NAGY ELEK
főhadnagy

A
HARCÁSZATI-ALAKi

LÖVÉSZSZÁZAD
FOGLALKOZÁSA

A harcászati kiképzés tárgyköreit az alegységekben a következő
módszerekkel kell oktatni:
harcászati-alaki foglalkozás,
harcászati gyakorlat,
y
harcászati gyakorlat éles lövészettel.
Jelen cikk célja, megismertetni a század által végrehajtandó
„Lövészszázad támadásban" tárgykör harcászati-alaki módszerét. Mielőtt
azrnban a kérdés konkrét tárgyalására rátérnénk, feltétlenül szükséges
néhány elméleti kérdés tisztázása.
Legelőszpr is hangsúlyozni kell, hogy a harcászati-alaki foglalkozások nem tév&szthetők össze a harcászati gyakorlatokkal, mivel e két
módszerrel végrehajtott foglalkozások jelentősége és levezetésének formája gyökeresen különbözik egymástól.
A könnyű érthetőséget az alábbi összehasonlítás teszi lehetővé.
1. A harcászati-alaki foglalkozásokon minden egyes mozzanatot
külön-külön kell tanítani és be kell gyakoroltatni; — a harcászati gyakorlatokon egy tárgykört, bár ez több mozzanatból áll is, megállás, megszakítás nélkül hajtunk végre.
2. A harcászati-alaki foglalkozásokon minden egyes mozzanatot
egészen a begyakorlásig, a megfelelő eredmény eléréséig ismételtetünk s
minden ismétlést megelőzően rövid értékelést kell tartanunk, rámutatva
a felmerült hibákra és csak a mozzanat elsajátítása után megyünk át a
következő kérdés (mozzanat) betanítására; — a harcászati gyakorlatokon
pedig, mint már emiitettük, megállni gyakorlás közben, ismételtetni" egyik
vagy másik mozzanatot nem lehet, kiértékelést csak a gyakorlat végén
tarthatunk.
3. A foglalkozások megszervezésének különbségére legjobban rámutat az a tény, hogy míg a harcászati-alaki foglalkozást az a parancsnok szervezi meg és vezeti le, kinek az egysége gyakorol, — a rajgyakorlatot a rajparancsnok, szakaszgyakorlatot a szakaszparancsnok, századgyakorlatot a századparancsnok szervez és vezet le, a felettes parancsnok csupán jóváhagyja az elkészített foglalkozási jegyet, illetve óravázlatot, — a harcászati gyakorlatnál, annak megszervezésénéi már egy fokkal
magasabb beosztású parancsnokra hárulnak e feladatok. Pl. a szakasz
harcászati gyakorlatot a századparancsnok, a század harcászati gyakorlatot a zászlóaljparancsnok, a zászlóalj harcászati gyakorlatot az ezredparancsnok tervezi, szervezi és vezeti le.
Fontos megemlíteni, hogy az éles lövészettel egybekötött harcászati gyakorlatokat már két fokkal magasabb beosztású parancsnok szervez, tervez és vezet le. Pl. a lövészszakasz éleslövészettel egybekötött
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harcászati gyakorlatát .a zászlóaljparancsnok, a lövészszázaddal végrehajtott ugyanilyen tárgyú gyakorlatot pedig az ezredparancsnok hajt
végre.
4. A szervezési különbségre rámutat még, hogy a harcászati-alaki
