosítani kell, hogy az .
élelmezés változatos legyen. A szakácsok tekintsék harci feladatnak munkájukat. Ügyelni kell arra, hogy az anyagkarbantartásra előírt idő teljes
egészében a harcos rendelkezésére álljon. A műhelyekben a ruházati ja- 1
vitásokat alaposan és rövid idő alatt végezzék el. Nagy gondot kell for- j
ditani a harcosok tisztálkodásának biztosítására. A fehérneműket az elő- j
írt időközönként ki kell cseréltetni. Ne fordulhasson elő, hogy bár a rak- I
tárban elegendő tiszta fehérnemű van, a harcosok mégis 12—14 naposfehérneműt hordanak. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizni kell a harcosok
egészségügyi és a körletekben az ágynemű anyagok tisztasági állapotát.
Nagy súlyt kell helyezni a harcosok edzésére is. Éppen ezért a reggeli tornák helyes végrehajtását rendszeresen ellenőrizni kell.
A szabadidőben tréfás ügyességi játékokat kell rendezni, ami a harcosokat szívóssá és leleményessé teszi. Pl. zsákbafutás, vagy olyan versenyt, hogy 2 perc 'alatt ki tudja jobban álcázni magát stb.
A filmelőadásokon ki kell emelni azokat a részeket, melyek a heti kiképzési feladatokról szólnak. Rendszeresen gondoskodni kell olyan oktatófilmekről, amelyek a kiképzés sikerét elősegítik.
A kultúrfelvilágosító szobatanács tartson sorozatos felolvasásokat a '
kiképzéssel kapcsolatos szépirodalomból.
Az előadást úgy kell megszervezni, hogy először fel kell olvasni a
szabályzat odavonatkozó részét, azután következzen maga a felolvasás,
majd annak konkrétizálása, kiemelve a jó munkát végző harcosokat. A
hozzászólásokban pedig beszéljék meg, hogy mik az okai a gyengék rossz
eredményének és hogyan kell kijavítaniok a kiválóak tapasztalatai alapján.
A pártpolitikai apparátus tagjai a felolvasások, filmelőadások alkalmával a harcgyakorlatok közben tudatosítsák a fegyvernemek együttműködésének fontosságát és jelentőségét.
Az egyes harcfeladatokhoz készítsenek „Emlékeztetőket" és harclapokat. A harclapokra ragasszanak képeket az imperialisták koreai barbár gyil-kosságairól, és ötéves tervünk eredményeiről.
A stúdiók rendszeres adásához a politikai tiszt munkaterve alapján dolgozzák ki a műsort. Pl. anyagkarbantartás ideje alatt olvassák fel a koreai t
Néphadsereg hadijelentését, vagy részleteket a kapitalista országok dolgozóinak békeharcairól. Játszanak le néhány indulót és utána ismertessék a
sporthíreket. Ismertessék a „Néphadsereg" Pártpolitikai munka rovatát és
a kiképzéssel kapcsolatban megjelent cikkeket. Hívják fel a figyelmet a
másnapi politikai foglalkozás anyagára. Este ismertessék a másnapi kiképzési feladatokat. Az előző napon kitűnt bajtársakat népszerűsítsék, mondassák el velük a mikrofonba módszereiket.
Kerüljék azt, hogy csak zenét közvetítenek. Van olyan tapasztalai,
hogy pl. az anyagkarbantartás ideje alatt tánczenét közvetítettek, aminek
eredménye az lett, hogy a harcosok nem fordítottak kellő gondot az anyagkarbantartásra.
A század kiképzés időszakának pártpolitikai munkájára vonatkozólag
tanulmányunkban csupán néhány kérdésre tértünk ki. Minden pártpolitikai
munkásnak látni kell azt, hogy ezeken kívül még igen sok kitűnő szempont
van, amit a munkában fel kell használni. Elsősorban a szovjet cikkgyüjte60

ményekre gondolunk, amelyek kiapadhatatlan kincsestárként állnak rendelkezésünkre a századkiképzés időszakára vonatkozólag is. Használjuk fel
munkánkban, hogy sikerre vigyük a századkiképzést.
Rákosi elvtárs az egyik beszédében a következőket mondotta:
„Ma, amikor az imperialisták bűnéből a világ újra két táborra oszlott,
amikor az állig felfegyverzett, kardcsörtető, világuralomra törő amerikai
tőke szerte a földgömbön a háborút készíti elő, egy fegyvertelen ország valósággal csábít a provokációra és kalandokra. Es mert mi nem akarjuk, hogy
hazánk imperialista kalandorok játszótere legyen, hadseregünket éppen a
béke érdekében igyekezünk olyanná tenni, hogy dolgozó népünket szövetségeseinkkel vállvetve meg tudjuk védeni."
Rákosi elvtárs szavai az egész hadsereg feladatait és szerepét meghatározzák. A hadsereg minden tagjának, de különösen a kommunistáknak,
a politikai apparátusnak mindent meg kell tenni azért, hogy eddigi eredményeiket fokozzák, hogy a parancsnoknak m u n k á j á t politikai munkával
biztosítva a század kiképzés időszakában alegységeik harci és politikai
színvonalát m a g a s fokra emeljék, s ezzel biztosítsák a Miniszter B a j t á r s
parancsának kiváló végrehajtását.
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tagjának kötelessége a magasfokú,

harcos kommunista éberség gyakorlása.
RÁKOSI
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