foglalkozásokon megerősítő tűzfegyverek csak abban az esetben kellenek,
ha a foglalkozás tárgya ezt külön kihangsúlyozza, egyébként, függetlenül
attól, hogy milyen egység hajtja végre a gyakorlatot, csak a szervezés
szerinti; — a harcászati gyakorlatokon a harchelyzetnek megfelelően
mindig kell megerősítő tűzfegyvert adni a gyakorlatot végrehajtó alegységnek.
5. Ugyanilyen formában és értelmezésben kell az ellenséget is
jelezni a gyakorlatok folyamán. A harcászati-alaki foglalkozásokon az
ellenséget jelezni kell ugyan, de élő erőt a jelzésre csak abban az esetben kell beállítani, ha az átveendő mozzanat ezt feltétlenül megköveteli,
mint pl. az ellenséges ellenlökés elhárítása, a harcászati gyakorlatokon
azonban minden esetben feltétlenül aktívan ténykedő, erős ellenséget kel!
jelezni, minden mozzanatnál. Itt már nem elégséges az fellenségnek csupán céltáblával történő jelzése, mint a harcászati-alaki foglalkozáson.
6. Az együttműködés kérdése az alosztályokon belül mind a két
módszer alkalmazásánál fontos kérdés, a szomszédok jelzése azonban a
harcászati-alaki foglalkozásokon teljesen elmarad, míg a harcászati gyakorlatokon kötelező.
7. A támogató tűzfegyverek működésének jelzése a harcászati gyakorlatokon nem szabad, hogy elmaradjon, a harcászati-alaki foglalkozásokon ezt jelezni nem kell.
8. Á harcászati-alaki foglalkozások célja:
a) alkalmat adni a gyakorlásra, megtanítani a tiszt, tiszthelyettes
és tisztes állományunkat a harc egyes mozzanataiban egységük
vezetésére, parancsok adására;
•
,
b) a harcosok a mozzanatok végrehajtásának technikáját tanulják
meg.
A harcászati gyakorlat célja:
a) tökéletesíteni a tisztek, tisztesek és harcosok harcászati felkészültségét;
b) megtanítani az egyes alosztályok parancsnokait (gyakorlásra
alkalmat adni) a harc megszervezésére, a csapatok működésének, tüzének irányítására, a támogató és beosztott tűzfegyverek
helyes felhasználására;
c) megtanítani az alosztályt az egységen belüli és fegyvernemek
közötti együttműködésre harc közben.
A harcászati gyakorlat éles lövészettel egybekötve:
a) az előbbieken kívül még lehetővé teszi a parancsnokok részére,
hogy megtanulják, illetve gyakorolják a helyes tűzvezetést, valamint a tűz és mozgás helyes összhangba hozását;
b) lehetővé válik a harchelyzetet legjobban megközelítő körülmények között leadott lövések eredményeinek felmérése.
E tény már magában mutatja, hogy az éleslövészettel egybekötött
harcászati gyakorlat a harckiképzés legmagasabb foka, melynek során le
lehet mérni az egyes kiképzési időszakok harckiképzésének eredményeit.
Ezekután az általános elméleti kérdések után térjünk át konkrétan
a harcászati-alaki foglalkozások egyes kérdéseinek tárgyalására.
15

A fentiekből nyilvánvalóvá válik, hogy a harcászati kiképzés minden egyes időszaka harcászati-alaki foglalkozásokkal kell, hogy kezdődjön. Á kiképzési idő legnagyobb részét a harcászati-alaki módszerekkel
lefolytatott foglalkozások foglalják le. Százalékarányban a rendelkezésre
álló idő
százaléka tudja biztosítani, hogy az egyes tárgykörökben előírt kérdések, mozzanatok oly mértékben kerüljenek elsajátításra, hogy a
harcászati gyakorlatok tényleg meghozzák a kíyánt eredményt és rajtuk
már ne az egyes honvédek, rajok, szakaszok, századok által végrehajtott
ténykedések technikai részével kelljen foglalkozni, hanem a fent közölt
kiképzési célokat lehessen elérni.
A harcászati-alaki foglalkozásokat mind raj, mind szakasz, század
és zászlóalj kiképzés ideje alatt pontosan le kell vezetni s a kiképzési
tervben a tárgyon és időn kívül a módszert is fel kell tüntetni.
A kiképzési tervek összeállításánál feltétlenül figyelembe kell venni
az elmúlt foglalkozásokon észlelt hiányosságokat és ezeket a gyengén
átvett tárgyakat, foglalkozásokat be kell újra állítani a tartalék órák, vagy
a már jól átdolgozott kérdések terhére.
Amennyiben egy tárgykört az alegység már jól begyakorolt, ne
ismételjük meg mégegyszer ugyanazon a terepen, ugyanolyan körülmények között, hanem terepet változtatva, nehezebb körülmények közé
állítva a harcosokat, tökéletesítsük azok tudását. A mozzanatokat éjszaka
is hajtsuk végre, ha már nappal jól begyakoroltattuk.
A harcászati-alaki foglalkozásokon 2—3 órás kiképzési időre átlag
3—5 tanulmányi kérdést állíthatunk be. Ennél többet nem szabad venni,
mert nem érjük el a kitűzött célt. Ezekután világos, hogy egy tárgykört
nem egyszerre tudunk átvenni, hanem több foglalkozás kell erre. Hogy a
harcosokkal mégis megismertessük az egyes tanulmányi kérdések egymásutáni sorrendjét, törekedjünk arra, hogy az előző foglalkozásokon
átvett kérdések összefüggő, egyszeri ismétlésével kezdjük a foglalkozást.
Az a tény, hogy a tárgyat feldaraboljuk több foglalkozásra, feleslegessé teszi a harci parancsok kiadását, vagy ha adunk is, csak leegyszerűsített formájában adjunk ki kivonatokat a parancsból. A gyakorlat azony
ban azt, bizonyítja, hogy a parancsok kiadása helyett célravezetőbbek a
tanulmányi kérdéseket megelőző rövid feladatállítások.
Hogy a gyakorlat mégse legyen a harcászattól teljesen elszigetelt,
pár mondatban adjuk meg a helyzetet, mint általános harcászati hátteret.
Ennek a helyzetismeretnek egy-két percnél Hosszabbnak nem szabad
lennie és csupán alegységeinkről és az alegységünket érintő ellenségeket
említjük meg.
Ha egy tárgykört befejeztünk, utána feltétlenül ismételtessük meg
a tárgykörben átvett összes tanulmányi kérdéseket, de már összefüggően,
megállás nélkül. Ezután az ismétlés után újra ismételni nem lehet, erre
egyébként idő sincs, hisz a foglalkozási tervben a tárgykörre kijelölt idő
utolsó perceit állítsuk be ismétlésre. A foglalkozás összefüggő ismétlése
alatt figyeljük a hibákat és ezek kiküszöbölését a következő foglalkozásokon végezzük el. Az ismétlés után tartsunk egy pár perces kiértékelés"
és fejezzük be a foglalkozást.
Most pedig vizsgáljunk meg egy konkrét példát, • „a lövészszázad
támadásban" tárgy harcászati-alaki foglalkozásának megszervezését és
levezetését.
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A kiképzési terv szerint a századnak öt nap múlva a fent megadott tárgyból kell négyórás foglalkozást lefolytatni.
Mivel a módszer harcászati-alaki, a századparancsnoknak kell a
foglalkozást megtervezni, szervezni és levezetni.
A századparancsnok a támadás megkezdését az ellenséggel való
közvetlen érinlkezésből tervezi.
A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai azt mutatják, hogy előre
kiépített állásba berendezkedett ellenséges védelem áttörésére irányuló
áttörő hadműveletek döntő tcbbsége az ellenséges első ároktól 150—300
méterre húzódó saját első árokból indul meg, vagyis a támadás első része
a megközelítés elmaradt; a támadó egységek váltás útján foglalták el a
rohamállásul szolgáló első árkot. Éppen ezért gyakorlataink nagy többségéi is így kell beállítani. Ez nem jelenti, hogy nekünk már nem kell
gyakorolni a tűzszakaszról tűzszakaszra való előrejutást, illetve megközelítést, hiszen ez a találkozó a harcokban, az ellenség üldözésekor, avagy
a menetből meginduló támadás végrehajtásakor döntő jelentőségű; az
előre berendezett védelemre, áttörési céllal megindított támadást azonban
az ellenséggel való közvetlen érintkezésből gyakoroljuk.
A századparancsnok rövid számvetést csinál. Századának létszáma
91 fő, a harcosok közötti távolság 4—5 m, neki tehát szüksége van egy
350—450 m széles terepre, melynek mélysége legalább 1200—1500 m,
mely biztosítia a gvakorlat összes kérdéseinek átvételét.
A gyakorlótéren a századparancsnok erre a célra alkalmasnak
találta a berendezett ellenséges szakasztámponfot. Rajta van az e'lenség
feie kiásott 450 m hosszú lövészárok, tőle 200 m-re az első „ellenséges"/
árok, mögötte 200—400 m-ig a második árok, mely egy összekötő árokkal
egybe van kötve az első árokkal, a harmadik árok csupán nyomdokolva
van, a második ároktól 450—550 m-re.
A századparancsnok az „ellenséges" védelemben 8 drb. nem mozgó
célpontot, 4 felbukkanó cél felállítását tervezi.
A gyakorlótérről hazaérve, a századparancsnok összeállítja a következő vázlatot:
„Jóváhagyom"
„Szolgálati használatra"
1951. május 2.
Nagy Péter szds.
zlj. pk.

ségre."

A 2117. sz. alakulat harcászati-alaki foglalkozásának terve.
(Óravázlat)
Tárgy: „Lövészszázad támadása védelemre előre berendezett ellen-

Cél: 1. A szakaszparancsnokok részére: megtanítani szakaszaik század kötelékben végrehajtott támadó harcának vezetésére, mozzanatonként
2. Rajparancsnokok részére: gyakorolni a rajok vezetését szakasz
kötelékben és elérni a parancsok tökéletes adását.
3. A század részére: megtanítani a századot a támadás mozzanatainak együttes végrehajtására és az össztűz alkalmazására.
Hely: Pókvár „D" 400 m — berendezett szakasztámpont.
Idő': május 7. 9.00—13.00-ig: 4 óra.
2 Honvéd 6. szám.
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Anyagszükséglet:
Gyakorló lőszer: gp.
gsz.
pu.

részére á 50 =
„
á 20 =
„
á 5 =
összesen:
Céltábla: 8 db fejalak, 11 db mellalak, 3
I db piros, 1 db fehér zászló.

100 db
180 db
400 db
680 db
db gpu.,

A foor|alWo7iís menete.
Mozzanat

Tanulmányi kérdés

I. R o h a m megszervezése és
r o h a m ba
lendülés

1. A f e l a d a t e l j u t t a t á s a a
harcosokig: a rohamállás
berendezése.
2. R o h a m r a való félkés; ülés
és az á r o k b ó l való k i u . r á s .

II. Az első ós
második árok
leküzdése

3. Tüzelés m e n e t k ö z b e n
akadályén való áthatolás.
4. Első á r o k re barna.
5. Második á r o k r o h a m a .

III. Harc a mélységben.

6. K s e r e j ű ellenséges ellenlökés e l h á r í t á s a , t ű fészek
megsemmisíl ése ós a harmadik árok rohama.

IV. A g y a k o r l a t
folyamatos
végrehajtása.

Az ellenség jelzése:
1.
2.
3.
4.
5.

sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

cél
cél
cél
cél
cél

gp. (1 gp. 1
lövészcsoport
lövészcsoport
gp. (1 gp. 1
(1 mellalaik)

fej- és 1 mellalak),
(1 mell-, 2 fejalak),
(2 fejalak),
fej- és 1 mellalak),
lövész,

40 db szalmabáb,

6. sz. cél lövész (1 mellalak),
7. sz. cél lövészcsoport (2 mell-, 1 fejalak),
8. sz. cél gp. (1 gp. 1 fej- és 1 mellalak),
9—11. sz. cél felbukkanó csoport (1 — 1 mellalak és 1 — 1 harcos),
12. sz. cél ellenlökő csoport (a 9—11. cél harcosa).
Jelzések: felmutatni a 9—11. célokat — piros zászló a fej felett,
elfoglalni az ellenlökő csoport kiindulási helyét: fehér zászló a
fej felett,
ellenlökés: piros zászló lengetése,
megismételni a cél felmutatást: fehér zászló lengetése.
Jelzők:
Tóth Mihály őrvezető,
Kiss József honvéd,
Horváth Mihály honvéd,
Kolozsi János hdgy. szd. pk. 1951. V. 2.
A fenti óravázlatot, a századparancsnok jóváhagyás céljából bemutatja a zászlóaljparancsnoknak, ki azt jóváhagyja.
A jelzők előkészítése.
_ A foglalkozás előtti napon a századparancsnok a jelzésre beállított
honvédekkel kimegy a gyakorlótérre, és a célok felállítására parancsot ad.
Ugyanakkor megmondja a mozgó célok jelzéseit is. „Tóth őrvezető a két
bajtárssal a foglalkozás megkezdése előtt állítson fel egy gpu., egy mellés egy fejalakot a zöld bokor környékén, egymástól 3—5 m-re (1. sz. cél)
Balra tőle 60 m-re állítson fel egy mell- és két fejalakot az összekötő
á r o k h o z . . . stb. Rajával még ma este készítsen 40 szalmabábot és az
árkokban 20—30 m térközre állítsa fel holnap r e g g e l . . . stb. A 9., 10,
11. sz. célt az első és második árok közti összekötő árokba helyezzék el
egymástól 5 m-re, ottmaradnak a céltáblákkal, a piros zászló jelre a célokat két percig felmutatják és két-két lövést adnak le. A fehér zászló lengetésre ezt megismétlik, kicsit hátrább vonulva. A fehér zászló feltartásakor gyorsan a domb túlsó oldalán átmennek az erdőszélre, majd a piros
zászló lengetésre egymástól 30—30 m-re a .száraz fa irányába rohamozzanak, menetközben lövöldözve és hajrázva. A század által leadott második össztűzre lefekszenek és ottmaradnak a gyakorlat befejezéséig.
A századparancsnok miután meggyőződött róla, hogy a feladatukat értik, keveset gyakoroltatja őket a 9., 10., 11. és 12. sz. célok szerepében.
A foglalkozás levezetése.
A foglalkozás megkezdésekor a századparancsnok a felsorakozott
századot tájékoztatja a foglalkozás tárgyáról, visszakérdezés formájában
meggyőződik ennek megértéséről, közli a honvédekre vonatkozó tanulmányi célt (tisztesekkel már az előző napi eligazításon közölte)-és elmondja
röviden a tanulmányi kérdéseket ilyen formában: „A4a a következő kérdéseket fogjuk külön-külön tanulni: a rohamra való felkészülést, az árokból való kiugrást, a század láncban való előremozgást és menet közben
való tüzelést, a kapukon való áthatolást, az első, második és harmadik
árok rohamát hajrá kiáltással, gránátdobással, döféssel, ellenséges tűzfészek össztű?zel való megsemmisítését és kiserejű ellenlökés leküzdését.
A foglalkozás befejezése előtt ezeket a mozzanatokat mégegyszer összefüggően átismételjük."
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Miután megmutatja a szakaszparancsnokoknak szakaszaik helyét
a rohamállásban, harchoz vezényszót ad és a végrehajtást ellenőrzi.
Majd magához rendeli a szakaszparancsnokokat és feladatot állít:
Az ellenség előre berendezett állásokban védekezik. Eddig megállapított tűzfészkei (megmutatja az első árokban elhelyezett célokat).
A század rohamozza az ellenséget a „kis dombtól" a fehér kőig.
Feladata a „Tojás 'hegy" „E" és a „Kopasz hegy" „K" lejtőinek elfoglalása.
A roham irányai a „fehér ház". Irány szakasz — 2. szakasz.
Saját akadályainkat felszedték, rohamba indulás század láncban
lesz. Az ellenséges akadályokon a század részére 4 kapu van. Az első
és második kapun (megmutatja, hol vannak) az első szakasz hatol át,
a harmadikon a második szakasz, a negyediken a harmadik szakasz és
az 1. gp. raj, a 2. gp. raj az első kapun hatol át.
Az első szakasz rohamozza az ellenséget (megmutatja, hol), a második és harmadik s z a k a s z . . . (szintén megmutatja). A gp-ák biztosítsák
az akadályokon való áthatolást.
A roham jele egy hosszú sípjel. Állj — rövid apró jelek, vissza —
egy hosszú és egy rövid sípjel váltakozva."
Miután meggyőződött, hogy a feladat a harcosokig eljutott, parancsot ad a rohamra való felkészülésre. A parancsot a szakaszparancsnokok*
majd nyomukban a rajparancsnokok megismétlik és a rajparancsnokok
parancsára a harcosok puskájukat újratöltik, ásójukat felcsatolják, golyószórókra új tele tárt tesznek, gp-ba új tele hevedert fűznek, lábukat az
előre elkészített lépcsőre teszik, golyószórót a nyakba veszik, kézigránátokat előkészítik.
A raj- és szakaszparancsnokok ellenőrzik a helyes végrehajtást,
elfoglalják helyeiket és jelentik a készenlétet.
A századparancsnok erre megadja a roham jelét. A parancsot a
szakasz- és rajparancsnokok ismétlik és az utóbbiak parancsára a harcosok nek'lcndűlnek az árokból és gyors tsatárlépésben. kicsit meghajolva
mennek századláncban.
A második szakasz azonban lemaradt, mert két golyószórósa későbben lendült rohamba, a harmadik szakasz és a második szakasz között
a térköz nagyobb lett a normálisnál, és a harmadik szakasz harcosai nem
zárkóztak fel az élenjárókhoz, összetömörültek.
A századparancsnok megállítja a századot, rámutat a hibákra, azok
okaira, visszarendeli a rohamállásba a századot és megismételteti a
rohamba lendülést.
Ezt a mozzanatot addig gyakoroltatja, míg meg nem győződik a
helyes végrehajtásról, vagyis az egyszerre történő energikus kiugrásról,
a csatárlánc helyes betartásáról, a menetközben való megállás nélküli
tüzelésről, gyors előremozgásról.
A menetközben való tüzelésnél törekedni kell arra, hogy a harcosok az ellenséges akadályig öt lövést adjanak le, úiratöltsenek anélkül,
hogy az előremozgás üteme csökkenne és az ellenság figyelése a harcosok
részéről megszűnne.
A kérdés átdolgozása után a századparancsnok megállítja á századot, közli a következő mozzanatot, annak végrehajtási módját. E mozzanat a kapukon való áthatolás.
Az áthatoláskor néhány golyószóró nem tüzelt, a 2. szakasz 1. és
2. raja gyorsan felzárkózott oszlopba és 2—3 lépés térközökben harcosai
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áthatoltak az akadályon, a 3. raja azonban lemaradt, majd beérte az
előbbi két rajt és ilymódon csoportosulás támadt.
A századparancsnok a századot megállítja, a szakaszparancsnokokat
magához rendeli, rámutat az észlelt hibákra, a szakaszparancsnokok a
hibákat közlik a rajparancsnokokkal és az utóbbiak a harcosokkal, majcf
a századparancsnok utasítására futva visszatérnek az akadályok elé, ott
láncban megállnak és megismétlik a mozzanatot.
Kct-háromszori ismétlés után, mely ismétléseket minden esetben a
hibákra való rámutatás és a kiküszöbölésükre szóló utasítás előzött meg,
a század jól küzdötte le az akadályokat s leküzdésük után gyorsan felbontakozott láncba.
Ezután a századparancsnok megtanította ja századdal azt a mozzanatot, mikor saját akadályaink nincsenek felszedve, rajtuk csak átjáró
van, mely átjárókat kis ágakkal jelölt meg. A századtól akkor követelte,
hogy az árokból történő kiugrás után rajoszlopokba zárkózva haladjon
át a saját és az ellenséges akadályokon és csak az ellenség akadályai
után bontakozzék század láncba.
Az akadályokon való áthatolás e két változatának begyakorlása
után az első árok rohamát tanította be. Többszöri ismétlés után, melyek
előtt az előbb említett módon rámutatott az észlelt hibákra, a század egyszerre kezdte a hajrát és a futást 40—50 méterre az ároktól, 25—30 m-re
elhajították a gránátot a harcosok, amelyeknek döntő többsége az árokba
^sett, a harcosok közül senki sem lépett he az árokba, h a n . m a szalmabábukon szúrást imitálva, tusával való ütést gyakorolva, vagy az ellenség
árkába lőve, átugorta az árkot és már gyors harcos-lépésben folytatta
az előnyomulást.
A hibákra való rámutatás közoen a századparancsnok megmagvaráztatta a századnak, hogy az árkok rohamánál megállani, az árokba
ereszkedni nem szabad, mert a roham akkor lassú lesz, a századlánc
rendje felbomlik.
A mozzanat begyakorlása után megkezdte a század a második
árok megközelítését és rohamát. Menetközben vigyázott arra, hogy a
honvédek közötti térköz 6—8 lépésnél ne legyen nagyobb, ne legyen csoportosulás, a lemaradók futással zárkózzanak fel az élenjárók vonalába,
a mozgás üteme azonban ne legyen túlzott, mert ebből az következne,
hogy a harcosok a támadás első mozzanatainál elfáradnának és a sorra
következő rohamok végrehajtására nem lenne elég erejük, valamint ügyelt
arra, hogy a szakaszok, ezeken belül a rajok, tartsák meg állandóan a
számukra kijelölt irányt, a menet közben leadott „lövéseknél" ne álljanak
meg egy pillanatra sem és szabályosan hajtsák végre a tüzelést.
Eközben észrevette, hogy a második szakasz néhány harcosa beleugrott az összekötő árokba, hogy megsemmisítse az ott talált célokat
(9., 10., 11. sz., melyeket zászlójellel működtetett). Megmagyaráztatta
a szakaszparancsnokokkal, hogy az a támadás ütemét lassítja, ezért az
ott talált ellenséget tűzzel, szuronnyal, tussal kell megsemmisíteni menetközben. Visszaküldte a szakaszt az első árok mögé, megismételtette a
mozzanatot, mikor is a szakasz jól működött. Zászlójellel a jelzőket a
12. sz. cél helyére indította.
A- második árok rohama jól sikerült, ismételni nem kellett, hanem
rögtön megkezdte a század a harmadik árok megközelítését, mely idő
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alatt ugyanazokra a kérdésekre ügyelt, mint a második árok megközelítésénél.
A terv szerint a harmadik árok előtt állította be az ellenlökő ellenség megsemmisítését. E célból, mikor a harmadik árkot 100 m-re megközelítette a század, zászlójejre működésbe ho^ta a 12. sz. célt
Az első és második szakasz a szakaszparancsnok parancsára össztüzet adott le, de az össztűz nem sikerült, nem egyszerre történt (e mozzanatnál kell elhasználni a gyakorló lőszert), a harmadik szakasz pedig
lelassította az ütemet és nem tüzelt a 8. sz. célra.
A századparancsnok leállította a gyakorlatot, megmondta a hibákat, felhívta a 3. szakasz figyelmét, hogy neki nem szabad lelassulni,
hanem tovább kell támadni, megsemmisítve az előtte lévő célt (gp).
Többszöri ismétlés után az 1. és 2. szakaszok össztüzei jól sikerültek, senki nem állt meg és három össztűz leadása után lendületesen
és egyszerre rohamozta meg az „ellenség maradék erőit" és a harmadik
árkot. A rohamot a 3. szakasz is végrehajtotta, amely az ellenséges gp-t
(8. sz. cél) rohamozta, két rajjal homlokból, egy rajjal pedig megkerülve,
oldalról.
A század rohama egyszerre, lendületesen zajlott le. A századparancsnok 5 perces kiértékelést tartott, majd parancsot adott az eredeti
rohamállás elfoglalására.
i
Itt a szakaszparancsnokokon keresztül megmagyarázta a harcosoknak, hogy meg fogják ismételni a mai gyakorlatot, megállás nélkül, egyfolytában. Az ismétlés nem azért van, mert eddig rosszul működtek, hanem azért, hogy gyakorolják az egyes mozzanatokat és hogy lássák az
eddig tanultak összefüggését, következetességét
Az ismétlés alatt a századparancsnok nem állította meg a gyakorlatot, hanem csak feljegyezte magának, hogy az össztűz és az ellenséges tűzfészek kiemelésének technikája gyenge, ezt feljegyezte, hogy a
legközelebbi foglalkozáson ismét állítson be ilyen helyzetet, hogy ezt á
kérdést is jól sajátítsa el százada.
A gyakorlat befejeztével a századparancsnok rövid kiértékelést tartott,
melyben megismételte a gyakorlat tárgyát, megállapította, hogy a kitűzött célt „jó" eredménnyel elérte a század, megmondta, hogy hiányosságok a gránát dobásánál, az árokból való kiugrásnál, valamint az össztűz leadásánál és az ellenséges tűzfészek megsemmisítésénél még vannak,
ezért még a gyakorlatot ismételni kell. Megdicsérte a legjobban működő
első szakaszt és parancsot adott a bevonulásra.
*

Még fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a harcászati-alaki
foglalkozásokon az óránkénti szünetet meg kell tartani, de a harcászati
gyakorlatokon nem szabad szünetet tartani.
Az elkövetkező kiképzési időszakokban alegységeink parancsnokai
alkalmazzák az egyes tárgykörök átvételénél a harcászati-alaki módszert
és tapasztalni fogják, hogy a harcászati gyakorlatok e módszer alkalmazása után mennyivel jobb eredményt mutatnak.
Forrásmunkák:
Vojennij Vjesztnyik 1949. évi 6. száma. Taktiko-sztrocvoe zanyaty;e
uzvoda. (A szakasz harcászati-alaki foglalkozása.)
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